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'HAK' HALINE GETIRDI 
Rauf Denktaş başk::mlığll1da- ilk önce şehit ailelerinc verilecek

ki Kıbrıs Türk yönetimi. ganimeıi ıir. Geriye kalan ise "bakanlıklarca 
bir hak haline getirmiştir. G:ıl1ime- görevlerinin ifasında araba kullan
tin bir hak haline getirilmesi resmi l1lal:ırı zorunlu. olduğu bildirilen 

belge haline dönüştürülmüştür. memurlara" satılacaktır. Bu mc
Kıbrıs Türk "Bakanlar Kurulu" 8 murların çoğunluğu şu :ında binek 
Haziran 1976 tarih ve 8540 sayılı taşıtına s.,hip yüksek memurlardır. 
kararıyla. ganinıet olarak binek Bakanlar Kurulu kararında mc

taşıtı almayı bir hak olarak kabul ouırlara yapılacak bu satışların sa
etmiştir. Bakanlar Kıırulu. gani- tlŞ koşulları hakkıııda hiçbir bilgi 
mcl olarak binek taşıtı almayanla- yer almamaktadır. 
ra binek taşıtı sağlanması için teş- Denktaş yönetimindeki "8a
vik önlemlerinin uygulanmasmı kanlar Kurulu"mın almış olduğu 
kararlaşlırmışhr. ve yürürlüğe koyduğu kararın bun-

Denktaş'ın başkanlığındaki dan sonraki bölümü, ganimeti açık 
Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar- bir hak haline getirmektedir. Kara
da, ganiıııet bir hak olarak kabul rın ikinci bölümü "yukardaki fıkra 
edilmekle birlikte Kıbrıslı bir Türk- altında araba satın alamayan 
ün bu hakkı kullanıp kullanmadığı diğer hak sahiplerine" sağlanacak 
araştınlmamaktadır. Bakanlar Ku- kolaylıkları açıklamaktadır. Bu 
rulunun kararına göre ganimet hak sahipleri, ganimet olarak 
hakkında" yararlanmadığını iddia binek taşılı alamadığını iddia eden 
edenler, Denktaş yönetiminin kul- bütün Kıbrıslı Türklerdir. Başlatı
landığı ve çok büyük çoğunluğu lan uygulama bu anlayışla yürütüI
Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı mektedir. Kıbrıs'tan elde edilen 
olanaklardan yararlanacaklardır. bilgiler, ganimel olarak binek taşı-

Kıbrıs Türk Yönetimi, elinde tı almadığını iddia eden her Kıb
bulundurduğu ve Kıbrıs Rumların- nslı Türkün, Bakanlar Kurulu kara
dan elde edilen binek taşıtlarımn rı ile sağlanan kolaylıklardan 
dağıtımını kararlaştırmıştır. Ba- yararlandığını göstermektedir. 
kanlar Kurulu'nun kararına göre Ganimet hakkını kullanma
Kıbrıs Türk yönetiminin elinde bu- dıklarını iddia edenlere Kıbrıs 
lunan taşıtlarm ne kadarının dağı- Türk yönetiminin sağladığı ayrıca
tılacağına doğrudan doğruya Rauf Iıklar şunlardır: Türkiye'den itlıal 
Denktaş karar vereceRtir. Kararın edilecek binek taşıtları güınıi.ik 
birinci maddesinde binek taşıtla- bağışıklığından yararlanacaktır. 
rından "Devlet Başkanlığı'nca za- G:ınimet h:ıkkll1ın sahiplerinc iıha
ruri :ıddedilenlerin" d:ığıtılmaya- l:ıtçılar veya bankalar beş yıl va
cağı belirtilmektedir. Devlet 8:ış- deli kredi verecektir. niL krf'di!erin 
kanlarıilm bir yönetim için gerek· bütün faizi devlet tarafından üde
li taşıtlarla ilgilenmesinin pek ah- necektir. Devlet, kredilerin üdenl'
şılmamış olmasma karşm böyle ceğini garanti edecektir. 
bir hükmün getirilmesi Rauf Denk- Denktaş yönetiminin resmi 
taş'ın ganirnet dağıtımında son sö- belgeli resmi bir hak halinc getirdi
zü elinde bulundurmak istemesin- ği ganimet hakkı bu şekilde kııl
den ileri gelmektedir. lanılacaktır. Bu hakkın kullanılma-

Denktaş'ın "zaruri addettiği" Sının bütün mali yükünün Türkiye'
binek taşıtlannm dışında kalanlar de vergi ödeyenl.re yüklendiği 

:ıçıktır. Çünkü Kıbrıs Türk kesimi
nin bütçesinin çok büyük l>ir bö
lümü Türkiye'den yapılan yardım
lara dayanmaktadır. 

"Özgürlüğüne kavuşan" Kıb
rıs'ın Türk kesimindc Denktaş vc 

kliği yeni hir hak urtaya çıkarmış
tır. Bu haktan Türkiyc'clcki binek 
taşıtı yapıl1lclları. Denktaş kliğine 
mensup politikacıların ortak ul
dukları Kıbrıs bankal:ın çok hoş
Ilut olmalıdır. 

Bakanhıı' J(ı!'ulu a�ağıdok1 kararı aldı; 
(1) Muhtelit' Bnkn:llı.k ve OJ 
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.endilerine 5 yıllık kred"i· .teıain edilmesi; veya· 
(3) Satın alacaklorı araba Uzerinden gamrGlt ıııus.t1yClt! 
\an ınaıa 8L. ; 
(4) .emurl�n tan:!.n8cak araba alma 1çin I:red1 veya. 
gi.rııra.i ıiıuatiyati haklarının, ,ahi t da,en mQcahi tlar1-
mtz,in cı,lerine do tanınması: 
(" Olaylar Mdcnjyla kaybettıklerir i saptadıJtları bIleı arabatiarıM ),ıırşılık ol.arak kerdilerine araba tahele edilemlyonlere, kAyıp erabalnrının dellarıarinin gtlarQJc ııı.ca:f1y.3ti. dktarından dO�Qk olıııaıııııeı lat,yd1Yle, gOınrUlteaz ol:ı.L'8k f.rabc 1thRı etme hakkı te.nuuııael.; 
(6) AMbııler:;.'l o'!.cı.ylJ:ı,.r nedeniylo kaybedip kar,llı.ıtlDd. 
araba alaml.yan:ıo.!�rıu Tılrk1yıı haricinden de 8aIlU"Qk8a.� 
&l'Oba ithal aı.h .. b:ı·'f;!or1. 
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YALÇiN KVÇVK 

Gittikçe yaygınlaşan bir düşünce var. Şöyle: Kütleitre söylenenler pek 
önemli değiL. Onemli olan söylenenleri kimin söylediği. Bu düşüncenin 
iki UZôlntısl var. Biri, kişi ya da örgüt fetişizmi yaratmak. Kişi ya da örgütün 
ne söyleyip ne yaptığına bakmadan kişi ya da örgütü solcu ya da sosyalist 
saymak. Birinci uzantı, bu. ikinci uıantı ise şu: Kişi ya da örgüt fetişizminc 
sahip olduktan .sonra kütlelerin önüne ilerici programlarla çıkmaya gerek 
yok. Üstelik ilerici, ya da daha açık deyişle sosyalist programlarla çıkmak 
zararlı da olabilir. Çünkü sosyalist programlar, sermayenin kazanılabilecek 
kesiti ile küçük burjuvazinin önemli bir bölümünü ürkütcbil;,. Bu yüzden kişi 
ya da örgüt fetişizmi yaratıldıktan sonra kütlelerin önüne mümkün olduğu 
kadar az ilerici ve mümkün olduğu kadar bulanık programlarla çıkmak gerekli. 

Bu düşünce yaygınlık kazanıyor. Türkiye'de de kişi ya da örgüt feti
şizmi günün modası oluyor. Geçmişte ne yaptıkları veya yapabildikleri belli 
kişi ya da örgütlerin bulanık programlarında" gelecekle ilgili büyük açılımlar 
bekleniyor. Bulanık programl3ra umut bağlama da bir başka gerekçeye 
dayanchrılıyor. Bu gerekçe de şu: Açık ve ileri programlar, ilerici sınıflarda 
bile yansıma bulmaz. Daha açık bir deyişle ileri programlara, ilerici slOlf
lar bile oy vermez. 

Böyle bir gerekçe"in tutarsızlığı üzerinde fazla durmaya gerek yok. 
Ilerici programlar kütlelerde yansıma bulmayacak olsa 141·142 gibi mad
delere, bu maddelerde" çok daha etkin sansüre, ilerici düşünceyi "çürüt
meyi" kendisi için kutsal görev sayan bu kadar bilim adamı ve yazara gerek 
duyulmazdı. faşist ceza maddeleri, kütlesel yayın organlarında ilerici düşün· 
ceye konan sansür, bu sansürü gerçekleştirmek için sermayenin sürdürdüğü 
çeşitli baskı yöntemleri, sermayenin repenuarındaki denenmiş oyunlarla 
ilerici düşünce ve hareketi saptırmayı amaçlayan "ideolojiler", böyle bir 
gerekçenin yetersizliği"i göstermek için yeterli olmalı. Çünkü ileri prog· 
filmlar, ilerici sınıflarda yansıma bulmayacak olsa böyle "zahmetlere" gerek 
duyulmaz. 

Anak bu gerekçenin tutarsızlığını görebilmek için mantığın ötesinde 
olgular da var. Bu olguların bir bölümü Kıbrıs ile ilgili. Kıbrıs'ın Türk kesimin
den geliyor. Yakın zamanda Türk kesiminde seçim yapıldı. Seçim sonuçları 
ise şöyle özetlendi: "Kıbrıs'ın Türk kesiminde seçimleri sokular kaybetti!" 
Kıbrıs'ın Türk kesiminde Denktaş ve kliğini" yönetimindekl Kıbrıs Türk 
burjuvuisine karşı ilericilerin, solcuların ve sosyalistlerin seçimi kaybettikleri 
bnısı oldukça yaygın. fakat bir çok yaygın kanı gibi doğru olmaktan çok 
uzak. Çünkü Kıbrıs'ın Türk kesiminde sosyalistlerin, solcuların ve hatta 
ilericilerin seçime girdiklerini söylemek bile pek mümkün değiL. Daha açık 
bir deyişle Kıbrıs'ın Türk kesiminde solcu veya sosyalist bir programla seçime 
giren olmadı. Daha da açık bir deyişle Kıbrıs Türklerinin solcu veya sosyalist
leri ileri veya sosyalist bir programla seçime girmedi. Bu yüzden de Kıbrıs'ın 
Türk kesiminde solculuk veya sosyalizm seçimi kaybetmedi. Çünkü seçime 
girmedi. 

Kıbrıs'ın Türk kesiminde ilericiler, solcular ve sosyalistler, Denktaş 
kliAinin programından ancak ayrıntıda ayrılık gösteren oldukça bulanık 
bir programla seçime girdiler. Programları, ilerici veya sosyalist olmaktan çok 
uzak. Ancak kişilikleri veya örgütleri, solculuk veya sosyalizm için bir karine 
olarak ileri sürüldü. Bir yanda burjuvazinin programından ayrınııda ayrılık 
gösteren bulanık bir program, diğer yandan ilerici ya da sosyalist olduğunu 
ileri süren kişiler ve örgütler. Seçim sonuçları, büyük ölçüde bu tutarsızliğın 
sonucu. Büyük ölçüc:te. Çünkü bu tutarsızlığa karşın sonuçların daha da iyi 
olmasını önleyen belli bir neden var: "Türkiyeli" göçmenler. Türkiye'de suç 
sayılmak istenen fakat Kıbrıs'ta kolaylıkla kullanılan deyimle "Türkiyeli" 
Türkler, seçmen sayısının dönte birine yaklaşmış durumda. Şimdilik Kıbrıs 
topraklarında lumpen niteliği taşıyan bu seçmenler Denktaş ve kliğinin doğal 
müttefiki oldu. Magosa çevresinde Denktaş takımının belirgin başarı kazan· 
masında bu oyların katkısı çok büyük düzeye ulaştı. 

Ilerici ve sosyalist bayrak altında seçime giren kişi ve örgütlerin seçim 
programı iki nokta üzerinde yoğunlaştı. Biri, ganimetçiliği reddetmek. Gani
metçiliği reddetmek pek insancıl ve haklı bir çıkış. Ama seçimlerde etkın ola
bilmesi için çok geç. Çünkü çok yaygın bir geçmişi var. Ganimetçilikte 
eşitlik istemek ise pek ütopik. Ikinci nokta ise Türkiyeli göçmenleri reddet
mek. Kıbrıs somutunda bunun sağlam gerekçelere sahip olduğunda kuşku 

yok. fakat bu çıkışda da ilericiler ile Denktaş arasında bir ayrılık yok. Çünkü 
Kıbrıs'ta seçime giren bütün paniler, bu nokta üzerinde birleşti. Dolayısıyli 
aralarında bir ayrılık kalmadı. 

Bunun dışında Kıbrıs'ta ilerici ve sosyalistlerin ele alabileceii bir çok 
somut sorun var. Bunların hiç birisine ciddi olar.l:k el atmadiiM. Bunlardan 
birisi doğrudan doğruya günlük yaşam ve ekonomi ile ilgili. Kıbrıs çıkanma· 
sından sonra ve ganimetçilik gerilerde kaldıktan sonra Kıbrıs emekçilerinin 
karşılaştığı ekonomik güçlükler ölçülerneyecek boyutlara ulaştı. Bir örnek 
şu: Denkatş yönetimi, Kıbrıs lirasını döviz olarak kabul ettiğini açıkladı. 
Kıbrıs Rum lirası, Kıbrıs'ın Türk kesiminde karaborsaya düştü. 8u çok az 
görülen bir "başarı" oluyor. Çıkanmadan SOnra Kıbrıs Adasının ekonomik 
varlığının çok büyük bir bölümünün Türk kesiminde kalmasına karşın, Kıbrıs 
Rum lirasının değeri artıyor ve karaborsaya düşüyor. 

Kıbrıs Rum lirasının karaborsaya düşmesi, Denktaş yönetiminin Kıbrıs 
Rum lirasını resmi döviz olarak kabul etmes;nin bir tek anlamı var. Iki kesim 
arasında ticaret devam ediyor. Ancak her adımı �skerler1e ayrılmış bu iki 
kesim arasında ticaret kaçak olarak sürüYQr. Ancak Kıbrıs'ın Rum kesiminden 
kaçak olarak getirilip Türk kesiminde serbest olarak satılan metaları alabil· 
mek için Kıbrıs'ın Türk kesiminde bile Rum lirası gerekli oluyor. Kıbrıs'ın 
Türk kesimindeki Kıbrıslı Türk satıcılar, Rum lirası olmadıkça satış yapmıyor· 
lar. Kıbrıslı Türkler, önce Türk liralarını Türk bankalarına götürüp Rum li· 
rasına çevirmek ve Rum lirası ile Kıbrıslı Türk satıcılardan alış-veriş yap· 
mak zorundalar. Sağlanan özgürlüğün şimdiki bedeli bu. 

Kıbrıs şimdi "fiilen" ikiye ayrılmış durumda. Bu ikiye ayrılmışlıktan 
yararlanan sadece Kıbrıs Rum ve Türk burjuvazisi. Çıkartma hareketinden 

. sonra Kıbrıs'ın Türk kesiminde sömürünün çok artmış olduğu çok açık. 
Rum kesiminde de durumun aynı olmaması için bir neden yok. Çünkü bur· 
juvazi her yerde aynı. Şiddet ve bölücülük her yerde aynı sonuçları veriyor. 
Şiddet ve bölücülük her yerde sömürünün artması sonucunu doğuruyor. 
Sömüruyü anırma çaba ve uygulamaları ise her yerde benzer gerekçelere 
dayandırılıyor: iki toplumun, iki halkın bir arada yaşayamayaağı gerekçesine 
dayandırılıyor. Burjuvazi alış·verişini barış içinde sürdürüyor; Denkla.' ve 

Klerides rotari klübünden gelen arkadaşlıkıarını sürdürüyorlar. Ama iki kesi
min emekçilerinin bir arada yaşayamayacağı görüşünde IsrM ediyorlM. 

Kıbrıs'ın Rum kesimindeki ilerici sendikaların daha önceleri, Kıbrts 
Rum burjuV1zisinin Kıbrıs'ın türk kesimindeki işçi ve emekçiler üzerinde 
sürdürdüğü �iddet kampanyasına karşı çıkmamış olması büyük bir talihsiz· 
lik. Şimdi de Kıbrıs'ın Türk kesimindeki ilerici ve sosyalistlerin, iki kesimi 
coğrafi sınırlarla birbirinden ayırma girişimlerine karşı çıkmaması aynı ölçü
de büyük bir eksiklik. Kıbrıs'ın Rum emekçileri de Türk emekçileri de çok iyi 
bilirler. Şiddetten kaybeden onlar. Çatışmada ölen yine onlar. Kıbrıs'ın Türk 
ve Rum emekçileri çok iyi bilirler. Son iki harekette de Türk ve Rumiarın 
birarada ve karışık olarak yaşadıkları yerleşme noktalarında bir tek silah bile 
patlamadı. Bir tek Türk veya Rumun burnu kanamadı. 

Seçim kampanyasında Kıbrıs Türk burjuvaıisi, ilerici ve sosyalist aday
ları, Kıbrıs Rumiarı ile birarada yaşamayı istemekle "suçladı". Ilerici ve 
sosyalist adaylar ise bunu reddetmekle yetindiler. Burjuvazi, bir ar.l:da ya· 
şıyor. fakat işçi ve emekçilerin bir arada yaşamasını istemiyor. Çünkü 
geçmişteki bütün eksikliklere, Iki kesim işçi ve emekçilerinin şoven ideoloji· 
nin baskısı altında ya$amalarına karşın, Kıbrıs'ın özgürlük ve bağımsızlıAı"'" 
iki kesimin işçi ve emekçilerinin birliğinde olduğunu biliyor. Kıbrıs'ın ıerek 
iç barışı ve gerekse dünya barışına katkısı bu birlikte yatıyor. fakat Kıbrıs'ın 
Türk kesimindeki ilerici ve sosyalistler tek ve kalıcı böyle bir progfilmi 
sahip çıkamıyorlar. Böyle bir programın, kütlelerde yansıma bulacaAına 
inanamıyorlar. 

Kıbm'ın Türk kesimindeki ilericilerin böyle bir programla ortaya çık· 
malar: bütün programları dışarıdan beklemeleriyle de ilgili. Türkiye'den beko 
Iiyorlar. Türkiye'de de Halk Panisi'nden bekliyorlar. Halk Partisi'nden çok 
büyük programlar bekleniyor. Halk Partisi'nden çok büyük programlar bekle· 
yenler sadece oturup bekliyor. Oturup bekledikçe de düş güçleri gelişiyor. 
Düş dünyasına dalıyorlar. Düş dünyasında ise yumuşadıklarını duyuyorlar. 
Yumuşadıkça da daha bUyUk dUş görüyorlar. Gördükl"i daha büyUk dUşU ise 
daha bUyük ilerfcilik sanıyorlar. Bir gün katı gerçeA'e gözlerini açacaklarında 
h;ç kuşku yok. O zaman yerlerini bulacaklarında da kuşku yok!.. 

yaygınlık kazanıyor. Türkiye'de de kişi ya da örgüt feti
oluyor. Geçmişte ne yaptıkları veya yapabildikleri belli 
bulanık programlarında" gelecekle ilgili büyük açılımlar 
programl3ra umut bağlama da bir başka gerekçeye 

gerekçe de şu: Açık ve ileri programlar, ilerici sınıflarda 
Daha açık bir deyişle ileri programlara, ilerici slOlf

gerekçe"in tutarsızlığı üzerinde fazla durmaya gerek yok. 
kütlelerde yansıma bulmayacak olsa 141·142 gibi mad

maddelerde" çok daha etkin sansüre, ilerici düşünceyi "çürüt
kutsal görev sayan bu kadar bilim adamı ve yazara gerek 
ceza maddeleri, kütlesel yayın organlarında ilerici düşün· 

sansürü gerçekleştirmek için sermayenin sürdürdüğü 
yöntemleri, sermayenin repenuarındaki denenmiş oyunlarla 

hareketi saptırmayı amaçlayan "ideolojiler", böyle bir 
yetersizliği"i göstermek için yeterli olmalı. Çünkü ileri prog· 

yansıma bulmayacak olsa böyle "zahmetlere" gerek 

gerekçenin tutarsızlığını görebilmek için mantığın ötesinde 
olguların bir bölümü Kıbrıs ile ilgili. Kıbrıs'ın Türk kesimin

zamanda Türk kesiminde seçim yapıldı. Seçim sonuçları 
"Kıbrıs'ın Türk kesiminde seçimleri sokular kaybetti!" 

kesiminde Denktaş ve kliğini" yönetimindekl Kıbrıs Türk 
ilericilerin, solcuların ve sosyalistlerin seçimi kaybettikleri 

fakat bir çok yaygın kanı gibi doğru olmaktan çok 
Kıbrıs'ın Türk kesiminde sosyalistlerin, solcuların ve hatta 

girdiklerini söylemek bile pek mümkün değiL. Daha açık 
Türk kesiminde solcu veya sosyalist bir programla seçime 

açık bir deyişle Kıbrıs Türklerinin solcu veya sosyalist
bir programla seçime girmedi. Bu yüzden de Kıbrıs'ın 

solculuk veya sosyalizm seçimi kaybetmedi. Çünkü seçime 

kesiminde ilericiler, solcular ve sosyalistler, Denktaş 
ancak ayrıntıda ayrılık gösteren oldukça bulanık 

girdiler. Programları, ilerici veya sosyalist olmaktan çok 
kişilikleri veya örgütleri, solculuk veya sosyalizm için bir karine 

Bir yanda burjuvazinin programından ayrınııda ayrılık 
program, diğer yandan ilerici ya da sosyalist olduğunu 

örgütler. Seçim sonuçları, büyük ölçüde bu tutarsızliğın 
Çünkü bu tutarsızlığa karşın sonuçların daha da iyi 

bir neden var: "Türkiyeli" göçmenler. Türkiye'de suç 
sayılmak istenen fakat Kıbrıs'ta kolaylıkla kullanılan deyimle "Türkiyeli" 

sayısının dönte birine yaklaşmış durumda. Şimdilik Kıbrıs 
niteliği taşıyan bu seçmenler Denktaş ve kliğinin doğal 

Magosa çevresinde Denktaş takımının belirgin başarı kazan· 
katkısı çok büyük düzeye ulaştı. 

sosyalist bayrak altında seçime giren kişi ve örgütlerin seçim 
üzerinde yoğunlaştı. Biri, ganimetçiliği reddetmek. Gani

pek insancıl ve haklı bir çıkış. Ama seçimlerde etkın ola
Çünkü çok yaygın bir geçmişi var. Ganimetçilikte 

ütopik. Ikinci nokta ise Türkiyeli göçmenleri reddet
somutunda bunun sağlam gerekçelere sahip olduğunda kuşku 

varlığının çok büyük bir bölümünün Türk kesiminde kalmasına 
Rum lirasının değeri artıyor ve karaborsaya düşüyor. 

Kıbrıs Rum lirasının karaborsaya düşmesi, Denktaş yönetiminin 
Rum lirasını resmi döviz olarak kabul etmes;nin bir tek anlamı 
arasında ticaret devam ediyor. Ancak her adımı �skerler1e ayrılmış 
kesim arasında ticaret kaçak olarak sürüYQr. Ancak Kıbrıs'ın Rum 
kaçak olarak getirilip Türk kesiminde serbest olarak satılan metaları 
mek için Kıbrıs'ın Türk kesiminde bile Rum lirası gerekli oluyor. 
Türk kesimindeki Kıbrıslı Türk satıcılar, Rum lirası olmadıkça satış 
lar. Kıbrıslı Türkler, önce Türk liralarını Türk bankalarına götürüp 
rasına çevirmek ve Rum lirası ile Kıbrıslı Türk satıcılardan 
mak zorundalar. Sağlanan özgürlüğün şimdiki bedeli bu. 

Kıbrıs şimdi "fiilen" ikiye ayrılmış durumda. Bu ikiye 
yararlanan sadece Kıbrıs Rum ve Türk burjuvazisi. Çıkartma 

. sonra Kıbrıs'ın Türk kesiminde sömürünün çok artmış olduğu 
Rum kesiminde de durumun aynı olmaması için bir neden yok. 
juvazi her yerde aynı. Şiddet ve bölücülük her yerde aynı sonuçları 
Şiddet ve bölücülük her yerde sömürünün artması sonucunu 
Sömüruyü anırma çaba ve uygulamaları ise her yerde benzer 
dayandırılıyor: iki toplumun, iki halkın bir arada yaşayamayaağı gerekçesine 
dayandırılıyor. Burjuvazi alış·verişini barış içinde sürdürüyor; 
Klerides rotari klübünden gelen arkadaşlıkıarını sürdürüyorlar. 
min emekçilerinin bir arada yaşayamayacağı görüşünde IsrM ediyorlM. 

Kıbrıs'ın Rum kesimindeki ilerici sendikaların daha önceleri, 
Rum burjuV1zisinin Kıbrıs'ın türk kesimindeki işçi ve emekçiler 
sürdürdüğü �iddet kampanyasına karşı çıkmamış olması büyük 
lik. Şimdi de Kıbrıs'ın Türk kesimindeki ilerici ve sosyalistlerin, 
coğrafi sınırlarla birbirinden ayırma girişimlerine karşı çıkmaması 
de büyük bir eksiklik. Kıbrıs'ın Rum emekçileri de Türk emekçileri 
bilirler. Şiddetten kaybeden onlar. Çatışmada ölen yine onlar. 
ve Rum emekçileri çok iyi bilirler. Son iki harekette de Türk 
birarada ve karışık olarak yaşadıkları yerleşme noktalarında bir 
patlamadı. Bir tek Türk veya Rumun burnu kanamadı. 

Seçim kampanyasında Kıbrıs Türk burjuvaıisi, ilerici ve 
ları, Kıbrıs Rumiarı ile birarada yaşamayı istemekle "suçladı". 
sosyalist adaylar ise bunu reddetmekle yetindiler. Burjuvazi, 
şıyor. fakat işçi ve emekçilerin bir arada yaşamasını istemiyor. 
geçmişteki bütün eksikliklere, Iki kesim işçi ve emekçilerinin şoven 
nin baskısı altında ya$amalarına karşın, Kıbrıs'ın özgürlük ve bağımsızlıAı"'" 
iki kesimin işçi ve emekçilerinin birliğinde olduğunu biliyor. Kıbrıs'ın 
iç barışı ve gerekse dünya barışına katkısı bu birlikte yatıyor. fakat 
Türk kesimindeki ilerici ve sosyalistler tek ve kalıcı böyle 
sahip çıkamıyorlar. Böyle bir programın, kütlelerde yansıma 
inanamıyorlar. 

Kıbm'ın Türk kesimindeki ilericilerin böyle bir programla 
malar: bütün programları dışarıdan beklemeleriyle de ilgili. Türkiye'den 
Iiyorlar. Türkiye'de de Halk Panisi'nden bekliyorlar. Halk Partisi'nden çok 
büyük programlar bekleniyor. Halk Partisi'nden çok büyük programlar 
yenler sadece oturup bekliyor. Oturup bekledikçe de düş güçleri 
Düş dünyasına dalıyorlar. Düş dünyasında ise yumuşadıklarını 
Yumuşadıkça da daha bUyUk dUş görüyorlar. Gördükl"i daha 
daha bUyük ilerfcilik sanıyorlar. Bir gün katı gerçeA'e gözlerini 
h;ç kuşku yok. O zaman yerlerini bulacaklarında da kuşku yok!.. 



TflRKiYFOE yaRayaS 

EKRANDAKI SARsıNTı: 
Milyonlarca 'öz, ekrandaki kor· 

kunç çekişmeyi izliyordu. 800 metre 
finalinin biti" yerindeki ip, Kübalı at
let Alberto Juantorena tararından 'ölü.· 
lendikten sonra, tribünleri doldüran 
on binlerce hayranı seyirci, 
zareri alkışlamaktan başka çare bu
lamuken, Türkiye'deki Amerikaofillerin 
beyinleri karıncalanıyordu ... 

Zaterin sahibi Juantorena da, böy
lece yüzlerce sosyalist sporcu ıi bi 
"rırına atılmaktan" kurtuluyordu L. 

Juantorena sadece 800 metrenin 
sahibi olarak da kalmıyordu. Zarerini 
"rastlantı" olarak niteleyen "Hür dün· 
yanın bekçisi Amerikan" basınına ceva· 
bı iki tün sonra ıene pistte veriyor
du. 

Küba'nın ulusal marşını dünyaya bu 
kez birincilik kürsüsünden 400 metre 
kulvarlarının sahibi olarak dinletiyor
du ... 

Juantorena'yı bütün dünyada 01-
duRu gibi Türkiye'de de üzerinde en 
çok konuşulan sporc" yapan olay sa
dece, onun iki gün arayla iki altın ma
dalya alması deRiidi.. 

Küba'nın bu yetenekli sporcusu 
800 metrenin birincisi olarak kürsüye 
çıkmaya hazırlanırken şöyle konu 'u
yordu: 

"- Madalya Küba'nındır. Küba için 
koşturn! ... " 

Juantorena konuşmasını, madalyayı 
Fidel Castro'ya armaitan edeceRini SÖy
leyerek bitiriyordu ... 

B I R  BAŞKA OLAY ... 

Olay "eçtiitimiz hartanın Salı günü 
meydana geldi. Tam bir gün Montreal 
olimpiyat stadında bir başka şampiyon 
atlet birincilik kürsüsüne çıkıyor ve 
ülkesinin ulusal mar,ı çalınırken ilıinç 
bazı hareketler yapıyordu. Disk atm.-

da .Itın madalya alan Amerikalı Mac 
\Yilkin., mar,ın çalınması anında niçin 
tüldüQ'ünü ve dil çıkardıaını soran 
gazetecilere şunları SÖylüyordu: 

". Ben ülke m için delil kendim 
için yarıştım. Onların ne hayrını gör
düm ki?" 

Dünya emperyalizminin başı ve 
nam-ı diler "Hür dünyanın bekçisi" 
Amerika, altın madalya sahibi vatan
daşı Mac Wilkins tararından hakkı 
olan kürsüye oturtuluyordu böylece .. 

"Milliyetçilik" ruhuna dünyada en 
çok para yatıran devletin vatandaşı 
olan Wilkins, daha sonra kafile yöne
ticilerini ,östererek şöyle devam ediyor
du: 

"- Böyle aptal insanlarla birlikte 
olmaktan ancak utanç duyabilirim! .. " 

KRALCILARıN TASASı... 

Herşey bütün dünyanın gözleri ö
nünde cereyan ediyordu. Sermaye basını 
bütün çabalarına raAmen olayları ört-bas 
edemiyordu. Neler oluyordu böyle?. 

Bunun açıklaması da şöyle yapı
lıyordu: "Yazıktı! Spora da politika 
karışmıştı! ... " 

Atmosrer altında soluk alıp ver
me kadar dolal olan bir olguyu "De
lerli Türk basını" sanki bugüne kadar 
tersi yapılıyormuş havasında yansıtır· 
ken, geriliRinin ufuklarına pencere açı· 
yordu ... 

Ama gerçeitin tüm çıplak görün
tüsüne karşın Sovyetler Birlili ve De· 
mokratik Alman Cumhuriyetinin arka
sından üçüncümıü korumaya çalışan 
Amerika'ya el çırpma heyecanı da 
bir türlü bastırılamıyordu. 

Hatta bu arada yenik Amerikalı 
sporcular aitzından yenilginin neden
leri açıklanıyordu. Yüzmede Demok· 
ratik Alman Cumhuriyetinden unutul-

BEHICE BORAN, EşI NEVZAT HATKO;re 

TORKJYE ıŞÇı PARTISI GENEL BAŞKANı BEHICE BORAN 
BULGARISTAN'DA 

Türkiye I�çi Panisi Genel Başkanı Behice Boran, 27 Temmuı'dan 
beri Bulgaristan'da bulunuyor. 

TIp Genel Ba�kanı, uzun süreden beri rahatsız olan eşinin tedavisi 
konusunda bütün tıbbi alınaklann araştırılması ve tedavisinin sa�lanmısl için 
Bulgar "Press Ajans"ı tarafından davet edildi. Boran, bu çaArıya uyarak, 
27 Temmuz'da eşiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. 

Genel Sekreter Nihat Sarg," ve Pani merkez yönetiminden oluşan bir 
ırup u�urlayıcı ile birlikte, Boran, sabahleyin karaYOlundan Bulgaristan'a 
hareket etti. Boran 'le yanındakiler, Edirne girişinde, TIp Edirne Iı Başkanı 
başkanlığındaki partililer tarafından karşılandı. 

Boran, kendisini Edirne'de karşılayanlarla birlikte daha sonra Kapıkule 
sınır karıkoluna vardı. Boran ve eıi, buradan Bulgaristan'ın TIp Genel Başka· 
nı için tahsis ettiAi otomobille yollarına devam ettiler. 

TIp Genel Başkanı Behice Boran, bir süre Bulgaristan'da kalacak. 
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maz dersler alan ,ımarık Amerikah 
bayanlar kendilerinin "Dünyaya kadın 
olarak geldiklerini" söylüyorlardı. Yarı,
ma alanlarını pisinlerin dı,ında arayan 
Amerikalı bayan yüzücüler aynı zaman· 
da kafilelerine tercüman oluyorlardı!.. 

Olimpiyat yarışmaları her dalda ke
limenin tam anlamıyla politik bir olay 
niteliline bürünüyor, uluslararası kapi
talizmin sömürgen tüm sınır ve zümre· 
leri, dünya sosyalist sistemine ait olan 
:zaferleri gözlerden silme uitrunda bütün 
propaganda araçlarını seferber ediyor· 
lardı ... 

Türkiye'de de sarınılan silahlar akıı 
ve izan dışı saçmalıklarla süsleniyor, 
ahmaklık ve dan,alakhita ilişkin ,aha
ser örnekler sergileniyordu: Sosyalist 
ülkelerin sporcularının başarıları, "zor
la beslenmek"ten, sporcular üzerinde 
kurulan baskı ve tehditten ileri ,eliyor
du! "Ya madalya ya Cırın" deniyordu 
kendilerine, onlar da madalyayı lercih 
ediyorlardı. 

BU DA YERLISı... 

Köşesinde akıı dengesi üzerinde 
amuda kalkan bir kalem Mhibine göre 
de durum şöyleydi: 

"- Madalya alamayan, hele diplo
matik münasebetlerinin "ergin olduitu 
ülkelerin sporcularına yenilenierin akı· 
betlerinin ne olacaitı bizzat işbu spor
cularca gayet iyi bilinmekte" idi! .. 

Kar"alara unutulmaz gösteri yapan 
mantık, daha sonra "Bizim sporcuların 
yaprak dökümüne" uitramalarına ve, 
Hürriyet'in deyimiyle "Mindere zamk 
'ibi yapıştlQ:ımızın resmine" hıikim olan 
"sırrı" şöyle anlatıyordu: 

". Ne sıkıntılı dönemlerde ne bü
yük madal)'alar al�ış bir devletin bu
gün, dün ile kıyas kabul etmeyecek 
kadar elverişli şartlarına raitmen döküı· 
melerini de tek bir şeşe baQ:layabili
riz: Devlet ve milletimizin haysiyetini 
koruma ve yüceitme düşüncesinin yok· 
luRuna ..... 

Sömürüye, ezmeye, haysiyet dışı 
yaşama biçimine yaslanan kapitalist 
sistemde yerli paçavralık özlÜ n neden
ler ve gerekçeler arıyordu ... 

Ata·ecdad·şehit kanları-dünyaya be
deJ.iman-isltim-allah-peygamber ve ben
zeri kavramlarla beyin kültür fiziai 
yapmak, pistlerde, pisinlerde, salonlar
da, alanlarda "mindere zam k "ibi" 
yapışmaktan kurtarmıyordu sporcuları. 
Yıllardır bıkıp usanmadan ve de elbette 
bilinçli ve kasıtlı olarak beyinleri 
şartlayan gericilik, suçsuz sporcuları 
"bizi dünyaya re:zil etmek" ile suçlu
yordu. Politikada birincilik kürsüsünde
kilerin soy-sop soygun söylentilen, ra· 
Şist baskı, şiddet ve teröre dayalı yö· 
netimleri "bizi" dünyaya rezil etmiyor
du da, gözleri ve beyinlerine ı;is çe· 
kilmiş üç-beş "vatan evladı"nın ça
resizliklerini bedenen ve lisanen iCade 
zorunda kalmaları bizi" o dünyaya re
zi! ediyordu!.. 

Ancak ne var ki, bez, ayıbı ört
me ye yetmiyor, ekranlarının önünde 
gerçeli dünyanın öbür ueu ile aynı anda 
yalfayan milyonlarca seyirci, yıııardır 
ne menem yalan ve dolan bombardı, 
manına uitratlldlQ'lnl en azından dü,ün· 
me ye ba4hyordu .. 

Bu arada, geçmi,teki bir örnekle 
yalmurun neden olduitu dam akın
tlSlnın duvarda bıraktılı izi, "orak
çekiç" yorumu üzerinden ra,id özlem
ciıl yönetimin namlu.una süren ve dü
,ünceyi, insanca ya,ama özleminin 
toplumgl ve ıiyasal ifadesini ni,an 
alan i,birlikçi Türkiye serma
yeıi ve müttefikleri, televizyo· 
nun hiç de ho, olmayan ama elden 
ne "elir, sinir bozucu muzipliRine di, 
bilemeden ... 

Fikre, dütünceye, insanca ya,ama 
özlem ve inancına politik temeller dö
,eyen bilince kelepçe ile kar,ılık ve
ren ,ericilik, dünya sosyaHat !iste· 

minde anlam ve ir.desini bulan rera
hın, dirilik, canlılık, ,üç ve heybet çiz
(ilerinin ekrandan tAfma.ına boyun 
büküp seyirci olmak zorunda kalıyor
du ... 

"ŞABAN HOCA"N I N  ÇILESI!.. 

tster istemez' politik çerçeve 
çinde anlam ve önem kazanan ve so 
iki haftadır ilgiyi üzerinde toplaya 
olimpiyat yayınları, bir saitcı gazet.4 
nin de belirttigi ııibi "Şaban Hoca', 
çileden çıkarıyordu" ama "Şaban H( 
ca"nın çilesi sadece bu nokt.ada ka 
mıyordu .. 

TRT Seçim Kurulundan hakkındaki 
kararın çıkmasını bekleyen iflaıci cep
heci Şaban, bir yandan da savunma.ını 
hazırlamaya ba,ladl. 

CHP tararından bir doıya halinde 
ve keıin belgelerle donatılan iddialan 
inceleyen TRT Seçim Kurulunun were
ceai muhtemel kararın olumsuzluiunu 
sezen Şaban Karata,'ın savunmasını, 
TRT i..çinde öteden beri türlü-çt1iUi 
yöntemlerle at oynatan bir ekip hazır
lıyor. Demirel'in yardım vaadi ile 
kurulan Akdeniz Haber Ajansın," 
Ankara temsilciiiRi ,örevine .. ınamayıp 
tekrar TRT'ye dönen Muammer Ya .. r 
başkanlılındaki bir ,rup, havadaki il
neye iplik geçirmeye benzer bir man
reti Karataş'a vaadettiler. 

Muammer Va,ar dı,ında, grupta 
televjzyonun program eski müdürte
rinden Erhan lmset. Ertan Karasu ve 
CHP'nin TRT'deki ,özbebegi· haber 
merkezi eski müdürü Erdinç Saalam 
bulunuyor. 

Dava vekili titizliitiyle hazırlanan 
savunmaya, eski TRT'cilerden konten
jan senatörü Hüsamettin Çelebi'nin de 
"müzaheretini esirıemiyeceaine" ili,· 
kin söz verdili belirtiliyor ... 

Hana ortasında, henüz kesin bir 
karar olmaksızın Türk Haberler Ajaom 
taraCından verilen bir haberde Kartı
taş'ın ,örevden alındıtı bildirildi. An
cak bu, kuvvetli bir oluılıktan öteye 
ııeçmedi. 

Ancak kulala ,elen söylentil 
göre, büyük bir oluılıkla Şaban Ka
rataş ,örevden alınacak ve TRT'J'. 
ililfkin hukuk ıan,slerliline ara verile· 
cek. Şaban Karata,'ın yerine ,,"ten 
bir atama yapılmayacalı ve buı ç .... 
releree benimsenen Genel Müdül' 
Yardımcısı Doaan Erden'in vekaleten 
yönetimin başına ııetirileceli .öyleni
yor ... 

Söylentilere güç veren bir btı,b 
olgu da, cephenin iki numaralı ortal i 
MSP'nin, TRT talanında payını ıere· 
linee alamaması ve bunun yarattılı 
hoşnutsuzluk .. 

MSP'nin bu konudaki ho,nut.uılu
Au geçtilimiz harta açıklık kazandı. 
BUlÜne kadar "kandil"le avutulan MSP'
ye, Şaban Karataş tararından hatırı 
sayılır bir de kaıık atıldı. Ne idülü 
belirsiı ,ezilerle temel atma yan,ını 
başta ,ötüren Necmettin Eı-baka..a'ın 
Ga:zeantep'teki bir temele harç atm .... 
TRT tararından "Ajanslann verdili ha
berlere ,öre Erbakan Gaziantep'te bu· 
gün bir rabrikanın temelini atmı," 
şeklinde masalla,tırılınca MSP'nin ay
ranı kabardı ... 

MSP'liIerin yaptıkları bir heaaba 
löre de üvey evlatlık bel,elenmektedil'. 
Buna göre, Şaban K arata, döneminde 
TRT, AP hakkında 200 dakika, "üç 
kişilik" MHP hakkında ı80 dakika. 
MSP hakkında da 90 dakikalık zamana 
kıymı,tı. MSP'yi çileden çıkaran da bu 
adaletsizlikti! .. 

"Dini bütün müslüman" ola
rak altında imza atılan Şaban Karat.q 
hakkında, önce "kadehe dudak del
dı riyor" ,eklinde haberler ,elmi" daha 
sonra da "M SP hakkındaki h.ımane 
tavrı" dikkati çekmifti ... 

Cephe'nın Şaban Karat.q'tan beko 
ledlli son ııörev, arkada bordrolan 
yerle,UrUmif bir komando IÜrüSÜ bırak-

birincisi olarak kürsüye 
hazırlanırken şöyle konu 'u

Küba'nındır. Küba için 

konuşmasını, madalyayı 
armaitan edeceRini SÖy

BAŞKA OLAY ... 

hartanın Salı günü 
bir gün Montreal 

bir başka şampiyon 
kürsüsüne çıkıyor ve 

mar,ı çalınırken ilıinç 
yapıyordu. Disk atm.-

karışmıştı! ... " 
Atmosrer altında soluk alıp ver

me kadar dolal olan bir olguyu "De
lerli Türk basını" sanki bugüne kadar 
tersi yapılıyormuş havasında yansıtır· 
ken, geriliRinin ufuklarına pencere açı· 
yordu ... 

Ama gerçeitin tüm çıplak görün
tüsüne karşın Sovyetler Birlili ve De· 
mokratik Alman Cumhuriyetinin arka
sından üçüncümıü korumaya çalışan 
Amerika'ya el çırpma heyecanı da 
bir türlü bastırılamıyordu. 

Hatta bu arada yenik Amerikalı 
sporcular aitzından yenilginin neden
leri açıklanıyordu. Yüzmede Demok· 
ratik Alman Cumhuriyetinden unutul-

EşI NEVZAT HATKO;re 

ıŞÇı PARTISI GENEL BAŞKANı BEHICE BORAN 
BULGARISTAN'DA 

I�çi Panisi Genel Başkanı Behice Boran, 27 Temmuı'dan 
Bulgaristan'da bulunuyor. 

Ba�kanı, uzun süreden beri rahatsız olan eşinin tedavisi 
tıbbi alınaklann araştırılması ve tedavisinin sa�lanmısl için 

Ajans"ı tarafından davet edildi. Boran, bu çaArıya uyarak, 
eşiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. 

Sekreter Nihat Sarg," ve Pani merkez yönetiminden oluşan bir 
ile birlikte, Boran, sabahleyin karaYOlundan Bulgaristan'a 

Boran 'le yanındakiler, Edirne girişinde, TIp Edirne Iı Başkanı 
partililer tarafından karşılandı. 

kendisini Edirne'de karşılayanlarla birlikte daha sonra Kapıkule 
vardı. Boran eıi, buradan Bulgaristan'ın TIp Genel Başka· 

Köşesinde akıı dengesi üzerinde 
amuda kalkan bir kalem Mhibine göre 
de durum şöyleydi: 

"- Madalya alamayan, hele diplo
matik münasebetlerinin "ergin olduitu 
ülkelerin sporcularına yenilenierin akı· 
betlerinin ne olacaitı bizzat işbu spor
cularca gayet iyi bilinmekte" idi! .. 

Kar"alara unutulmaz gösteri yapan 
mantık, daha sonra "Bizim sporcuların 
yaprak dökümüne" uitramalarına ve, 
Hürriyet'in deyimiyle "Mindere zamk 
'ibi yapıştlQ:ımızın resmine" hıikim olan 
"sırrı" şöyle anlatıyordu: 

". Ne sıkıntılı dönemlerde ne bü
yük madal)'alar al�ış bir devletin bu
gün, dün ile kıyas kabul etmeyecek 
kadar elverişli şartlarına raitmen döküı· 
melerini de tek bir şeşe baQ:layabili
riz: Devlet ve milletimizin haysiyetini 
koruma ve yüceitme düşüncesinin yok· 
luRuna ..... 

Sömürüye, ezmeye, haysiyet dışı 
yaşama biçimine yaslanan kapitalist 
sistemde yerli paçavralık özlÜ n neden
ler ve gerekçeler arıyordu ... 

Ata·ecdad·şehit kanları-dünyaya be
deJ.iman-isltim-allah-peygamber ve ben
zeri kavramlarla beyin kültür fiziai 
yapmak, pistlerde, pisinlerde, salonlar
da, alanlarda "mindere zam k "ibi" 
yapışmaktan kurtarmıyordu sporcuları. 
Yıllardır bıkıp usanmadan ve de elbette 
bilinçli ve kasıtlı olarak beyinleri 
şartlayan gericilik, suçsuz sporcuları 
"bizi dünyaya re:zil etmek" ile suçlu
yordu. Politikada birincilik kürsüsünde
kilerin soy-sop soygun söylentilen, ra· 
Şist baskı, şiddet ve teröre dayalı yö· 
netimleri "bizi" dünyaya rezil etmiyor
du da, gözleri ve beyinlerine ı;is çe· 
kilmiş üç-beş "vatan evladı"nın ça
resizliklerini bedenen ve lisanen iCade 
zorunda kalmaları bizi" o dünyaya re
zi! ediyordu!.. 

Ancak ne var ki, bez, ayıbı ört
me ye yetmiyor, ekranlarının önünde 
gerçeli dünyanın öbür ueu ile aynı anda 
yalfayan milyonlarca seyirci, yıııardır 
ne menem yalan ve dolan bombardı, 
manına uitratlldlQ'lnl en azından dü,ün· 
me ye ba4hyordu .. 

Bu arada, geçmi,teki bir örnekle 
yalmurun neden olduitu dam akın
tlSlnın duvarda bıraktılı izi, "orak
çekiç" yorumu üzerinden ra,id özlem
ciıl yönetimin namlu.una süren ve dü
,ünceyi, insanca ya,ama özleminin 
toplumgl ve ıiyasal ifadesini ni,an 
alan i,birlikçi Türkiye serma
yeıi ve müttefikleri, televizyo· 
nun hiç de ho, olmayan ama elden 
ne "elir, sinir bozucu muzipliRine di, 
bilemeden 
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OLIMPIYAT 
ması. Karata,'ın işi zaten bu .. 

BURSA'DAKI AVUNTU 

. öte yandan önceki hana, Eski-
,ehir'de hüsrana ulrayan cephe ba,.,
kaybetti'i moral-kondisyonu g:eçen haf· 
ta Buraa'da aradı. 

Eskişehir ",ok"undan sonra Bursa'· 
daki k.r,ll.ma töreni ,önüııere terah
lık veriyordu. Ama yine de eski günler 
yadedililince, gönüııer bir tuhaf, bir 
buruk oluyordu. 

HÜZDÜ daRıtmak, ya da hazırla
mamak için yapılacak en iyi "ey bir 
televizyon alıcısının TV'delı:i reklaml.
nnda oldulu gibi "benim televizyonum 
iyidir, ancak rışmekanl. mukayese et· 
meyin, üıülönünüz" mantılıyla yola 
çıkmak, ve "Bursa iyidir, ama eski 
Buru'yla mukayese etmeyelim, üzü· 
lUruz" demekti. 

Meydanı yaklaşık olarak 20 bin 
ki,i doldurmuştu. Hatırı sayılır ade
di, çevreden transfer edilen bu 20 
bin kişi mitingin "maddi" unsurunu 
oluljturuyordu. Manevi unsur "heye
can ve coşku" ise ilki gibi transfer 
edilememi,ti. 

Çerez olarak kullanılan Bursa'nın 
mehter takımı bile 20 bin ki,iye en ufak 
bir kıpırtı, en küçük bir cOljku veremedi. 

ONlVERSITE'NIN TEMELI -
KöYlüLERIN EMELI 

Bursa'da tarihi bir nutuk atan 
Demirel, ak,am üzeri de temel attı .. 

Bursa-İzmir yolunun 15. kilomet
resinde Görükle, Yolçatı ve özlüce 
köylerinin arazisi üzerinde kurulan, ve 
temeli ilk kez 25 Temmuz 1975, ikinci 
kez de 26 Temmuz 1976 tarihinde 
atılan Bursa Oniversitesi, burada 
"marksistlerin barındırılmaması" ricasiy
ıa harçlandl. Rica sahibi, şerbetler ko
nusunda ihtisas sahibi Feyzio�luydu. 
Topruları zorla ııaabedilen üç köy hal· 
kı, az ilerde toplandıl'ı tepenin üzerin
den her dönemde iktidarların "mütem· 
mim-cüz"ü olan bu zatı "Kahrolsun 
flLljistler·Sosyalist Türkiye-Topraklarımı
zı isteriz" sloganlarıyla karşılayınca 
ortalık bir anda karıştı. 

Sayısı. sivil ve askeri erkan ile 
konuk (!) sıfatlı komandoların çok 

üstünde olan jandarma ve polisler, 
köylülerin üzerine yürüdüler. Tabii, arka
larından da yardımcı güçleri seyirttiler. 

Köylülerin, temel atmaya ielen bu 
"unsur"lara kızmasının evrensel bir ne· 
deni vardı elbette. Ancak bunun ya· 
nında bir de özel neden vardı. O da 
şuydu: 

Bursa Oniversitesi 3 bin dönüm 
arazi üzerine yapılması planlanmıştı. 
Görükle, Yolçatı ve özlüce köylüleri. 
topraklarının bir kısmını kapsayan bu 
araziyi ierekirse bedelsiz. verebilecekle· 
rini söylemişlerdi. Ancak bir süre &onra 
üniversitenin yapılaca�ı araıinin alanı 
20 bin dönüme çıkarılınca, köylünün 
en verimli topraklarının elinden ahn' 
muı sonucu ortaya çıktı. Köylüler 
bunun üzerine üniversitenin, Bursa'nın 
biraz daha ötesinde, daha az kullanı
lan, daha az verimli bir başka arazide 
yapılmasını istediler. 1steklerine verilen 
cevap, bu verimli topraklar üzerinde 
temel atılması, inşaata b84lanılmasl 
oldu. 

Oç köy halkı, yılda üç mahsul 
aidıRı topraklarının gasbedilmesi üzerine 
ellerinde tapuları oldulu halde mah· 
kemeye b84vuruyorlar. Köylülerin avu
kathRınl Bursa'nın CHP Milletvekili 
adaylarından Edip Onal Erzen alıyor. 
Tabii hediyesi de var bu zahmetin. 
Dava açan her köylü adam başına 
500-700 lira avukatlık ücreti ödüyor 
CHP milletvekili adayına. Avukat davayı 
kaybediyor. Bu da köylülere yine 
adam baljına 650 liraya patlıyor, mah· 
keme masrafı olarak .. 

Köylü bir yandan yılda üç mahsul 
aldlAı verimli topraklarını, öte yandan 
da cebindeki üç beş kuruşunu kaybe
diyor. 

Köylünün başvurduRu yer kalmı· 
yor, ancak sonuç yok. 

Görükle, Yqlçatı ve özlüce'liIer 
şimdi, çevre köylerden 1 dönüm topra
ltı mevsimi 500 liraya kiralayarak ge
çimlerini sallamaya çalışıyorlar. 

Bir süre sonra da yapılan istimlak
ler sonuçlanıyor ve köylülerin topratı 
1 dönümü 700 liradan eııerinden alını· 
yor. 

Göriikle, Yolçatı ve özlüce köylü
leri, 700 liraya ellerinden alınan top
raklarının benzerini, mevııimi 600 lira
dankiralayarak yaşamaya çalışıyorlar. 

MIT ELEKTRONIK BEYIN SATıN AlıYOR 

Milli Istihbarat Teşkilatı, ilericilere yaşamı zorlaştırmak için yeni 
olanaklarla donatılmaktadır. MIT, ilericilerin takibini daha kolay yapabilmek 
için elektronik beyin almaya karar vermiştir. Siparişi verilen elektronik 
beyinin devlel bütçesine ayda 20 bin dolar çevresinde bir mali yük getirece!i 
hesaplanmaktadır. 

Milli Istihbarat Teşkilatı'nın sipariş enili elektronik beyin (kompütür) 
IBM 370-125 modeldir. 160 K kapaSiteli elektronik beyin 560 milyonluk 
bir diske sahiptir. Bu kapasitedeki bir elektronik beyine sahip olan MIT, 
elindeki bUtiin fişleri kompütüre yükleyebilecektir. Böylece Milli Istihbarat 
Teşkilatı'nda fişi olan bütün ilericiler hakkında anında "bilgi" derlemek ve 
gerekli "raporları" hazırlamanın mümkün olacaAına inanılmaktadır. 

Milli Istihbarat Teşkilatı'nın sipariş eUi�i' elektronik beyin, MIT'in 
Ankara'daki binalarının birisine yerleştirilecektir. KompütOr Ankara'da 
6 yüz metre içindeki diler MIT binalarında "iş" görebilecektir. Fakat kent
lerarası telefon sistemi henüz yeterli olmadığı için satın alınan elektronik 
beyinden Istanbul ve ızmir gibi kentlerdeki MIT görevlileri yararlanamaya· 
caktır. 

Yararlanmama şu anlama gelmektedir: ızmir ve Istanbul'daki MIT 
görevlileri her hangi bir ilerici hakkında ayrıntılı "bilgi" veya "rapor" iste
meleri halinde bunu önce Ankara'ya bildirmek zorunda kalacaklardır. An· 
kara 'daki elektron;k beyin, istenen "bilgi" veya "raporu" sağlayacak ve bun· 
lar da yine normal ulaşım araçlarıyla istenen kente gönderilecektir. Ilerde 
kentler arası telefon olanaklarının gelişmesi halinde MIT'in elektronik beyi
ninden ızmir, Istanbul ve benzeri kentlerdeki MIT görevlilerinin de anında 
yararlanmaları mümkün olacaktır. 

Milli Istihbarat Teşkilatı'nın sipariş ettiği elektronik beyinin yıllık 
kirası 20 bin dolar çevresindedir. Senelik kira 240 bin dolar çevresinde ol
maktadır. Döviz sıkıntısı içindeki MC Hükümeti, MIT� "modern araçlarla" 
donatma konusunda hiç bir fedakarlıktan çekinmemektedir. 

Hükümet müessesesinin ikramı böyle 
olsa gerek. Oniversite inşaatı, köylü· 
leri topraklarından, gelirlerinden etmiş' 
tir. 

İşte, Bursa Oniversitesinin ikinci 
kez atılan temelinde, üç köy halkı, 
polisine, jandarmasına ve komandosuna 
karşı, "kahrolsun faşistler" , "Sosya
list Türkiye" , "Topraklarımızı Iste
riz" sloganlarıyla çıkarken. çelişkileri 
daha bir somut görmüş, yaşamııı insan
ların kararlllıRı içindeydiler. 

ECEvlrE SUIKAST! 

Demirel'in biraz olsun sevinçli 
Bursa gezisini ekşiten bu olayın meyda· 
na gelditi gün, Amerika'dan gelen bir 
haber büsbütün keyfini kaçırdı. .. 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e 
Amerika'da başarısız bir suikast giri
şiminde bulunulmuştu. Demirel'in key
fini kaçıran neden, suikast girişimi
nin "başarısız" kah,ı deRildi tabii.. 

Ancak cephe b84ının canını ııkan 
noktanın salt Ecevit'in eaenliRiyle ilıiii 
bir çerçevede saklı kalmadıl'ı da bir 
gerçekti ... 

Cepl:ıenin büyük bqı için ııimdi bir 
başka anlamda Ecevit efısanesi proble· 
mi çıkıyordu. 

Bir zamanlar göklerde dola,an 
Menderes'in atı maısalının i,portadaki 
alıcı sayısına ııııınan politik bezirıan· 
IıRın takipçileri için elbette bu olay 
bir başka anlamda can sıkıcı niteliktey
di. 

Toplumsal sistemin hız verdiRi suç· 
luluk eliliminin artan grafiRiyl�, ka
timRin hırsızlıRın, sapıklıRın, ruh hasta
hRının giderek arttıtı ve yayıldıRı bu
nalımlı bir ülkede Ecevit'in ulrrıdıitı 
saldırı en azından sosyo-ekonomik ko
şullar kadar çirkindi. 

Ama Türkiye'de göstermelik telir&!
ların arkasında yarattıRı yorum ve 
endi,eler de, o çirkinliRin bir uıan
tııııydı. 

YSE ıŞÇILERI SANAYICI OLDU 

YSE bünyesinde çalışan işçilerin çogunluıu KöYYSE·ıŞ Sendikasına 
üye durumundadırlar. Bu sendikanın yöneticileri MC iktidan yanhsıdırlar 
ve birçok işyerinde yetki alırlarken 'mevsimlik işçi' olarak YSE'ye giren 
Ulkü Ocaklan üyelerine dayanmışlardır. Sendikanın Ankara 5. Bölge Şubesi 
ve Merkez Şubesi yöneticileri de MHP y· anlısıdırlar. ılerici işçileri, ve aynı 
işkolunda örgütlü yoı..-ış Federasyonu üyelerinden önde gelenleri işten 
çıkaran veya baskı altında tutan YSE Genel Müdürlüıü KöYYSE-ıŞ Sendikası 
yöneticileriyle ortak çalışır. 

ışte bu sendika, geçenlerde Bursa'da Tofaş işçisi Mut)arrem Çetınbaş 
kurşunlanırken YSE ile bir toplu sözleşme imzalamışb. Ve Şaban Karataş 
TV'sl uzun uzun bu sözleıımeyi vermişti. 

ışçiler bu aybaşında aylıklanm yeni sözleşmeye göre aldılar. Ucret
lerindekl kesintllert gösteren şelidi alan KOYYSE.ıŞ'e yeni üye olan bazı 
işyerlerindekı YSE işçileri kendilerinden fazladan bir para kesildiAini de 
görerek durumu muhasebeye sordular. Ve Işın aslı anlaşıldı. Toplu sözleş
menin 130. maddesine göre her ay i,çllerden aylıklannın yüzde biri oranında 
'Milli Sanayii Te,vik' parası kesiliyordu. ışveren de I,çlnln aylıeının yüzde 
Ikisi oranında bu teşvike katılıyordu. Bankada sendika adına açtınlacak bir 
hesaba yatınlacak bu paralar daha sonra sendika tarafından 'Sanayl'ye yatın· 
lacaktı. ışçiler metazorl olarak 'Sanayici' olmuşlardı. Sendika yöneticileri 
de (abrikatörlük yapabilirlerdi. 

Bu durum KOYYSE-ıŞ'e baılı eski i,çller için yenı bır şey deeil. Ve 
sendika bünyesinde böyle bır uygulamaya karşı mücadele de verilmiş. Ancak 
sendikanın &on genel kurulunda ilerici Işçilerin muhalefetine raemen Işçileri 
'Sanayici' yapan bu anlayış san sendikacılık oyunlanyla sendika ana tüzUıü
ne kongre karan olarak geçmiş. 

Sendikanın toplu sözleşme göri.işmelerini Işçiye haber vemesl ya da 
Işçinin görü.şünU alması gibi bır ahşkanbgı yok. Bu yüzden Işçiler sözleşme 
lmzalandıkt&n sonra kendileri adına ne yapıldılını anlayablltyorlar. tner
lerinde sözleşme metinleri personel memurunda ve muhasebede olmak üzere 
Ikişer adet bulunuyor. Sözle,me metinleri i,çIJerin eline bile geçmiyor. 

'Milli Sanayii Teşvik' kesintisinden en çok OIkü Ocaklan memnun k. 
lacak. Çünkü bankaya sendikanın adına yatınlacak olan bu paranın denet
lenmesi fiilen mümkün deıil. Aynca 130. maddede uygulanması güç bır bö
lüm daha var. ışten aynlan işçi, kesilen parwnı işverenden kesilen parayla 
birlikte geri alır, deniliyor. Oysa bu parayı geri verecek olan yer Işyeri delil. 
Sendikanın saymanı. ıstedlRi kimseyi sendika uRraştırabillr. Aynca eler Işçi· 
ler sendika deıiştlrlrlerse ne olacak? Ya da bir dahaki sözleşmede bu madde 
ortadan kaldınlırsa ne olacak? Sendikacılann bu maddeyi öne sürerken YSE'de 
yetkiyi ömür boyu sürdüreceli ya da sendika sandıklan yönetiminde ılelebet 
kalacaldan anlaşılıyor. 

Yenı sözleşmenin bu maddesı YSE bünyesinde çalışan 30000 i,çiyl 
ilgilendiriyor. ışçiler bu san sendlkacılııa bile ters düşen maddeye kl111 çıka· 
caklannı söylüyorlar. 'Arkadaşlar, bizden kesilen bu paralann üstüne bir 
bardak soıuk sı ıçın' diyen işçiler şakalaşırlarken birbirlerine "artık Işçi 
sayılmayız, bundan sonra sanayici sayıl:.nz" diyortar. 

Ancak YSE bünyesinde çalışan KöYYSE.lş üyesi Işçiler, san sendika
cılık numaralanyla yönetirnde kalabilen Sadık özkan ekibinin uzun süre 
işbaşında kalamayacaklannı söylüyorlar. En geç bir dahaki genel kurulda 
Sadık Özkan ve arkadaşlanna yol görünüyor. Aynca şubelerin ve Thrklye 
çapında YSE l,çUerinln bu maddenın ipt.ali ve sendika tiizUlundcn çıkanı· 
ması yolundaki mücadeleleri san sendıkacılan güç durumda bırakacak. 

ŞimdIye kadar bu fona eski işçilerden kesilen paralar milyonlan buldu. 
Bu paralann bır kısmı Kayserı'de bır kadife (abrikasına yabnlmış bır kıs
mıyla da tahvil alınmış. Yeni sözleşme döneminde sendikanın bankadaki he
sabına her ay ıkı buçuk milyon lira bu (ondan yatacak. 

Aynca Işçilerden bır defaya mahsus otuzar lira 'Atasporunu gellştlnne 
parası' kesilecek. Kesilen paralar Gençıık ve Spor Bakanlılına aktanlmıyor. 
Sendikanın kasasına yatıyor. 

Bu para da bır milyon liraya yakın tutuyor. Acaba bu kadar para 
Sadık özkan ve ekibinin sendika agalıRınl devam ettinneye yetecek ml? 
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1975, ikinci 

tarihinde 
Oniversitesi, burada 

barındırılmaması" ricasiy
şerbetler ko

Feyzio�luydu. 
üç köy hal· 

tepenin üzerin
iktidarların "mütem· 

"Kahrolsun 
Türkiye-Topraklarımı

karşılayınca 

erkan ile 
komandoların çok 

kathRınl Bursa'nın CHP Milletvekili 
adaylarından Edip Onal Erzen alıyor. 
Tabii hediyesi de var bu zahmetin. 
Dava açan her köylü adam başına 
500-700 lira avukatlık ücreti ödüyor 
CHP milletvekili adayına. Avukat davayı 
kaybediyor. Bu da köylülere yine 
adam baljına 650 liraya patlıyor, mah· 
keme masrafı olarak .. 

Köylü bir yandan yılda üç mahsul 
aldlAı verimli topraklarını, öte yandan 
da cebindeki üç beş kuruşunu kaybe
diyor. 

Köylünün başvurduRu yer kalmı· 
yor, ancak sonuç yok. 

Görükle, Yqlçatı ve özlüce'liIer 
şimdi, çevre köylerden 1 dönüm topra
ltı mevsimi 500 liraya kiralayarak ge
çimlerini sallamaya çalışıyorlar. 

Bir süre sonra da yapılan istimlak
ler sonuçlanıyor ve köylülerin topratı 
1 dönümü 700 liradan eııerinden alını· 
yor. 

Göriikle, Yolçatı ve özlüce köylü
leri, 700 liraya ellerinden alınan top
raklarının benzerini, mevııimi 600 lira
dankiralayarak yaşamaya çalışıyorlar. 

donatma donatma konusunda hiç bir fedakarlıktan çekinmemektedir. 

Hükümet müessesesinin ikramı böyle 
olsa gerek. Oniversite inşaatı, köylü· 
leri topraklarından, gelirlerinden etmiş' 
tir. 

İşte, Bursa Oniversitesinin ikinci 
kez atılan temelinde, üç köy halkı, 
polisine, jandarmasına ve komandosuna 
karşı, "kahrolsun faşistler" , "Sosya
list Türkiye" , "Topraklarımızı Iste
riz" sloganlarıyla çıkarken. çelişkileri 
daha bir somut görmüş, yaşamııı insan
ların kararlllıRı içindeydiler. 

ECEvlrE SUIKAST! 

Demirel'in biraz olsun sevinçli 
Bursa gezisini ekşiten bu olayın meyda· 
na gelditi gün, Amerika'dan gelen bir 
haber büsbütün keyfini kaçırdı. .. 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e 
Amerika'da başarısız bir suikast giri
şiminde bulunulmuştu. Demirel'in key
fini kaçıran neden, suikast girişimi
nin "başarısız" kah,ı deRildi tabii.. tabii.. 

Ancak cephe 
noktanın salt Ecevit'in 
bir çerçevede saklı 
gerçekti ... 

Cepl:ıenin 
başka anlamda Ecevit 
mi çıkıyordu. 

Bir zamanlar 
Menderes'in atı maısalının 
alıcı sayısına ııııınan 
IıRın takipçileri için 
bir başka anlamda 
di. 

Toplumsal sistemin 
luluk eliliminin 
timRin hırsızlıRın, 
hRının giderek arttıtı 
nalımlı bir ülkede 
saldırı en azından 
şullar kadar çirkindi. 

Ama Türkiye'de 
ların arkasında 
endi,eler de, o 
tııııydı. 

YSE ıŞÇILERI ıŞÇILERI SANAYICISANAYICI OLDU 

çalışan işçilerin çogunluıu KöYYSE·ıŞ Sendikasına 
Bu sendikanın yöneticileri MC iktidan yanhsıdırlar 

yetki alırlarken 'mevsimlik işçi' olarak YSE'ye giren 
üyelerine dayanmışlardır. dayanmışlardır. Sendikanın Ankara 5. Bölge Şubesi 

yöneticileri de MHP y·
yoı..-ış Federasyonu üyelerinden önde gelenleri işten 

altında tutan YSE Genel Müdürlüıü KöYYSE-ıŞ Sendikası 
çalışır. 

geçenlerde Bursa'da Tofaş işçisi Mut)arrem Çetınbaş 
ile bir toplu sözleşme imzalamışb. Ve Şaban Karataş 

sözleıımeyi vermişti. 
aybaşında aylıklanm yeni sözleşmeye göre aldılar. Ucret

gösteren şelidi alan KOYYSE.ıŞ'e yeni üye olan bazı 
işçileri kendilerinden fazladan bir para kesildiAini de 

muhasebeye sordular. Ve Işın aslı anlaşıldı. Toplu sözleş
göre her ay i,çllerden aylıklannın yüzde biri oranında 

parası kesiliyordu. ışveren de I,çlnln aylıeının yüzde 
teşvike katılıyordu. Bankada sendika adına açtınlacak bir 

paralar daha sonra sendika tarafından 'Sanayl'ye yatın· 
metazorl olarak 'Sanayici' olmuşlardı. Sendika yöneticileri 
yapabilirlerdi. 
KOYYSE-ıŞ'e baılı eski i,çller için yenı bır şey deeil. Ve 

böyle bır uygulamaya karşı mücadele de verilmiş. Ancak 
kurulunda ilerici Işçilerin muhalefetine raemen Işçileri 

anlayış san sendikacılık oyunlanyla sendika ana tüzUıü
geçmiş. 

toplu sözleşme göri.işmelerini Işçiye haber vemesl ya da 
alması gibi bır ahşkanbgı yok. Bu yüzden Işçiler sözleşme 

kendileri adına yapıldılını anlayablltyorlar. tner

'Milli Sanayii Teşvik' kesintisinden en çok OIkü Ocaklan 
lacak. Çünkü bankaya sendikanın adına yatınlacak olan bu 
lenmesi fiilen mümkün deıil. Aynca 130. maddede uygulanması 
lüm daha var. ışten aynlan işçi, kesilen parwnı işverenden 
birlikte geri alır, deniliyor. Oysa bu parayı geri verecek olan yer 
Sendikanın saymanı. ıstedlRi kimseyi sendika uRraştırabillr. Aynca 
ler sendika deıiştlrlrlerse ne olacak? Ya da bir dahaki sözleşmede 
ortadan kaldınlırsa ne olacak? Sendikacılann bu maddeyi öne sürerken 
yetkiyi ömür boyu sürdüreceli ya da sendika sandıklan yönetiminde 
kalacaldan anlaşılıyor. 

Yenı sözleşmenin bu maddesı YSE bünyesinde çalışan 
ilgilendiriyor. ışçiler bu san sendlkacılııa bile ters düşen maddeye 
caklannı söylüyorlar. 'Arkadaşlar, bizden kesilen bu paralann üstüne 
bardak soıuk sı ıçın' diyen işçiler şakalaşırlarken birbirlerine 
sayılmayız, bundan sonra sanayici sayıl:.nz" diyortar. 

Ancak YSE bünyesinde çalışan KöYYSE.lş üyesi Işçiler, 
cılık numaralanyla yönetirnde kalabilen Sadık özkan ekibinin 
işbaşında kalamayacaklannı söylüyorlar. En geç bir dahaki 
Sadık Özkan ve arkadaşlanna yol görünüyor. Aynca şubelerin 
çapında YSE l,çUerinln bu maddenın maddenın ipt.ali ve sendika tiizUlundcn 
ması yolundaki mücadeleleri san sendıkacılan sendıkacılan güç durumda bırakacak. 

ŞimdIye kadar bu fona eski işçilerden kesilen paralar milyonlan buldu. 
Bu paralann bır kısmı Kayserı'de bır kadife (abrikasına yabnlmış 
mıyla da tahvil alınmış. Yeni sözleşme döneminde sendikanın 
sabına her ay ıkı buçuk milyon lira bu (o(o( ndan yatacak. 

Aynca Işçilerden bır defaya mahsus otuzar lira 'Atasporunu 
parası' kesilecek. Kesilen paralar Gençıık ve Spor Bakanlılına 
Sendikanın kasasına yatıyor. 

Bu da bır milyon liraya yakın tutuyor. Acaba 



KARGAŞANıN içİNDEKİ 
u�r;,.ya/l unsurların tırnaklar. ıle en çok 
tutunmaya çalıştıkları örgütlerden. 
Daha açığı, Türkiye ölçe�inde tasfiye
ye ue-rayan goşizm ve Maoizm TOB· 
mm.'i son kalelerinden biri olarak de-

SEÇiMLERDE. 1 77 DELEGENIN OYUNU ALAN. EN BAŞıNDAN ITIIlAREN HER 
TORLÜ SAPıK ÇiZGI KARŞıSıNDA EN KÜÇÜK BIR TEREDDÜT GöSTERMEYIP 
ILKELI VE SACLAM BIR YOL IZLEYEN SOSYALISTLER VE DEMOKRATIK SOLCU· 
LARıN OLUŞTURDUCU ITTIFAK TÖB-DER'IN GELECECI AÇıSıNDAN EN BüYüK 
GÜVENCEYI TEŞKIL EDIYOR. 

ğerlendiriyor. Burada tutunabiirnek için 
elinden geleni yapıyor. Bu çabalarındı 
en büyük desleRi de. nesnel olarak, 
birinci gözlernde sözünü elliğimiz ırın· 
ma sürecini bulandmnaya yönelik yeni 
unsurlardan buluyor. 

TOB·DER Genel Kurulu, çalışmaIa
nnı, 26 Temmuz akşamı yapılan seçim
lerle tamamladı. 

Genel Kurul, büyük önem laşıyar
du. Bu önem, hem genel olarak Tı.irkiye
de bagımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinin, hem de özeL olarak TöB
DER 'in bugün gelip dayandıfı noktanın 
öneminden kaynaklandı. Genel Kurulu 
ve örgütün bugün içinde bulundu�u du
rumu, bu genel çerçeve içinde de�erlen
dirmek gerekiyor. 

GÜÇLÜ BIR KITLE ÖRGÜTÜ 

TöR-DER, Türkiye'nin en geniş ta
banlı kitle örgüUerinden biri. Burası, ör
gütün nicel gücü ile ilgili. Ancak, daha 
önemli olan nitel güç. TöB-DER'in ni· 
tel gücü, tabanının çok büyük ölçüde so· 
la, sosyalizme açık olmasından kaynak· 
lanıyor. Demokrasi mücadelesinde yerle· 
rini alan öğretmenlerin yanısıra, sola 
açık, sosyalizm mücadelesine etkin bi
çimde katılan öğretmenler, TöB·DER 
çatısı aıtmda önemli bir güç teşkil edi
yorlar. 

TöB-DER 'in bu konumunu, ikili 
bir açıdan değerlendirmek gerekiyor: 

TOR·DER'in, sola, sosyalizme açıklığı 
geçmişe dayanıyor. Geçmişte ve bugün, 
sm valist birikim, TöB·DER içinde sos
yalizm adına ortaya çıkan her boydan 
her soydan akımın dikiş tutturabilme· 
sine yol açtı. Sosyalizm adına piyasaya 
çıkan her akım, TöR·DER içinde ya
rarlanabileceği bir birikim buldu. TOB· 
DER 'le ilgili birinci de�erlendirıne bu. 

Ikinci de�erlendirın(> ise, demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesinin Türkiye 
ölçe�indc gelip dayandığı noktaya iliş· 
kin olarak yapılmalı. Türkiye'de bu mü· 
cadelenin gelişip güçlenmesi, sağlam te· 
meller üzerindeki saflaşmaları, arınma· 
ları da beraberinde getiriyor. Türkiye 
ölçe�inde, sapık akımlar ve bunların 
mücadeleye verdikleri zarar ortaya çıkı· 
yor. 

NETLEŞMELER 
YANSIMA BULUYOR 

Genel plandaki netleşme ve saflaş· 
malar, mücadelenin içinde yer a1an ve 
belirli bir birikime sahip bütün kitle ör
gütlerine. yansıyor. Yönetimin ilkesizli
ği ve hoşgörüsü sonucu:ıda sapık akımIa
nn tutunabildikler. TöB-DER de bu 

yansımanın kapsamı içine giriyor. TöB· 
DEH içinde de belirli ilkelere dayalı sar
laşma ve annmalar ortaya çıkıyor. 

Bu noktada, iki gözlernde daha bu· 
lunmak gerekiyor. Birinci gözlem, ann
maların, arınma sürecine sokulmak iste
nen yeni bulanıklıklarla birlikte gelişme-

sine ilişkin. Arınma süreci. bu arınmayı 
engellemek isteyen, ya da en azından 
arınmayı gözlerden kaçırmak isteyen 
unsurlara karşı mücadele ederek gelişi-
yor. . 

Ikinci gözlem ise, Tl1B·DER'in özel 
konumuna ilişkin. TOB-DER, arınmaya 

LISTE BOLLUCU 

Genel Kurul yaklaşırken, dikkati 
çeken noktalardan biri, seçimlere katıla
c:"'� � ..... da Genel Kurul'da "tavır koya· 
('a!� grupların bolluğu oluyor. Bu "bol
luğu" iyi değerlendirmek gerekiyor. Iyi 
değerlendirmek için de Genel Kurul'da· 
ki olaylan, gruplan ve seçimleri· yubn
daki çerçeveye oturtmak gerekiyor. Bu· 
nun dışında, T(}B·DER'de olup biten· 

leri, "tavır koyan" gruplan anlama ola· 
nağı yok. 

Kısacası, TÖR-DER 'de her ne paha· 
sına olursa olsun tutunmayı kafalanda 
koyan sapık akımlann çabalan ile hare
kette bulanıklık yaratmaya misyonlu ba
zı sahtekarların çabalan birleştilinde 3 

• • • genel kumldan notlar . • • 

Genel Kurul'un ilk gününde çeşitli .iyaıi partilerin liderleri ve diğer ör
giitlerin temıi/ci/eri konuştular. Türkiye Işçi Partis; Genel Başka", Behice Bo· 
ran 'ın konuşması salonu dolduran öğretmenler laralından büyük bir ilgi ile 
izlendi. 

Salonu dolduranlar, Boran 'ın konuşmaıını büyük bir dikkat ve ilgi ile iz· 
lerken batkonda yerleşen bir grup öğrenci diğer konuşmacılara yaptıkları 
gibi Boran'ın ,özler;ni de konuşmanın ,on böliimünde protesto ederek kesme
ye luzlktıkır. Konuşmasının "Teh Yol Devrim " leryatları ile ke,ilmeye çalışı· 
lan bölümünde, Behice Boran 'ın deberlendirmeleri şöyle idi: 

"Dünya ,o,yalist hareketinde, .omut toplumların iç şartlaruıırı, iç dj
oomiğinin de elverdiği durumlarda ,osyalizme barışçı yoldan da geçilebilece· 
ği, böyle bir olanağın belirdiği tezi ortaya atılmit ve benimsenmiştir. Barışçı 
geçiş olanağını her hal ve şartla tümden reddetmek, dünya .osyalist sistemi
nin ve işçi ,ınılı harehetinin giicüne; belirli iç şartlarırı oluştuğu toplumlarda 
işçi ,mılının geniş yelpazeli ittifahlar, dayanışmalar Iwraralı büyülı burjuvazi
yi huşatmak ve ,oyutlamalı yeteneğiTıe güvenmemeh demektir. Barışçıl geçiş, 
smıl mücadele.ini reddeden veya arka plana iten: .o,yalizme geçişi, toplumu/l 
kendiliğinden gelişmesine bırakan bir yörıtem değildir. Uluslararası dayanış
ma ve yardımlaşmayı reddetme, bir lumara bıralıma anlamıııa da gelmez. " 

Cenel Kurul'da Behice Boran 'ltı konuşmOllfll 'on böliimünde' engelle
meye kalkanlar, başka olaylara da yol açtıkır. 

Genel Kurul'un ikinci ballıondalli geııçler arasında Iıauga çı/ıtı. 
Kavgadahi taraflardan biri "devrim yapmak i'teyenler buraya " diye bakırarah 
adamlarını toplamaya çalışıyordu. "Deurim yapmalt. isteyefllerin " ballıoıımı 
bir tarafına toplanm08mdan saııra Iıavga kızıştı. Sonra da yatıştı. Ancalı olay, 
aşagıda bulunan öğretmenlerin bliyüh tepkilerine yol açtı. D[trenciler, öğret
menleri taralmdan protesto edildi. 

Daha .ollra kavga yeriııe gelen bir A YDD yülııeh yetMU,i, Iwrmayları 
ile yaptıı. "durum mu!ıa/ıeme,inde " şu .onuçlara uarıyordu aynen: 811 olay 
ikilidir. Kavga çıkararak yüzen ve gezen oyları llOybelmiş olabiliriz. Du, olum
'uz yan. Ancak, karşı tarafı döverek olumlu bir iş yaptılı. 

Sorunları böyle,ine "diyalektilı koyan" A YDD yöneticisi herhalde 
olum,uz yanı da bertaraf etmek o·,acak, yarıında/ıilere "ah bir polis ça-
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kınalar" diyordu. Polis gelip kendilerini dışarı atarsa "revizyoııist ölrdmen
lere " karşı büyük bir koz elde edeceklerdi. 

TDB-DER Ce ncı Kııruluııda böylesine sapık bir lıelOpla polis 1uu�1i 
çeken ıoşizm, ne yazık ki geçmişte 7'DB-DER yönelimine damlidmı vurmuş
tu. Ve yine ne yazık ki bu zihniyet TOB-DER 'deki kimileri tarafından "dev
rimci gençlilin temsilcileri" olarak göriilebi!iyordu 

TOB-DER e,ki Genel Başkanı Cemil Cakır'm, konuşması sıra,mda beli,. 
li aralıklarla .. �i dOt/mli çe �ti. Callir, genellikle belirli sözeliMerden 80nra 
susuyar ve ö"ürıdelıi süralıiye el atıyordu. Bıı aradan yararlanan Haikofi la kımı 
da Ca/lIr'", IıeRi/en climlesi/ıi bilineli dogatl/arla tamamlıyorlardı. Bunu" .onu
cwıda Callır neredeyse ö"lirıdeki süralıirıin tümiinü bitirdi. 

Tnn-/JER ';'1 yeni yö"eticileriııiıı öııemli bir bölümü örgülün genel me,. 
hezi";,, bulwıdııbu Aıılıara dışliida oturuyor. Yöneticilerin "profesyoncl/eş. 
me,i" önerisiilin genel Iwrul taralıııdan reddedilme,inden sonl'O, flasıl bir fo,. 
miil bill/Olacağı meral: ediliyor. nu arada, genel kurul kararlaruıa ralmcn 
"muvazaalı profe.yotlellilı " biçiminde 2 J adet profesyonel kadro yaratılmaıı 
üzerinde aıılaşmaya varıldıltı belirliliyor. 

Geııel Kurul sonucundahi seçimlerde alınaıı oyların talılili de hayli il. 
ginç tablolar çıharıyor ortaya. 

Gcııcl Kurul JJoşluJIIllh Divanı seçimlerinde, "A ııli Goşist Cephe" 299 
W alırhetı, gol/ıst/er ve maocıılarııı adayı 229 oy aldı. Divan bal$kaııma verilefi 
299 oyun 1 77 ',;, DıwlOhrasi lç;,ı Birlik ve Halkçı Eğitimciler grııplaruıdarı 
geldi. 814 gruplarııı ortak listesi, seçimlerde 1 77 oy aldı. 299 'daıı ı 77 'yi çıka
rıııca "dilter aııti gol/isllere " 122 oy Iıahyor. Oysa bımlar seçimlerde 202 oy 
alıyorlar. Aradal:i 80 eivarıııdalli {arklıi nereden geldiRi merak koriil,u. 

Bıı arada Goşi,t ve "'aoeıılamı oylamıa ba/mıakta da yarar var. 8mllar, 
divan ıeçimlerinde 229 oy aldılar. Seçimlerde ise bu ·çizgideki 
gruplara oylaruı toplamı 1 1 9. Aradaki 100 • .• oy farkıılıtl nereye 
giWğtş;mdi anlaşılıyor m,,1 

--------

içinde bulundu�u 
çerçeve içinde de�erlen

KITLE ÖRGÜTÜ 

Türkiye'nin en geniş ta
örgüUerinden biri. Burası, ör

ilgili. Ancak, daha 
TöB-DER'in ni· 
büyük ölçüde so· 

olmasından kaynak· 
mücadelesinde yerle· 

alan öğretmenlerin yanısıra, sola 
mücadelesine etkin bi

öğretmenler, TöB·DER 
bir güç teşkil edi

konumunu, ikili 
değerlendirmek gerekiyor: gerekiyor: ger

ve sosyalizm mücadelesinin Türkiye 
ölçe�indc gelip dayandığı noktaya iliş· 
kin olarak yapılmalı. Türkiye'de bu mü· 
cadelenin gelişip güçlenmesi, sağlam te· 
meller üzerindeki saflaşmaları, arınma· 
ları da beraberinde getiriyor. Türkiye 
ölçe�inde, sapık akımlar ve bunların 
mücadeleye verdikleri zarar ortaya çıkı· 
yor. 

NETLEŞMELER 
YANSIMA BULUYOR 

Genel plandaki netleşme ve saflaş· 
malar, mücadelenin içinde yer a1an ve 
belirli bir birikime sahip bütün kitle ör
gütlerine. yansıyor. Yönetimin ilkesizli
ği ve hoşgörüsü sonucu:ıda sonucu:ıda sapık akımIa
nn tutunabildikler. TöB-DER de bu 

sine ilişkin. Arınma süreci. bu süreci. bu sür arınmayı 
engellemek isteyen, ya da en azından 
arınmayı gözlerden kaçırmak isteyen 
unsurlara karşı mücadele ederek gelişi-
yor. . 

Ikinci gözlem ise, Tl1B·DER'in özel 
konumuna ilişkin. TOB-DER, arınmaya 

leri, "tavır 
nağı yok. 

Kısacası, 
sına olursa 
koyan sapık 
kette bulanıklık 
zı sahtekarların 

• • • genel kumldan notlar . • • 

Kurul'un ilk gününde çeşitli .iyaıi partilerin liderleri ve diğer ör
temıi/ci/eri konuştular. Türkiye Işçi Partis; Genel Başka", Behice Bo· 

konuşması salonu dolduran öğretmenler laralından büyük bir ilgi ile 

Salonu dolduranlar, Boran 'ın konuşmaıını büyük bir dikkat ve ilgi ile iz· 
batkonda yerleşen bir grup öğrenci diğer konuşmacılara yaptıkları 

,özler;ni de konuşmanın ,on böliimünde protesto ederek kesme
Konuşmasının "Teh Yol Devrim " leryatları ile ke,ilmeye çalışı· 

Behice Boran 'ın deberlendirmeleri şöyle idi: 

"Dünya ,o,yalist hareketinde, .omut toplumların iç şartlaruıırı, iç dj
de elverdiği durumlarda ,osyalizme barışçı yoldan da geçilebilece· 

olanağın belirdiği tezi ortaya atılmit ve benimsenmiştir. Barışçı 
her hal ve şartla tümden reddetmek, dünya .osyalist sistemi

,ınılı harehetinin giicüne; belirli iç şartlarırı oluştuğu toplumlarda 
geniş yelpazeli ittifahlar, dayanışmalar Iwraralı büyülı burjuvazi

,oyutlamalı yeteneğiTıe güvenmemeh güvenmemeh güv demektir. Barışçıl geçiş, 
mücadele.ini reddeden veya arka plana iten: .o,yalizme geçişi, toplumu/l 

gelişmesine bırakan bir yörıtem değildir. Uluslararası dayanış
yardımlaşmayı reddetme, bir lumara bıralıma anlamıııa da gelmez. " 

Kurul'da Behice Boran 'ltı 'ltı ' konuşmOllfll 'on böliimünde' engelle
başka olaylara da yol açtıkır. 

Kurul'un ikinci ballıondalli geııçler arasında Iıauga çı/ıtı. 
taraflardan biri "devrim yapmak i'teyenler buraya " diye bakırarah 

adamlarını toplamaya çalışıyordu. "Deurim yapmalt. isteyefllerin " ballıoıımı 
toplanm08mdan saııra Iıavga kızıştı. Sonra da yatıştı. Ancalı olay, 

bulunan öğretmenlerin bliyüh tepkilerine yol açtı. D[trenciler, öğret
taralmdan protesto edildi. 

.ollra kavga yeriııe gelen bir A YDD yülııeh yetMU,i, MU,i, MU Iwrmayları 

kınalar" diyordu. Polis gelip kendilerini dışarı atarsa 
lere " karşı büyük bir koz elde edeceklerdi. 

TDB-DER Ce ncı Kııruluııda böylesine sapık bir 
çeken ıoşizm, ne yazık ki geçmişte 7'DB-DER yönelimine 
tu. Ve yine ne yazık ki bu zihniyet TOB-DER 'deki kimileri 
rimci gençlilin temsilcileri" olarak göriilebi!iyordu 

TOB-DER e,ki Genel Başkanı Cemil Cakır'm, konuşması 
li aralıklarla .. �i dOt/mli dOt/mli dO çe �ti. Callir, �ti. Callir, �ti genellikle belirli 
susuyar ve ö"ürıdelıi süralıiye el atıyordu. Bıı aradan yararlanan 
da Ca/lIr'", IıeRi/en climlesi/ıi bilineli dogatl/arla tamam
cwıda Callır neredeyse ö"lirıdeki süralıirıin tümiinü bitirdi. 

Tnn-/JER ';'1 yeni yö"eticileriııiıı öııemli bir bölümü 
hezi";,, bulwıdııbu Aıılıara Aıılıara Aııl dışliida oturuyor. Yöneticilerin Yöneticilerin Yöneti
me,i" önerisiilin genel Iwrul taralıııdan reddedilme,inden 
miil bill/Olacağı meral: ediliyor. nu arada, genel kurul 
"muvazaalı profe.yotlellilı " biçiminde 2 J adet profesyonel 
üzerinde aıılaşmaya varıldıltı belirliliyor. 

Geııel Kurul sonucundahi seçimlerde alınaıı oyların 
ginç tablolar çıharıyor ortaya. 

Gcııcl Kurul JJoşluJIIllh Divanı Divanı Div seçimlerinde, "A
W alırhetı, gol/ıst/er ve maocıılarııı adayı 229 oy aldı. Divan bal$kaııma 
299 oyun 1 77 ',;, 7 ',;, 7 ' DıwlOhrasi lç;,ı Birlik ve Halkçı Eğitimciler 
geldi. 814 gruplarııı ortak listesi, seçimlerde 1 77 oy aldı. 
rıııca "dilter aııti gol/isllere " 122 oy Iıahyor. Oysa bımlar 



GÜÇLÜ ALMAŞıK 
TÖB-DER'DE HER N E  PAHASINA OLURSA OLSUN 

TUTUNMAYI KAFALARINA KOYAN SAPıK AKIMLA
RIN ÇABALARı ILE IjAREKETTE BULANıKLI K  YA
RATMAYA MISYONLU BAZI SAHTEKARLARıN ÇABA
LARı BIRLEŞTICINDE, GENEL KURUL'A DAMGASıNı 
VURAN KARGAŞA VE LISTE BOLLUCUNUN KAY
NACl ORTA Y A ÇıKıYOR. 

�n süren genel kurula damgasını vuran 
kargaşa ve liste bollutunun kaynlRı 
ortayı çıkıyor. "Aradan (,rlamı" ola· 
nıklınnın zorlanması için, ahlak ve na· 
mus sınırlan zorl101yor. 

GOŞIZME KARŞI 
DOCRU ÇIZGI 

Bulanıklık unsurlarını bir yana bırı
kırsak, TöB·DER'de sosyalistler ve de
mokratlar . goşiıme ve diRer sapık 

akımlara karşı mücadele ediyorlar. Sos
yalistleri ve demokratları "Demokrasi 
için Birlik" ve "Demokratik Solcu Halk· 
Çı ERitimciler" temsil ediyorlar. Bun
ların tam karşısında ise goşistlerin ve 
Maocu1ann çeşitli isimler alıp bir türlü 
birleşemeyen grupçukIan yer alıyor. 

Oyun da burada yoe-unlaşıyor. 
T08·DER içinde sapık akımların dene
rini dürecek olan çizgi, bulanıklık un· 
surlmmn salt kariyer hesabına dayalı 
çizgileri içinde erititmek isteniyor. 
Amaç, belirli ve saelıkb bir ittirakı ön
lemek, bu ittirak kuruldugunda ise "go
,iz me karşı birlik" adına bu saehklı 
çizgiyi sulandırmak, daha da önemlisi 
tecrit edebilmektir. Ve bu amaç için . 
hef1E!y mübahtır. 

Mübah olanlann en başında yala�n 
ve dolan geliyor. Belirli dergi ve örgüt 
isimlerinin sonuna "tavır" kelimesini ek
leyerek Türkiye'de devrimci mücadeleye 
IUlandırma unsurlan olarak karışmak is
teyen bu grupçuklar, çignene çignene 
sakız haline gelip daha sonra şamar ha
linde yüZlerine vurulan yalanlan birer bi· 
rer kullanıyorlar: "Bunlar DİSK'e karşı· 
dırlar ... Bunlar DıSK'i bölmek istiyor-
lar ... Bunlar goşizme karşı degildirler .. . 
Bunlar Maocularla ittifak yapıyorlar .. . 
Bunlar daı grupçuluk için goşizme kar
tı cepheyi böıüyorlar ... vb. vb.�# 

"Demokrasi ıçin Birlik" grubunun 
bu yılanlar karşısındaki cevabı ise çok 
ıçık oluyor. Bu grup, "İttifak Çaenla
n Kar,ısındaki Tavrımız" ba,ııeı ile ya
yınlıdlRı bildiride, TöB·DER'dekl so
runların ancak Ilkeli ve saAlam bir yö
nellmle çözülebileceRinl, " Kongrenin 
Içinde buiunduRu ko,ullar altında Mao. 
cu-Go,lJt.. unsurlann tuallutunu fırsat 
bilerek kendilerine Ilkeılz birlili dayal
mak Isteyen komploculara taviz verme. 
yeceklerinl" açıkça ortaya koyuyor. Ve 
hemen ardından 4unu dı ekliyor: "UI
runda mücadele etti Ri miz Ilkeli birlik 

saelanamaz ise, Demokrasi ıçin Birlik 
Ekibi olarak sosyalist sorumluluk içinde 
davranacaeız. Tavnmız, örgütümüzü teh
dit eden Maocu ve Goşist akımlara rır
sat vermeyecek, kısa vadeli çıkar hesap
lanndan uzak onurlu bir davranış ola
caktır." 

Kısacası, Demokrasi Için Birlik Eki· 
bi, Maocuların ve Goşistlerin örgüt yö· 
netimini J-;irletmemeleri için seçime ay
rıca katılmasalar bile seçimlerde ellerin
den geleni yapacaklardır. Suni olarak 
oluşturulan " şartların" dayatılmasına 
raemen örgütün Goşist ve Maoistlerin 
eline geçmemesi için, bu sapık akımlara 
"hayır" demek için, ilkesiz sosyalistler 
listesine destek olunacaktır. 

SON UÇLARıN GERÇEK 
ANLAMı 

Seçimlerde Demokrasi Için Birlik 
ve Demokratik Solcu Halkçı Egitimciler 
177 oy alıyorlar. Seçimleri ).'. Demokra· 
tik Merkeziyetçiler adı altında seçimlere 
giren ve oy tabanı olarak Babil Kulesi öl
çüsünde çeşitlilik gösteren grup, 202 oy 
atarak kazanıyor. Ancak, TöB-DER so
runu burada bitmiyor. 

önce, seçimlerin ve seçimi kazanan 
grubun politik analornisini yapmak gere
kiyor. 

Vurgulanması gereken nokta şura
da: Bugün TöB-DER'de seçimle işbaşı
na gelmesine olanak bulunmayan, ancak 
TöB-DER'i kullanmak üzere ilkesiz ve 
dagınık bir yönelimin işbaşına gelmesin
de yarar gören bütün grup ve grupçuklar 
seçimi kazanan listeye oy verdiler. Tür· 
kiye sosyalist hareketindeki kesin saflaş
ma ve netleşmenin TöB·DER içine de 
aynı kesinlikle yansımasını hiç olmazsa 
bir süre için erteleme girişiminin lek yo. 
lu, böyle bir yönetimin işbaşına gelmesi 

idi. Devrimci mücadelenin bulandırılma
sı için tırmanmak isteyen unsurlarla, 
son kalelerinde tutunmak isteyen unsur
lar bugünkü yönetim sayesinde rahat 
"mayatanma alanı" bulacaklannı hesap
ladılar. Oylannı bu hesapla kullandılar. 

NE OLACAK ? 

Son gelişmelerle TöB·DER içinde 
buiunduRu bunalımdan kurtulmuş 
.olmuyor. Çünkü bugün TOB·DER'de ıı· 
kell ve kararlı bir yönetim yok. TöB
DER'de öteden beri rahaLsızlıtl duyulan 

ve örgütü da�ınıklıt'a götüren Merkezle 
.şubeler arası kopukluk sorununa bugün· 
kü yönetimin çözüm getirmesi imkan
sız. Aksine, kopukluk ve başıbozuklu
Run daha da artması bekleniyor. 

Bunun karşısında, seçimlerde 177 
delegenin oyunu alan, en başından bu 
yana gerek goşizm Ye Maoizm; gerekse 
kariyerist komploculuk karşısında en 

küçük bir tereddüt göstermeyip ilkeli, 
sa�lam çizgi izleyen bir ittifak 'lar. Gele· 
ce�e ışık tutan da bu durum. TÖB-DER' 
deki son gelişmelerin en büyük anlamı, 
bu gelişmelerin büyük bir kargaşa ilE' 
birlikt.e, bu kargaşaya son verecek güçlü 
:a1ma.ş11:1 da beraberinde cetirmesi. 

Bu aimaşık·" TöR-DER 'in hem kı
sa, hem de uzun dönemdeki geleceRini 
belirleyecek. 

MAOCULARIN PROVOKASYONU: 

YENI ÇERKEZ 

"Çerkez Etem Oyunu", YÜRÜYÜŞ'ün geçen sayısında yayınl.mdı. 
Oyunun ne olduğu, bugün Türkiye'de nasıl oynandığı anlatıldı. 

Çerkez Etem Oyunu, çeşitli versiyonlara sahip. Zaman zaman, bu deği
şik versiyonlarıyla oynanıyor. Sahtekarlar, yalancılar, gücüne güvenerneyenler 
ve sapıklar ortalıkta bulundukça da oynanmaya çalışılacak. 

Türkiye'de sosyalist hareketi tecrit etmeye ve karalamaya yönelik oyun
lar üzerinde çok duruldu. Bugün bu oyunlara bir ek boyutun daha kazandırıl
mış olduğu görülüyor. Türkiye'de sosyalist hareketi tecrit oyu'lunda. Maocu. 
luğun ek katkıları, hergün yeni örnekleri ilc ortaya çıkıyor. 

YÜRÜYÜŞ, DISK'in aldığı bir birleştirme kararını eleştirdi. Birleştir. 
me kararına disiplinle uyan bir sendika başkanı da bu kararı YÜRÜYÜŞ say
falarında eleştirdi. Eleştirilmesi gerekiyordu, eleşfirildi. Maocu komandoların 
yayın organı, 'bu eleştirileri kullanmaya kalktı. Polis mantığı ile, Türkiye'de 
sosyalist hareketin en zayıf halkasına saldırmayı denedi. 

YÜRÜYÜŞ, IGD'li gençlerin Bursa'daki davranışını eleştirdi. Eleştiril
mesi gerekiyordu, eleştiriidi. Maocu komandoların yayın organı bunu da kul
lanmaya kalktı. 

Bu oyun, son TÖB-DER Genel Kurulunda doruğuna ulaştı. Yalnız bu 
kez Maocuların polis mantığına dayalı davranışlarına, Çerkez Etem Oyunu 
oynamaya meraklı sözde anti-maocular da sahip çıktı. Sapıkların sapıkça dav
ranışiarını, sosyalist hareketi karalamak üzere veri aldı. üstelik bununla kal
mayıp, kendi dağarcıklarından yeni yalanlarla, oyunu zenginleştirmeye kalkıı. 

Sosyalist hareketi tecrit harekatının bir cephesinde oynanan oyun, di· 
ğer cephede rağbeı buluyor. Maocuların kendi sapık mantıkları ile göz boya
ma amacıyla ortaya attıkları sosyalistler ve demokratik s"lcuların oluşturduğu 
birliğin desteklenmesi tezi, kimilerini pek sevindirdi. Deliler:n davranışını 
akıllılar için ölçüt almaya kalkanlar, bu mantığa sarıldılar. Demokrasi için 
birlik grubunun Maocularla pazarlık yaptığı cinsinden en aşağılık söylentiler 
ortalığa yayıldı. Sırf belirli bir çizgiyi karalamak için, Kongrenin ilk gününde 
30 civarında ilan edilen ve gerçekte do öyle olan Maocu oy lar, "Maocuların 
Dcmokrasi Için Birlik grubunu desteklemesi" oyunu ortaYA atılınca birdenbi
re 70'e çıkarıldı! Böylelikle sosyalistlerin 1 77 oyunun 70'1 Maoculardan gel
miş oluyordu! 

Polis oyununa meraklı olanlarla Çerkez Etem oyununa meraklı olanla
rın çabaları burada nesnel olarak bütünleşiyor. Bir akıllıyı timarhanede I('crit 
ede6i1mek için delinin tanıklığı kimileri için bulunmaz bir nimet olabiliyor. 
Sağlı�11 hareketi karalayacak. gözden düşürecek hiç bir kanıta ve veriye sahip 
olam&yanlar. yalandan ve delilerin tanıklığından medet umar hale geliyorlar. 
Türkiye'de sosyalist hareketin karşısına böyle çıkılıyor. TÖB-DER'de de 
sağlıklı çizginin karşısına böyle çıkılıyor. 

Bütün bunlara karşılık, sosyalistler bu tür oyunların niteliğini b·iliyorlar. 
Sosyalistler çocuk değiller; Maocu provokasyonların niteliğini tesbit edip ce
vabını verdiler, veriyorlar. Ancak yine hiç kimse, sosyalislieri çocuk .sayıp bir 
avuç maocunun provokasyo�u ile sessizlik ve suskunluğa kapılacaklarını san
mamalı. 

Sosyalisıier, polis oyunlarını oldUğu kadar, Çerkez Etem oyunlırını 
açığa çıkarmasını da iyi bilirler. 
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degildirler .. . .. . .. 
yapıyorlar .. . 

için goşizme kar
�# 

grubunun 
karşısındaki cevabı ise çok 

"İttifak Çaenla
ba,ııeı ile ya

TöB·DER'dekl so
ve saAlam bir yö

" Kongrenin 
ko,ullar altında Mao. 

tuallutunu fırsat 

"hayır" için, sosyal
listesine destek olunacaktır. 

SON UÇLARıN GERÇEK 
ANLAMı 

Seçimlerde Demokrasi Için Birlik 
ve Demokratik Solcu Halkçı Egitimciler 
177 oy alıyorlar. Seçimleri ).'. Demokra· 
tik Merkeziyetçiler adı altında seçimlere 
giren ve oy tabanı olarak Babil Kulesi öl
çüsünde çeşitlilik gösteren grup, 202 oy 
atarak kazanıyor. Ancak, TöB-DER so
runu burada bitmiyor. 

önce, seçimlerin ve seçimi kazanan 
grubun politik analornisini yapmak gere
kiyor. 

Vurgulanması gereken nokta şura
da: Bugün TöB-DER'de seçimle işbaşı
na gelmesine olanak bulunmayan, ancak 
TöB-DER'i kullanmak üzere ilkesiz ve 
dagınık bir yönelimin işbaşına gelmesin
de yarar gören bütün grup ve grupçuklar 
seçimi kazanan listeye oy verdiler. Tür· 
kiye sosyalist hareketindeki kesin saflaş
ma ve netleşmenin TöB·DER içine de 
aynı kesinlikle kesinlikle ke yansımasını hiç olmazsa 
bir süre için erteleme girişiminin lek yo. 
lu, böyle bir yönetimin işbaşına gelmesi 

idi. Devrimci mücadelenin bulandırılma
sı için tırmanmak isteyen unsurlarla, 
son kalelerinde tutunmak isteyen unsur
lar bugünkü yönetim sayesinde rahat 
"mayatanma alanı" bulacaklannı hesap
ladılar. Oylannı bu hesapla kullandılar. 

NE OLACAK ? 

"Çerkez Etem Oyunu", YÜRÜYÜŞ'ün geçen sayısında 
Oyunun ne olduğu, bugün Türkiye'de nasıl oynandığı anlatıldı. 

Çerkez Etem Oyunu, çeşitli versiyonlara sahip. Zaman 
şik versiyonlarıyla oynanıyor. Sahtekarlar, yalancılar, gücüne 
ve sapıklar ortalıkta bulundukça da oynanmaya çalışılacak. 

Türkiye'de sosyalist hareketi tecrit etmeye ve karalamaya 
lar üzerinde çok duruldu. Bugün bu oyunlara bir ek boyutun 
mış olduğu görülüyor. Türkiye'de sosyalist hareketi tecrit 
luğun ek katkıları, hergün yeni örnekleri ilc ortaya çıkıyor. 

YÜRÜYÜŞ, DISK'in aldığı bir birleştirme kararını 
me kararına disiplinle uyan bir sendika başkanı da bu kararı 
falarında eleştirdi. Eleştirilmesi gerekiyordu, eleşfirildi. Maocu 
yayın organı, 'bu eleştirileri kullanmaya kalktı. Polis mantığı 
sosyalist hareketin en zayıf halkasına saldırmayı denedi. 

YÜRÜYÜŞ, IGD'li gençlerin Bursa'daki davranışını 
mesi gerekiyordu, eleştiriidi. Maocu komandoların yayın 
lanmaya kalktı. 

Bu oyun, son TÖB-DER Genel Kurulunda doruğuna 
kez Maocuların polis mantığına dayalı davranışlarına, Çerkez 
oynamaya meraklı sözde anti-maocular da sahip çıktı. Sapıkların 
ranışiarını, sosyalist hareketi karalamak üzere veri aldı. üstelik 
mayıp, kendi dağarcıklarından yeni yalanlarla, oyunu zenginleştirmeye 

Sosyalist hareketi tecrit harekatının bir cephesinde 
ğer cephede rağbeı buluyor. Maocuların kendi sapık mantıkları 
ma amacıyla ortaya attıkları sosyalistler ve demokratik s"lcuların 
birliğin desteklenmesi tezi, kimilerini pek sevindirdi. Deliler:n 
akıllılar için ölçüt almaya kalkanlar, bu mantığa sarıldılar. 
birlik grubunun Maocularla pazarlık yaptığı cinsinden en 
ortalığa yayıldı. Sırf belirli bir çizgiyi karalamak için, Kongrenin 
30 civarında ilan edilen ve gerçekte do öyle olan Maocu 
Dcmokrasi Için Birlik grubunu desteklemesi" oyunu ortaYA 
re 70'e çıkarıldı! Böylelikle sosyalistlerin 1 77 oyunun 70'1 
miş oluyordu! 

Polis oyununa meraklı olanlarla Çerkez Etem oyununa 
rın çabaları burada nesnel olarak bütünleşiyor. Bir akıllıyı 
ede6i1mek için delinin tanıklığı kimileri için bulunmaz bir 
Sağlı�11 hareketi karalayacak. gözden düşürecek hiç bir kanıta 
olam&
Sağlı�11 

&
Sağlı�11 

yanlar. yalandan ve delilerin tanıklığından medet umar 
Türkiye'de sosyalist hareketin karşısına böyle çıkılıyor. 
sağlıklı çizginin karşısına böyle çıkılıyor. 

Bütün bunlara karşılık, sosyalistler bu tür oyunların 
Sosyalistler çocuk değiller; Maocu provokasyonların niteliğini 
vabını verdiler, veriyorlar. Ancak yine hiç kimse, sosyalislieri 
avuç maocunun provokasyo�u ile sessizlik ve suskunluğa 
mamalı



"HÜR TEŞEBBÜS ... . 
DAYANIŞMA DERNEGI" 
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leyeceğimizi bildirdiMiıuiz toplantıyı 26 
Aguslos tarihine ertelemek zorunda kal· 
dık, durumu saygıyla bilgilerinize suna-
rız 

Biraz değişik sözcüklerle de olsa 
teıgraf, Ticaret Odaları'ndan Türk Sana· 
yicileri "e lşadamlan Deme�j"ne dek 
tüm öze! seklör kuruluşlarına gönderiı· 
di. Yapılacak toplantı bir süredir devam 
eden "Hür Teşebbüs Dayanışma Konse
yi" idi ve düzenleyicisi de, çaerı sahibi 
Türkiye Işveren Sendikaları Konfederas· 
yonuydu. 

Ertelenen toplantı gündeminin en 
önemli maddesini toplu sözleşme görüş
melerinde izlenecek ortak politika oluş· 
turuyordu. Gündemin ilk maddesinde 
ise "Konseyin" çalışma biçimi tartışıla· 
caktı. 

Erteleme karan, toplantı gibi kamu
oyuna yansıtılmadı. Erteleniş nedeni 
çok basitti. Aynı günlerde Türkiye Ma
deni Eşya Sanayicileri Işverenleri Sendi· 
kası'nın ıstanbul'da önceden programla· 
nan "çok önemli" bir loplantısı yapıla· 
caktı. 

DAYANIŞMAK ZORUNDA 
OLANLAR 

"Bür Teşebbüs Dayanışma Deme· 
ei" adı verilen ve özel kesimde sermaye· 
nin çeşitli örgüt temsilcilerini bir araya 
geliren toplanlıların geçmişi birbuçuk 

ılından yakınıimış ve birlik. beraberlik rm surdurtihnesi ve toplantıların sıklaş· ayrıca işçi örgütlerinin çalışmaları kaf1l-içinde olunması istenmişti. Halen yasa- tmlması k:.ırarlaştırı ldı. Ancak ��taya bu sınc1a ort.1k tavır alabilecekli. Fikir. Is-
ların meslek kuruluşu olarak kabul etq. noktada bır

.
s�run �ıkıyordu .
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oplantı. 

tanbul'lu sanayiciler arasında olumlu �i Türkiye Ticarel Odaları, Sanayi Oda· I��d
.� sanayıcıle� a�ırlık sahıbı 
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lanLIiarında Statü üzerindeki ilk larta,-Türkiye Ziraal OdOılan Birliği ve Sendi· ��zu�ı 
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ma Haziran ayı içinde ızmir'de yapıldı_ kalar Kanununa göre örgütlenen Türki· surf' ıçın Işveren Sendıkaları Konfede-
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-n di. Ortak görüş tesbit c;:alışmalanna ölçüde karşılanmış oldu. �i::�:� n��şü� �r�:� ai�:' Ç�i:��: �� Iktisadi Kalkınma Vakfı, i ktisadi Araş· Güneyin " seçkin" burjuvası Sakıp mü nde hoş karşılanmadı. TIirkiye ı,we-tırmalar Vakfı, Türk Sanayicileri ve Iş. Sabancı'nın deyimi ile "Zenginler Kulü· ren 'Sendikaları Konfederasyonu da elin-adamları Deme�i gibi ihtiyari kuruluşlar bü", Türk Sanayicileri ve Işadamları deki sekretaryatık ünvanını yilirme olUl-da katıldı. Derne�i, yeni bir örgütlenme biçimi üze- lı�ını kabullenemedi. Ayrıca, bu lür ç._ tık toplantılarda konseyin teşekkül 
lışmaların kamuoyu tararından bilinmeli nedenleri üzerine konuşan temsilciler, 
tepki yarataca�ı için ızmir toplanuSl'nm Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşa· 
basına sızması da hoş karşılanınadı. mında son yıllardaki oluşumun "serma· 
Toplantıya katılanlann bir bölümü dahi ye sahibi" olanların birlikte hareket ede· 
bilgi sahibi olmadıklarını, bazı çah,m. rek bazı gelişimlere ortak cephe alma 
ların sürdü�ünü. ancak somul bir dwu. gere�ini yaraltıeı fikrini savundu!ar. Bu 
mun bulunmadı�ını açıklamakla yetin-arada özellikle, toplu sözleşme taleple· 
me yoluna gilliler. rine karşı alınacak tedbirler konusuna 

Istanbul Ticaret Odası Yönetim Ku-aeırlık verildi. 
rulu Başkanı Celal Umur verdili demeç-lık toplantıda en açık biçimde ör· 
te, "Bu konuda en müessir ve verimli bir gütlenme amacını açıklayan Ziraal Oda· 

ları Birnei ıemsilcisi oldu. Dieer temsil
ciler de bu görüşleri paylaştılar. Varılan 
ortak nokta şuydu: "Meslek kuruluşları 
yalnız mesleki konularda görüş açıkla
yabilmektedir. Oysa, mevcut düzeni ko· 
ruma, rejimi savunma, bir takım hükü· 
met kararlarına müzahir olmak için ayrı 

• TEKELCI SERMAYE YOL AlıYOR • MESS OLACANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPıYOR 

"Bankalar geliştikçe ve aı sayıda kurum 
lar halinde yogunlaştıkça, mütcva,i ara
eılar olma"-tan çıkıp, bclli bir ülkenin YOL 
da bir çok ülkenin ilk madde kaynaklol. 
rının ve üretim araçlarının nakdi serma· 
yelerinin hemen hemen bütününü emir!e· 
rinde bulunduran muallam tekı'lIer hali
ne gelirler." Lenin EmpcrYdlitm s. 39-40 

Ceçtj�imiz günlerde ızmir gazetelerinde manşeLe çıkan bir haber vardı. 
Kamuoyunu birkaç gün meşgul etLikten sonra unutuldu gitti. l Iaber ünlü Ekiz 
Zeytinya�lan sahibi Muhittin Ekiz'le ilgili idi ve hakkında tutuklama kararı 
alındıg-ı yazıhyordu. Tutuklama kararı birkaç gün içinde kaldırtıldı, Ardından 
Kayserili bir işadamı, Muhittin Ekiz tarafından bankaya verilen bir milyon ii· 
ralık bir senelteki imzanın sahte oldu�unu ve kendi imzası olmadı�ını açıkla· 
dı. Derken Ekiz firması konkordato ilan elli. Böylece düne kadar gazete ve 
televizyon reklamlarında sık sık boy gösteren büyük bir firma daha tekelci ka· 
pilalizmin acımasız yasalarına boyun eRmek zorunda kaldı. 

Olayın perde arkası hayli ilginç, Iıginç, çünkü, olay biraz irdelenince al
tından Çukurova sermayesinin başı Sabancı'lar çıkıyor. Akbank küçük bir his· 
se ile Ekiz'in orlakları arasındadır. Akbank aynı zamanda I...:kiz'in başlıca 
finansörüdür. Akbank gibi bir finans örgütüne sahip olmanm avantajını çok iyi 
kullanan Sabancılar, bilindi�i gibi geçen yıl Yapı ve Kredi Bankası 'nm kuru· 
cu hisselerinin % 30 dolayında bir kısmına sahip olan Do�an Sigorta'yı satın 
alarak bu bankanın yönetiminde de söz sahibi oldular. Sabancı Holding öte· 
den beri Ege'ye açılmak istemektedir. Bu durum hem ıZmir, hem de Istanbul 
sermayesini tedirgin etmektedir. Krediler yoluyla Ekiz'i denetim allına alan 
Akbank, şimdi, esasen ortaeı bulundu�u firmayı ele bölgeye girme
ye çalışmaktadır. Bu durum her iki sermay<, grubu arasında kurursı"l. duran 
ızmir sermayesini Islanbul'a yaklaştırmıştır. Istanbul ve I"l.ınir ell'le. I':kiz fir
masını kurLarmaya çalışmaktadırlar. Daha do�rusu Sabam'l'ları I!:�t" yc sokma· 
maya çalışmaktadırlar. 

Türkiye'de işçi sınıfı hareketiyle şu ya da bu ölçüde ilgilenen herkes 
Mli.:SS'i bilir. Yani Türkiye Madeni Eşya Sanayii lşverenlen SendikUl'nl. 1,
veren kuruluşları arasında en iyi çalışanı MESS'dir. 

MESS işkolunda çalışan 260 bin işçiden 140 binini islihdam eden i,ve· 
renlerin temsilcisidir. Bugün için 50 milyon liralık bir maddi varhAa sahiptir. 
MI':SS üyeleri bir yıllık "bilumum personel giderlerinin" % 2.S'ini Grev ve Lo
kavt Fonuna aidat olarak öderler. Bunun % 2'si ola�an, % 08'i olalanüslü ıi· 
datLır. MESS'in bilgisi ve onayı ile lokavt ilan eden ya da greve maruz kalan 
bir işveren ödediRi yıllık aidatının bir güne isabet eden miktarının 36.5 kıtı 
kadar bir günlük yardım alır. Hem olaAan hem de ola�anüstü yardımlar aynı 
şeidldf' hesaplanır. 

MESS kendi işkolunda başlıca işçi kuruluşu olarak DISK'e bal lı Maden 
Iş';  baş düşman olarak görmektedir. Maden-14 MESS';n ifadesiyle "ideolojik 
Vf' doklriner" bir sendikadır. 

Içinde bulunduRumuz Temmuz ayı MESS'in yoRun faaliyetlerine sahne 
oldu. ızmir'de üslüste toplantılar yapıldı. Toplantılann ilki Çeşme Altın Yu
nus'La, ikincisi ise Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda �apıldl. OlaRanüstü genel ku· 
rula hazırlık mahiyetinde olan toplantıların gündemi hep aynı kaldı. Bu gün
dem şöyle: 

1) Bundan böyle bütün toplu sözleşme görüşmelerine işverenler ıdıRII 
sadece MESS temsilcisi katılacak ve aynı tarihlerde imzalanmasına çalışılacak 
olan dört tip sözleşme yapılacak. 

2) Işkolundaki bütün işverenlerin örgütlenmesi için işçi sendikalannda 
oldui!u gibi "organizatör" çalıştırılacak. 

3) lviESS'in maddi varlı�ını ilk elde 150 milyona çıkarmak için grev ve 
lokavl ronu dışında bir dayanışma fonu oluşturulacak. 

4) Ola�an ve olaRanüslü aidatıarın alt sınırını 6 bin liradan 12 bine ve 
2400 liradan 4800 liraya çıkannak. 600 bin ve 240 bin lira olan üst limitleri 
isleee baRIı olarak bir milyon liraya kadar yüksellilec('k. 

5) Toplu sözleşme göriişmf'lerinde işçi sendikalarına ıaslak verm('k, lo· 
kavt kararı almak ve uygulamak yNkisi MESS'e verilecek. 

Glindem mnddelf'rinrien d(' 1\olayca anlaşılaca�ı g:ibi MESS toplu söz
leşm('lprde YNıi bir strnLejiyf' yönl.'lmf'kLf>dir. Bu yöm·Jjşin tlna Iwderi hiç kuş
kusuz Mııdcn.lş 'tir, Oyll' göriinür ki MESS 1977 yılında kıyasıya bir mÜCHdl" 
I('y<' ha"l.lrlanmHktadır� 
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karan, toplantı gibi kamu
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ANIŞMAK ZORUNDA 
OLANLAR 

Teşebbüs Dayanışma Deme· 
özel kesimde sermaye· 
temsilcilerini bir araya 

geliren toplanlıların geçmişi birbuçuk 

lışmaların nedenleri üzerine konuşan temsilciler, 
tepki Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşa· 
basına mında son yıllardaki oluşumun "serma· 
Toplantıya ye sahibi" olanların birlikte hareket ede· 
bilgi sahibi rek bazı gelişimlere ortak cephe alma 
ların sürdü�ünü. gere�ini yaraltıeı fikrini savundu!ar. Bu 
mun arada özellikle, toplu sözleşme taleple· 
me yoluna rine karşı alınacak tedbirler konusuna 

Istanbul Ticaret aeırlık verildi. 
rulu Başkanı lık toplantıda en açık biçimde ör· 
te, te, "Bu "Bu gütlenme amacını açıklayan Ziraal Oda· 

ları Birnei ıemsilcisi oldu. Dieer temsil
ciler de bu görüşleri paylaştılar. Varılan 
ortak nokta şuydu: "Meslek kuruluşları 
yalnız mesleki konularda görüş açıkla
yabilmektedir. Oysa, mevcut düzeni ko· 
ruma, rejimi savunma, bir takım hükü· 
met kararlarına müzahir olmak için ayrı 
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"Bankalar geliştikçe ve aı sayıda kurum 
lar halinde yogunlaştıkça, mütcva,i ara
eılar olma"-tan çıkıp, bclli bir ülkenin YOL 
da bir çok ülkenin ilk madde kaynaklol. 
rının ve üretim araçlarının nakdi serma· 
yelerinin hemen hemen bütününü emir!e· 
rinde bulunduran muallam tekı'lIer hali
ne gelirler." Lenin EmpcrYdlitm s. 39-40 

Ceçtj�imiz günlerde ızmir gazetelerinde manşeLe çıkan bir haber vardı. 
Kamuoyunu birkaç gün meşgul etLikten sonra unutuldu gitti. l Iaber ünlü Ekiz 
Zeytinya�lan sahibi Muhittin Ekiz'le ilgili idi ve hakkında tutuklama kararı 

yazıhyordu. Tutuklama kararı birkaç gün içinde kaldırtıldı, Ardından 
bir işadamı, Muhittin Ekiz tarafından bankaya verilen bir milyon ii· 

senelteki imzanın sahte oldu�unu ve kendi imzası olmadı�ını açıkla· 
Ekiz firması konkordato ilan elli. Böylece düne kadar gazete ve 

reklamlarında sık sık boy gösteren büyük bir firma daha tekelci ka· 
acımasız yasalarına boyun eRmek zorunda kaldı. 

Olayın perde arkası hayli ilginç, Iıginç, çünkü, olay biraz irdelenince al
Çukurova Çukurova Çukur sermayesinin başı Sabancı'lar çıkıyor. Akbank küçük bir his· 
Ekiz'in orlakları arasındadır. Akbank aynı zamanda I...:kiz'in başlıca 

finansörüdür. Akbank gibi bir finans örgütüne sahip olmanm avantajını çok iyi 
Sabancılar, bilindi�i gibi geçen yıl Yapı ve Kredi Bankası 'nm kuru· 

hisselerinin % 30 dolayında bir kısmına sahip olan Do�an Sigorta'yı satın 
bankanın yönetiminde de söz sahibi oldular. Sabancı Holding öte· 

Ege'ye açılmak istemektedir. Bu durum hem ıZmir, hem de Istanbul 
sermayesini tedirgin etmektedir. Krediler yoluyla Ekiz'i denetim allına alan 

şimdi, esasen ortaeı bulundu�u firmayı ele bölgeye girme
çalışmaktadır. Bu durum her iki sermay<, grubu arasında kurursı"l. duran 

sermayesini Islanbul'a yaklaştırmıştır. Istanbul ve I"l.ınir ell'le. I':kiz ':kiz ' fir
kurLarmaya çalışmaktadırlar. Daha do�rusu Sabam'l'ları I!:�t" yc sokma· 

Türkiye'de işçi sınıfı hareketiyle şu ya da 
Mli.:SS'i bilir. Yani Türkiye Madeni Eşya Sanayii 
veren kuruluşları arasında arasında ara en iyi çalışanı MESS'dir. 

MESS işkolunda çalışan 260 bin işçiden 140 
renlerin temsilcisidir. Bugün için 50 milyon liralık 
MI':SS üyeleri bir yıllık "bilumum personel giderleri
kavt Fonuna aidat olarak öderler. Bunun % 2'si ola�an, 
datLır. MESS'in bilgisi ve onayı ile lokavt ilan eden 
bir işveren ödediRi yıllık aidatının bir güne isabet 
kadar bir günlük yardım alır. Hem olaAan hem de 
şeidldf' şeidldf' şei hesaplanır. 

MESS kendi işkolunda başlıca işçi kuruluşu 
Iş';  baş düşman olarak görmektedir. Maden-14 MESS';n 
Vf' doklriner" bir sendikadır. 

Içinde bulunduRumuz Temmuz ayı MESS'in yoRun 
oldu. ızmir'de üslüste toplantılar yapıldı. Toplantılann ilki Çeşme Altın Yu
nus'La, ikincisi ise Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda �apıldl. 
rula hazırlık mahiyetinde olan toplantıların gündemi 
dem şöyle: 

1) Bundan böyle bütün toplu sözleşme görüşmelerine işverenler 
sadece MESS temsilcisi katılacak ve aynı tarihlerde 
olan dört tip sözleşme yapılacak. 

2) Işkolundaki bütün işverenlerin örgütlenmesi 
oldui!u gibi "organizatör" çalıştırılacak. 

3) lviESS'in maddi varlı�ını ilk elde 150 milyona 
lokavl ronu dışında bir dayanışma fonu oluşturulacak. 

4) Ola�an ve olaRanüslü aidatıarın alt sınırını 
2400 liradan 4800 liraya çıkannak. 600 bin ve 240 
isleee baRIı olarak bir milyon liraya kadar yüksellilec('k. 

5) Toplu sözleşme göriişmf'lerinde göriişmf'lerinde göri işçi sendikalarına 
kavt kararı almak ve uygulamak yNkisi MESS'e verilecek. 

Glindem Glindem Gl mnddelf'rinrien d(' 1\olayca anlaşılaca�ı 
leşm('lprde YNıi bir strnLejiyf' yönl.'lmf'kLf>dir. Bu yöm·Jjşin 
kusuz Mııdcn lş 'tir Oyll' göriinür ki MESS 1977 



SABANCı : HOKOMETE SUNULAN R A POR
LARıN YETERINCE DIKKATE ALıNMA
MASıNDAN YAKIN IYOR 

KARTAY: BURJUVAZININ SIYASAL IKTI
DAR ÜZERINDEKI ETKI N LICINI YETER
LI BULMUYOR 

DIBLA N :  ELINDEKI oLANAKLARI YITIR· 
MEKTEN KORKUYOR 

örgütlenmenin nasıl olması gerekti�i cid
ci bir şekilde incelenmiş de�ildir." dedi. 

Umur, dayanışmada" ne beklendi
lin i de şöyle ifade etti: 

"Böyle bir işbirlig-i ve sıkı dayanış
manın. bir çok ekonomik ve sosyal so
nınlanmıza çözüm getirecek isabetli leş
hislerde bulunacae-ına ve Hükümet 'e, 
ekonomik politikayı yönetenlere yol 
gösterici bir hizmet ira edeceg-ine şüphe 
yoktur." 

Elindeki olanakları yitirmekten her 
zaman korkan ve yazılı bir metin olma
dıkça konuşma olanag-ı bulamayan Tür
kiye Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ve 
Ticaret Borsalan Birli�i Yönetim Kuru
Lu Başkanı, Umumi Mag-azalar Yönetici
si Sezai Dıbla" ise, "Böyle çalışmadan 
haberimiz yok" demekle yetindi. 

Dıblan bunları söylerken Ziraat 
Odala" Birliernin kendisine hitaben 
yazdıeı yazı elindeydi. Ziraat Odala" 
Birtiei Genel Sekreteri Zeki Yücetürk 
imzalı yazıda, 1975 başından bu yana 
süren çalışmaların verimli olmadıeı sa
wnuluyor, bundan sonraki çalışma bi
çiminin yazılı esaslara baelanması isteni
yordu. Dıblan'ın haberi olmayan çalış
malar hakkında eline gelen yazılar yal
DIZ Yücetürk'ün yazdıeı deRiidi. 

MODEL SORUNU 

Türkiye'de sermayenin gelişimini 
engelleyebilecek, sömürü oranının art
masanı önleyecek ve çalışanlann bilinç
lenmesine olanak verecek girişimlere 
Urtl burjuvazinin ortak cephesi ni teli
lindeki Dayanışma Konseyi ya da yeni 
önerideki Dernek konusunda dünyadaki 
benzerleri de araştırıldı. 

Bu konuda özel bir ihtisas yaplıeı 
söylenen Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Hami Karlay'a göre en iyi model Avus
turya'daydı. Bu model ıtalya ve Fran
.. 'daki benzerlerinin kanşımından oluş
maktaydı. ıtalyan modelinde burjuvazi· 
Din üst örgiilü yasalarla kurulmuştu. 
FrRnM'rla iM' "·.;:nhurbaskanı·nın hima· 

IIAfU;T-· 

yesinde bir dayanışma konseyi biçimin
de çalışmakladır. Avusturya mod('linin 
ise bu iki çalışma biçiminden aldığı çe· 
şitli prensipler vardır. 

Işte Avusturya modelinin Türkiy" 
için en iyi oldueunu savunan Hami Kar
lay da ..Haziran sonlarında verdiei d('
meçte şu görüşleri savundu: 

"ülkeyi tehdit eden aşırı akımlar 
ve ideolojik nifak hareketleri yanında 
ekonomiyi tahrip edici, hesapsl7. talep 
ve girişimlere karşı çıkmak, hür ve de· 
mokratik rejimin devamlılığını ve işleri i
eini saelamak için Hür Teşebbüs kuru
luşları ve mensuplatı arasında bir daya· 
nışma ve işbirlieinin zaruretine )nan
maktayız: Bu konuya ilişkin her türlü 
girişimi gönülden destekler ve bu yolda 
bir an önce ülke yararına gerekli işbirli
einin saelanmasını lemenni ederiz." 

Kartay'ın ideolojik nifak hareketi 
dediği, kar marjlarının alabildiğ:ine ge· 
lişmesinin önüne geçilmesi ve burjuva· 
7.inln tüm dileklerinin çalışanların aley
hine sonuçlar pahasına karşılanmasm
dan başka birşey değildi. Kartay, deme
cinde, bugün burjuva7.lnin siyasal iktidar 
üzerindeki baskılarının etkin olmama
sından da yakınıyordu: 

"U1kemizde Hür leşebbüs kuruluş
ları arasında dayanışma ve işbirlig-i ko
nusunda maalesef gerekli ba�lantllar 
tam kurulmuş değildir." '  diyordu. 

GeçliRimiz hafta ortasında Ankara'. 
da burjuvazinin lt"msilcileri tarafından 
yaptlan toplantı sonunda da bu �ikayet. 

ler dile getirildi. Sakıp Sabancı dÜ?pnle
di�l basın toplantısında, işçi·işv.:>l't'n iliş· 
kileri konusunda hükümele sunulan ra
porların dikkate alınmadı�mdıtn yakın. 
dı. Burjuvazi doerudan do�ruya hükü· 
met üyelerinden olmasa da "bürokrasi". 
den şikayetçiydi. Sanayi Odaları Birli
ğ"i toplantısında bir oda yönC'tidsi ayıwn 
şunları söyledi: 

"Hain, gaddar, vicdansı:.'. blirokratla· 
rm t>linde iniın inim inliyoru?. Bir l<'ş-
vik belgesini aylarca " 

Türkiye Işveren St>ndikaları Konfe· 
derasyonunun toplu sözleşmelerle ilgili 
ortak görüşleri tesbit için yaptığı çaerı 
konusunda Sanayi Odalarının bir böıü· 
münden IRpki geldi. Sanayi Odaları Bir· 
liği toplantısında da bu tepkiden sö? 
edildi. Sanayi Odalarınm yönetici1('ri, kı· 
dl'm ta7.minatl. ücret dondurması gibi 
konuların Işveren sendikalarının sorunu 
olduğunu, Uayanışma Konseyinin daha 
·'önem]j"' konularla ilgilenmesi gerekti· 
eini uygun bir dilleSendikayabildirdiler. 

Erteleme kararı Istanbul'daki top· 
lantının daha önce yapılması dileeinin 
yanısıra bu tür tepkilere karşı bazı ön· 
lemll'rin alınmasına yöneltti. CHP'li, 
1973 spçimleri ardından ilk kutlayan 
istanbul'lu işadamı Ertı.i�rul Soysal'1a 
İş\ıeren Sendikalarının ortaklaşa çabala· 
rı geçtiğimil. hafta somut sonuçlara 
ulaştı. 

Toplam 365 işyeri sahibi işverenin 
üye olduğu, Türkiye Madeni Eşya Sana· 
yicileri Işverenleri Sendikası adına bir 
süredir Ertuğrul Soysal 'ın başk;mlı�ında 
yürütülen çalışmalar Sendikanın geçtiei· 
miz haHa toplanan genci kuruluna geli· 
rildi. 

öneri esas itibariyle işçi ücretleri ve 
grevler karşısında işverenlerin ortak 
hareketini içeriyordu. Işçi ücretlerinde 
son yıllarda hız h artışlar oldueu gerekçe 
gösterilerek ücret artışlarının yalnız fıyat 
artışlan kadar olması isteniyordu. İstan· 
bul Ticaret Odası larafından düzenlenen 
ücreLliler Geçinme Endeksi esas alına· . 

cak ve bundaki artış kadar ücret zammı 
yapılacaktı. 

Burjuvazinin tahammül edC'mediği 
bir başka olay da grevlerdi. Bu konuda 
alınacak kesin önlem de bir fonun oluş
turulmasıydı. Işverenler, kuracakları da· 
yanışma fonundan grev olan işy('rleri· 
nin sahiplprinp yardımdn bııhınnc;ıklar 
ve grevin hl'n1(' n nrdından lokavl knrarı 
alınacaktı. Bu kararlar sonucunda orta
ya cıkac.ık işveren zararları da fondan 
karşıl.ınacaktı. 

A LI N A N  KARAR LAR 

Türkiye'deki işveren sendikalarının 
en geniş örgütlenme olana�ına sahip ve 
Vehbi Koç 'lan Ertuerul Sosysal'a dek 
birçok tanınmış adı bünyesinde topla· 
yan Türkiye Madeni I�şya Sanayicileri 
Sendikası'nın olaeanüstü genel kurulu, 
hafta ortasında toplandı ve hazırlanan 
önerileri görüştü. 

Toplantıda konuşan burjuvazinin 
sözcüleri. kıdem tazminatının sanayi· 
leşmeyi ballaladıe-ını savundular. "Kir 
oranlarınHz üzerinde kıdem tazminatı 
baskı unsurudur'· diyemeyen işverenler, 
sanayileşmeyi engellediği iddiasıyla kı
dem tazminatı konusunu eleşlirme ola· 
naeı buluyorlardı. 

Genel Kurul sonunda Ertu�rul Soy· 
sa!'ın bir süredir sürdürdüeü çabalar 
meyvalarını verdi. Kıdem tazminatı ya
sasllUn en kısa zamanda yeniden düzen
lenmesi için gerekli girişimlerin yapıl· 
ması, sendika enflasyonunun önlenmesi 
kararlaştırıldı. Sendika ennasyonunun 

önlenmesi karan, sarı sendikacılıeın teş· 
viki için gerekli girişimlerde bulunulma· 
sı anlamını taşıyordu. 

Grev ve lokavt yardım fonunun ar
tırılması, böylece toplu sözleşme olana· 
�ınm uygulamada ortadan kaldırılması 
da toplantıda kabul edilen öneriler ara· 
sında yeraldı. Aynca, toplu sözleşme 
külfetini taşıdı�ı öne sürülen işçiler dı· 
şındaki tüketicilerin de örgütlenmesi 
öneriidi. örgütlenme, toplu sözleşm(' dü· 
7.eninden yararlanan işçilert' karşı ola· 
caktı. Böylece, burjuvazi kendisin(' yeni 
yandaş örgütler arama çabasına girdi. 

Son kararlar "lIür Teşebbüs Daya· 
nışma Konseyi "  için örn('k l1it('li�ini 
taşımaktadır. B('nzeri kararların alınması 
için 26 AğuslOS larihind(' düz('nl('IH'n 
toplantı b<'kleııııı('ktedir. Böyl('c(', st'r
maYt'nin, tüm çal ışanlara karşı kurdueu 
ct'plıe, y('ni girişimlt'rl(' yeni boyutlara 
t'rişm('kt('dir. 
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meçte şu görüşleri savundu: 
"ülkeyi tehdit eden aşırı akımlar 

ve ideolojik nifak hareketleri yanında 
ekonomiyi tahrip edici, hesapsl7. talep 
ve girişimlere karşı çıkmak, hür ve de· 
mokratik rejimin devamlılığını ve işleri i
eini saelamak için Hür Teşebbüs kuru
luşları ve mensuplatı arasında bir daya· 
nışma ve işbirlieinin zaruretine )nan
maktayız: Bu konuya ilişkin her türlü 
girişimi gönülden destekler ve bu yolda 
bir an önce ülke yararına gerekli işbirli
einin saelanmasını lemenni ederiz." 

Kartay'ın ideolojik nifak hareketi 
dediği, kar marjlarının alabildiğ:ine ge· 
lişmesinin önüne geçilmesi ve burjuva· 
7.inln tüm dileklerinin çalışanların aley
hine sonuçlar pahasına karşılanmasm
dan başka birşey değildi. Kartay, deme
cinde, bugün burjuva7.lnin siyasal iktidar 
üzerindeki baskılarının etkin olmama
sından da yakınıyordu: 

"U1kemizde Hür leşebbüs kuruluş
ları arasında dayanışma ve işbirlig-i ko
nusunda maalesef gerekli gerekli ger ba�lantllar 
tam kurulmuş değildir." '  diyordu. 

GeçliRimiz hafta ortasında Ankara'. 
da burjuvazinin lt"msilcileri tarafından 
yaptlan toplantı sonunda da bu �ikayet. 

ler dile getirildi. Sakıp Sabancı dÜ?pnle
di�l basın toplantısında, işçi·işv.:>l't'n iliş· 
kileri konusunda hükümele sunulan ra
porların dikkate alınmadı�mdıtn yakın. 
dı. Burjuvazi Burjuvazi Bur doerudan do�ruya hükü· 
met üyelerinden olmasa da "bürokrasi". 
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"Hain, gaddar, vicdansı:.'. blirokratla· 
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vik vik belgesini aylarca aylarca " 
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konuların Işveren sendikalarının sorunu 
olduğunu, Uayanışma Konseyinin daha 
·'önem]j"' konularla ilgilenmesi gerekti· 
eini uygun bir dilleSendikayabildirdiler. 

Erteleme kararı Istanbul'daki top· 
lantının daha önce yapılması dileeinin 
yanısıra bu tür tepkilere karşı bazı ön· 
lemll'rin alınmasına yöneltti. CHP'li, 
1973 spçimleri ardından ilk kutlayan 
istanbul'lu işadamı Ertı.i�rul Soysal'1a 
İş\ıeren Sendikalarının ortaklaşa çabala· 
rı geçtiğimil. hafta somut sonuçlara 
ulaştı. 

Toplam 365 işyeri sahibi işverenin 
üye olduğu, Türkiye Madeni Eşya Sana· 
yicileri Işverenleri Sendikası adına bir 
süredir Ertuğrul Soysal 'ın başk;mlı�ında 
yürütülen çalışmalar Sendikanın geçtiei· 
miz haHa toplanan genci kuruluna geli· 
rildi. 

öneri esas itibariyle işçi ücretleri ve 
grevler karşısında işverenlerin ortak 
hareketini içeriyordu. Işçi ücretlerinde 
son yıllarda hız h artışlar oldueu gerekçe 
gösterilerek ücret artışlarının yalnız fıyat 
artışlan kadar olması isteniyordu. İstan· 
bul Ticaret Odası larafından düzenlenen 
ücreLliler Geçinme Endeksi esas alına· . 

cak ve bundaki artış kadar ücret zammı 
yapılacaktı. 

Burjuvazinin tahammül edC'mediği 
bir başka olay da grevlerdi. Bu konuda 
alınacak kesin önlem de bir fonun oluş
turulmasıydı. Işverenler, kuracakları da· 
yanışma fonundan grev olan işy('rleri· 
nin sahiplprinp yardımdn bııhınnc;ıklar 
ve grevin hl'n1(n nrdından lokavl knrarı 
alınacaktı. Bu kararlar sonucunda orta
ya cıkac.ık işveren zararları da fondan 
karşıl.ınacaktı. 

yan Türkiye Madeni I�
Sendikası'nın olaeanüstü genel 
hafta ortasında toplandı 
önerileri görüştü. 

Toplantıda konuşan 
sözcüleri. kıdem tazminatının 
leşmeyi ballaladıe-ını savundular. 
oranlarınHz üzerinde kıdem 
baskı unsurudur'· diyemeyen 
sanayileşmeyi engellediği iddiasıyla kı
dem tazminatı konusunu 
naeı buluyorlardı. 

Genel Kurul sonunda 
sa!'ın bir süredir sürdürdüeü çabalar 
meyvalarını verdi. Kıdem 
sasllUn en kısa zamanda 
lenmesi için gerekli girişimlerin 
ması, sendika enflasyonunun önlenmesi 
kararlaştırıldı. Sendika 

önlenmesi karan, sarı sendikacı
viki için gerekli girişimle
sı anlamını taşıyordu. 

Grev ve lokavt yardım 
tırılması, böylece toplu 
�ınm uygulamada ortadan 
da toplantıda kabul edilen 
sında yeraldı. Aynca, 
külfetini taşıdı�ı öne sürülen 
şındaki tüketicilerin de 
öneriidi. örgütlenme, toplu 
7.eninden yararlanan işçi
caktı. Böylece, burjuvazi 
yandaş örgütler arama çabasına 

Son kararlar "lIür 
nışma Konseyi "  için 
taşımaktadır. B('nzeri kararların 
için 26 AğuslOS larihind(' 
toplantı b<'kleııııı('ktedir. Böyl('c(', 
maYt'nin, maYt'nin, maYt tüm çal ışanlara 
ct'plıe, ct'plıe, ct y('ni girişimlt'rl(' 
t'rişm('kt('dir. 



Grevin son günlerinde, tankerle 
i,erı alınan su Marshall 'm pompalan 
ile imalatta kullanılıyor. Su, Marshall'· 
ın havuzuna dökülüyor. Jandarma baş· 
çavuşu suyun bir "sosyal ihtiyaç mad
desi" oldu�unu söylüyor. Oysa grevin 
başlangıcından beri, bekçiler ve memur
lar gibi grev harici kalanlar için gelen 
suya işçilerin hiçbir itirazı yoktur, yal
nıZca suyun imalatta kullanılrr.asına 
haklı olarak müdahale edilmektedir. 

27 Temmuz Salı günü içerden 
Aysan ambalajlı bidonlar çıkanlıyor. 
Mahkeme karan para etmiyor, sadece 

AKHISAR HALKı GREYLE 
TANIŞIYOR 

Akhisar Toprak Sanayii ve Ticaret 
Anonim Ortaklı eı 80 ortaklı, Akhisar'da 
bir tuela fabrikası olan, bu fabrikada 55 
i,çi çalıştıran, bugüne deein toplu söz· 
leşme, sendika, grev gönnemiş bir 
,irkettir. 

Vurdun her yerinde, toplu sözleş
mem sendikasız çalışan işçi nasıl sö
mürülür. nasıl köleleştirilirse, bu fabrika
da da (TOPSAN) düne kadar (arklı de· 
Iildi. 

Akhisar halkı işçi sınıfının mücade· 
lesine yabancı iken, işveren örgütlenme
yi" engelleyebilmek için elinden geleni 
yaparken TOPSAN işçileri sendikalaşma 
uran alddar. 

Her zamanki plak yeniden dönmeye 
ba,tar. ı,veren sendikacı ile görüşmek is
temez. ışçi atacaRını, iflas etmek üzere 
olduKunu, fabrikayı k.apatacaRınl söyler; 
i,çileri yıldınnak için uRraşır durur. 
Elinden geleni ardına koymaz, ama kay
beder. 

jandarma para ediyor. 
Tanker jandarmanm himaYE'sinde i· 

çeri girerken. baş,avuş işçilerf' şöyle 
deyor: "Suyu Marshall'u sokuyorum, 
var mı bir diyeceRiniz'� Grevi ben kırı· 
yorum, gidin şikayet ediı;!" 

Içeriye sokulan su liakimin çalı.şır 
vaziyette gördüeü pompa!arla ba.<;ıldı 
yerlerine. Jandarmaya göre " el, yüz 
yıkamak için". Jandarma arlık açıktun 
işveren hesabına görev "ira" etmektedir. 

Işçiler ise dişleri keneLli bekliyor
lar. Başçavuşun isleRinin tersine jandar
maya saldırmıyorlar. Oyuna gelmiyorlur. 

Bugün Topsan'daki 49 işçinin 49'u 
da bilinçli ve inançlıdır. 49'u da DISK'e 
ba�1ı Keramik.lş'e üyedir, 49'u da 20 
gündür grevdedir. 

Patron işçi haklarının verilmesi için 
Türk-Iş'e baeıı bir sendikaya kaydolun· 
masını şart koşunca buna karşı çıkılmış, 
fabrikanın kapatılacaeı konusundaki ku
ru sıkı tehditler ciddiye alınmamış ve 
isteklerin kimileri işveren tarafından ka· 
bul edilmeyince greve gidilmiştir. 

Akhisar halkı çevrelerinde ilk kez 
gerçekleşcn bir grevi ilgi ile izliyor. Dire
ncn işçi sınıfının yanında yer alıyor. iş· 
çiler için para, yiyecek topluyor. Ak· 
hisar polisi de grey yerinde nöbet tutu
yor. Grevd işçilerle görüşen, onlar için 
para toplayan ilerici öeretmenleri emni
yete çekip ifadelerini alıyor, işçilerden 
uzak durmaları için baskı yapıyor. 

Topsan patronu grey nedir, işçi di
renişi nedir, gördü. Istenileni vermek zo
runda oldueunu öerendi. 

Fabrikada grey sürüp gidiyor. Işve
ren, "ifalas edeceeiz, işyerini kapataca
e1z" diye gürültii koparırken öte yandan 
da bu gerekçe ile küçük hissedarların 
ellerinden hisselerini satın alıyor ve şir· 
ketin giderek tek sahibi olmayı amaç
lıyor. 

Işçilerin tümü inançlı ve bilinçli 
mücadelelerini götürürlerken, polis ileri
cHeri karakola ça�ırır, türlü baskılara he
def kılarken, Akhisar halkı olaya her ge· 
çen gün biraz daha fazla sahip çıkıyor. 

Çevredeki sermayedarlar olayı her 
geçen gün arlan bir kuşku ile izliyorlar. 
Daha şimdiden, sendikasız işçi çalıştı
ran bazı işverenler fabrikalannı önce ka· 
patıp sonra yeni işçi alarak açmak, işçi
lerinin gündeliklerine kendiliklerinden 
üç beş kuruş zam yapmak gibi tedbirler 
alarak aynı olayın kendi başlanna gel· 
mesin! engellemeye çalışıyorlar. 

AKH!!>AR1NTWLA lşçlLERl 

FRANSADA ' DA 
• • 

DIRENIŞ 
PARIS'TEKI "GREMY CHOLl
AC" INŞAAT FIRMASıNıN 
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ıŞÇı DIRENIŞE GEÇTI. DIRE
N I ŞE GEÇEN ıŞÇiLER ARA
SINDA, ÇAlıŞMAK ÜZERE 
TÜRKIYE'DEN YURTDıŞıNA 
GIDEN ıŞÇiLER DE YAR. PA
RIS'TEKI YÜRÜYÜŞ MUHABI
RI  DIRENI ŞTEKI ıŞÇiLER 
ADıNA GREY SÖZCÜSÜ MAH
MUT BEKI ILE GÖRÜŞTÜ. 

• Direnişin nedeni nedir? Firma if
las ettiğini ileri sürüyor; sizce bunda 
doğruluk payı var mı? 

• Türkiye'den gelen 4 işçi arkadaş 
bu firmada bir yıldır çalışıyoruz. Bu bir 
yıl içinde, izin paralarımız öden med i. 
Bir buçuk aylık ücretlerimizi de alama
dık. Bunun üzerine, firmada çalışan bü· 
tün işçilerle birlikte direnişe geçildi. 

Patron iflas etlieini, bu direniş sı
rasında bildirdi. Bu iflasın do�rulueunu, 
ya da yanlışııeını kesin olarak bilmlyo
nıZ. Ancak, işçilere haklarını ödeme
rnek maksadıyla .uydurulmuş olabilir. 
Milyonlarca vergi kaçırmak amacı da 
taşıyabilir. 

Fakat bir nokta dikkatimizi çekti: 
fo'irmanın patronu elli yaşlannda. Ve yir· 
mi yaşlarında genç bir kadııtla evliydi. 
Bize inasını bildirmeden önce, kendi 
malı olan bir apartınanı karısının üzerine 
kaydettirdL Sonra da karısından ayrıldı. 
Inasını sonradan açıkladı. Bu olay, ina
sın danışıklı dövüş oldueu ihtimalini 
kuvvetlendiriyor. 

• Bu durumda sizi destekleyen 
sendika var mı? 

• Evet. Bizi destekleyen sendika 
var. Bu sendika, Fransız işçi sınırının bir 
parçası olan CGT Genel Işçi Konrede· 
rasyonu. Bu sendikaya güveniyoru?. 

Bu güvenimizin elbette bir nedeni 
var. Bugüne kadarki mücadelemizde çok 
şey öRrendik. Qok ders aldık. Birincisi, 
bir iuerindeki bir l!içinin CC'l' üyesi 
olmasıyla, onun üzerinde her türlü baskı· 
nın yapılmaya başlanması aynı onda olu
yôr. Nasıl yurdumuıda, Türkiye'de, işçi
lerin DISK'e üye olmaları engelleniyof, 
DISK üyesi işçilerin hayaUarına kastedi· 

Iiyorsa ... 
Bunun nedeni çok basittir. DISK, 

CGT gibi sendikalar gerçek işçi sendika
larıdır. Buna karşı patronlar kendi sen· 
dikaJannl kurdurmaya, işçileri kendi 
sendika1anna zorla üye yaplumaya çalı· 
şırıar. Işçiler uyanıp da buna karşı ge
lince, patronlar ellerinden geleni ardlan
na koymazlar. Bu gerçek, patronlann 
düzeninin olduRu bütün ülkelerde böyle
dir. Patronların, DISK gibi, CGT gibi 
sendikaJann gelişmemesi için ellerinden 
geleni yapmalan, bu sendikaların bizim 
gerçek sendikalarımız olduRunu gösteri
yor. 

DISK, CGT gibi sendikalann, .. ,. 
çek sendikalarımız olduJ1.�:.:.! , uygulama
ı.anoan da görüyoruz. Sırtlmızdan mil
yonlar vuran parababalannın deRii, i,çi
lerin yanında, onlarla omuz omuza ol
duklarını görüyoruz. 

• Buradaki yaşantınızia Türkiye'· 
deki yaşantınız arilSında nasıl bir fark 
var? 

• Burada çalı.şmaya başladıktan 
sonra, birşeyi çok daha iyi kavradık. 
1\.irkiye'deki patronlarla Fransa'daki 
patronların gayeleri, çizgileri arasında 
hiçbir rark yoktur. l.şçi sınırı kır.şısın
daki tavırları, uygulamaları aynıdır. Ara
larında bir alış veriş ilişkisi de var: 

Kanımızı emen Türkiye'deki patron 
düzeni, bizi şimdi de Avrupalı patronla· 
ra sattı. Bizi herşeyimizden kopardıklan 
yetmiyormuş gibi, gerçekleri çarpıtabil
mek için, "Türkiye'nin Sesi" radyosunu 
da peşimize taktılar. Savurduklan yalan· 
lar arasında neler yok ki : Avrupa'da çalı
şan işçilerimizi on yıl içinde Türkiye'ye 
çekip iş .verdikten sonra, Avrupa'dan da 
yabancı işçi alıp çalıştıracakmışız ... 

Şunu biliyoruz ki, patron düzeni, 
hangi ülkede olursa olsun, biz işçilere 
yar olamaz. 

• Bu mücadeleniz uzun süre devam 
ettiği takdirde, büyük bir maddi slkınCı
ya düşmeniz ihtimali var. Bu konuda ne 
diyorsunuz? 

• Haklarımız\ alıncaya kadar müca· 
deleyi sürdüreceei? Çünkü, bütün Üıke· 
lerde, bizden önce mücadele veren kar
de.şlerimiz, şimdi sahip olduRumuz sos· 
yal haklan kanları pahasına almışlardır. 
Onların kanla aldıeı haklan I!!imizle' 
patronlara vcrmey(' niyetli deRiiiz. 

YURUyıış · 3  Ar.USrOS 1976 - I I  

GREYLE 

ve Ticaret 
Akhisar'da 

fabrikası olan, bu fabrikada 55 
toplu söz· 

gönnemiş bir 

toplu sözleş
nasıl sö

bu fabrika
düne kadar (arklı de· 

sınıfının mücade· 
örgütlenme

elinden geleni 
sendikalaşma 

dönmeye 
görüşmek is
etmek üzere 

k.apatacaRınl söyler; 
uRraşır durur. 

koymaz, ama kay

bul edilmeyince greve gidilmiştir. 
Akhisar halkı çevrelerinde ilk kez 

gerçekleşcn bir grevi ilgi ile izliyor. Dire
ncn işçi sınıfının yanında yer alıyor. iş· 
çiler için para, yiyecek topluyor. Ak· 
hisar polisi de grey yerinde nöbet tutu
yor. Grevd işçilerle görüşen, onlar için 
para toplayan ilerici öeretmenleri emni
yete çekip ifadelerini alıyor, işçilerden 
uzak durmaları için baskı yapıyor. 

Topsan patronu grey nedir, işçi di
renişi nedir, gördü. Istenileni vermek zo
runda oldueunu öerendi. 

Fabrikada grey sürüp gidiyor. Işve
ren, "ifalas edeceeiz, işyerini kapataca
e1z" diye gürültii koparırken öte yandan 
da bu gerekçe ile küçük hissedarların 
ellerinden hishishi selerini sselerini s satın alıyor ve şir· 
ketin giderek tek sahibi olmayı amaç
lıyor. 

Işçilerin tümü inançlı ve bilinçli 
mücadelelerini götürürlerken, polis ileri
cHeri karakola ça�ırır, türlü baskılara he
def kılarken, Akhisar Akhisar Akhi halkı olaya her ge· 
çen gün biraz daha fazla sahip çıkıyor. 

Çevredeki sermayedarlar olayı her 
geçen gün arlan bir kuşku ile izliyorlar. 
Daha şimdiden, sendikasız işçi çalıştı
ran bazı işverenler fabrikalannı önce ka· 
patıp sonra yeni işçi alarak açmak, işçi
lerinin gündeliklerine kendiliklerinden 
üç beş kuruş zam yapmak gibi tedbirler 
alarak aynı olayın kendi başlanna gel· 
mesin! mesin! mesin engellemeye çalışıyorlar. 
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ıŞÇı DIRENIŞE GEÇTI. DIRE
N I ŞE GEÇEN ıŞÇiLER ARA
SINDA, ÇAlıŞMAK ÜZERE 
TÜRKIYE'DEN YURTDıŞıNA 
GIDEN ıŞÇiLER DE YAR. PA
RIS'TEKI YÜRÜYÜŞ MUHABI
RI  DIRENI ŞTEKI ıŞÇiLER 
ADıNA GREY SÖZCÜSÜ MAH
MUT BEKI ILE GÖRÜŞTÜ. 

• Direnişin nedeni nedir? Firma if
las ettiğini ileri sürüyor; sizce bunda 
doğruluk payı var mı? 

• Türkiye'den gelen 4 işçi arkadaş 
bu firmada bir yıldır çalışıyoruz. Bu bir 
yıl içinde, izin paralarımız öden med i. 
Bir buçuk aylık ücretlerimizi ücretlerimizi ücretler de alama
dık. Bunun üzerine, firmada çalışan bü· 
tün işçilerle birlikte direnişe geçildi. 

Patron iflas etlieini, bu direniş sı
rasında bildirdi. Bu iflasın do�rulueunu, 
ya da yanlışııeını kesin olarak bilmlyo
nıZ. Ancak, işçilere haklarını ödeme
rnek maksadıyla .uydurulmuş olabilir. 
Milyonlarca vergi kaçırmak amacı da 
taşıyabilir. 

Fakat bir nokta dikkatimizi çekti: 
fo'irmanın patronu elli yaşlannda. Ve yir· 
mi yaşlarında genç bir kadııtla evliydi. 
Bize inasını bildirmeden önce, kendi 
malı olan bir apartınanı karısının üzerine 
kaydettirdL Sonra da karısından ayrıldı. 
Inasını sonradan açıkladı. Bu olay, ina
sın danışıklı dövüş oldueu ihtimalini 
kuvvetlendiriyor. 

• Bu durumda sizi destekleyen 
sendika var mı? 

• Evet. Bizi destekleyen sendika 
var. Bu sendika, Fransız işçi sınırının bir 
parçası olan CGT Genel Işçi Konrede· 
rasyonu. Bu sendikaya güveniyoru?. 

Bu güvenimizin elbette bir nedeni 
var. Bugüne kadarki mücadelemizde çok 
şey öRrendik. Qok ders aldık. Birincisi, 

Iiyorsa ... 
Bunun nedeni 

CGT gibi sendikalar 
larıdır. Buna karşı 
dikaJannl kurdurmaya, 
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şırıar. Işçiler uyanıp 
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var? 
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sonra, birşeyi çok 
1\.irkiye'deki patronlarla 
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hiçbir rark yoktur. 
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• Haklarımız\ alıncaya kadar 



genis kesimlere yayılıyor 
Kitlelerin örgütlenme yaygınlıgı, kapitaliımin sınırlarıyla orantılı. Ya

ni knpitali7.min gelişmesi, çelişkilerin ço�almasını ve yaygınlaşmasını sagla
dı�ından. bu çelişkilerden kaynaklanan örgütlenme isteği de yaygınlaşıyor. 

Bugün görülen yaygınlaşmanın önemi, yaygınlaşmanın hizmet sektö· 
ründe çalışanlara da geniş ölçüde sıçranlış olmasında. Bu sıçrama, toplumda 
çelişkileri" ne denli derin leşti ği ve yaygınlaştı�ının kanallarından biri. Kısa 
bir zaman öncesinin, yaşama düzeyi açısından ortalamallin oldukça üstünde 
bulunan teknik elemanlar kesimi de çelişkilerin yaygınlaştı�ı ve keskinleşliği 
bir kesim. 

Bu kesim, bir taraftan mesleki kitle örgütleri içinde etkin bir mücadele 
sürdürürken, diger tarartan da sendikalar içinde örgütlenerek ekonomik mü

cadeleye katılıyor . 
Burjuvazi, örgüUenmedeki bu yaygınlaşmayıönleyici çalışmaları iki dü· 

zeyde yapıyor. Birincisi yapay ayırımlar ortaya çıkarmakla, ikincisi provokas
yon örgüUeri kurdurarak ve bunların propagandasını en geniş biçimde yapa· 
rak. Devlet aygıtından, bu ikili amaç için, alabiidieine yararlanılıyor. 

Yapay ayırımlardan biri, üretimde görev alan teknik elemanların sendi· 
kalara girmesini önlemek biçiminde yürütülmekte idi. Teknik elemanların 
sendikalara girmeleri önlenmiş, toplu iş sözleşmelerinde ise bunlann kapsam 
dışı kalmalan için hükümler getirilmişti. Bu durum, grcvli toplu sözleşmeli ör· 
gütlenme hakkına sahip bir kesimin, bu haklarını kullanmamalan anlamını ta
şıyor. Teknik elemanlann meslek örgi.: ·lerinin yürüttüCü çalışmalar sonucu bu 
yapay ayınm son bulmak üzere ya da kınlmak üzeredir. Teknik elemanlann 
çalıştıklan işyerinde yetkili olan sendikaJara üye olarak, ekonomik · demokra· 
tik mücadeleye etkili biçimde katılmalan saelanmışlır. • 

Yapay ayırımlardan bir dieeri ve önemlisi ise, kamuoyuna işçi-memur 
ayınmı diye yansıtılan bir oyun. Bu oyun bütün açıkh�ı ile sergilendL Ne var 
ki henüz çalışanlar açısından başanlı bir çözüme ulaştırılamadı. Bu nedenle 
onbinlerce işçiye hili toplu sözleşme yapma hakkı kullandırılmıyor. Diğer 
yandan ise sonbaharda yüzbinlerce işçinin toplu sözleşmeli grevli örgütlenme 
hakkının geri alınması söz konusu. 

Provokasyon örgüUeri kurdurarak ve geniş biçimde propagandasını ya· 
parak yürütülen doğru örgütlenmeyi engelleme çalışmaları ise son günlerde 
hızlandı. Yeni sendikalar ve konfederasyonlar kuruluyor. MC ortaklarından en 
küçüğü dernek kurmayı tamamladıktan sonra sendika kurmayı da bitirdi. 
MISK ve bağlı sendikalar ise sağın bir başka siyasal partisinin, MHP'nin pa
ralelinde_ Bu kuruluşların amacı kitlelerin ekonomik·demokratik mücadelesini 
üstlenmek ve yürütmek değiL. Kitleleri yok ki, bu mücadeleyi yürütsünler. Kit· 
leleri olsa bile ekonomik·demokratik mücadele yapmayacaklar. Yapacaklan 
ya da yapmak istediklerikitle edinmek ve bu kitleleri faşizmin tabanı olarak 
kullanmak. 

okUYUCU'dan 
DEMIREL'IN 

BIR OYUNU DAHA 

DÖrt b ... 1ı MC hükümetinin en bü
yük başı Süleyman Demirel "müreCreh 
Türkiye'nin" Ba4bakanlık koituRuna 
oturdu�u günlerde �öyle sesleniyordu: 

"- Türkiye'de maksatlı olarak yok
suııuktan söz edilmektedir. Komünizme 
hizmet edenlerin bir yaygarasıdır bu. 
Tek bir aç insan göateremezsiniz ... " 

Bu demecin verildiRinden kısa bir 
süre sonra Avrupa'da yapılan uluslarara
Si bir toplantıda MC hükümetinin AP'1i 
ERitim Bakanı A. Naili Erdem, Türkiye'· 
da onbe, milyon kadar in58.nın beıinsiz 
ve aç bulundulu gÖrüşüne �iddetle kar· 
41 çıkar.k; 

". Olkemizde bu kadar aç insan 
yoktur; iki milyonu geçmez." demek 
zorunda kaımı�tı. 

Bu çelişkili görüşlerin üzerinden 
daha bir yıl geçmeden aynı Demirel: 

" .  Kadın ve erkek, tam bir milyon 
dÜlfkün - yoksul yurttaşımıza maaş baR
lamaktayız ... " diyebiliyor. Hem de ka
sıla kasıla. ölmeden yaza çıksınlar diye 
kı, aylarında arılara şerbet verireesine; 
se�nsinler diye çocuklara ,eker dalıtır' 
cuına ... Ve bir iün Önce dediRini, bir 
IlÜn ıonra yalanlama rahatlıtındaki De· 
mirel, Türkiye'de muhtaç ve aç insanla
rın varlılından söz ediyor, bu durumda
ki yurtta,ları kayırdılını, onlardan yana 
olduRunu kanıtlamaya Özen gösteriyor
du aklıne •. 

Çünkü, Demirel'in asıl amacı yoksul 
insanlara geçim olanaRı satlamak delil-
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dir. Demirel'in asıl amacı, temsilcisi bu
lundulu sermaye kesiminin depolarında 
biriken malı yoRaltmaktır. Devleti sö
mUrmenin tipik bir yoludur bu_ Dolru
dan yapılan soygunların artık gizlenerne' 
dilini anlayan Demirel, bu kez dolaylı 
yollara baş vurmaktadır. Düşkünlere ma
aş adıyla, emekçi yılınıarın alınteriyle 
oluşan devlet bütçesinden ayıracaRı para 
ile özel sermayenin üretim mallarına yo· 
laltım ünetileri yaratacaktır. Aşırı israf 
ve lüksün bir yarış halini aldıtı geri kal
mılf Türkiye'de, dar gelirli yurttaşlar, 
taksitle satış adı altında aşırı kdr oranh 
fiyat uygulamaları gibi yollarla borçlan
dmlacaklar; giderek tekl"lci sermayenin 
kıskacında kÖleleştirifeceklNdir. Ve 
böylece ülke ekonomisi tekelci sermaye
nin güdümüne sokulmuş olacaktır. Hem 
de devlet bütçesini yemlik halinde kul
lanarak. 

Demirel'in oynamak istediti oyun 
budur. Bir taşla iki kuş vurma hesabıy
la, bir yandan "dü,kün" dedi�i ülkenin 
ierçek sahiplerinden sempati toplaya
cak, bir yandan da emrinde bulunduğu 
sermaye kesimine müşLeri sallayacak, 
SÖmürü alanları yaratacaktır. Cok acıdır 
ki, SÖmüren bir sınıfın yararıno, ülke 
ekonomisindeki geçerli, sürekli ıorunla
ra ejtilmeksizin her geçen yıl biraz daha 
yolunluk kazanan ilfsiztik, düşkünlük ve 
de açlık!a savaIJln devlet bütçesinden 
"Iutfediten" sus paylarıyın çözüme ula· 
IJamayacaA:1 ortadaykcn beşbin kişilik 
bir polis kadrosu oluşturulduiıuna şahit 
oluyoruz. 

Ama, adamı oldulu ar
lık çok iyi bilin .. n Demirel, bu gibi ça� 

Hizmet kesiminde çalı�anlardan teknik tılemanların çogunlukta olduCu 
teknik bürolarda çalışanl::ır, ekonomik-dtımokratik mücadelelerini sendikalar
da örgütlenerek sürdürmcyc başladılar. Ru büroların büyük bölümünde çalışan· 
ların sayıları 10'un altında. Bir bölümü ise 10·30 arasında. örgütlenmenin 
hızını ve olumlu sonuç alınmasını bt>lirleyen işyerlerinin bu ö:tclliği. Bir de 
sonuç var. O da önemli. ünemli olan sonuç, hir kısım büroların ortadan kalk. 
ması. Ortadan kalkan büroladaha çok, 10 işçinin altında i�çi çalıştıranlar. Bu 
ortadan kalkma esasen zaman içinde kendilieinden olacaktı ama sendikalılaş· 
ma bunun zamanı�ı kısaltlı. 

Bu büroların bir özelliğ'i de, patronlarının esnaf nilelieinde olması. On
lar da üretime bi7.zat katılıyorlar. Yanında çahşlırdıkları ise aynı meslekten, 
hatta aynı okuldan arkadaşlan. Genellikle esnaf niteliğindeki bu patronlarla 
çalıştırdıklan arkadaşlarının ya da meslekdaşlarının ilişkisi, işçi·işveren ilişki
si karakterini büyük ölçüde taşımıyor_ Ama toplumda çelişkilerin derinleşme· 
si ve yaygınlaşması, ilişkileri değiştiriyor ve işçi-işveren ilişkisine dönüştürii· 
yor. Işte bu dönüşme çalışanların sendikalılaşmasını getiriyor. Büyük çoğun
luktaki büro sahiplerinin, ilişkileri bu düzeyde tutma çabası var. Hatta bu ça· 
ba, bürolarda çalışanların sayısının artması ile deeişmiyor. Yü:tden fazla işçi· 
nin çalıştığı işyerlerindeki çalıştıranların çabası da bu yönde. Sürekli savun· 
dukları şu: "Biz bir aile gibiyiz, ilişkilerimiz ailenin fertlerinin ilişkisi gibi ol· 
malıdır." 

Bu tür büroların dışında sayıları 37. da olsa daha geniş hizmet üreten bu 
ntıdenle çok sayıda işçi çalıştıran işyerleri de var. Bunlardan birisi SISAG. 
(Sistem, Işletme ve Proje Servisi Araştırma ve Geliştirme Limited Şirketi.) 
Hacettepe Vakrı 'nın kurdueu şirketlerden birisi. SISAU'ın yönetimi de vak· 
rın yönetimi ile ba�ımlı. Bu bağımlılık yönetimin örgütlenen işçilere karşı 
tavrını belirliyor. Bu tavır elbette olumlu, hatta hoşgörülü deeil. 

170 işçinin çalıştı eı StSAG'dak). örgütlenme karşısında yönetimin 
aldığı ilk önlem, 9 işçinin işine son verilmesi oldu_ Ancak işçilerin saehklı 
bir biçimde örgütlenmiş olması bu olay karşısında tavırlannın da doeru olma
sını sağlamıştır. Bu doğru tavır, 9 işçinin işine son verilmesi olayından he
men sonra işçilerin sendikalan Sosyaı.lş'de toplanarak olayı tartışmalan so
nucu belirlendi. Belirlenen, yapılmakta olan fazla çalışmaların durdurulması
dır. Fazla çalışmalar yüzde yüz durdurulunca hem işler büyük ölçüde aksadı, 
hem de işveren işçilerin birlikteliğini ve gücünü kavrayabildi. 

Bugünlerde loplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacak. 170 işçi adı
na yürütülecek loplu iş sözleşmeninin imza ilesonuçlanmasısendikal çalışma
dan ötürü işlerine son verilen 9 işçinin yeniden işe alınması ile sıkı sıkıya bae
lı. Bu ba�lılık, SISAG işçilerinin kararı. Bu kararlılık StSAG yöneticileri 
tarafından da biliniyor. 

dışı oyunlarla tutunacaRını sanıyorsa, 
boşuna yormasın kaCasını. Yoksulluktan 
kurtulmanın, açlıA:ı önlemenin saRlam 
ve sürekli Önlemlerini çok iyi bilmekte
dir o düşkün insanlar. Tarım alanındaki 
kölelilin hali sürüp gittiRi Türkiye'de 
bu kez sanayi kesiminde bir kölelelfme 
olmayacaktır. Olkenin ekonomik yükü
nü omuzlamış bulunan işçi sını!ı ve 

onun müttefiki durumundaki tüm emek
çiler el açıp boyun bükmiyeceklerdir bu 
tür sadakaların, sus paylarının kar4lsln· 
da. Yoksulluktan kurtulmaları için hak
larını, bunu vermek istemiyenlerin elin· 
den diş söker gibi söküp alacaklardır. 

Tamam mı? .. 

VEHBI POLAT 

DEVLET GUVENLIK MAHKEMESI 

_____ 

çalıştıklan işyerinde yetkili olan sendikaJara üye olarak, ekonomik · demokra· 
etkili biçimde katılmalan saelanmışlır. • 

ayırımlardan bir dieeri ve önemlisi ise, kamuoyuna işçi-memur 
yansıtılan bir oyun. Bu oyun bütün açıkh�ı ile sergilendL sergilendL ser Ne var 

çalışanlar açısından başanlı bir çözüme ulaştırılamadı. Bu nedenle 
işçiye hili toplu sözleşme yapma hakkı kullandırılmıyor. Diğer 
sonbaharda yüzbinlerce işçinin toplu sözleşmeli grevli örgütlenme 

alınması söz konusu. 
Provokasyon örgüUeri kurdurarak ve geniş biçimde propagandasını ya· 

doğru örgütlenmeyi engelleme çalışmaları ise son günlerde 
hızlandı. Yeni sendikalar ve konfederasyonlar kuruluyor. MC ortaklarından en 

dernek kurmayı tamamladıktan sonra sendika kurmayı da bitirdi. 
sendikalar ise sağın bir başka siyasal partisinin, MHP'nin pa

kuruluşların amacı kitlelerin ekonomik·demokratik mücadelesini 
yürütmek değiL. Kitleleri yok ki, bu mücadeleyi yürütsünler. Kit· 

ekonomik·demokratik mücadele yapmayacaklar. Yapacaklan 
istediklerikitle edinmek ve bu kitleleri faşizmin tabanı olarak 

okUYUCU'dan 
DEMIREL'IN 

DAHA 

hükümetinin en bü
Demirel "müreCreh 

Ba4bakanlık koituRuna 
�öyle sesleniyordu: sesleniyordu: sesleniyor
maksatlı olarak yok

edilmektedir. Komünizme 
yaygarasıdır bu. 

göateremezsiniz ... " 
verildiRinden kısa bir bir 

yapılan uluslararaarara
hükümetinin AP'1i 

Erdem, Türkiye'· 
kadar in58.nın beıinsiz 
gÖrüşüne �iddetle kar· 

kadar aç insan 
geçmez." demek 

görüşlerin üzerinden 
aynı Demirel: 

erkek, tam bir milyon 
yurttaşımıza maaş baR

diyebiliyor. Hem de ka
kasıla. ölmeden yaza çıksınlar diye 

şerbet verireesine; 
çocuklara ,eker dalıtır' 

Önce dediRini, bir 
rahatlıtındaki De· 

muhtaç ve aç insanla
ediyor, bu durumda

dir. Demirel'in asıl amacı, temsilcisi bu
lundulu sermaye kesiminin depolarında 
biriken malı yoRaltmaktır. Devleti sö
mUrmenin tipik bir yoludur bu_ Dolru
dan yapılan soygunların artık gizlenerne' 
dilini anlayan Demirel, bu kez dolaylı 
yollara baş vurmaktadır. Düşkünlere ma
aş adıyla, emekçi yılınıarın alınteriyle 
oluşan devlet bütçesinden ayıracaRı para 
ile özel sermayenin üretim mallarına yo· 
laltım ünetileri yaratacaktır. Aşırı israf 
ve lüksün bir yarış halini aldıtı geri kal
mılf Türkiye'de, dar gelirli yurttaşlar, 
taksitle satış adı altında aşırı kdr oranh 
fiyat uygulamaları gibi yollarla borçlan
dmlacaklar; giderek tekl"lci sermayenin 
kıskacında kÖleleştirifeceklNdir. Ve 
böylece ülke ekonomisi tekelci sermaye
nin güdümüne sokulmuş olacaktır. Hem 
de devlet bütçesini yemlik halinde kul
lanarak. 

Demirel'in oynamak istediti oyun 
budur. Bir taşla iki kuş vurma hesabıy
la, bir yandan "dü,kün" dedi�i ülkenin 
ierçek sahiplerinden sempati toplaya
cak, bir yandan da emrinde bulunduğu 
sermaye kesimine müşLeri sallayacak, 
SÖmürü alanları yaratacaktır. Cok acıdır 
ki, SÖmüren bir sınıfın yararıno, ülke 
ekonomisindeki geçerli, sürekli ıorunla
ra ejtilmeksizin her geçen yıl biraz daha 
yolunluk kazanan ilfsiztik, düşkünlük ve 
de açlık!a savaIJln devlet bütçesinden 
"Iutfediten" sus paylarıyın çözüme ula· 

(Sistem, Işletme ve Proje Servisi Araştırma ve Geliştirme 
Hacettepe Vakrı 'nın kurdueu şirketlerden birisi. SISAU'ın yönetimi 
rın yönetimi ile ba�ımlı. Bu bağımlılık yönetimin örgütlenen 
tavrını belirliyor. Bu tavır elbette olumlu, hatta hoşgörülü 

170 işçinin çalıştı eı StSAG'dak). StSAG'dak). StSAG'dak örgütlenme karşısında 
aldığı ilk önlem, 9 işçinin işine son verilmesi oldu_ Ancak 
bir biçimde örgütlenmiş olması bu olay karşısında tavırlannın 
sını sağlamıştır. Bu doğru tavır, 9 işçinin işine son verilmesi 
men sonra işçilerin sendikalan Sosyaı.lş'de toplanarak 
nucu belirlendi. Belirlenen, yapılmakta olan fazla çalışmaların durdurulması
dır. Fazla çalışmalar yüzde yüz durdurulunca hem işler 
hem de işveren işçilerin birlikteliğini ve gücünü kavrayab

Bugünlerde loplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacak. 
na yürütülecek loplu iş sözleşmeninin imza ilesonuçlanmasısendikal 
dan ötürü işlerine son verilen 9 işçinin yeniden işe alınması 
lı. Bu ba�lılık, SISAG işçilerinin kararı. Bu kararlılık 
tarafından da biliniyor. 

dışı oyunlarla tutunacaRını sanıyorsa, 
boşuna yormasın kaCasını. Yoksulluktan 
kurtulmanın, açlıA:ı önlemenin saRlam 
ve sürekli Önlemlerini çok iyi bilmekte
dir o düşkün insanlar. Tarım alanındaki 
kölelilin hali sürüp gittiRi Türkiye'de 
bu kez sanayi kesiminde bir kölelelfme 
olmayacaktır. Olkenin ekonomik yükü
nü omuzlamış omuzlamış bulunan işçi işçi sını!ı ve 

onun müttefiki 
çiler el açıp 
tür sadakaların, 
da. Yoksulluktan 
larını, bunu 
den diş söker 

Tamam 



SEYDIŞEHIR'DEN ıZMIT'E 

MC iktidar olduktan sonra, çok sa
yıda işçinin çalışııA'ı büyük sanayi bi
rimlerinde örgütlenmeye başladı. örgüt
lenme her zaman oldultu gibi baskı te
rör ve yıldırma şeklinde sürdürüldü. Çün
kü sermaye sınıfı, işçi sınıfının, kendi 
i.teRi doRruttusunda ör(ÜtlenmeyeceRi
nin bilincinde. Bu nedenle silahlı faşist 
zorbalar kullanılıyor. Işçi sınıfının eko
nomik ve demokratik taleplerine, de

mokratik ortamda cevap verebilecek 
(Üçte deRil. Bunun da bilincinde. Bu ne
denle, çeşitli yöntemlerle işçi sınıfının 
ekonomik ve demokratik isteklerini ön
lemek amacında. Büyük işyerlerinden 
DISK'i silmek ve yerine fa.şist militan
ların bulundultu sendikaları yetkili du
ruma getirmek bunun bir yolu. Böyle
ce demokrasi mücadelesini sileceitinin ve 
( ... inn tırmanışı geliştirerek önemli ka
zanımlar elde edeceltinin inancında. Sey
dişehir olaylarının bir nedeni de bu. An
cak bunun için kimi bakanlıkların elde 
edilmesi gerekliydi. Ve edildi.�Çalışma 
Bakanhltı, çalışma hayatını denetleyen 
ve işçi yararın;ı çalujması gereken bir 
bakanlık. MC'yi oluşturan partilerden 
MSP'li Ahmet Tevfik Paksu'nun bakan 
olmuından sonra, köşebaşları MSP ve 
MHP'lilerce tutuldu. Sürgünler birbirini 
izledi. Yetkiler kapalı kapılar arkasında 
.,erilmeye bqlandı. 

SEYDIŞEHIR'I  
HATıRLAYAlıM 

Seydişehir, Konya'nın bir ilçesi. 
Alüminyum Tesisleri kurulduktan sonra 
gelişti. Binlerce işçinin çalıştlRı bu ilçe
de Özgür Alüminyum-ış Sendikası işçi
lerin hemen tamamını temsil ediyordu. 
MC'nin [aşizan tırmanışında düşürülmesi 
,ereken önemli bir kale idi. Düşürülme
ye çalışıldı. Basında yeterince yer ai
dıRı için konunun geli,imine baskı ve 
terör uygulamaları açısından yanaşma
yacaRız. Belirtmek istediRimiz ve konu
nun yeterince açıklıRa kavuşmayan yö· 
nü; yani, faşistleştirilen Çalışma Bakan
IıRı'nın yaptıkları. 

Çalışma Bakanlıltı'na baltlı Konya 
Bölge Çalışma MüdürlüRü'nde 6 iş mü
fettişi görevli, Seydişehir'de yetkinin 
verildiAi Sll'a. Bunlardan biri MC dÖne' 
minde Ankara'da Konya'ya ,ürüldü. ış 
Müfettişieri Demelti'nin aktif bir üyesi. 
Yetki tesbiti başlarken alelacele Elazılt'a 
,ürüldü; ikinci kez. Kalan 6 müfettişten 
ikisine yetki konusunu incelemek üzere 
bölıe müdürtüRünce resmi görev verildi. 
Ancak, bu iki müfettiş, olmazı olur ya· 
pacak, yetkiyi 1\irk Metal'e verecek güç· 
te gör;;lmedi. Çalışma BakanlıRı'nın ka· 
rarıyla Seydişehir'e Ankara'dan 10 mü 
[etti, ııiinderildi. Bu müfetti,ler, duru 
mu Konya'daki 5 müfettişle birliktı 
tetkik edeceklerdi. Ne var ki, bakanlık 
tan gÖnderilen 10 müfettiş yetkiyi incı 
ledi. Ankarah müfetti,ler içinde İzmit 
teki yetki teıbitinde de adına rutlayac, 
lım ız Atilla Ertoıun ile Yaşar Kurt va 
dı. Her ikisi de MHP'li olan bu iş mi 
tetti,4llerinden birincisi tüm gelişmele 

' ÇALIŞMA BAKANLIGI 
KIME 
ÇALıŞıYOR 

Mahkemenin evraklara el koymak 
istemesinin bakanlıkça duyulması üzeri
ne, teleks emriyle evraklann yargı or
ganına verilmemesi iatenildi. Ancak, her 
iki yetkiyi de elinde bulunduran Meh
met Yanmax karara karşı gelemeyeceRi
ni bildirerek evrakları mahkemeye verdi. 
Bu kez Atila Ertosun, işlerin bozulduRu
nu ve müdür vekilinin isteniidiRi gibi 
çıkmadıRını yıldırım telgrana Sabri Ay
temiz'e bildirdi. Sabri Aytemiz'in teleu 
emriyle bölge müdür vekili, bakanlık em
rine alındı. Tüm yetkileri Ankara'dan 
gönderilen Sabri Gökten isimli iş müfet
tişi devraldı. Zira emir Çalışma Bakan
Iıjtınındl. 

yine MHP'li oJ an ve Müsteşar Yardımcı· 
Iıiıı görevini işgal eden Sabri Aytemiz'e 
günü gününe bilgi veriyor ve aidıRı emir
lere göre incelemesine devam ediyordu. 
Bu arada özgür Aıüminyum·ış Sendikası 
1\irk Metal Sendikasının evraklarının 
sahte olduRu konusunda Konya Mahke-

• melerinden karar aldı. Karar uyarınca 
evrakları isteyen hakime Bölge Çalışma 
MiidürlüRü evrakları incelemesi için ver
medi. Ve yetki tesbiti devam etti. So
nunda MC iktidarı kendi islelti üzerine 
MHP'nin ,üdümünde olan Türk Metal 
Sendikasına yetkiyi verdi. 

BU KEZ ıZMIT 

Bu olayın Seydişehir'e ilişkin bölü
mü. Şimdi bir başka olay var. Oyuncu
lar aynı. Devrimci bir sendika, sarı sen
dika ve sermayenin bekçisi Çalışma Ba
kanlıRı ile onun militanları. Yine aynı 
şekilde senaryosu yazıldı. Şu günlerde 
de sahneye konuyor. Olaya konu olan 
il ızmit. İşyeri ıpraş Rafinerisi. Taraf 
sendikalar, DıSK'e bagı. Türkiye Petrol 

ve Kimya ışçileri Sendikası ile TORK
Iş'e baltlı l'elrol-Iş Sendikası. Sorun yi
ne aynı: Yetki . Anılan sendikalar ara
sında çıkan yetki uyuşmazlı�ının tetkiki 
sırasında Türkiye Petrol ve Kimya Işçi· 
leri sendikası karşı sendikanın evrakla· 
rında sahtecilik oldultu gerekçesiyle 
Mahkemeye başvurdu. Verilen karar, 
açıktı. Mahkeme incelemek üzere evrak
lara el koymak istedi. Bu arada, Çalış· 
ma Bakanlıltı, İzmit'deki 3 iş müfetti· 
şini görevden alarak, aralarında Yaşar 
Kurt ile Atil. Ertosun'un da bulunduRu 
5 iş müfettişini Ankara'dan ızmit'e 
gönderdi. Bunlar Seydişehir'de de iyi iş 
becermişlerdi. Gönderilenler içinde bir 
MHP'li müfettiş daha vardı. Ayhan Se
mih Cangüven. Ancak, kadroda güveni!· 
meyen bir kişi vardı. AP'li Bölge Çalış
ma Müdürü Sanver Alataş görevinden 
bakanlık emrine alındı. Zira Bakanlık 
MSP'liIerin elindeydi ve AP'1i bir bölge 
müdürüne yet.erince güvenemiyorlardı. 
Yerine iş müfettişieri grup başkanı 
Mehmet Yanmu vekaleten atandı. Böy
lece iki yetki bir kişide toplandı. 

Şimdilik yetki tesbiti durdunılmu, 
durumda. Çünkü evraklar halen incelen
mek üzere ızmit Mahkemelerinde. 

OYUN BOZULDU 

Bu kez MC istediaini yaptıramaya
cak. Nedeni, evrakların yargı organların
da incelenmekte olması. Tetkik sonu
cunda gerçek ortaya çıkacak ve yetkili 
sendika olarak DİSK'e baA:lı Türkiye 
Petrol ve Kimya Işçileri sendikası ka
bul edilmek zorunda kalınacak. Bu işçi 
sınıfının kaıanımlarını kolay kolay bı
rakmayacaitının bir belirtisi. Hele MC 
bunu asla başaramayacak. Görünen o ki, 
MC'nin yasa tanımaz tutumu ızmit'te 
inas edecek. Kısacası İımit'de sahnele
nen oyunun sonu Seydişehir'deki gibi 
bitnıeyecek. 

MITHAT GORKEM 

17 AVRUPA KOMÜNIST PARTISI LÜBNAN'LI VE FI LISTıNlı 
DEMOKRATIK GÜÇLERLE D <\YANIŞMA BI LDIRGESI YA
YINLAÇ)(, 

Onyedi kapitalist Avrupa ülkesinin komünist ve işçi partileri, geçtiği
miz hafta Pazartesi günü, ıübnar.'1ı ve Filistinli demokratik güçlerle dayanış
malarını bildiren bir belge yayınladılar. 

Onyedi komünist parti tarafından benimsenen belgede şöyle dendi: 
"Lübnan'da gelişen çatışma trajik boyutlar almaktadır. Lübnan'lı ve 

Filistinli demokratik güçler, öldürücü saldırılara uğramaktadıriar. Sivil halk 
ağır bir darbe altındadır. Aracılık ve barış girişimleri, bugüne kadar başarısız 
IQlmlştlr. 

Bu durum karşısında, Suriye birliklerinin gecikmeksizin Lübnan'dan 
çekilmesinin ve her türlü müdahalenin derhal durdurulmasının, lübnan bu
nalımına ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı içinde barışçı bir 
çözüm yolu bulunmasının tek yolu olduAu yönündeki inancımızı, Smiye Arap 
Cumhuriyeti'nin yöneticilerine resmen bildiririz." 

SOARES PATRONLARDAN GÜVENCE ALDı 

Portekiz'de bir azınlık hükümeti kuran Sosyalist Parti lideri Mario Soa
res, ülkenin en güçlü işveren örgütü olan Portekiz Sanayi Konfederasyonu'nun 
desteğini sağladı. Konfederasyon başkanı Vasco de Melo, Sosyalist Parti'nin 
kuracağı bütün hükümet formüııerini olumlu karşıladıklarını açıkladı. 

Onceki hafta sonunda başbakanlık görevine getirilen Soares'le yaptığı 
görüşmeden $Onra gazetecilere görüşlerini açıklayan Melo, sosyalistlerin kura· 
cakları hükümetin bir azınlık hükümeti olmasına da karşı olmadıklarını söyle
di. Görüşlerini şöyle açıkladı: "Bu nitelikte bir hükümet, şu anda, mevcut 
siyasal güçler arasındj! bir denge kurulmasına olanak verebilecek tek hükümet· 

Portekiz Sanayi Konfederasyonu'nun lideri Vasco de Melo, ayrıca, ken
di açılarından çözümlenmesini zorunlu gördükleri sorunlar hakkında Mario 
$oares'in dikkatini çektiğini söyledi. 

Konfederasyon başkanı, örgütlerinin, hükümete yatırım alanında işbir
liğini esirgemeyeceAini söyledi. Ancak, bu işbirliği için, "zorunlu koşullilırın 
yaratılması"nı şart koştu. Meto'nun, bu "koşullar"dan, sanayi işverenlerine 
verilecek bazı güvenceleri k.i5tettiği bildiriliyor. 
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kavuşmayan yö· 
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Seydişehir'de yetkinin 

MC dÖne' 
,ürüldü. ış 

aktif bir üyesi. 
alelacele Elazılt'a 

müfettişten 
incelemek üzere 

görev verildi. 
olmazı olur ya· 

verecek güç· 
Çalışma BakanlıRı'nın ka· 

Seydişehir'e Ankara'dan 10 mü 
müfetti,ler, duru 

müfettişle birliktı 
ki, bakanlık 
yetkiyi incı 

MiidürlüRü evrakları incelemesi için ver
medi. Ve yetki tesbiti devam etti. So
nunda MC iktidarı kendi islelti üzerine 
MHP'nin ,üdümünde olan Türk Metal 
Sendikasına yetkiyi verdi. 

BU KEZ ıZMIT 

Bu olayın Seydişehir'e ilişkin bölü
mü. Şimdi bir başka olay var. Oyuncu
lar aynı. Devrimci bir sendika, sarı sen
dika ve sermayenin bekçisi Çalışma Ba
kanlıRı ile onun militanları. Yine aynı 
şekilde senaryosu yazıldı. Şu günlerde 
de sahneye konuyor. Olaya konu olan 
il ızmit. İşyeri ıpraş Rafinerisi. Taraf 
sendikalar, DıSK'e bagı. Türkiye Petrol 

lara el koymak istedi. Bu arada, Çalış· 
ma Bakanlıltı, İzmit'deki 3 iş müfetti· 
şini görevden alarak, aralarında Yaşar 
Kurt ile Atil. Ertosun'un da bulunduRu 
5 iş müfettişini Ankara'dan ızmit'e 
gönderdi. Bunlar Seydişehir'de de iyi iş 
becermişlerdi. Gönderilenler içinde bir 
MHP'li müfettiş daha vardı. Ayhan Se
mih Cangüven. Ancak, kadroda güveni!· 
meyen bir kişi vardı. AP'li Bölge Çalış
ma Müdürü Sanver Alataş görevinden 
bakanlık emrine alındı. Zira Bakanlık 
MSP'liIerin elindeydi ve AP'1i bir bölge 
müdürüne yet.erince güvenemiyorlardı. 
Yerine iş müfettişieri grup başkanı 
Mehmet Yanmu vekaleten atandı. Böy
lece iki yetki bir kişide toplandı. 

Bu kez MC 
cak. Nedeni, evrakların 
da incelenmekte 
cunda gerçek ortaya 
sendika olarak 
Petrol ve Kimya 
bul edilmek zorunda 
sınıfının kaıanımlarını 
rakmayacaitının 
bunu asla başaramayacak. 
MC'nin yasa tanımaz 
inas edecek. Kısacası 
nen oyunun sonu 
bitnıeyecek. 

17 AVRUPA KOMÜNIST PARTISI LÜBNAN'LI VE FI LISTıNlı 
DEMOKRATIK GÜÇLERLE D <\YANIŞMA BI LDIRGESI YA
YINLAÇ)(, 

Onyedi kapitalist Avrupa ülkesinin komünist ve işçi partileri, geçtiği
miz hafta Pazartesi günü, ıübnar.'1ı ve Filistinli demokratik güçlerle dayanış
malarını bildiren bir belge yayınladılar. 

Onyedi komünist parti tarafından benimsenen belgede şöyle dendi: 
"Lübnan'da gelişen çatışma trajik boyutlar almaktadır. Lübnan'lı ve 

Filistinli demokratik güçler, öldürücü saldırılara uğramaktadıriar. Sivil halk 
ağır bir darbe altındadır. Aracılık ve barış girişimleri, bugüne kadar başarısız 
IQlmlştlr. 

Bu durum karşısında, Suriye birliklerinin gecikmeksizin Lübnan'dan 
çekilmesinin ve her türlü müdahalenin derhal durdurulmasının, lübnan bu
nalımına ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı içinde barışçı bir 
çözüm yolu bulunmasının tek yolu olduAu yönündeki inancımızı, Smiye Arap 
Cumhuriyeti'nin yöneticilerine resmen bildiririz." 

SOARES PATRONLARDAN GÜVENCE 

Portekiz'de bir azınlık hükümeti kuran Sosyalist Parti 
res, ülkenin en güçlü işveren örgütü olan Portekiz Sanayi 
desteğini sağladı. Konfederasyon başkanı Vasco de Melo, 
kuracağı bütün hükümet formüııerini olumlu karşıladıklarını açıkladı. 

Onceki hafta sonunda başbakanlık görevine getirilen 
görüşmeden $Onra gazetecilere görüşlerini açıklayan Melo, 
cakları hükümetin bir azınlık hükümeti olmasına da karşı 
di. Görüşlerini şöyle açıkladı: "Bu nitelikte bir hükümet, 
siyasal güçler arasındj! bir denge kurulmasına olanak verebilecek 

Portekiz Sanayi Konfederasyonu'nun lideri Vasco 
di açılarından çözümlenmesini zorunlu gördükleri sorunlar 
$oares'in dikkatini çektiğini söyledi. 



BREZİLYA NÜKLEER 
SİIAHlANMAYA HAZıRlANıYOR 

NOKLEER S I LAHLARıN ÇOCALTI LMAMASI AN LAŞMASı

NA IMZA KOYAN BOYOK KAPITALIST OLKELER, ANLAŞ

MANıN sıNıRLARıNDAN SIYRALMAK AMACIYLA, AN LAŞ

MAYA IMZA KOYMAM I Ş  GERICI REJlMLERE NOKLEER TE
sIS SATMA YOLUNU SEÇTILER. BU TlRMANMA NEDENIY

LE, DONYADA PLOTONYUM ORETIMI 1 980'E KADAR 85 

TONDAN 360 TONA Çı KACAK. BIR ATOM BOMBASıNıN YA

PILMASI IÇIN ISE S YA DA L O  KILO P LOTONYUM YETERLI. 

FEDERAL ALMAN HOKOMETI, FAŞIST BREZILYA REJIMI

NE, NOKLEER SANTRALLER YAPIMI AMACIYLA 3.4 M I L

YAR MARK KREDI VERILMESI ÖNERISINI BENIMSEDI. 

BöYLECE, LATIN AMERIKA'DA GERICILICIN MERKEZI 

KABUL EDILEN BREZILYA i 983'TE ATOM BOMBASı ORET

ME GOCONE ERIŞECEK. 

F. Alman hükümetinin, Brezilya'da
ki faşist yönetime iki nükleer santral ya
pımı için 3.7 milyar markıık bir kredi 
verilmesini onayladı. Böylece, Latin 
Amerika'da militarizmin "bir ae biçi
minde" örülmesi t.asanlarmda somut bir 
adım daha atıldı. 

1983 yılında bu santrallerin işler 
hale gelmesiyle, Brezilya'nın plütonyum
dan yararlanarak atom bombası üretimi
ne geçmesi olanak dahiline girecek. Batı 
Alman kredileri, yine Almanya'dan ge
len ekipman ve uzmanlar sayesinde, Bre
zilya, nükleer teknikleri kullanmak için 
zorunlu tesisleri işletecek güce enşe
bilecek. 

TESADOF DECIL 

F. ALman hükümetinin, bu kredi ka· 
rannı, diA"er üç kapitalist devin liderle
riyle birlikte Porto Riko'da yapılan ve 
ıtalya ile ilgili alınan ekonomik abluka 
karanrun ortalıRı kanşbrdıgı zirved.en 
birkaç hatta sonra alması, bir tesadüf 
olarak kabul edilmiyor. Alınan karar, 
Porto Riko zirvesinde, kapitalist dünya. 
nın :tayır halkalarının güçlendirilmesi so· 
rununu işbölümü düzeyinde tartıştıklan
nı ortaya koyuyor. 

Konu, ayrıca. Batı Alman emperya· 
lizminin Brezilya Caşizmini desteklemek 
için bir "sosyal demokrat" iktidardan 
yararlanması açısından da önem taşıyor 
ve deeerlendiriliyor. 

Brezilya'ya söz konusu kredinin ak· 
tanlmasıyla ilgili anlaşma Frankfurt'ta 
imzalandı. Kredi, bir Bat'ı Alman kredi 
konsorsiyumu tarafından, tmar Banka· 
sı'nın yardımı ile verilecek. Verilen kre
diler, yeni kurulan ve Brezilya firmala
nnın daha büyük bir hisseye sahip oldu
gu dört şirketti bir grup tarafından kul
lanılacak. 

Brezilya'nın F. Alman hükümetin
den alacagı 3.7 milyar markıık kredi, 
yalnız sözü geçen nükleer santrallerin 
yapımında kullanılmayacak. Bu santral
lerden ayn olarak. bir uranyum işleme 
tesisi, bir kullanılmış yakıtı Işleme fab
rikası kurulacak. Bundan da ayrı olarak, 
Brezilya'daki uranyum yataklarının de
�erlendirilmesi çalışmalarına başlanması 
gündemin önemli maddelerinden biri. 

Yatırımlara F. Almanya'nın katıl
ması, büyük ölçüde "KraCt·Werk Union" 
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adlı şirket aracılıRıyla gerçekleştirilecek. 
Şirket. her biri 1325 megavatlık "Andra 
2" ve "Andra 3" santrallerinin çalışması 
için gerekli yan tesislerin oluşturulması
nı sa�layacak. Bu santraller Rio de Ja
neiro'nun 130 km_ güneyinde kurulu
yor. 

TEPKILER 

'
Brezilya F.  Almanya arasındaki kre

di ve yatırım anlaşması, birçok açıdan 
tepkilerle karşılaştı. Gelen tepkilerin ba
şında, bu anlaşma sayesinde, Brezilya 
cuntasının atom bombası ürecebilme ça
balarının desteklenmiş olması geliyor. 
Brezilya 'da enerji santrallerine olan ihti
yaç kimse tarafından tartışılmamak!a 
birlikte, bu kredilerin, örnE'Rin ülkenin 
çok geniş hidrolik kaynaklarının yarar
lı hale getirilmesi ve çevre kirlenmesine 
yol açmayacak elektrik fabrikalarıyla 
büyük barajların inşası için kullanıla bi
leceRi belirtiliyor. 

-

Anlaşmaya gösterilen tepkilerden 
biri de, ABD, F. Almanya, Fransa gibi 
bazı kapitalist ülkelerin, zaman zaman 
anlaşarak, kimi zamanda birbiriyle yarı
şarak, diktatörlük yönetimlerinin nükle
er tesislerle donanmasını sa�lama çaba
larının bir parçası olmasından hareket 
ediyor. Bu konuda ABD 'nin ısrail, Fran
sa'nm Güney Afrika, Iran ve Güney 
Kore karşısındaki tutumu hatırlatılıyor. 
Nükleer tesislerin kuruldueu bu ülkeler
den hiçbiri, Nükleer Silahların Çogal
tılmaması anlaşmasını imzalamış ülke
ler arasında yer almıyor. Dolayısıyla, 
emperyalist ülkelerin bu inşaat ve kredi 
faaliyetleri, bu ülkelerin, sosyalist ülkele
rin etkinli�i önünde kabule zorlandıkları 
anlaşmalardan bir nevi sıyrılma çabası 
olarak degerlendirillyor. 

Bu girişimler, Bonn-Washington-Pa
ris üçgeninin. dünyadaki plütonyum üre
timinin artmasınaa birleşmesi sonucunu 
do�urmuş durumda. Plütonyum üretimi 
1975 yılında 85 - tona ulaşmış bulunu
yordu. 1980 yılında ise bu miktarın 360 
tona ulaşması bekleniyor. 

Bir atom bombasının üretimi için 5 
ile 10 kilo plütonyumun yeterli oldugu 
hatırlanırsa, dört yıl sonra dünyadaki 
nükleer silah potansiyelinin, emperya
lizm tarafından hangi aşamaya getirilmiş 
olacagı gözlerde 

BULGAR GENÇLERI N I N  FIZYOLOJIK 
GELIŞMESI HIZLANıYOR 

Bulgaristan köylerinde yapılan araştırmalar, genç kız ve erkeklerin, 10 
yıl  önce.inde kendi yaşlamıda olarılara göre fizyolojik ölçülerinin ,eli.ştifi or
taya çıkarıldı. ''Sofia Pre.s" ajansırıın bildirdiline göre, Buı,ar gençlerinin ,ö
�üs genişliklerinde ve ciler hacımlarında belirgin bir yüluelme görülüyor. 

Sofya 'da Tıp Akadem"i ve Sallık Merkezi uzmanlannın, çeşitli lu"" 
bölgelerde 'i - 24 yaş arasındaki 5 bin genç üzerinde tamamledıklan al'"Clfhr
malar, çeşitli .onuçlar uerdi. Buna göre. 7 ·  15 yaş armlndaki erkek çoculıltın
nın boylarında i. 75 cm, ku. çocuklarının boylarında ise I .B4 cm. arı,. aaplan
dı. Boylardaki en yüksek artış, B yaşındaki çocuklardG görüldü: erhk�rde 
3.0B cm, kızlarda 3_26 cm. i 2 yaşındaki kız çocuklanndG ;'e boy art"ı 
3.13 cm. 

Yine .on on yıl içinde, 16 ue i 7 yaşındaki gençlerin kilokırımn, erkek
lerde I .BI  I,g. ve kızlarda 1 . 74 kg. arttığı belirtiliyor. 

Bulgar gençlerinin ciler kapasitelerinin de ortalama 102 mililil,.. GrtttlJ 
, .aplandı. 

A!"aştırmayı düzenleyen uzmanlar, fizyolojik yapıdaki bu beli,..in iler
lemenin, Bulgar kırlarındaki köklü .06yo-ekononlı·k deiişikliklere ballı bulun
duRunu da açıkladılar. 

BULGAR BI LIM ADAMLARı, GOROLTODE YEMEK 
YEMENIN SACLlCA ÇOK ZARARlı O LDUCUNU SAPTADı 

Bulgar bilim adamlarının yaptıkları uzun aroştır�alann .onuçlannela. 
gürültiilü lokantalarda, özellikle orkestro eşliRinde yenen yemeklein "Rbla 
çok zararlı oldulu ortaya çıkarıldı. 

Sofio Prea Qjaruının hGberinc gÖre, Bulgar bGşkentindeki Kent Salı," 
ve Epidemiyoloji Araştırma kurumu iiyeleri, kentleki yiyecek kUrLImlarındaki 
gürültüyü ölçtüler. Araştırmalar, birçol: yerde, orkedraların yakınında gürültü
nün 90 de.ibe/'e kadar yükscldiRin; gösterdi. Bu derecenin, ill6an uücudunda 
olum.uz realuiyonlGr uYGndırd.11 biliniyor. 

Bulgar bilim adamlarına göre, yüksek yolunhıktaki güriiltii be.inlerin 
özümlenmeıini zorfaştırıyor. Güriiltü, mide ue barsaklardaki mukozanın ""cal 
damar/annı Iıkıyor ve bu damarıGritl normal kan dengesini bozuyor. 

Güriiltünün .indirim orgGnlarındaki bu etkilerinin düzenli olmeuı halin
de, bu organlarda .ürekU lıas/Glıklarm ortaya çıknu"ı için gerekli şart/Grı YGra' 
tıyor. lıı.anın gün'ilIiiye karşı za/cn çok duyarlı olan .inir .i6teminin, yemek 
sıralltlda daha da duyarlı oldulu belirtiliyor. 
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adlı şirket aracılıRıyla gerçekleştirilecek. 
Şirket. her biri 1325 megavatlık "Andra 
2" ve "Andra 3" santrallerinin çalışması 
için gerekli yan tesislerin oluşturulması
nı sa�layacak. Bu santraller Rio de Ja
neiro'nun 130 km_ güneyinde kurulu
yor. 

TEPKILER 

'
Brezilya F.  Almanya arasındaki kre

di ve yatırım anlaşması, birçok açıdan 
tepkilerle karşılaştı. Gelen tepkilerin ba
şında, bu anlaşma sayesinde, Brezilya 
cuntasının atom bombası ürecebilme ça
balarının desteklenmiş olması geliyor. 
Brezilya 'da enerji santrallerine olan ihti
yaç kimse tarafından tartışılmamak!a 
birlikte, bu kredilerin, örnE'Rin ülkenin 
çok geniş hidrolik kaynaklarının yarar
lı hale getirilmesi ve çevre kirlenmesine 
yol açmayacak elektrik fabrikalarıyla fabrikalarıyla fabr
büyük barajların inşası için kullanıla bi
leceRi belirtiliyor. 

-

Anlaşmaya gösterilen tepkilerden 
biri de, ABD, F. Almanya, Fransa gibi 
bazı kapitalist ülkelerin, zaman zaman 
anlaşarak, kimi zamanda birbiriyle yarı
şarak, diktatörlük yönetimlerinin nükle
er tesislerle donanmasını sa�lama çaba
larının bir parçası olmasından hareket 
ediyor. Bu konuda ABD 'nin ısrail, Fran
sa'nm Güney Afrika, Iran ve Güney 
Kore karşısındaki tutumu hatırlatılıyor. 
Nükleer tesislerin kuruldueu bu ülkeler
den hiçbiri, Nükleer Silahların Çogal
tılmaması anlaşmasını imzalamış ülke
ler arasında yer almıyor. Dolayısıyla, 
emperyalist ülkelerin bu inşaat ve kredi 
faaliyetleri, bu ülkelerin, sosyalist ülkele
rin etkinli�i önünde kabule zorlandıkları 
anlaşmalardan bir nevi sıyrılma çabası 
olarak degerlendirillyor. 

Bu girişimler, Bonn-Washington-Pa
ris üçgeninin. dünyadaki plütonyum üre
timinin artmasınaa birleşmesi sonucunu 
do�urmuş durumda. Plütonyum üretimi 
1975 yılında 85 - tona ulaşmış bulunu
yordu. 1980 yılında ise bu miktarın 360 
tona ulaşması bekleniyor. 

Bir atom bombasının üretimi için 5 
ile 10 kilo plütonyumun yeterli oldugu 

BULGAR GENÇLERI N I N  FIZYOLOJIK 
GELIŞMESI HIZLANıYOR 

Bulgaristan köylerinde yapılan araştırmalar, genç 
yıl  önce.inde kendi yaşlamıda olarılara göre fizyofizyofi lojik 
taya çıkarıldı. ''Sofia Pre.s" ajansırıın ajansırıın aj bildirdiline göre, 
�üs genişliklerinde ve ciler hacımlarında belirgin bir 

Sofya 'da Tıp Akadem"i ve Sallık Merkezi uzmanlannın, 
bölgelerde 'i - 24 yaş arasındaki 5 bin genç üzerinde 
malar, çeşitli .onuçlar uerdi. Buna göre. 7 ·  15 yaş armlndaki 
nın boylarında i. 75 cm, ku. çocuklarının boylarında 
dı. Boylardaki en yüksek artış, B yaşındaki çocuklardG 
3.0B cm, kızlarda 3_26 cm. i 2 yaşındaki kız çocukl
3.13 cm. 

Yine .on on yıl içinde, 16 ue i 7 yaşındaki gençlerin 
lerde I .BI  I,g. ve kızlarda 1 . 74 kg. arttığı belirtiliyor. 

Bulgar Bulgar Bul gençlerinin ciler kapasitelerinin de ortalama 
, .aplandı. 

A!"aştırmayı düzenleyen uzmanlar, fizyolojik 
lemenin, Bulgar kırlarındaki köklü .06yo-ekononlı·o-ekononlı·o-ekononlık deiişikliklere 
duRunu da açıkladılar. 

BULGAR BI LIM ADAMLARı, GOROL
YEMENIN SACLlCA ÇOK ZARARlı O LDUCUNU 

Bulgar bilim adamlarının yaptıkları uzun aroştır�alann 
gürültiilü lokantalarda, özellikle orkestro eşliRinde 
çok zararlı oldulu ortaya çıkarıldı. 

Sofio Sofio Sof Prea Qjaruının hGberinc gÖre, Bulgar bGşkentindeki 
ve Epidemiyoloji Araştırma kurumu iiyeleri, kentleki yiyecek 
gürültüyü ölçtüler. Araştırmalar, birçol: yerde, orkedraların 
nün 90 de.ibe/'e kadar yükscldiRin; gösterdi. Bu derecenin, 
olum.uz realuiyonlGr uYGndırd.11 biliniyor. 

Bulgar Bulgar Bul bilim adamlarına göre, yüksek yolunhıktaki 
özümlenmeıini zorfaştırıyor. Güriiltü, mide ue barsaklardaki 
damar/annı damar/annı damar/ Iıkıyor ve bu damarıGritl normal kan dengesini 

Güriiltünün Güriiltünün Gürii .indirim orgGnlarındaki bu etkilerinin 
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• HRlSTO BO·TEV • 

Büyük Bulgar şairi ve devrimciı! 
Mri,to Botev, 1847 yılının son günle
rinde, Balkan slradaA:larının eteklerinde
ki küçük ama varlıklı bir kasahada do Iı
du. Zengin Bulgarlar öyle etkiliydiler 
ki, İstanbul'a yazacakları bir mektup
la, istenmeyen bir Osmanlı memurunu 
yerinden edebilirlerdi. Bot.ev'in yörede 
sözü dinlenir bir öRretmen olan babası 
ona ilk elitimini verdi. Dönemin özel
Iiline uygun olarak, ansiklopedik bir 
elitimdi bu. Botev geniş bilgi ve kültü
rünü babasına borçludur. Ona Bulgar 
folkleNnun zenginlilini tanıtan ise, 
400'den (azla halk türküsü bilen annesi
dir. Böylece Botev, özgürlütü ve halkı
nı sevenk, halkının bilinmeyeo yaratı
cı dehuına saYıP duyarak yeti�ti. 

1863'te, o dönemin bütün Bulgar 
aydınlarının düşlerindeki Rusya'ya gitti. 
Odeaııı'da bir klasik liseye kaydoldu. 
Ama dü,lerinde yarattıl'ı romantik Rus
y. im,esi ile Çarlık Rusya'ıı arasındaki 
korkunç farkı kısa zamanda ,ördü. 
tki yıl sonra okuldan atıldı. Rus IOS
yaliıtlerinin etkiıiyle Bot.ev, sosyalist 
literatürlin doymak bilmez bir okuyu
CUlU oldu. Bu arada, Polonya'lı devrim
cilerle ili,kiler kurdu. Hiç bir ,eliri 
olmadılı için Odessa'da bir yıl aç ya
tadı. Sonunda polis tarafından tanı
n.ınca oradan ayrılarak bir köyde ö�ret
menlite b-.ladı. Bu özgür ve basit 
hayatı çok sevdi; kıu. zamanda köylü
lerin .. YJııınl kazandı. Ancak, 1867'de 
babasının çagırmaıı üzerine ülkesine 
döndü. 

Doldutu ka.sabayı, çocukluk anı
lannda yer etmi, halinden çok farklı 
buldu. Zen,in Bul,arların oynadıllı ,e
riei rol, Oımanlı .. Itanatı ile birlikte 
hareket etmeleri, littikçe daha büyük 
bir açıklık kazanmı,tı. Onların zen,in
liliyle halkın ıefaleti araıındaki kar4lt
lık, o cünün e,emen sınıfı ile aralannda 
Botev'in de bulundulu "öfkeli adamlar" 
aruındaki kaçınılmaz çatı,mayı ,eli,
titiyordu. Slav aydınlanmacı dü,ünür
leri için düzenlenen bir IÜnde yaptlAı 
aert bir ıiyual konutma, onun daha 
fula kuabuında kalmaıını olanakıız 
hale ,etirmi,ti. 1867 ıonbaharında 
çalı,malarını IÜrdürmek üzere Ruıya'ya 
dolnı yola çıkan Bolev, o .. ralın 
Bu".r ıöçmenlerinin toplandıtı bir yer 
olan Romanya'da kalmaya karar verdı. 

Botev'in inanılmaz lÜçlüklerle dolu 
,öçmenliti dokuz yıl sürdü. Bükre,'teki 
yoksul hayata dayanamayan, zenlin 
yurtta,larından yardım iıterneyi de onu
runa yediremeyen Bolev, Braila kentine 
,etçi; orada "Tuna Şafatı" ,azete
ıinin buımevinde bir i, buldu; ayrıca, 
bir tiyatro toplulutuna katıldı. Bu 
ıiralarda, Romanya'daki devrimci Bulııar 
IÜrıünlerle Ilkı i1i,kiler kurdu. Bunlar 
ıon derece militan insanlar olmakla 
birlikte, oradaki Bul,ar topluluQ:undan 
biraz kopuk durumdaydılar. Daha ıonra 
Bot.ev Sükr",'e döndü; Bükre,'te Bul,a-

tiıtan ulusal kurtuluş hareketinin ör,üt
leyiciıi Vassil Levski ile arkada, oldu. 
Onunla Bükreş'in dış mahallelerindeki 
eski bir deRirmende zorlu bir kı, ,eçir
diler. Botev büyük hayranlık duydulu 
bu ulusal kurtuluş savaşçısının anısına 
"Vasıi! Levski'nin Asılı,ı" adlı ünlü 
şiirini yazdı. 

1869·71 yılları arasında çe,itli 
kentlerde öRretmenlik yapan Botev, 
187l'de Rus devrimcisi Ser,ey Nec
haev'le ilişkileri olduAu ,erekçesiyle 
Romen polisince tutuklandı. Ama kısa 
bir süre sonra serbest bırakılarak Bük· 
reş'e döndü ve orada Bulgar Kurtuluş 
hareketinin öncülerinden Karavelov'un 
,azetesi "Svoboda" (Kurtulu/j) ile "Ne
zaviaimost" (BaA:ımsızlık) gazetesinde 
yıyıncıhll_ başladı. 

Utopyacı komünizmin dü,ünceleri
ni benimsemiş bir devrimci·demokrat o
lan Hristo Botev, kendisini devrimci 
mücadeleye adamıştı. O sıralarda şair
ii Ri de yaratıcı dehasının doruluna 
erişmi, durumdaydı. öylesine büyük 
bir yoksullu k içinde ve ahırdan bozma 
kulübelerle sür,ünlerin türküleriyle çın· 
layan kahvelerde yazıldı�ına inaOllama
yacak ateşli şiirler ve benzersiz güzellik· 
te ,azete yazıları yazıyordu. Bu sür
IÜnler, ,ençliA:ine ve mücadele deneyi
nin eksikliRine raRmen onun önderli· 
Rini oyblrli2iyle kabul ediyorlardı. Pat
lamak üzere olan fırtınanın gürültüsü 
ve yakında "sakin, sessiz Tuna"yı 
geçme umuduydu ona devrimci lirik 
şiirinin ateşli mısralarını yazdıran. 

1 874'te Levski'nin ölümüyle yılgı n
Iılla düşen Lyuben Karavelov devrimci 
mücadelenin geleceRine olan inancını 
yitirmişti. Onunla Botev arasındaki kop
ma kaçınılmaz hale gelmişti. Göçmen
lerin eski önderi Karavelov'un başında 
buiunduRu "Znanie" (Bilgi) gazetesi 
eRitici bir konuma kaydlA'ınl açıklarken; 
Botev, devrimci göçmenlerin yayın or
,anı olan "Zname" (Bayrak) gazetesi nı 
çıkarmaya ba,ladı. 

1875'te evlenen Botev, yeniden 
öRretmenliRe döndü. Ama aynı zaman
da, devrimci örgütlenmenin hizmetinde 
çalı,mayı da sürdürüyordu. O yaz 
devrimci komite Stara Zagora Ayak
Ianmasının örgütlenmesine karar verdi. 
Bu amaçla Botev, Sraila, Odessa, Ki
,inev ve Nikolaev kentlerini dolaştı. 
1875 sonbaharındaki ayaklanmanın ye
nilgiye ulramasından sonra Botev, yeni 
kurulan Giurgiu Komitesine girdi. Ko
mite ona, 1876 Mayıs'ı için planlanan 
yeni ayaklanma patlak verdiRi zaman 
Tuna'dan geçirmek üzere bir gönüııü
ler biriiRi kurma ,örevini verdi. 

Ama ayaklanma Niıan ayında, he
nüz ol,unla,madan ba,ladl. Botev'le ar
kada,ları, ,izlenmi4 olarak, Tuna'nın 
çe,itli limanlarından Avusturya gemisi 
Radetzki'ye bindiklerinde ayaklanma 
bastırılmı, dunımdaydı. Bllna raRmen 
i'yancılar, ııemiyi ele ,eçirdiler ve 
Mayıs ayının ıon ,ünlerinin birinde ana
yurtlarına ayak bastılar. Çerkeı paralı 
.. kerlerini ve düzenli O.manh birlik
lerini dalıtmalarına ralmen öteki ihti
lalcilerle ıamamnda birle,emedikleri i
çin uzun çarpı,malardan sonra daQ:lara 
çekildiler. Botev birkaç CÜn ıonra, 
henüz 28 ya,ındayken, sav .. alanında 
öldü. 

BOlev'den bUlÜne kalan, 20 lirik 
balfeser ile pek çok edebiyat ele,tiri.i, 
deneme ve liy ... 1 makaledir. Devrimci 
eylemiyle ayrılmaz biçimde kenetlen
mi, olan düzyazıları kendi.ince ya da 
ba,kalarınca yayımlanan ,azetelerde 
çıkmı,tır. 

Bulgar Yazarlar BirtiRi'nin ,öze
timinde yayımlanan Obzor dera:iıini ... 
Yaz, 1976 tarihli sayııından derlen

BOTEV ıÇiN SöYLENENLER 

"Botev'in düşünceleri, 1873'ten sonr�ki devrimci harekete tıze bir 
güç vermiş ;  1873 olaylarından sonra yılgınllğa kapılan devrimci çevrelere 
yeni bir coşku getirmiştir. Öte yandan, Botev'in düşünceleri, Bulgaristan'ın 
kurtuluşund�n çok sonraları da gençliAin entellektüel gelişmesi üzerinde 
büyük etki yapmıştır_ Botev'in her şiirinin, her toplumsal ve siyas.ıl mak�le
sinin canlı bir etkisi vardır. Onun şiirleriyle yazıları ideolOjik prop;ıpnda 
ol�rak düşünülebilir. Bu eserler, toplumSOlI görev �nlayışını, acı çeken kitle
lere, topluma ve insanlığa karşı bir görev anlayışını yansıtırlar". 

Dimiter Blıgoev 

"Büyük ulusal kahram�nımız, devrimci ve şair Hristo Bouv, Bulgar 
halkı, Bulgar gençliği ve öğrencileri için en soylu örnektir ve öyle kalacaktır. 
Bugünün demokrasi, ulusal bağımsızlık ve halk cumhuriyeti mücadelesinde de 
Hristo Botev, yeni, demokratik Bulgaristan'ın üzerinde gitgide yükselerek 
dalgalanan bir bayraktır". 

Georgi Oimitrov 

tt Şair Botev 'Özgürlük uğruna hayatını veren, ölmez' diye yazdığınd� 
28 yaşındaydı. Ölümünden hemen önce yazmıştı bunları. Ama ölü değildir 
o. Genç erkeklerle kadınlar dudaklarında onun sözleriyle savaştılar faşizme 
karşı". 

I lya Ehrenburı 

"Bugün bizim için Petöfi ne kadar canlı, ne kadar bize yakın ise özgür 
Bulgar halkı için de Botev o kadar canlı, o kadar yakındır. Botev tırafından 
yazılıp da bugün zamanla eskimiş bir tek satır, Botev tarafından söylenip de 
bugün Bulgar halkınca hayata geçirilmemiş bir tek düşünce, Botev tarafından 
üstesinden gelinmiş de onun halkının bugün kendisine örnek almadığı bir tek 
davranış yoktur"_ 

BOTEV'IN DUZYAZıLARıNDAN 

"Eger mut.uz halkımıza yardımcı 
olmak bızim görtl/,Jmiz.e, her şeyden ön
ce, onun siyasal özgürtülü için müca
dele etmek zorundayız". 

"Ar.ca� hal�lar artwndakt duyarlı 
ve kardeşçe birlik yok edebilir sefa
leti, yoksul/ulu ve in&tlnlılın paro2it
lerini. Anca� böyle bir bjrli� yeryüzün
de gerçek özgiirliilü, eşitlil; ve mut
lu/ulu kurabilir". 

"Bilim ve edebiyat, � şiir ve ,aze
tecilik, kı.aacaıı, zihnin bütün bu fao· 
liyetleri liyalOl propQ6anda biçimi alma
lıdır. Yani bütün bunlar, halkın çaba
lar. ve gerekıinim /erjyle birlikte ıerçek 
hayt. ele almalı; bilim için bilim, lanat 
için ıonal ve uki, çürümüş Avrupa maa
karalılını de,tekleyen ·gazetecililt ol
maktan Iturıulmalıdır". 

"Edebiyat eıerleri hallrın özlemle
rine ve karaitterine cevap vermeli, 
halkın dilinde yazdmalı ya da halltın 
diline çevrilmelidir. Arlı� bu temel 
üzerinde, çaldaş ve ortak 
çıkarlarını temıil eden gerelt,ini".'e

ve özlemlerimili karşılayacak 
eıerltr gerek bize ". 

kahraman çocuklarını 
yafayan vt özgür olanlarla ölii ve ölüm-

Geza Keipes 

'üz olanlar diye ayırmaya hGzırdır. 
Ancak özgür olanlara hUmenin ,er
çek anlamıyle in.,n denebilir; öZlÜr
lük için ölenlerae, yalnu kendi aMyurt
ları için delil bütün dünya için ölürler". 

YURTSEVER 

Olkesini sevdiAi için, canmı vereblllr 
özgürlük ve bılgı ulrona· 
ama, korde,. kendı canı delil 
halkın eanıdır dayandıRı. 
B&41 dertte olana yardım eder
fiyatı ne kadına elbet-
ne de olsa, lnSlndır sadece: 
canından geçebillr - para varsa ucundı. 

İyi ve dürüst bir �rist1yan olarak 
hiç k'çınn .. ,anıp ayinlerini· 
ne zaman kiliseye gitse 
ıyı i' yapar OrdL 
GUç durumdakilere yardım .d.r 
flyab uyfUnsa eler. 
Ne de olsa, In .. ndır sadece. 
İnu etmektenııe, rehin e koyar kanunı. 

YUce "önüllU bır insın olarak 
yardımcıııdır hep YOk,uUann. 
Ama onlan bedeyecek deAII elbet, kardt,ıer
sizler doldurununuz ceplerini onun ıçın çalt,bk 
Her zaman yardım eder 
hall vakti yertnde kom,ulUna. 
Ne de olla, lnsandır sadece: 
Kendı eti bile tatlı gelır ona! 

'IlJrkçeıl: Mesut Odmın 
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ANLAyıŞıMıZ, SINIF 
SENDİKACILIGIDffi 

• KERAMIK-IŞ GENEL BAŞKANı • 
MUSTAFA AKTULGALI 'NIN 
YÜRÜYÜŞ'E OZEL DEMECI: 

. Sayın Mustafa Aktulgalt; Kera· 
mik.lş Sendikasının yeni genel başkanı 
seçildiniz. Bize, Keramlk-tş Sendikası
nın bugüne kadarki gelişimini özetler 
misiniz? 

KERAMIK-Iş Sendikası 1968 yı
lında bir işyeri niteliA:inde kurulmuş, 
daha sonra bir takım profesyom.! sen
dikacıların yönet.ime getirilmesi ile Top
rak işkolunda bütün Türkiye'de raa
liyet gösterir niteliA:e kavuşmuştur. 
TORK-Iş'e bath ı.,:IMSE-IŞ Sendika
sının karşısında satlıkh mücadele vermiş 
ise de nice! gelişmeyi satlayamarnış
lır. Sendikamızın gerek nicel, gerekse 
nitelik açısından ge1işmeye başlama 
dönemi, 3. OlaRan genel kurulumuz· 
dan bu yana geçen dönemdir. 3. Olatan 
genel kurulumuzda. sendikanın şartları 
çok zor olmasına raQ'men, geçmiş 
dönemlerin başarı ve başarısızlıkları iyi
ce gözden geçirilmiş ve çalışmalara 
bilimsel bir yön verilmiştir_ Bu neden
ledir ki, geli ,me hem nicel yönden hem 
de nitelik olarak, güçlü olmuştur. 20 
aylık bir süre içinde sendikamızın üye 
sayısı en az iki miıli artmıştır. Bugünkü 
üye sayısının iki misli bir üye sayısını 
h('def alan örgütlenme çalışmaları da 
halen başarılı bir şekilde devam etmek
tedir. 

- OIkemizin bugünkü koşuliann
da sendikal hareketin temel sorunlan 
sizce nelerdir? 

Türkiye sendikal hareketinin temel 
sorunu; işçi sınıfımı?ın sınıf temeline 
dayalı kitle örgütü olan DISK'in geli
şip güçlenmesidir. Işçi sınıfımızın sen· 
dikal birliQ'inin DISK çatısı altında 
saQ'lanmasıdır. TORK-IŞ 'deki erimeyi 
hızlandırmaktır. 

Sendikal hareket işçi sınıfını yalnız
ca ekonomik mücadelenin duvarları içi
ne hapsetmemeli, işçilere siyasi bilinç 
vermeli ve işçi sınıfının baQ'lmsız siya
sal mücadelesinden kopmamalıdır_ Bu 
anlamda ilerici sendikal harekete düşen 
en önemli görev, işçileri işçi sınıfının 
iktidarı doQ'rultusunda politize etmek ve 
işçi 51nıfının baQ"lmsız siyasi örgütünün 
yanında yerini almaktır. 

Bugün yaşayışıyla ve düşünüşü ile 
işçi sınıfından kopmuş, işçilik niteli· 
Q'ini yitirmiş sendikacılar bu konuda 
en büyük engellerden biridir. Bunlar, 
işçilerin 50syalıst bilinçlenmesine ve 
işçi sınıfı partisinde örgütlenmesine 
karşı çıkmaktadır. Böylece, gelişmiş 
kapitali ıt ülkelerdeki "Işçi aristokrasi· 
ıinin" rolüne benzer bir biçimde, bu 
tür işçiden kopuk sendika yöneticileri 
i,çi ,ınıfını sosya! demokrasinin kuy
ruA'una lakmak istemektedirler. ışçi 
sınıfı ıçinde reformist, uzlafimacı düşün
celerin yayılması içın uQ'raşmaktadırlar. 
Sonuç olarak Türkiye sendikal hareke· 
tinın en önemlisi iki görevi vardır: 
Birincısi, DISK'in gelişip güçlenmesinı 
saA'lamak ve bu arada DISK'in kuruluş 
ilkelerinden, amaçlarından sapmalara 
enıel olup DISK ilkelerini hayala 
geçirmeklir. Ikincisi: ışçi sınıfının eko
nomik mücadele ile siyasal mücadele 
bütünlüAünü gerçekle,tirmektir. 

- Türk-Iş içindeki gelişmeleri nasıl 
de�euendiriyorsunuz? özellikle Türk· 
I, 'in bir partiyi desteklemesi ve TUrk
I, içindeki 'sosyaı demokrat' denilen 
sendikaıarın tavırları hakkındaki görüşü· 
nüz nedır? 

Türk·l, içindeki ıon ıeli,meler, 
TUrk-l, tabanındaki i,çilerin giderek 
daha tazla ıola kaymHının, hergün 
biraz daha bilinçlenmesinin bir ürü' 
nüdür. Tabandan gelen zorlamalar, bas-

kılar kar,ısında Türk-Iş yöneticileri 
yıllardır savundukları "pnrtilt!r üstü" 
politika yutturmacaSlndan vazgeçer gö· 
rünmekte, daha dogrusu tabandaki 
üyeler ve kamu oyunda böyle bir iz
lenim yaratmayı amaçlamaktadır. Ka· 
nımca, Türk·lş'deki son gelişmelerin 
altında ışçi sınıfından kopmuş, sermaye 
yanlısı Amerikancı Türk-Iş yönetici
lerinin deRişen koşullara, özellikle ta
bandaki bilinçlenmeye "ayak uydurur" 
görünme çabaları yatıyor. 

Türk-Iş içindeki mücadele, saQ'cl 
MC yanlısı sendikacılarla CHP yanlısı 
sosyal demokrat sendikacılar arasında 
olmaktadır. SaA'cl ve sermaye yanlısı 
Halil Tunç ve ekibi, Türk·lş'in "parti· 
ler üstü" politikayı lerketmesini engel
lemeye çalışmaktadır. Sosyal demokrat 
sendikacılar ise, nitelikleri gereRi saA'cl 
kanada karşı etkin ve açık bir mücadele 
verememektedir. Kaldı ki wsyal demok
rat olduklarını ileri süren sendikacıların 
bu iddialannın tutarlıhA'ı da tartışma 
konusudur. 

Türk-Iş'deki gelişmelerden olumlu 
sonuçlar beklenemez. Çünkü Türk-Iş 
sermaye sınıfına ve MC iktidarına 
baA'lıdır. Bunların isteR i dışında bir 
harekete giri,emez. Türk-Iş'e baA'1ı sen
dikalar çoAunlukla kamu sektöründe 
örgütliıdür ve kamu sektöründeki fabri· 
kalarda siyasi ıktidarın deste�i ile var· 
hA'lnl sürdürmektedir. Ayrıca MC ikti· 
darı DISK'in güçlenmesi ve gelişmesi 
karşısında tüm Olanaklarıyla Türk·lş'i 
desteklemektedir. Bu nedenle Türk-Iş 
MC'ye karşı acık bir tavır alamaz. 

- ülkemizde yükselen faşizm teh
likesine karşı sizce sendikalara düşen 
görevler nelerdir? Bu tehlikelere karşı 
işçi sınıfı ne yapmalı? 

Olkemizdeki faşist tırmanış kar
şısında, işçi sınıfının kitle örgütü olan 
sendikalara önemli görevler düşmek
tedir. Sendikalar anti-demokratik faşi· 
zan uygulamalar karşısında gereken 
duyarlılıgı, uyanıklıAı göstermeli ve tep' 
ki göstermelidir. Bilindigi gibi raşiz· 
mi önleyecek olan başta işçi sınırı 
olmak üzere tüm emekçi ylA'lnların, 
demokratik ve ilerici güçlerin ylQ'lnsal 
mücadeleleridir. Bu bakımdan sendi· 
kalar geni, i,çi ylRınlarınl raşizan 
uygulamalara karşı harekete geçirmeIi
dir. Bunun yanında faşizmin niteliA'i· 
ni geniş işçi yı�ınlarına anlatmak 
gerekir. 

Son olarak sendikalar di�er ilerici 
d«>mokratik güçlerle ve bunların tem
silcisi örgütlerle güçbirligine gitrneli ; ' 
bunları yaparken de i$çi sınıfının 
sos)'alizm için verdiA'i örgütlü mücade· 
lesinin perspektiflerini gözden ırak tut
mamahdırlar. 

. Sendikacılık anlayışınızı özet· 
ler mısınız? 

Benim ve benimle beraber yürütme 
kuruluna seçilen diA:er arkadaşlarımın 
Sf'ndıkacılık anlayışı emek ile sermaye 
arasındaki sınıt mücadelesıni varsayan ve 
ıon tahlilde insanın insan tararından 
ıömürliıünü tamamen ortadan kaldırma· 
ya yönelık ıınıf sendikacllıA'ldır. Buna 
göre bizler soıyalist sendikaeılıktan 
yanayız, sendikacı ıosyalistlikten yana 
deA'il. 

Ayrıca ı,çi sınıfının ekonomik mü· 
en etkin biçimde SÜrdürül· 

mesi gerektiR'ine inanıyoruz. Sendikal 
çah,mal.rımızda en geni, sendika içi 
demokrasiyi lerQekle,tirmeye, tüm sen· 
dika eylemlerinde tabanın söz ve karar 
sahibi olmasını sa�lamaya çalı,acaQ:ız. 

Ayrıca, sınıt lendikacllıAınl sözde 
deA'iI i,le, yanı yaptıklarımızı .. yürü· 

teceA'iz ve bu ilkelerin hayata geçiriı· 
meıi için mücadele edeceA'iz. 

- Sızın de içinde bulundu�unuz 
bir kısım sendikacılann DISK'ten ayn
hp SI SK 'I kuracalı yolunda birçok 
söylenti çıkanldı. Sonra bu söylenti
lerin gerçek dışı oldulu ortaya çıktı. 
Ru söylenti1eri nasıl yorumJuyorsunuz? 

Gerçekten bir süre önce bazı sos· 
yalist sendikacıların DISK'len ayrılıp 
sosyalist i,çi sendikaları konfederasyo· 
nunu (SıSK)i kuracakaları yalanı belli 
çevrelerce ısrarla yayıldı. Bu yalanın 
ortaya atıldıA'ı an, zaman, çok anlam
lıdır. Çünkü bu tür dedikodular sos· 
yalist sendikacıların DISK 'ten tasfiye 
('dilmeye uA'raşlldlA'1 bir sırada yayıl
maya başlandı. Ancak tutmadı. Yalan-. cıların mu mu yau.ya kadar bile yanma
d .. 

Konunun dü,ündürücü ve üzücü olan 
tarafı bu tür dedikoduların ıosyalizm 
adına ve kendilerinin "ıoıyaliıt" olduk· 
larını öne sürenlerce yayılmasıdır. Geç· 

. tiaimiz günlerde sermaye basınında da 
buna benzer haberler, yazılar yer aldı. 
örneQ'in Tercüman Gazetesinde serma· 
yenin sadık kalemlerinden Refik Sön
mez geçenlerde aynı konuyu i,liyordu. 
Bu somut örnek de gösteriyor ki, bu 
tür yalanlar sermaye sınıfının i,ine 
yaramaktadır. StSK yalanı i,çi sınırı
nın sendikal birliA'ini, DİSK'in bütün
lüRünü savunur görünüp gerçekte serma· 
yeye hizmet edenlerce kasıtlı olarak 
çıkarılmıştır. Bence bu yalanı çıkaran
ların gerçek amacı, işçi sınıfının so .. 
yalı st bilinçlenmesini önlemekti, ama 
bunu saA'layamadllar ve saQ'layamaya
caklar. 

• DİSK'e bagıı Kercmik-Iş Sendikasının genel kurulu geçen harta başında 
tamamlandı. özellikle son bir yıllık çaıışmaı'anyla sendikanın bızla gelişme
sini saglamış olan T.I.P. Merke1 Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Aktulgw, 
kongreye katılan 51 delegeden tl 7'sinin oylanyta sendikanın yeni başkanı 
oldu. Daha sonra adaylıktan çekilen Nihat öztürk ise delegelerden 1 oy aldı. 

CHP'1i oldugunu yayarak delegelerin destegini saglamaya çalışan 
eski başkan Nihat Oztürk, DISK üst yönetimi tarafından yenıden başkan 
yapılmaya çalışıldı. DISK Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Meriç, yanında 
başka göre\'liIerle de birlikte, tek tek fabrikalan dolaşarak, Mustafa Aktul· 
ga1l'nın seçilmemesi için yogun çaba harcadı. Aktulgaıı'nın "DISK'in ilke
lerine karşı oldulunu", "DİSK 'i parçalamak istedili"ni, seçilmesi haılnde 
DİSK'in Keramik.tş·e yardım etmeyecegini propaganda malzemesi olarak 
kullandı. DISK'j parçalamayı hedef alan, bu bölücü, provokatif propaganda, 
işçilerden gereken karşılılı aıdı. En büyük karşıh�ı da kongre delegelerin· 
den aldılar. 

. 

Sosyalizmi DISK'te y�kıama�amacını güden komplolann kapsa· 
mına bir örnek daha: Keramit(-tş'in en önemli işyerlerinden biri Çatalca'da 
kurulu AKÇlMENTO. DISK'j parçalamaya Çaıışan çevreler, burada da, 
Aktulgaıı'ya karşı, Çata1ca'nın bayan belediye başkanı /CHP'lil ve birkaç 
milletvekilini yanlanna alarak yıpratma kampanyalmnı sürdürdüler. Bundan 
da bir sonuç alamadılar. 

Geçen Pazartesi günü başlayan Keramik.lş Kongresinde başkanlık di· 
vanı seçimlerinde ıkı aday karşılaştı: Biri ıbrahim Güzelce'nin ölümünden 
sonra DISK Genel SekreteriiRine getirilen Mehmet Karaca; ikincisi, ba,kanı 
bulundugu Petrol-Kimya Iş Sendikası Mehmet Kılmç'ın Petklm-tş'ine kab
lan, TIP Merkez Yönetim Kurulu Oyesi ve HOESCHT işçisi Dinçer Dolu. 
Keramik Iş delegeleri, S'e karşı 32 oyla Dinçer DoRu'yu divan başkanlıRına 
getirdiler. 

DJSK'in 22·7·76 tarihıi 976/184 no'lu son ajansında, "DISK ilkelerinin 
savunucusu Keramlk i,çııerinin kongresi" başlıeı aıtında ,öyle denlyordu: 
"Keramik Işçilerinin devrimci temsilcileri sınıfsal görevleri gereeı Keramik.ı, 'I 
ı,kolunun tek sendikası yapma do�rultusunda Ileri karariar alarak DISK'in 
birlik ve bütünlü�üne karşı yönelen her boy ve soydan saldınlan, kumazca 
hesaplan sonuçsuz bırakmasını bileceklerdir. " 

Keramlk.t,'ln genel kurulunda, gerçekten bu sonuç alındı. l,çUer, 
bozgunculugu de�II, sosyalist sendikacılılı seçtiler. 

Keramlk.l, Genel Kurulunda, genel sekreterllle 47 oyla Sadık Dol· 
rular; malı sekreterllRe Fazb Ba,; eRItim aekl'!terllllne ıbrahim Çankçı; 
teşkilatlanma sekl'!terllRlne Saılm osıü seçildiler. 

Keramlk.İş'ln yenı bqkanı AktulgalJ, seçimlerden sonra SÖL aıarak 
. ıuolan söyledi: "DISK'I sosyalist .. odlk.c�.r olarak. blol.r yqaı.calıı. 
YqlSın DISK." 
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verememektedir. Kaldı ki wsyal demok
rat olduklarını ileri süren sendikacıların 
bu iddialannın tutarlıhA'ı da tartışma 
konusudur. 

Türk-Iş'deki gelişmelerden olumlu 
sonuçlar beklenemez. Çünkü Türk-Iş 
sermaye sınıfına ve MC iktidarına 
baA'lıdır. Bunların isteR i dışında bir 
harekete giri,emez. Türk-Iş'e baA'1ı sen
dikalar çoAunlukla kamu sektöründe 
örgütliıdür ve kamu sektöründeki fabri· 
kalarda siyasi ıktidarın deste�i ile var· 
hA'lnl sürdürmektedir. Ayrıca MC ikti· 
darı DISK'in güçlenmesi ve gelişmesi 
karşısında tüm Olanaklarıyla Türk·lş'i 
desteklemektedir. Bu nedenle Türk-Iş 
MC'ye karşı acık bir tavır alamaz. 

- ülkemizde yükselen faşizm teh
likesine karşı sizce sendikalara düşen 
görevler nelerdir? Bu tehlikelere karşı 
işçi sınıfı ne yapmalı? 

Olkemizdeki faşist tırmanış kar
şısında, işçi sınıfının kitle örgütü olan 
sendikalara önemli görevler düşmek
tedir. Sendikalar anti-demokratik faşi· 
zan uygulamalar karşısında gereken 
duyarlılıgı, uyanıklıAı göstermeli ve tep' 
ki göstermelidir. Bilindigi gibi raşiz· 
mi önleyecek olan başta işçi sınırı 
olmak üzere tüm emekçi ylA'lnların, 
demokratik ve ilerici güçlerin ylQ'lnsal 
mücadeleleridir. Bu bakımdan sendi· 
kalar geni, i,çi ylRınlarınl raşizan 
uygulamalara karşı harekete geçirmeIi
dir. Bunun yanında faşizmin niteliA'i· 
ni geniş işçi yı�ınlarına anlatmak 
gerekir. 

Son olarak sendikalar di�er ilerici 
d«>mokratik güçlerle ve bunların tem
silcisi örgütlerle güçbirligine gitrneli ; ' 
bunları yaparken de i$çi sınıfının 
sos)'alizm için verdiA'i örgütlü mücade· 
lesinin perspektiflerini gözden ırak tut
mamahdırlar. 

. Sendikacılık anlayışınızı özet· 
ler mısınız? 

Benim ve benimle beraber yürütme 
kuruluna seçilen diA:er arkadaşlarımın 
Sf'ndıkacılık anlayışı emek ile sermaye 
arasındaki sınıt mücadelesıni varsayan ve 
ıon tahlilde insanın insan tararından 
ıömürliıünü tamamen ortadan kaldırma· 
ya yönelık ıınıf sendikacllıA'ldır. Buna 
göre bizler soıyalist sendikaeılıktan 
yanayız, sendikacı ıosyalistlikten yana 
deA'il. 

Ayrıca ı,çi sınıfının ekonomik mü· 
en etkin biçimde SÜrdürül· 

mesi gerektiR'ine inanıyoruz. Sendikal 
çah,mal.rımızda en geni, sendika içi 
demokrasiyi lerQekle,tirmeye, tüm sen· 

• DİSK'e bagıı Kercmik-Iş Sendikasının genel kurulu 
tamamlandı. özellikle son bir yıllık çaıışmaı'anyla çaıışmaı'anyla çaıışma
sini saglamış olan T.I.P. Merke1 Yönetim Kurulu 
kongreye katılan 51 delegeden tl 7'sinin oylanyta 
oldu. Daha sonra adaylıktan çekilen Nihat öztürk ise 

CHP'1i oldugunu yayarak delegelerin destegini 
eski başkan Nihat Oztürk, DISK üst yönetimi tarafından 
yapılmaya çalışıldı. DISK Genel Sekreter Yardımcısı 
başka göre\'liIerle de birlikte, tek tek fabrikalan 
ga1l'nın seçilmemesi için yogun çaba harcadı. Aktulgaıı'nın 
lerine karşı oldulunu", "DİSK 'i parçalamak istedili"ni, 
DİSK'in Keramik.tş·e yardım etmeyecegini propaganda 
kullandı. DISK'j parçalamayı hedef alan, bu bölücü, 
işçilerden gereken karşılılı aıdı. En büyük karşıh�ı 
den aldılar. 

. 

Sosyalizmi DISK'te y�kıama�amacını güden 
mına bir örnek daha: Keramit(-tş'in en önemli işyerlerinden 
kurulu AKÇlMENTO. DISK'j parçalamaya Çaıışan 
Aktulgaıı'ya karşı, Çata1ca'nın bayan belediye başkanı 
milletvekilini yanlanna alarak yıpratma kampanyalmnı 
da bir sonuç alamadılar. 

Geçen Pazartesi günü başlayan Keramik.lş 
vanı seçimlerinde ıkı aday karşılaştı: Biri ıbrahim 
sonra DISK Genel SekreteriiRine getirilen Mehmet 
bulundugu Petrol-Kimya Iş Sendikası Mehmet Kılmç'ın 
lan, TIP Merkez Yönetim Kurulu Oyesi ve HOESCHT 
Keramik Iş delegeleri, S'e karşı 32 oyla Dinçer DoRu'yu 
getirdiler. 

DJSK'in 22·7·76 tarihıi 976/184 no'lu son ajansında, 
savunucusu Keramlk i,çııerinin kongresi" başlıeı 
"Keramik Işçilerinin devrimci temsilcileri sınıfsal görevleri 
ı,kolunun tek sendikası yapma do�rultusunda Ileri karariar alarak 
birlik ve bütünlü�üne karşı yönelen her boy boy ve soydan 
hesaplan sonuçsuz bırakmasını bileceklerdir. " 

Keramlk.t,'ln genel kurulunda, gerçekten 
bozgunculugu de�II, sosyalist sendikacılılı seçtiler. 

Keramlk.l, Genel Kurulunda, genel sekreterllle 
rular; malı sekreterllRe Fazb Ba,; eRItim aekl'!terll
teşkilatlanma sekl'!terllRlne Saılm osıü seçildiler. 



JANDARMA TAKVIYELI 
SERMAYE SALDıRIYOR 

TUBORG'DA JANDARMALI. 
SARI SENDIKAlı MÜCADELE 

ızmir'de Türk Tuborg fabrikasında 
önemli gelişmeler oluyor. 

125 i kadın, 80 i mevsimlik. 408 
Tuborg emekc;isi şu günlerde 9 yıldır 

bagıı bulundukları sendika hakkında bir 

yargıya vardılar ve sarı sendikacılık 

bir kez daha mahkum oldu. 

ÖYLE BIR SENDIKACılıK Ki. .  

Iki  toplu sözleşme döneminde gü
lünç ücret zamları, tazminath yada 
lazminalsız .şu yada bu nedenle işten 
çıkanlan 10QO i aşkın işçi, ihlarsız 
işten çıkarma hakkı, görev yada sorum
luluklm olınadıe. halde uzmanı olma· 
dıkları aletlerin başında çalıştırılırken 
sakaUanan üstelik suçlu bulunan ve 
tedavi masrananndan fazlası verilmeden 
savılan işçiler, iş yerinde görülmeyen 
sendikacılar, işveren ile tatile çıkıp 
türlü hediyelerle donatılan iş yeri 
temsilcileri. yani bu düzende her yerde 

341 e yükseliyor. Bu işçilerin isimle
rini içeren lisle ise 21 Haziranda Besin
Iş yetkililerince işvert>ne gönderiliyor
sa da hiç bir cevap alınamıyor. Iş. 
veren ço�unlugu elinde bulunduran sen
dikaya karşı derin bir suskunluk içine 
giriyor. Sarı Tek <':Ida-Iş sendikası 
ise işveren adına konuşmaya, türlü 
çeşitli girişimlerde bulunmaya başlıyor. 
Bütün bu girişimlerin sonuçsuz kalması, 
etkinliklerinin giderek kaybolması hare
keti baslırma amacına yönelik ilginç 
bir uygulamaya itiyor sarı sendikacı
ları. 

O sıralarda adı geçen sarı sendika· 
nın ızmir Piyale Fabrikasında sür
mekle olan bir grevi vardır. Buradaki 
grevci işçiler sendika yöneticileri tara
rından kandırılıp aldalılarak sopalar ve 
bildiriler ile 26 Haziranda Tuborg'a 
getiriliyorlar. Bildiriler daeılılacak, Tu
borg'lu işçiler şu yada bu şekilde mul
laka "ikna" edileceklerdir. 

Oysa evdeki hesap çarşıdakine uy
mayacak, piyale işçileri gerçekleri ö�
renecek, Tuborg'lu işçilerden özür dile-
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her zaman görülen sarı sendikacılı�ı 
tanımlayıcı oluşumlar Tuborg emek
çiterine bu Wr sendikacılıRın ne oldu
�unu öRretti. 

Türk-Iş'e baeh Tek-Gıda-Iş'in nite
Iilini anlayan TUBORG işçilerinin 
305'i DtSK'e baRIı Besin-Iş'e kayda 1-
dular. 

Durumdan bilgisi olan ve OISK'e 
katılmaların daha da artacaemı bilen 
işveren, yasaJ haklarını arayan işçilere 
karşı hemen tavır alıyor. önce sendikal 
(aaliyetlerini sapLadıel 9 işçiyi işlen 
uzaklaştınyor. Yetkiyi elinde bulun
duran sendika bu durum karşısında 
susuyor. Işçiler ise direniş kararı alı
yorlar. 

18 Haziranda gerçekleştirilen 5,5 
saatlik işi bırakma direnişi, çıkarılan 
9 işçiyi yeniden fabrika içi mücadele
ye kazandırıyor. 

TASMA GEREK! 

Bu eylemin sonrasında üç gün 
içinde Besin-Iş'e kayıtlı işçi sayısı 
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yecekler ve daha sonra kendi seııdika. 
larını basıp yöneticilerin boeazına tasma 
geçirmek isteyeceklerdir! 

Daha sonra işv('ren olaya etkin 
olarak karışıyor. ";Ie başı diye tanım
ladıeı birkaç işçiyi görevle rabrikadan 
uzaklaştırıp ic.;eriye jandarma sokuyor. 
Bir lek çatışmanın, işçiler arası bir 
tek sürtüşmenin Olmadıeı, işçill'rin bi
linçli ve soeukkanlı götürdükleri müca
delede hiç gereei yokken yalnı�ca 
işçilere baskı yapabilmek iı,:in ve göz 
da eı vermek amacı ilc jandarma ça�ı
nlıyor ve bu jandarmalar personel mü
dürünün Mehmet Çil'in kapısı 
beklerneye başlıyorlar. 

" ÜRETIM KıSıTLAMASI" 

Kapının ardında ise ilginç planlar 
düşünülmektedir. 

önce bu iş kolunda mevsim sonu 
ramazan ayı oldul'u, üretimin ancak bu 
dönemde kısılması gerekUe:i halde, "ü
retim kısıtlaması" nedeni ile mevsimlik 
işçilerden 40 i işten çıkanlıyor. Daha 

sonra sürekli işçilerden 30'u da aynı uy
gulama ile karşılaşıyorlar. 

Baskılar giderek artıyor. 1974 de
eerlendirmelerine göre kendilerine baelı 
Tuborg, Tirset, Pınar, D.V.O. D.V.O· 
Sad gibi kuruluşlarda toplam 1736 
işçi çalıştırıp, 71 milyon TL üücret 
ödeyen, 385 milyon TL lık ham madde 
kullanan 667 milyonluk üretim, 14 
milyonluk yatırım yapan (Ki bu rakam
lara yeni kurulan Pınar süt dahil deeil
dir.) MC'nin kotarılmasında, raşizmin 
tırmandırılmasında etkin girişimleri olan 
Dunnuş Vaşar Holding adına rabrika 
müdürmeünü yapan ıbrahim Yücesan 
"rabrikaya komünist sendika sokmaya

ca�ını" gerekirse rabrikayı kapalacaeını 
söylüyor. 

Işçiler tek tek adı geçen kapının 
ardına çekilip türlü baskılara ueratılı
yarlar. Göz da�ı vermek amacı ile her 
gün 5-6 işçi işten çıkarılıyor. 

öte yandan Besin-İş yetkilileri du
rumu Bornova Kaymakamheına, Cum. 
huriyet Savcılıeına, Çalışma Müdürlüeü
ne iletiyorlar. Hiç bir kurumdan ses 
çıkmıyor. Besin-Iş ızmir Şube Baş
kanı Ömer Akın, Vali ile konuşuyor, 
Vali sorunun kendisini ilgilendirmedi
eini söyleyerek ömer Akın'ı hiç ilgisi 
olmadı�ı halde emniyet rnüdürlüeüne 
gönderiyor. 

OISK yöneticileri bir basın top
lantısı ile durumu kamuoyuna akLarl
yorlar ama tutucu basın olayı hasır 
altı etmeye çalışıyor. Bu kez yöneti
ciler ızmirde bir bildiri dağıttmyor
lar. 

Olaylar gelişmeye devam ediyor. 
Jandarma hangarlarda hazır bekliyor. 
Her geçen gün daha çok sayıda işçinin 
çıkışı veriliyor, yetkili kişiler sessiz 
kalmaya devam ediyor. Bu arada rabri
kaya yeni yeni işçiler alınmaya yeni 
dolaplar döndürülmeye çalışılıyor. 

Işçi kesimi ise çevrilen dolapların 
bilincindedir, Işverenin parasına ve yan
daşlarına karşın birlieinin bilincinin 
gücüne inanauk Besin-Iş Sendikası Lara
fından 25 Temmuzda yapılacak çaR
rıyı bekliyor. Inançla, cesaretle müca
delesini sürdüri.iyor, sürdürecek. 

MARSHA LL'DA PATRON 
JANDARMA IŞBIR lıCı 

Marshall grevi, jandarma takviyeli 
işverenin bütün çabalarına karşılık kırı
lamadı. 

Marshall, Eminiş adlı bir başka iş· 
yeri ilc aynı alanda kurulu. Eminiş, 
su ihtiyacını Marshall işyerinde kurulu 
pompalar aracıl ıgıyla karşılıyor. Mars
hall işçilerinin grevi ve işyerine Emin
iş'in adamları dahil kimseyi sakına
ması Eminiş'in üretimini de büyük 
ölçüde etkiliyor. Aynı zamanda Mars: 
hall ve Eminiş patronları, grevde bulun
mayan bir işyerinin su ihtiyacını bahane 
ederek, Marshall grevini kırmak üzere 
fabrikada üretimin başlamasını sallama
ya çalışıyorlar_ Ancak, işçilerin kararlı 
tutumu sonucunda, Marshall içindeki 
pompalar da çalıştırılmıyar. Bunları ça. 
Iıştırmak üzere Marshall'a gelenler içeri 
sokulmuyor. 

OLAYA JANDA R M A  
KARI ŞIYOR 

Işveren grevcilerin bu tutumu karşı
sında Gebze Jandarma Karakolu ile 
irtibata geçerek grev yerine jandann. 
getiriyor. 

Grevcileri "işyerine personeli sok
mamak ve plastik bi don yüklü kamyonu 
dışarı bırakmamakla" suçluuyor. 

Jandarma, Türkiye Petrol ve Kimya 
Işçileri Kocaeli Şube Başkanı Eşref 
Okumuş, Marshall işyeri temsilcisi Meh
met Yılmaz ve grev gözeüJeri Eyüp 
Uygun, Yaşar Yücel, Hakkı Çiçek, 
Cabriyel Bozkurt, Zeynel Kay, Demir 
Ali Şirin'i karakola götüri.iyor. 

i radeleri alınan işçiler daha sonra 
savcılıe:a veriliyor_ Ifadeler tekrar edil
dikten sonra savcılık grevci işçileri 
mahkemeye havale ediyor. 

Mahkemede, hakim, işçilere verilen 
ifadelere ila"eleri olup olmadıeını sor
duktan sonra grevci işçiler saJıverili
yorlar. 

Sendike Şube Başkanı Eşrer Oku
muş Marshall içinde "Eminiş hesabına 
çalışan pompalar" bulundueunu belir
terek, keşir istiyor. 

KEŞIF HEYETI 

Hakim Hasan Soygun başkanhgm
da, Cam rabrikasından Mühendis Yunus 
Ergüz ve bir kimya mühendisinden ku
rulu heyet daha sonra de�işiyor. Yunus 
Ergüz'ün İnşaat mühendisi olması, keşif 
heyetini bir tek Hakim Hasan Soy
gun'a indirgiyor: 

"Keşir heyeti " , adliyeden, Hakim 
Hasan Soygun'dan ibaret olarak hareket 
ediyor. Ve yolda AEG-ETt'den Makina 
Mühendisi Kemal Yılmabaşar keşif he
yetine davet ediliyor. 

"Keşir Heyeti" Kimya Mühendisi 
olmadan keşfini yapıyor ve işçilerin 
doerultusunda karar veriyor; Marshall'. 
da Eminiş hesabına çalışır durumda 
su pompaları vardır. 

OLAYLAR DEVAM EDIYOR 

Cuma, Pazar ve Salı günleri, yani 
23·25-27 Temmuz günlerinde işveren 
herşE'ye raemE'n içeriye tankerle su 
sokuyor. Işçilerin tankerin önüne yat
maları dahi kar etıniyor. Jandann. 
Başçuvuşu tararından Grevei iş(,'iler te. 
kE'r leker tankerin önünden alınıp kena
ra iLilerek yol açıldıktan sonra lanbr 
iÇNi giriyor. Jandarma, temsilci Ferhat 
Kara'yı turtuklıyor. 
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huriyet Savcılıeına, Çalışma Müdürlüeü
ne iletiyorlar. Hiç bir kurumdan ses 
çıkmıyor. Besin-Iş ızmir Şube Baş
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KEŞIF 

Hakim 
da, Cam rabrikasından 
Ergüz ve bir 
rulu heyet 
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iÇNi giriyor. 
Kara'yı turtuklıyor. 




