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chp'de 
büyük dönüş 
ISTANBUL IL öRGÜTÜ i MA
YIS MITINGINE KATıLAN ÜYE
LERI ıÇiN KOVUŞTU RMA AÇ
Tı' 

Cumhuriyet Halk Partisi Istan
bul ii Örgülü'nün. i Mayıs'ta Istaıı
bul'da gerçekleştirilen işçi gösteri
lerine katılan üyeleri hakkıııda ko
vuştumt2ya geçtiği öğrenilmiştir. 

CHP Istanbul ii Yönetim Ku
rulu tarafından ii Başkaııı Ay tekin 
Kotil iınzası ile DISK mitingine 
kaltldığı tesbit edilen CHP üyesi 
Ahmet Erhan'n gönderilen yazı. 
şöyle başlamaktadır: 

"ii Yönetim Kurulumuzun 
uyaflStıla rağmen DISK tarafından 
düzenieneli i Mayıs işçi bayraını 
için Taksim 'de yapılan toplantıya 
ait girişilen eylem ve toplantıya 
katılmamı nedeni ile hakkınııda 
disiplin kovuşturması açılmış bu
lunmaktadır. ol 

CHP Istanbul ii Örgütü tara
fından DISK mitingine katılmakla 
suçlanan Erhan'dan, yazının diğer 
bölümlerinde sözlü ya da yazılı sa
vunması ve gösterchileceği talUklar 
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istenmcklc, bunların yerine getiril
memesi halinde "gerekli tüzük iş
lemlerinin uygulanacağı" belirtil
mektedir. 

Işçi sınıfının mücadelesine sa
hip çıkınrı iddiasında olan ve işçi 
slIlIfmlıı ilerici sendikal örgütleri 
ile karşılıklı "iyi ilişkiler" kurma 
girişimlerinde bulunan bir siyasi 
partinin en büyük il örgütünün, 
DISK mitiııgine katıldığı gerekçesi 
İle bir üyesi hakkında kovuşturma 
açması ilginç bulunmaktadır. 

CHP ii örgütü'nül; bu davranı
şı_ CHP ve CHP'liIer için olduğu 
kadar, CHP ile ilişki halinde bulu
nan ve i Mayıs gösterilerini ger
çekleştiren ilerici kuruluşlar bakı
mıııdan da düşündürücü olmaktadır. 

CHP ii Örgütü, i Mayıs mitin
gi ile ilgili kOVlışturma ihtiyacını 
i Mayıs'tan çok uzun bir süre son
ra duymuştur. CHP'nin iç ve dış 
sermaye ile bağlarını sıklaştırdığı 
bir sırada böyle bir girişimin orla
y. çıkması rastlantı sayılmamak
tadır. Üstelik bu girişim, bugünkü 
CHP Genel Merkez yönetiminin en 
önemli dayanaklarından birisi olan 
bir il örgütünde ortaya çıkmakta
dır. 

< 

CHP ıÇiNDE EKMEK KAVGASı 

Ankara'da ekmek savqı sürüyor. Ekmek savlLfının bütün hızıyla IÜrdü· 
ıtü yine Ankara'da CHP LL Kongresi toplandı. CHP Konıreainde, 
Ankara'daki ekmek savaljının önde gelen isimlerinden Belediye Ba"kanı Ve
daı Dalokay bazı delegeler tarafından sert elettirilere uRradı. Vedat Dalokay. 
eleştirilcre cevap vermek üzere kürsüye eeidi. DaJokay. konuşması lira. nda 
Belediye'nin (ırın i4verenleri ile dlan mücadelesine de delindi. Sorunun açık' 
lık kazanması için ekmek üret.imi konusunda rakamlar verdi. 

' 

Dalokay'ın ekmek konusundaki sözleri wonda bulunanlardan birinin 
büyük tepkisini çekti. Delege sıralarında ot.uran biri, konuşma .ırasında ayala 
fırlayarak, Dalokay'ı yalan söylemekle suçlad!. 

Dalokay'ı protest.o eden kişiye yakından bakanlar, bu şahsın delege ol· 
dulunu anladılar. Gölsündeki karttan, Çankaya ılçe delegeıi olduRu 8nl84l' 
lan bu şahsın adı Zeki Tez idi. Zeki Tez, gazetelerde yer alan bir habere ,öre, 
CliP delegeIilinin yanıııra, Ankara Ekmek Sanayii ı,verenleri Sendikuı Bat· 

kanı idi ve Ekmek Sanayii ışveren Sendikaları Federasyonu Genel ea.tkanı 
Ali Rıza Kaplan ile orLak bir demeç vererek fırın i,verenlerini aavunmu,tu. 

Kongre sırasında ayala fırlayarak Dalokay'ı ıuçlayan CHP deleceai ve 
işverenler başkanı Zeki Tez, cevap vermek üzere söz almak istedi ise de, 
Divan Baııkanı'nın gayreLlerine raitmen kongere delegeleri kendisine söz ver· 
medi. 

TlP'IN 

Ekmek saV84I, sosyal demokrat CHP içinde böyle yansıma bulurken, 
Türkiye I,çi Part.isi Ankara tı örgütü ekmek konuıunda bir bildiri yayınlaya· 
rak Ankara'nm çeşitli semtlerinde halka dallUı. Türkiye ı,çi Partiıi Ankara 
,ıı örgütünün bildirisi şöyle: 

FıRıN PATRON LARı OLMADAN DA 
EKMEK ÇıKAR 

Fırın patronları Ankara halkının ekmeği ile oynuyorlar. Fırın patronhm, 
kar edemedikleri gerekçesiyle temel gıdamaı bizden esirgiyorlar. Daha çok 
ktJr etmek hırsı, ekmek üretimini durdurmanın, halkı ekmekıiz bırakmanın g�' 
rekçeıi yapılamaz. Ayrıca (ırın patronları halka yalan ıöylemektedir. 

GERÇEKLER NELER 

Ankara'da günde ortalama J milyon adet ekmek ç.karlımaktadır. Günlülr 
ekmek ciroıu 2.5 milyon liradır. 

Ekmek üretiminde (iili kôr oranı yüzde yirmiyi bulur. Fırın patronlar. de· 
uamlı düşük gramqjlı ekmek çıkararak, maliyet olarak goıterdikter; if,i üc· 
retlerini gerçekte ödemeyerek reımi kar oranından üç misli (azla kör ttme o· 
lanağmı ı .durlar. Patronlar kar etmekte, hem de çok kar etmektedir. Yapı· 
lan hesapların gösterdili gibi, Ankara 'da {ırıoların giinlük net karı 500 bin !ira 
dolayındadır. 

Bu 500 bin lira kör, J 70 (ırın arasında pay edilir, Yoni (ırm bafına üç bin 
bira net kar düşer. Karın en büyük bölümü belirli çetelerin elinde bulunan 
50-60 kadar büyük (ırına aittir. Bu ekmek (abrikalarının ortalama k6n üçbin 
lirayı çok aşar. 

Fırm patronlarının günlük karları, (ırın işçilerinin aylıklarından çok yült
,ektir. Q,telik patronlar işçilerin ekonomik mücadele yürütmeıini e",elkmelr 
için bölge.el (arklılıklar yaratırlar. Hemşehrilik duygularım kullanarok ;,çileri 
daha çok ıömürürler. Işçileri patron yanlu. Tek Gıda·l. lendikAlına üye 01· 
maya zorlarlar. Bu sendika patronlarla bir olup Belediyenin el koydu'u iş. 
yerlerindeki işçileri kaçırmış, MHP'1i komandolarla birlikte işçilere .zorba"., 
elmiştir. Zaten Tek Gıda·/ş 'in baz. yöneticileri bizzat (ınn pcıtrOl1;d .. r. 

Gerçekler bunlar. Bunların kimlerin ekmelimizle oYfUJdl',nı ,öıterwn 
gerçeklerin bir bölümü. 

NE YAPILMALI 

A nkara halkı ekmekle oynamay. adet haline getiren (ırın patronlanm di". 
getirmek için kararlılıkla direnmelidir. 

Fırın işçileri patron ortalı sendikaların oyununa gelmemeli. deurimci sen· 
dil:c:larda birleşerek patronlarına karşı hakia,"nı aramaııdırlar. 

Belediyenin ekmek üretmeyen (ırınlara el koymcııı. hukuki ue yerinde bir 
girişimdir. Belediye 'Ilin bu tutumu desteklenmeli ue ıonuna kadar götürü'· 
meye çalışılmalıdır. 

Ne uar ki, Belediye'n;n başarıya uiaşmaaı bile ıoruna tam bir çözüm,e· 
tirmeyecektir. Son derece basit bir teknolojisi olan ekmek üretimi kamuıOŞt,· 
rılmalıdır. DugUnkU koştıllarda çözüm (ırınların belediyelere deurtdiferek ü,..· 
timi" belediyeleree yapılmaııdır. 

('��.r .. 1a':r:-... ·:! rJ!. 
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Elunek ürelimi kamulaştırılmadığı silrece (ırın patronları, doymak bilme· 
yen kar 'ıırıları ulrıma halkın ehmeliyle oynamaya deuam edecelderdir. F,nn 
patronların.,. oyunu halka karşı bir saldırıdır. Onlar bu ıo/dırıda ıırtlarını do· 
yadıkları MC iktidarını destek görüyorlar. 

Ekmek zammına Iıayır.l 

. " 
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Fırın patronlarına boyun eğmeyeUm! 
Birleşcli"., (ırın patronlarına direnelim, oyunlarını bozalım! 

1'.. 
TURKIYE ıŞçI PARTISI 

ANKARA IL IlRGUTU 
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mitingine katılmakla 

Erhan'dan, yazının diğer 
sözlü ya da yazılı sa
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CHP ii Örgütü, i Mayıs mitin
gi ile ilgili kOVlışturma ihtiyacını 
i Mayıs'tan çok uzun bir süre son
ra duymuştur. CHP'nin iç ve dış 
sermaye ile bağlarını sıklaştırdığı 
bir sırada böyle bir girişimin orla
y. çıkması rastlantı sayılmamak
tadır. Üstelik bu girişim, bugünkü 
CHP Genel Merkez yönetiminin en 
önemli dayanaklarından birisi olan 
bir il örgütünde ortaya çıkmakta
dır. 

< 

Fırın patronları Ankara halkının ekmeği ile 
kar edemedikleri gerekçesiyle temel gıdamaı bizden 
ktJr etmek hırsı, ekmek üretimini durdurmanın, halkı 
rekçeıi yapılamaz. Ayrıca (ırın patronları halka yalan 

GERÇEKLER NELER 

Ankara'da günde ortalama J milyon adet ekmek 
ekmek ciroıu 2.5 milyon liradır. 

Ekmek üretiminde (iili kôr oranı yüzde yirmiyi 
uamlı düşük gramqjlı ekmek çıkararak, maliyet 
retlerini gerçekte ödemeyerek reımi kar oranından 
lanağmı ı .durlar. Patronlar kar etmekte, hem de 
lan hesapların gösterdili gibi, Ankara 'da {ırıoların 
dolayındadır. 

Bu 500 bin lira kör, J 70 (ırın arasında pay edilir, 
bira net kar düşer. Karın en büyük bölümü belirli 
50-60 kadar büyük (ırına aittir. Bu ekmek (abrikalarının 
lirayı çok aşar. 

Fırm patronlarının günlük karları, (ırın işçilerinin 
,ektir. Q,telik patronlar işçilerin 
için bölge.el (arklılıklar yaratırlar. Hemşehrilik duygularım 
daha çok ıömürürler. Işçileri patron yanlu. Tek 
maya zorlarlar. Bu sendika patronlarla bir olup 
yerlerindeki işçileri kaçırmış, MHP'1i komandolarla 
elmiştir. Zaten Tek Gıda·/ş 'in baz. yöneticileri 

Gerçekler bunlar. Bunların kimlerin ekmelimizle 
gerçeklerin bir bölümü. 

NE YAPILMALI 

A nkara halkı ekmekle oynamay. adet haline 
getirmek için kararlılıkla direnmelidir. 

Fırın işçileri patron ortalı sendikaların oyununa 
dil:c:larda birleşerek patronlarına karşı hakia,"nı hakia,"nı aramaııdırlar. 

Belediyenin ekmek üretmeyen (ırınlara el koymcııı. 
girişimdir. Belediye 'Ilin bu tutumu desteklenmeli 
meye çalışılmalıdır. 

Ne uar ki, Belediye'n;n başarıya uiaşmaaı bile 
tirmeyecektir. Son derece basit bir teknolojisi olan 
rılmalıdır. DugUnkU koştıllarda çözüm (ırınların 
timi" belediyeleree yapılmaııdır. 
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Elunek ürelimi kamulaştırılmadığı silrece (ırın 
yen kar 'ıırıları ulrıma halkın ehmeliyle oynamaya 
patronların.,. oyunu halka karşı bir saldırıdır. Onlar 
yadıkları MC iktidarını destek görüyorlar. 

Ekmek zammına Iıayır.l 
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Fırın patronlarına boyun eğmeyeUm! 
Birleşcli"., (ırın patronlarına direnelim, oyunlarını 
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� AÇiK KAPı 
SOSYALiZMi : 

HA LK- PARTisi VE CUNTACıLıK 
YALÇiN KUÇUK 

Dünya tarihi, sını! mücadeleleri tarihi. Biliniyor. Türkiye tarihi de. Genel 
dolru. bu. Genel doRru içinde özeL dolrular da olacak. Olkeden ülkeye, top
lumdan topluma delişen. Türkiye'ni" de özel dolmlan var. Ama bunlar, aşar, 
timar ya da iltizam kurumlanndan dolan, bunlara dayandmla" Türklye'"i" 
"özellili" delil. Çeşitli tarih kesitlerinde bu kurumlar, başka ülkelerde de, ör
nelin Batı Avrupa'da da var. Buradan ciddi bir "özellik" do lmaz. Başka yer· 
den doRar. 

"Burjuvazi ve iktidarları işçi sını(ının ekonomik mücadelesini, politik mü· 
cadelesi kadar bastınp kontrol altına almamışbr. ışçi sınıfının ekonomik mü· 
cadele tarihi politik hareketinden daha eskidir. Işçi sınıfından gelen baskı 
karşısında burjunzit ekonomik alanda ödün venneyi politik örgütlenme ala
nında ödün venneye yeelemiştir." (Behice Boran, Türkiye ışçi Partisi 1961·71 
YüRüYüŞ Sayı 67) Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı, bu deeerlendinneyi, 
Türkiye için yapıyor. lncelemenin bütünü, üzerinde uzun uzun durulmayı 
gerektirecek nitelikte. Şimdilik bu deeerlendinne önemli. Cumhuriyet tari· 
hine bakıp, aynntılı kanıt ve dayanakları daha sonraya bırakılmak üzere, şu 
söylenebilir: Türkiye'de Lenin'in parti ö�etisini kavrayan işçi sınıfı devrim
cileri ve aydınları oldu. Başlangıçta bir avuç. Bu da nonnal. Ama bir de 
"anonnallik" var. Türkiye burjuvazisi Lenin'in parti öeretisinin önemini 
başından beri içine sindirdi. Burjuvazi, başından beri, Lenin'in parti ötretisi
ne büyük deRer biçti. Cumhuriyet tarihi, işçi sınıfının baRımslZ siyasal hare· 
ket ve partisinin doRuşunu önleme ve bastınna tarihi oldu. En belirgin özellik· 
lerden birisi burada. 

Bu açıdan bakııdıRında Cumhuriyet tarihi, işçi sınıfının baeımslZ siyasal 
örgütünün dotuşunu önleme ve bastınna tarihinden başka bir şey delil. Ta· 
rihin böyle deRerlendirilmesinin kısaca özetlenebilecek göstergeleri var. Biri, 
Kurtuluş Savaşının hemen başında kurulan "resmi" Türkiye Komünist Fır· 
kası. Kemalistler ve yabancı yüzeysel gözlemciler, bunu dış politika gerekle· 
rine baRladılar. YanllŞ sayılabilecek ölçüde eksik bir delerlendirme. Bu deler· 
lendinne yeterli delil. Eler salt dış politika gerekleri önemli olsa, gerçek parti
nin liderlerinin öldürülmesine yol açan düzenlemeler olmazdı. Aşalı yukan 
aynı tarihte. ıkincisi, Hakimiyet-i Milliye'de çıkan veya zamanın önde gelen 
IÖZCÜ ve yazarı Yunus Nadi'nin yazdılı yazılar var. Komünizmin "yukarıdan" 
uYlUlanacllını belirten yazılar. Bir de "resmi" partinin genel sekreteri ile 
Mustafa Kemal'in ortaklaşa imzalayıp ordu komutanlarına gönderdili bir 
tamim. Bu tamimde "resmi" partinin dışında hiç bir partinin eylemlerine 
müsaade edilmeyeeeli ve bu noktanın Içişleri Bakanltlına bildirildili yazılı. 
Bütün bunlar, dlŞ politika gereklerini çok aşıyor. Mevcut potansiyeli, balım· 
ILZ bir partiye kaptırmamak endişesinin çok önemli bir etken oldulunu gös
teriyor. 

BaRımh parti kurmak bir yöntem. 1930 yılında gelişen ekonomik ve 
sınıfsal olaylar karşısında yeni bir parti gerelini sezen Musta(a Kemal'e, za
manın Içişleri Bakanı Şükrü Kaya'mn "kolayca baş edilebilecek" bir sosyalist 
tırka kurmayı ölütledili biliniyor. Bilinenlerden birisi de şu: 27 Mayıs'tan 
dört ay önce Menderes'in baskı uygulamasının en yoRunlaştlRı bir zamanda 
Türkiye'de bir sosyalist parti kuruluyor. Çok "güvenilir" kişiler tarafından 
kuruluyor. Balımh parti kunna yöntemi 27 Mayıs'tan önce de ortaya çıkıyor. 
Hemen sonra da.1961 yılında kurulan TIP için Behice Boran, aynı delerlen
dirmesinde, şunları yazıyor: "Kurucuları, mevcut burjuva partilerinden ba· 
lımalZ, ıyrı bir parti kurmak istemişlerdi, ama ortaya çıkan parti gerçek an· 
lamda işçi sını(ının balımslZ (burjuva ideolojisinden batımslZ, kendi sınıf 
ideolojisine dayanan) partisi deliidi. Bu anlamda baRımsızlaşma bir yıl sonra 
sosyalist kişilerin partiye ginneye ve parti yönetiminde yer almaya başlama· 
larıyla filizlendi. TIp, bir 'sosyalistleşme' sürecine girdi. TIP'in on yıllık tarihi 
bu 'sosyalistleşme' sürecinin dışa dönük ve iç mücadelelerle gelişmesi tarihi 
olarak nitelenebilir." 

BalımslZ sosyalist parti olma sürecinde dışa ve içe dönük mücadeleler. 
Işçi sınıfının balımslZ partisinin oluşum süreci içinde dıştan ve içten gelen 
baskılar. Bunların birisi hatırlanmaya deler. Çalışanlar Partisi denemesi. 
Bugün bir bölümü hareketin içinde, bir bölümü dışında ve karşısında olan sen
dikacılar bir parti kuruyor. Birlikte yürümek için "aydın" arıyor. Fakat aydın
ların bir bölümü, üstelik önemli bir bölümü, Çalışanlar Partisi aJlında bir başka 
"parti" kurmak için günlerce, aylarca toplantı üzerine toplantı yapıyor. Tari
he yukarda belirtilen gözle bakmadıkça bu girişimi açıklamak çok zor. Çalı· 
ş.nlar Partisi denemesine girenlerin önemli bir bölümünün daha sonra işçi sı· 
nı(ı örgüUinün "ancak devrimden sonra kurulabileceli" tezini canlandıran bir 
hareketi oluştunnaları çok öRretici. 

Balımlı parti kurma girişimleri bir yöntem. Ancak bu yöntem üzerinde 
çok açık olmak gerekli. BaRımlılıll her zaman, kişi düzeyinde balımh, kişi 
düzeyinde burjuvazinin güvenilir "adamı" anlamında anlamak hiç gerekli 

delil. Burası işin pek az önemli yanı. Asıl önemli yan, "burjuva ideolojlsine 
balımh" olmak. 27 Mayıs'tan önceki Tirilcllu'nun sosyalist partisi ile Çllı
şanlar Partisi denemesi karşılaştırıldılında aynhk daha belirgin oluyor. Gü· 
venilir TiritoRlu 'nun partisi hiç önemli olmadL Çalışanlar Partisi bir deneme 
olarak kalmakla birlikte daha etkin ve W-' .. uzun ömürlü oldu. 

BaRımh parti kunna girişim!eri bir yöntem. Fakat tek başına yeterli 
olmadılı anlaşılıyor. Bu, ikinci bir yöntemle. baskı uygulamalanyla destek
leniyor. Bunlar üzerinde çok dunnanın gereli yok. Yalnız baskının balımslZ 
örgüt kunnaya çalışanlar üzerinde yolunlaştırıldlAınl vurgulamak gerekli. ör
güte baskı, işçi yıtınlanna baskı gerelini azaltıyor. Burjuvazi, sınırlı bir ek� 
nomik mücadeleden tazla çekinmiyor. Oretici �çlerin gelişme hız ve hacmine 
baRtı olarak, SIDll'h bir ekonomik mücadeleden çekinmiyor. Parti öJ:retisini 
kavramış olmanın verdi� rahatlıkla, siyasal mücadeleye dönüşmedikçe işçi 
sınıfının ekonomik mücadelesinin belirli sınırlar içinde kalaeılını blliyor. Fa· 
kat böyle bir bilince karşın, temelli bir sorun var. Sınıflı toplumlarda, sömürü 
si.irdükçe ve arttıkça, uzun süre işçi sınıfı ile işçi sınıfı aydınlannın buluşm. 
sını önlemek mümkün deliL. Ama burjuvazi açısından önlenmesi gerekli. 

Burada Cumhuriy.et tarihihi:(I üçüncü yöntemi ortaya çıkıyor. Bunu, ideo
lojik baskı olarak nitelemek mümJtün. Bunun en saf ve en net ömelini "Kadro 
Hareketi" diye adlandınlan "ayduı" hareketinde bulmak mümkün. 1930'lar· 
da çıktı. Önemli delil. Daha önceden başlayıp daha sonraya, bugüne kadar 
uzanan bir elilim. Çıkışıyla ilgili önemli olan nokta şu: Ilerici hareket içinden 
çıktı. Ilerici hareket üzerinde yolunlaştınlan baskıya dayanamayanlar tarafın· 
dan kuruldu. "Devrimcilili" Halk Partisi'ne kapılamaya çalışan bir hareket 
olarak gelişti. Cuntacılıkta olgunlula ulaştı. 

Cuntacılık denilince akla işin "operasyonel" yanı gelir. Aslında işin bu 
yanı hiç önemli delil. Üzerinde durulmaya bile deRmez. CuntacılıRın üzerin
de durulması gerekli yanı, ideolojisi ve kullandıRı taktikleri. Delişmeyen ide
olojik çizgisi, toplumdaki sınınann varhlı ve gelişimi ile ilgili. Burjuvazi ve 
işçi sınıfı güçlü delildir. Böyle başladı. Işçi sını(mın varlılını inkirla gelişti. 
Bin dokuz yüz altmışlarda işçi slnıtının varlııını kabul etti. Fakat toplumda
ki çelişkileri, burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki çelişkiyi, küçümsedi. Yetmiş· 
lerde bunu da kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi de "örgütü yok" demeye' 
başladı. Beş parti edebiyatı böyleee ortaya çıktı. 

Kullanılan taktilin de deRişmeyen bir çizSisi var: Sürekli olarak işçi .t
mflOln balımslZ siyasal örgütünün oluşmasına karşı. Işçi sını(ının balımSlZ 
hareketinin gelişmesini engelleyici bütün aydın hareketlerine sempati dolu 
bir yakınlıla sahip. Dünün milli demokratik devrim. bugünün ulusal demokra
tik devrim tezlerine yakın oldulu gibi. Devamlı olarak "sol" içinde "kolayca 
baş edilebilecek" elilirnlerin yanında. Bu yakınlık tek yanh deliL. Milli de
mokratik devrim ya da ulusal demokratik devrim tezi, görünüşteki bütün 
"hızlı" edebiyata karşın, işçi sınıfını burjuvazinin peşine takmıyı yönelik 
bir elilim. Varlılını bir türlü kanıtlayamadılı "ulusal burjuvazinin" ilerici 
oldulunu kanıtlama u�raşı içinde. Nesnel olarak işçi sınıtı hareketini bur· 
juvazinin peşine takma ulraşı içinde. 

Taktilin bir yönü Işçi sınıfının balımslZ örgütüne dönük. Dileri ise Halk 
Partisi'ne. Bunda, Halk Partisi'nin Halk Partisi olma daşında bir sorumlulutu 
yok. Halk Partisi, Cumhuriyet tarihinde hep umut oldu. Hep umutluı kırdı. 
Halk Partisi umut oldulu sürece cuntacılık eRilimleri geriledi. Anlaşılması ga· 
yet kolay bir durum. üstelik Halk Partisi, sık sık umutlan kırdıRı için, ,eçici 
bir durum. Halk Partisi'nin hem umut, hem de umut kıncı olması cuntaeılık 
için çok verimli bir toprak. Çünkü bir umudu gösterip işçi sını(ının balımuz 
siyasaJ örgütünün gelişmesine karşı çıkmak mümkün. Umut varken balmılli 
örgüte ne gerek var? Mantık, bu. Umut ortadan kalkmca da, I,çi sını(ının 
balımsız örgütünü geliştirmek için bu kadar zaman harcımaya ne gerek var? . 
Bir mantık da bu. 

Bu mantık dün kullanıldı. Bugün de kullanılıyor. Her kullınıllfta bir Lo
ruyla karşılaşılıyor. Bu ideoloji ve taktlk, bilimsel kuramın parti konusunda 
söyledikleriyle nasıl baRdaşacak? Cevap açık: "Gelecek" veya "olacak" ye 
YOIl3!1 açacak. Cevap, ıçık kapı sosyalizmi. Birisi yollan açacak. Neden 
açacak? Demokrat olmak için açıcak. Burjuvazlyi kendililinden demokrat 
görme eRilImlerindcn vaz geçilmiyor. Yı dı uluslararası ilişkilerdeki yeni den· 
ge nedeniyle açacak. HilA tek başına dış denıe hesapların� bel hallanıyor. 
Hali işçi sınıfının bal ım sız sıyasal örgütünün, uluslararası dıyanı,ma ıçınde 
ve gerekli ittitakları yaparak kendi önünde kapalı duran kapılın açacak tek 
güç olduluna inanılamıyor. Halk Partisi'ni, verdiRi umudu gerçekleştlrmeye 
zorlayacak gücün de Işçi sını(ının balımslı örgütü oldulunı Inanllamıyor. 
Burjuvazi, işçi sınıfının baAımslZ örıütünUn önemini ınlam" durumda. Ama 
açık kapı sosyalizmine kapılan ve kapılananlar için anlaşılması zor bir ölreti, 
Parti ölretisi. 

da var. Buradan ciddi bir "özellik" do lmaz. do lmaz. do Başka yer· 

iktidarları işçi sını(ının ekonomik mücadelesini, politik mü· 
kontrol altına almamışbr. ışçi sınıfının ekonomik mü· 

hareketinden daha eskidir. Işçi sınıfından gelen baskı 
ekonomik alanda ödün venneyi politik örgütlenme ala

yeelemiştir." (Behice Boran, Türkiye ışçi Partisi 1961·71 
Türkiye Işçi 

yeelemiştir." 
Işçi 

yeelemiştir." 
Partisi Genel Başkanı, bu deeerlendinneyi, 

lncelemenin bütünü, üzerinde uzun uzun durulmayı 
Şimdilik bu deeerlendinne önemli. Cumhuriyet tari· 

kanıt ve dayanakları daha sonraya bırakılmak üzere, şu 
Lenin'in parti ö�etisini kavrayan işçi sınıfı devrim

oldu. Başlangıçta bir avuç. Bu da nonnal. Ama bir de 
Türkiye burjuvazisi Lenin'in parti öeretisinin önemini 
sindirdi. Burjuvazi, başından beri, Lenin'in parti ötretisi

Cumhuriyet tarihi, işçi sınıfının baRımslZ siyasal hare· 
doRuşunu önleme ve bastınna tarihi oldu. En belirgin özellik· 

bakııdıRında Cumhuriyet tarihi, işçi sınıfının baeımslZ siyasal 
önleme ve bastınna tarihinden başka bir şey delil. Ta· 

deRerlendirilmesinin kısaca özetlenebilecek göstergeleri var. Biri, 
hemen başında kurulan "resmi" Türkiye Komünist Fır· 
yabancı yüzeysel gözlemciler, bunu dış politika gerekle· 

sayılabilecek ölçüde eksik bir delerlendirme. Bu deler· 
Eler salt dış politika gerekleri önemli olsa, gerçek parti

öldürülmesine yol açan düzenlemeler olmazdı. Aşalı yukan 
Hakimiyet-i Milliye'de çıkan veya zamanın önde gelen 
Nadi'nin yazdılı yazılar var. Komünizmin "yukarıdan" 

yazılar. Bir de "resmi" partinin genel sekreteri ile 
ortaklaşa imzalayıp ordu komutanlarına gönderdili bir 

"resmi" partinin dışında hiç bir partinin eylemlerine 
ve bu noktanın Içişleri Bakanltlına bildirildili yazılı. 

politika gereklerini çok aşıyor. Mevcut potansiyeli, balım· 
kaptırmamak endişesinin çok önemli bir etken oldulunu gös

kurmak bir yöntem. 1930 yılında gelişen ekonomik ve 
karşısında yeni bir parti gerelini sezen Musta(a Kemal'e, za

Şükrü Kaya'mn "kolayca baş edilebilecek" bir sosyalist 
ölütledili biliniyor. Bilinenlerden birisi de şu: 27 Mayıs'tan 

Menderes'in baskı uygulamasının en yoRunlaştlRı bir zamanda 
parti kuruluyor. Çok "güvenilir" kişiler tarafından 
kunna yöntemi 27 Mayıs'tan önce de ortaya çıkıyor. 

yılında kurulan TIP için Behice Boran, aynı delerlen
yazıyor: "Kurucuları, mevcut burjuva partilerinden ba· 
kurmak istemişlerdi, ama ortaya çıkan parti gerçek an· 
balımslZ (burjuva ideolojisinden batımslZ, kendi sınıf 
partisi deliidi. Bu anlamda baRımsızlaşma bir yıl sonra 

partiye ginneye ve parti yönetiminde yer almaya başlama· 
bir 'sosyalistleşme' sürecine girdi. TIP'in on yıllık tarihi 

sürecinin dışa dönük ve iç mücadelelerle gelişmesi tarihi 

parti olma sürecinde dışa ve içe dönük mücadeleler. 
partisinin oluşum süreci içinde dıştan ve içten gelen 

birisi hatırlanmaya deler. Çalışanlar Partisi denemesi. 
hareketin içinde, bir bölümü dışında ve karşısında olan sen

kuruyor. Birlikte yürümek için "aydın" arıyor. Fakat aydın
önemli bir bölümü, Çalışanlar Partisi aJlında bir başka 

günlerce, aylarca toplantı üzerine toplantı yapıyor. Tari
gözle bakmadıkça bu girişimi açıklamak çok zor. Çalı· 

denemesine girenlerin önemli bir bölümünün daha sonra işçi sı· 
devrimden sonra kurulabileceli" tezini canlandıran bir 
çok öRretici. 

kurma girişimleri bir yöntem. Ancak bu yöntem üzerinde 

BaRımh parti kunna girişim!eri bir yöntem. Fakat tek 
olmadılı anlaşılıyor. Bu, ikinci bir yöntemle. baskı uygulamalanyla 
leniyor. Bunlar üzerinde çok dunnanın gereli yok. Yalnız baskının 
örgüt kunnaya çalışanlar üzerinde yolunlaştırıldlAınl vurgulamak 
güte baskı, işçi yıtınlanna baskı gerelini azaltıyor. Burjuvazi, 
nomik mücadeleden tazla çekinmiyor. Oretici �çlerin gelişme 
baRtı olarak, SIDll'h bir ekonomik mücadeleden 

çekinmiyor. 
mücadeleden 

çekinmiyor. 
çekinmiyor. 

kavramış olmanın verdi� rahatlıkla, siyasal mücadeleye dönüşmedikçe 
sınıfının ekonomik mücadelesinin belirli sınırlar içinde kalaeılını 
kat böyle bir bilince karşın, temelli bir sorun var. Sınıflı toplumlarda, 
si.irdükçe ve arttıkça, uzun süre işçi sınıfı ile işçi sınıfı aydınlannın 
sını önlemek mümkün deliL. Ama burjuvazi açısından önlenmesi 

Burada Cumhuriy.et tarihihi:(I üçüncü yöntemi ortaya çıkıyor. 
lojik baskı olarak nitelemek mümJtün. Bunun en saf ve en net ömelini 
Hareketi" diye adlandınlan "ayduı" hareketinde bulmak mümkün. 
da çıktı. Önemli delil. Daha önceden başlayıp daha sonraya, 
uzanan bir elilim. Çıkışıyla ilgili önemli olan nokta şu: Ilerici 

sonraya, 
Ilerici 

sonraya, 
hareket 

çıktı. Ilerici hareket üzerinde yolunlaştınlan baskıya dayanamayanlar 
dan kuruldu. "Devrimcilili" Halk Partisi'ne kapılamaya çalışan 
olarak gelişti. Cuntacılıkta olgunlula ulaştı. 

Cuntacılık denilince akla işin "operasyonel" yanı gelir. 
yanı hiç önemli delil. Üzerinde durulmaya bile deRmez. CuntacılıRın 
de durulması gerekli yanı, ideolojisi ve kullandıRı taktikleri. Delişmeyen 
olojik çizgisi, toplumdaki sınınann varhlı ve gelişimi ile ilgili. 
işçi sınıfı güçlü delildir. Böyle başladı. Işçi sını(mın varlılını 
Bin dokuz yüz altmışlarda işçi slnıtının varlııını kabul etti. Fakat 
ki çelişkileri, burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki çelişkiyi, küçümsedi. 
lerde bunu da kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi de "örgütü 
başladı. Beş parti edebiyatı böyleee ortaya çıktı. 

Kullanılan taktilin de deRişmeyen bir çizSisi var: Sürekli 
mflOln balımslZ siyasal örgütünün oluşmasına karşı. Işçi sını(ının 
hareketinin gelişmesini engelleyici bütün aydın hareketlerine 
bir yakınlıla sahip. Dünün milli demokratik devrim. bugünün ulusal 
tik devrim tezlerine yakın oldulu gibi. Devamlı olarak "sol" içinde 
baş edilebilecek" elilirnlerin yanında. Bu yakınlık tek yanh 
mokratik devrim ya da ulusal demokratik devrim tezi, görünüşteki 
"hızlı" edebiyata karşın, işçi sınıfını burjuvazinin peşine takmıyı 
bir elilim. Varlılını bir türlü kanıtlayamadılı "ulusal burjuvazinin" ilerici 
oldulunu kanıtlama u�raşı içinde. Nesnel olarak işçi sınıtı 
juvazinin peşine takma ulraşı içinde. 

Taktilin bir yönü Işçi sınıfının balımslZ örgütüne dönük. 
Partisi'ne. Bunda, Halk Partisi'nin Halk Partisi olma daşında bir 
yok. Halk Partisi, Cumhuriyet tarihinde hep umut oldu. Hep 
Halk Partisi umut oldulu sürece cuntacılık eRilimleri geriledi. 
yet kolay bir durum. üstelik Halk Partisi, sık sık umutlan kırdıRı 
bir durum. Halk Partisi'nin hem umut, hem de umut kıncı olması 
için çok verimli bir toprak. Çünkü bir umudu gösterip işçi sını(ının 
siyasaJ örgütünün gelişmesine karşı çıkmak mümkün. Umut varken 
örgüte ne gerek var? Mantık, bu. Umut ortadan kalkmca da, 
balımsız örgütünü geliştirmek için bu kadar zaman harcımaya 
Bir mantık da bu. 

Bu mantık dün kullanıldı. Bugün de kullanılıyor. Her kullınıllfta 
ruyla karşılaşılıyor. Bu ideoloji ve taktlk, bilimsel kuramın parti 
söyledikleriyle nasıl baRdaşacak? Cevap açık: "Gelecek" veya 
YOIl3!1 açacak. Cevap, ıçık kapı sosyalizmi. Birisi yollan 
açacak? Demokrat olmak için açıcak. Burjuvazlyi kendililinden 
görme eRilImlerindcn vaz geçilmiyor. Yı dı uluslararası ilişkilerdeki 
ge nedeniyle açacak. HilA tek başına dış denıe hesapların� 
Hali işçi sınıfının bal ım sız sıyasal örgütünün, uluslararası dıyanı,ma 
ve gerekli ittitakları yaparak kendi önünde kapalı duran kapılın 
güç olduluna inanılamıyor. Halk Partisi'ni, verdiRi umudu gerçekleştlrmeye 
zorlayacak gücün de Işçi sını(ının balımslı örgütü oldulunı 
Burjuvazi, işçi sınıfının baAımslZ örıütünUn önemini ınlam" 



TlJRKiYE'DE YIJRIJYIJS 

•• •• 

Hafta ortasında bir gazetenin man· 
şetinde beş sütundan yer alan bir haber 
Cephe hükümetinin önümüzgeki günler· 
de işçi sınıfına yenı bir iyilik düşür.dü
tünü gösteriyordu. 

MC 'NIN GOZU 
Muıiyetçili�i kendinden menkul 

cephecilerin hazırladı�ı bu tasarıda ıOp· 
lu sözleşme görüşmelerine yeni "düzen
lemeler" getiriliyor, böylece de "fiyat 
mışlanna neden olan" işçi ücretlerin· 
deki aşın istekler iöpriilenmek isteniyor
du. Bu düzenlemelerin, kendilerine ne 
gibi "düzenler" getirecelini yüzyıllık 
mücadele deneyiminden bilen işçi sınıfı
ıun bunlara vereceli bir karşılık olacaktı 
elbette. Ama olay, ekonomik çıkmazlar 
arasında va1sler yapan Cephe Iktidan· 
nın gerektilinde cami duvanna da ede
bilece�ini göstennesi bakımından ilginç
ti. 

TASARıNıN KARA 
TASARıLARı 

Söz konusu tasan fiyat artışlannın 
genellikle işçi ücretlerindeki artış istek
lerinden doldutu görüşünden hareketle 
hazırlanmıştı. Hareket noktası bu olun
ca, vanlacak noktanın pek bereketli 
olmayacalı belliydi. 

Hükümet işçi smıfının mücadelesini 
bolmayı amaçlayan iki tasarı hazırla· 
mıştı. Bunlardan birincisi Başbakan1lla 
ballı "Merkezi Toplu İş Sözleşmesi 
Kurulu" kurulmasını öngörüyordu. Ku
rul "aşın ücret ubşlanna dayanan grev
leri önleyecek" ve kamu kunıluşlannda 
toplu sözleşme yapmaya yetkili "tek 
kuruluş" nitefilini taşıyacaktı. Bu kuru· 
lun yapacalı çalışmalar, kamu kesimi 
Için emredici, özel kesim için yol göste
rici olacaktı. 

Tasanlardan ikincisi "Ücret, Fiyat 
ve Gelirler Kunılu"nun teşkilini öngörü
yordu. Görevleri ise şöyle belirlenmişti: 

Genel ekonomik durum, gelir dalı
lım.ı ve gerektil'inde diler unsurlan göz 
önüne alarak bütün ülke, işkolu, işveren 

ABD GEZISININ ARDıNDAN: 

ve mahal itibariyle fiyatlar ile ücret, kar 
kira, faız gibi gelir unsurlan açısından 
azami artış oranları veya labanlar tesbıt 
etmek, gerektieinde bu fıkrada belirti
len unsurlar hakkında durdunna kararı 
almak .. 

Kamu temsilcileri, işçi ve işveren 
temsilcilerinden oluşacak "Ocret, Fiyat 
ve Gelirler Kunılu"nun asıl görevi gerek 
kamu, gerekse özel kesimden gelen işçi 
ücret artıŞ taleplerini "bızı esaslara 
batlarnak" bir yandan da faiz oranlan 
üzerinde "hassasiyetle" dunnakb kısaca. 

Ancak, tasanlarla ilgili olarak işçi 
sınıfının da "hassasiyetle" üzerinde 
duracalı bızı hususlar vardı. Bunlar, ta· 
san gündeme geldi�inde herkes gibi, cep· 
heciler tarafından da görülecekti. 

Tasanya karşı ilk tepki "Hayali Ge· 
nel Grevler Uzmanı" Halil Tunç'tan gel
di. DGM savunuculanndan Halil Tunç, 
"bu hükümet işçi haklannı kısamız" 

·dedi ve söylenmiş olmak için söylenen 
bazı başka laflar etti. 

H Ü KÜMETIN TASARıSı 
EŞITTIR 

MESS'IN RAPORU 

Bu tasanyla birlikte ortaya çıkan 
bir başka rapor da, zihinlere bazı sonı 
işaretlerinin takılmasına yol açtı. Ma
deni Eşya Sanayicileri Sendikası aynı 
konuda hlZırladlAı bir raporda, hüküme· 
tin görüşlerini aynı ifadelerle tekrar edi
Y9r, aynı önerileri getiriyordu. 

MESS de toplu sözleşme görüşme
lerine yeni "düzenlemeler" getirilmesin
den yanaydı. Olaeandışı ücret taleplerini 
önlemek için işçi-işveren-hükümet üçlü
sünden oluşan bir ücretler konseyi 
kurulmasının zamanı gelmişti. Sendika· 

SERMA YEDEN SONR A  AMERIKA 'Y A GÜVENCE 

CHP lideri Ecevit'in ABD gezisi tamamlandı. 
Ecevit'in ABD gezisi sürerken, "ilerici" basın suikast ve haşhaş meseleleri

ni ön plana çıkardı. Ecevit'e karşı girişilen başarısız suikast ve CHP liderinin 
haşhaş konusunda söyledikleri, ABD gezisinin odak noktaları olarak basında 
yer aldı. 

Ancak, CHP liderinin ABD ve NATO ile ilişkiler sonusunda söyledikleri 
her nedense "ilerici" basında hemen hiç yankı bulmadı. Çünkü, CHP lideri 
gerek ABD ile gerekse NA TO ile ilişkiler konusunda ileri hiç birşey söyleme
di. Tam tersine CHP liderinin bu konudaki sözleri, "sermayeye güvence" stra
tejisini, okyanus aşarak "ABD'ye güvence" halkası ile pekiştiren bir nitelik 
uşıyordu. 

Daha önceleri "NATO'nun askeri kanadından çıkılması" önerileri karşı· 
sında "bu işler istimlak gibidir i öyle baştan sözü edilmez, aniden yapılır" di· 
yen Ecevit, CHP'nin dış politika anlayışı üzerine ABD yetkililerine güvence 
verebilmek için elinden geleni yaptı. 

Ecevit, "ABD ile ilişkilerin güçsüz hükümetler döneminde bozulduğunu" 
söyleyerek, "güçlü bir CHP hükümeti" döneminde ABD ile bir sürtUşme çık
mayacağını vurgulama gereğini duydu. Daha sonra ABD ile Türkiye arasındaki 
yakınlığın teminatı olarak "her iki ülkenin de özgürlükçü demokrasiye olan 
düşkünlüğünü" gösteren Ecevit, NA TO konusunda da ABD yöneticilerine gü
vence yağdırdı. 

Ecevit'e göre herşeye rağmen Türkiye ile ABD arasanda bir anlaşmazlık 
çıkarsa, bu, "Türkiye'nin NA TO ile olan ilişkilerini etkilemeyecektir" Daha 
sonra Ecevit, içtenliğini kanıtlamak için şunları söyledi: "Ben her zaman 
ABD ile savunma konusundaki sorunlarımızı çözümleyemesek bile NATO'da 
kalmamız gerektijini söyledim". 

Suikast girişimi ile ilgili olirak savcılığa ifade vermeye çalrılan Ecevit, 
buraı.la, 1974 Kıbrıs çıkarması konusunda ibde verme durumuna dÜ$ürüldü. 
Savcı'nın, "bu meselenin konu ile ancak dOlaylı ilişkisi oldulu" $eklindeki 
müdahale5i üzerine Ecevit, Stıvro'nun avukatları urafından yöneltilen soru· 
ları cevaplandırmaktan kurtuldu. 
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ların siyasete sokulma davranışlannın 
toplumsal dengeyi bozduAu ileri sürülen 
MESS raporunun hükümet tasansını ha
zırlayan kafa ve kalemlerden çıktılı 
kuvvetli bir olasılık olarak görülüyordu. 

KUYUDAN ÇıKAN ADAMıN 
SON DEMLERI 

Cephe hükümeti ve sennayenin işçi 
sınıfına yönelen ataklanna geçtilimiz 
günlerde bir ses daha eklendi. Çeşme'de 
tatilini geçinnekte olan eski Cumhur
başkanı Celal Bayar, evinde kabul ettili 
eski DP milletvekili ve AP yöneticilerine 
"MC 'nin seçimlere kadar devam etmesi 
gerektieini" söylüyordu. 

Kuyudan çıkanlan adam, Türkiye 
solu üzerinde ahkim kesmekten de geri 
kalmadı.. Bayar'a göre, Türkiye'de sami
mi sosyalist parti yoktu. Hepsi komü
nistti, vs. vs .. 

Bayar'm bu sözlerini yaşlı bir ada· 
mın artık tekleyen beyin hücrelerine 
ba�lamak elbette ki do�ru deAildi. 0, 
yaşamının son demıerinde bile "sınıfııun 
mücadelesini" veren bir salcı ömeliydi. 
Ama son örnek delildi. 

MILLIYETÇı BAŞBAKAN 

Haftanın popüler kişilerinden biri de 
Türk siyasal yaşamına birçok yenilikler 
getiren Cephenin büyük başı Demirel'di. 
Demirel, yine inciler döktürmekten geri 
kalmadı. 

Baş cepheci, komünizmi tehlike 
saymamakla suçladıeı ana muhalefet 

partisi liderine o kendine özgü ince maa
tık klVlrtmalanyla cevap verirken, ifIIID 
haklan evrensel beyannamesine de Ilk 
sık atıt yapmaktan geri kalmadı. Demi
rel'e göre, taşlst yualar diye horlaaaa, 
kötülenen ve yürürlükten kaldmlnıak .... 
tenen Ceza Yasasının 141 ve 142. lDIid
deleri faşizmi de yasaklamaktaydı. cep
henin "böyük başı" ta,izmi de yualda
yan bu maddelerden bugüne dek tqı.t
likten ötürü bir tek kitinin bile mahkum 
olmadı�ını söylemedi. 

"KARAR VERDIK" 
YATı RıMLARı 

CephecHerin baŞı yeni bir yabnm 
türü yaratmıştı. Ve sık sık bunlardan söz 
etti. Bunlar "karar verdik" yatınmlany
dı ve zaırı alilerinin beyinsel ürünlerin
dendi. Hayali projeler ve namevcut n
nansman kaynaklaıyla inşa edilen "karar 
verdik" yatınmlanıun ülkeyi getirdili 
yer ise cümle alemin malumuydu. 

HALKıN EKMEOINE . 
GöZ DIKENLER 

Cepheciler ve işbirlikçi yerli termayit. 
işçi sınıfım "düzenleme" oyunlan)'la 
çökertmeye çalışırlarken, Ankara'lı tma 
&&hipleri de çaptanyla müten.uip oya
Iarlı Ankara halkını" eluneAiyle oya. 
mıktan geri kalmıyorlardı. 

Işçinin ernelinden, halkın ekml
linden çaldıklannı yeterli bulmayııı 
fınncılanp zam istekleri kabul edilme-
yince, san Tek Gıda i, sendlJwuuıı da 
himmeti, hizmeti ve inayetiyle fmıı .. 
hipleri ekmek çıkarmayı durdurdular_ 

Seçim kampanyasını "sermayeye güvence" stratejisi ile açan CHP'nin, ,u
vence zincirinin halkalarını, ABD'ye dek uzatması dolal. DoAıl olmayan, 
NATO ve ABD gibi konularda önceleri "ilericilik" ıdına mangaıda kül bırak
mayan basının, Ecevit'in bu sözleri karşısındaki suskunluAu. CHP liderinin i
majını koruyabilme endişesi ile 2 yıl geriye dönüp, kapanml$ haşhaş mesele
sini ön plana çıkarma gerelini duyan "ilerici" basın böylece, NATO ve ABD 
konularındaki tepkileri haşhaş ile afyonlamaya çalı$ıyor , 

Ilericiler arasında bugUnlerde pek moda olan "şarkıdan çok şarkıcıya 
önem verme" akımı CHP ve lideri konusunda böyle somutlaşıyor. 

Hareket noktası bu olun
noktanın pek bereketli 

belliydi. 
smıfının mücadelesini 

amaçlayan iki tasarı hazırla· 
birincisi Başbakan1lla 
Toplu İş Sözleşmesi 

kurulmasını öngörüyordu. Ku
ubşlanna dayanan grev

kamu kunıluşlannda 
yapmaya yetkili "tek 

taşıyacaktı. Bu kuru· 
çalışmalar, kamu kesimi 

kesim için yol göste

ikincisi "Ücret, Fiyat 
Kunılu"nun teşkilini öngörü

ise şöyle belirlenmişti: 
ekonomik durum, gelir dalı

gerektil'inde diler unsurlan göz 
bütün ülke, işkolu, işveren 

GEZISININ ARDıNDAN: 

·dedi ve söylenmiş olmak için söylenen 
bazı başka laflar etti. 

H Ü KÜMETIN TASARıSı 
EŞITTIR 

MESS'IN RAPORU 

Bu tasanyla birlikte ortaya çıkan 
bir başka rapor da, zihinlere bazı sonı 
işaretlerinin takılmasına yol açtı. Ma
deni Eşya Sanayicileri Sendikası aynı 
konuda hlZırladlAı bir raporda, hüküme· 
tin görüşlerini aynı ifadelerle tekrar edi
Y9r, aynı önerileri getiriyordu. 

MESS de toplu sözleşme görüşme
lerine yeni "düzenlemeler" getirilmesin
den yanaydı. Olaeandışı ücret taleplerini 
önlemek için işçi-işveren-hükümet üçlü
sünden oluşan bir ücretler konseyi 
kurulmasının zamanı gelmişti. Sendika· 

SERMA YEDEN SONR A  AMERIKA 'Y A GÜVENCE 

lideri Ecevit'in ABD gezisi tamamlandı. 
Ecevit'in ABD gezisi sürerken, "ilerici" basın suikast ve haşhaş meseleleri

çıkardı. Ecevit'e karşı girişilen başarısız suikast ve CHP liderinin 
konusunda söyledikleri, ABD gezisinin odak noktaları olarak basında 

CHP liderinin ABD ve NATO ile ilişkiler sonusunda söyledikleri 
"ilerici" basında hemen hiç yankı bulmadı. Çünkü, CHP lideri 

ile gerekse NA TO ile ilişkiler konusunda ileri hiç birşey söyleme
tersine CHP liderinin bu konudaki sözleri, "sermayeye güvence" stra
okyanus aşarak "ABD'ye güvence" halkası ile pekiştiren bir nitelik 

önceleri "NATO'nun askeri kanadından çıkılması" önerileri karşı· 
işler istimlak gibidir i öyle baştan sözü edilmez, aniden yapılır" di· 

CHP'nin dış politika anlayışı üzerine ABD yetkililerine güvence 
için elinden geleni yaptı. 
"ABD ile ilişkilerin güçsüz hükümetler döneminde bozulduğunu" 
"güçlü bir CHP hükümeti" döneminde ABD ile bir sürtUşme çık
vurgulama gereğini duydu. Daha sonra ABD ile Türkiye arasındaki 

teminatı olarak "her iki ülkenin de özgürlükçü demokrasiye olan 
düşkünlüğünü" gösteren Ecevit, NA TO konusunda da ABD yöneticilerine gü

yağdırdı. 
göre herşeye rağmen Türkiye ile ABD arasanda bir anlaşmazlık 
"Türkiye'nin NA TO ile olan ilişkilerini etkilemeyecektir" Daha 

Ecevit, içtenliğini kanıtlamak için şunları söyledi: "Ben her zaman 
savunma konusundaki sorunlarımızı çözümleyemesek bile NATO'da 

gerektijini söyledim". 
girişimi ile ilgili olirak savcılığa ifade vermeye çalrılan Ecevit, 

kalmadı.. Bayar'a göre, Türkiye'de sami
mi sosyalist parti yoktu. Hepsi komü
nistti, vs. vs .. vs .. vs 

Bayar'm bu sözlerini yaşlı bir ada· 
mın artık tekleyen beyin hücrelerine 
ba�lamak elbette ki do�ru deAildi. 0, 
yaşamının son demıerinde bile "sınıfııun 
mücadelesini" veren bir salcı ömeliydi. 
Ama son örnek delildi. 

MILLIYETÇı BAŞBAKAN 

Haftanın popüler kişilerinden biri de 
Türk siyasal yaşamına birçok yenilikler 
getiren Cephenin büyük başı Demirel'di. 
Demirel, yine inciler döktürmekten geri 
kalmadı. 

Baş cepheci, komünizmi tehlike 
saymamakla suçladıeı ana muhalefet 

dendi. 
nansman 
verdik" 
yer ise 

Cepheciler 
işçi sınıfım 
çökertmeye 
&&hipleri 
Iarlı Ankara 
mıktan 

Işçinin 
linden 
fınncılanp 
yince, 
himmeti, 
hipleri 

Seçim kampanyasını "sermayeye güvence" stratejisi 
vence zincirinin halkalarını, ABD'ye dek uzatması 
NATO ve ABD gibi konularda önceleri "ilericilik" 
mayan basının, Ecevit'in bu sözleri karşısındaki suskunluAu. 
majını koruyabilme endişesi ile 2 yıl geriye dönüp, 
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ıŞÇı VCRETLERINDE 

704 MILYONLUK TAZMINAT VE CEPHE BASıNı 

4 Alu.to. Çarşamba günü, Tercüman gazeteıinde �öyle bir Iıaber yer 
alıyordu: "Bir Ingiliz mahkeme.i, Türkiye'y; 704 milyon Ura lazminot öde
meye mahkum etti . .. 

Tercüman gazete,inin dahiı sonra verdiği bilgilere göre olayın özü şu: 
Türkiye. /914 yılında Ecevit hükümeti zamanında üç Amerikan şirlıelinden 
500 bin ton buğday alımı kanlaunda anlaşma imzalıyor. Ancall "bir yıl Bon
ra hububat Tekolle.i yÜkıek olunca ,iparişıen vazgeçiliya," Bunun üzerine 
ihracatçı {irmalar, anlaşmayı bozan Türkiye aleylıine tazminal davası açıyor, 
Ingiliz Mahkeme.;, açılan daua sonucunda, Türkiye'yi 704 milyon lira tazmi
fUJI ödemeye mahkum ediyor. 

Tercüman gazete,inde yer alan bu haberin girişinde ise. anlaşmayı boza
rak, Türkiye'yi tazminot ödemek zorunda bırakan Eceuit hülıümeli suçlanı' 
yar. 

Ancaı" dil,katli bir okuyucu, Tercüman 'm tahri{atını hemen a,ılayacal,· 
tır. Şöyle: Ithalat hararı Eceuit Iıükümeli zamanında almıyor: yine Terdı· 
man'a göre "bir yıl sonra" itlıalattan vazgeçiliyar. 

"Bir yıl $om?" ilıtidarda olan ue itlıalattan vazgeçen, Demirel hii1lümeti· 
djr oyıa. Tercüman 'm bu talırj{atına I,arşdıh, YURUYVŞ olll/rlan bellelder;n; 
biraz zorlarlarıo olaym gerçek ahışını Iıatırlayabitirler. 

YU}lVYVŞ'ün 5 Ağl/stos 1975 tariIIli 17. saYıllıııda ''Skandal'' başlığı 
altında şu haber btUında ith yer atıyordu: "Cep/ıeciler Topral, Ma/ısı/Ileri O{i· 
sini büyiıh zarara ıohiıı ... 811 habere görft, 1974 ydmda Ecevit Iıilltümeti lira' 
ıında alınan bir kararla TMO'"un 1.5 milyon 1011 bl/lday illıaline olanalı sağ· 
lanıyar. IUıalatw i milyonfull bölümü gerçelıleşiyor. Geriye SOO bi" tonll/h 
bir bOliım kalıyor. Bmıım da Mayıs 1975'de teslim; gerekiyor. Ihı sırada hültü· 
mel deRişmiş. Ceplıe ilıtidarı Iwrıı/muşlur. Cep/ıe 'nin uzmanları, rellOltenin 
yük.eh olma olaıılıldan /larşlSmda saıı SOO biıı tonll/Iı ilIıalatlatl uaz geçiyor· 
lar. Anfaşmayı {esJıediyorlar. fJunııtl üzerine ihracatçı {irmalar, aley· 
Iline daua açıyorlar Daha sOtlra cep/ıeciler, durumun uehametirıi anlayıp ye· 
niden anlaşmaya yanaşmalı istiyor/arsa da iş işten geçmiştir. AıııerUıal, {ir' 
malan, bir yarıdan ellerinde"; buğdayı başlıa bir ülheye salıp iite yandan Tür· 
Iıiye'deıı yühlü bir lazıııirıa! Iıoparmayı ha{alarıııa /ıoyml/şlardır. YUnUYU�'· 
iııı ıijz ilanliıli haberinde IJII salırlar da yer alıyor: "1)cH/a/1ıı1 Iwybetlilıııesiııe 
'fo 100 gözüyle balıdıyor. Açılan lazminal dauasıııHI JUlybedilmesi tlurumıwcla, 
O{is'iıı Ilaybı, biıfidayııi yıj/uıele {iyallu ithal edilıııesiyle ıı�raııılac.:ah zara,."ı 
çalı ",tünele. " 

YUIlUYOŞ'üll Iıabrri ue tahmiııleri gerçelıleşiyor. IIICiliz ",a/ıhrmcıs;, 
'J'urhiycı'yi UM milyon liru lazıııi"al ,idemeye mahhum ediyor. (;cıp/ıe'ııitı dii 
ıııensuyunda/li ba'U! iııC, "ıılemi lu'jr sanıp" SUÇıı, bati/ıu/arl/1ıı1 iizeriııe yıhma' 
ya çalışıyor. 

Belediyenin işyerlerine el koyma 
kararı çıkarması üzerine, bu kez başka 
:torbalık yöntemlerinebaşvurdular. Bir 
yandan çalışlırdıkları fırın işçilerini bi· 
linmeyen yerlere kaçırırlarken, öle yan· 
dan da ekmek çıkarmak için rırınlara 
koşan gençlere bıçakla, tabancayla sal· 
dırdılar. 

Belediye Başkanı Vedat Dalokay'ın 
tutumu kararlıydı ve her ne pahasına 
olursa olsun rırıncılara pabuç bırakma· 
mayı öngörüyordu, Ilerici siyasi partiler 
ve demokratik kuruluşlar Dalokay'ın ya· 
nında yer alırlarken, CHP ne yapıyordu? 

Oalokay, kendi partisi CHP'nin "ma
alesef" bu konuda a�ırlı�ını koymadı Aı
nı söyledi. CHP merkez ekibi, sırf Oalo· 
kay'ın yanında olmamak için halka kar· 
şı fırın sahiplerinin safına geçmişti. 

OLlMPIY AT OYUN LARı 
VE HüR DüNYA 

Ülke içinde bu oyunlar oynanırken 
önceki hafta bilen 21, Montreal oyunla· 
n bazı gerçekleri daha bir açlAa çıkardı. 

Sosyalist ülke sporcularının görkem· 
li dereceleri ve kazandıkları madalyalar 
1980'de Moskova'da yapılacak olimpi
yatıarda madalya yerine hava alacakları 
gün gibi aşikar olan "Hür" dünya'yı yeni 
oyunlar düzenlemeye sevketti. Ancak bu 
oyunların sportif oyunlar olmadı�ını 
söyleyelim. 

Sadece aldıkları derece ve madalya
larla de�iI, tavır ve sözleriyle de "hür 
dünya"ya çok şeyler anlatan sosyaHs't 
ülke sporcularının, "hür dünya"dan ge· 
len meslektaşlarına bırakacakları şey 
herhalde madalya dc�iI, başka şeyler 
olacaktır. 

Oyunlann sosyalist ülke sporculan· 
nın ezici zaferiyle bitiminden hemen son 
ra batının sermaye yanlısı gazeteleri, her 
türlü pisliklerini ortaya dökerek karşı 
tarafın zaferine kargaları bile gtildürecek 
gerekçeler bulmaya kalktılar, 

Bu gerekçeler, Türkiye gibi geri kal· 
mış ülkelerde bile tutmayan Sibirya öy. 
küleri deeildi tabii, KıJıC daha Avrupai 
idi! 

ısviçre'nin Taces Anzeiger gaıeLesi 
şöyle diyordu: 

"ERer büyük olimpiyat programla· 
nnın kısalmasına ve bayrak çekme ile 
milli marşlar çalınmasından vazgeçiIme
sine karar verilmezse, olimpiyatlann so
nunun ne olacaeı belli deeildir. Moskova 
olimpiyatlannın basit bir şekilde yapıla· 
caeı iddia ediliyorsa da bugünkü durum 
devam ettiei sürece, böyle bir şey müm· 
kün de�iJdir." 

Batı Alman Frankfurter Allgemeine 
ise "sporculan bilimsel metotlarla ve 
ilaçlarla insanlık sının na yaklaşan suni 
bir şekilde geliştirmek bir mana taşıyor 
mu?" diye soruyordu. 

"Hür dünya"nın cendelen gizleme 
gereksinimini dahi duymadıklan üzüntü· 
lerini böyle dile getirirlerken Alman De
mokratik Cumhuriyeti'nde yayınlanan 
Neue Zeit, şöyle diyordu: 

"Başan sosyalizmindir. 293 aktif 
sporcumuz Montreal'den 153 madalya 
ile döndü. Bu, sosyalizmin vatanımızda· 
ki başarısının bir örneeldir. Kardeş ül· 
kelerden SSCB ile Küba'nın başarısı da 
bizleri sevindirdi", 

Bu sözler, iki dünya görüşü arasın· 
daki "spor ahlakı" anlayışının da bir 
göstergesiydi. 
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TAZMINAT TAZMINAT VE VE CEPHE CEPHE BASıNı BASıNı 

günü, Tercüman gazeteıinde �öyle bir Iıaber yer yer 
mahkeme.i, Türkiye'y; 704 milyon Ura lazminot ödeöde

dahiı sonra verdiği bilgilere göre olayın özü şu: şu: 
hükümeti zamanında üç Amerikan şirlıelinden şirlıelinden 

kanlaunda anlaşma imzalıyor. Ancall "bir yıl BonBon
olunca ,iparişıen vazgeçiliya," Bunun üzerine üzerine 
bozan Türkiye aleylıine tazminal davası açıyor, açıyor, 

sonucunda, Türkiye'yi 704 milyon lira tazmitazmi

alan bu haberin girişinde ise. anlaşmayı bozaboza
ödemek zorunda bırakan Eceuit hülıümeli suçlanı' suçlanı' 

okuyucu, Tercüman 'm tahri{atını hemen a,ılayacal,· a,ılayacal,· 
Eceuit Iıükümeli zamanında almıyor: yine Terdı· Terdı· 
itlıalattan vazgeçiliyar. 

olan ue itlıalattan vazgeçen, Demirel hii1lümeti· hii1lümeti· 
talırj{atına I,arşdıh, YURUYVŞ olll/rlan bellelder;n; bellelder;n; 

ahışını Iıatırlayabitirler. 
1975 tariIIli 17. saYıllıııda ''Skandal'' başlığı başlığı 

yer atıyordu: "Cep/ıeciler Topral, Ma/ısı/Ileri O{i· O{i· 
habere görft, 1974 ydmda Ecevit Iıilltümeti lira' lira' 

TMO'"un 1.5 milyon 1011 bl/lday illıaline olanalı sağ· sağ· 
bölümü gerçelıleşiyor. Geriye SOO bi" tonll/h tonll/h 

Mayıs 1975'de teslim; gerekiyor. Ihı sırada hültü· hültü· 
Iwrıı/muşlur. Cep/ıe 'nin uzmanları, rellOltenin rellOltenin 

/larşlSmda saıı SOO biıı tonll/Iı ilIıalatlatl uaz geçiyor· geçiyor· 
fJunııtl üzerine ihracatçı {irmalar, aley· aley· 

sOtlra cep/ıeciler, durumun uehametirıi anlayıp ye· ye· 
istiyor/arsa da iş işten geçmiştir. AıııerUıal, {ir' {ir' 

buğdayı başlıa bir ülheye salıp iite yandan Tür· · 
Iıoparmayı ha{alarıııa /ıoyml/şlardır. YUnUYU�'· YUnUYU�'· 

salırlar da yer alıyor: "1)cH/a/1ıı1 Iwybetlilıııesiııe Iwybetlilıııesiııe 
lazminal dauasıııHI JUlybedilmesi tlurumıwcla, tlurumıwcla, 

yıj/uıele {iyallu ithal edilıııesiyle ıı�raııılac.:ah zara,."ı zara,."ı 

VE HüR DüNYA 

Ülke içinde bu oyunlar oynanırken 
önceki hafta bilen 21, Montreal oyunla· 
n bazı gerçekleri daha bir açlAa çıkardı. 

Sosyalist ülke sporcularının görkem· 
li dereceleri ve kazandıkları madalyalar 
1980'de Moskova'da yapılacak olimpi
yatıarda madalya yerine hava alacakları 
gün gibi aşikar olan "Hür" dünya'yı yeni 
oyunlar düzenlemeye sevketti. Ancak bu 
oyunların sportif oyunlar olmadı�ını 
söyleyelim. 

Sadece aldıkları derece ve madalya
larla de�iI, tavır ve sözleriyle de "hür 
dünya"ya çok şeyler anlatan sosyaHs't 
ülke sporcularının, "hür dünya"dan ge· 
len meslektaşlarına bırakacakları şey 
herhalde madalya dc�iI, başka şeyler 
olacaktır. 

Batı Alman Frankfurter 
ise "sporculan bilimsel 
ilaçlarla insanlık sının 
bir şekilde geliştirmek 
mu?" diye soruyordu. 

"Hür dünya"nın 
gereksinimini dahi duymadıklan 
lerini böyle dile getirirlerken 
mokratik Cumhuriyeti'nde 
Neue Zeit, şöyle diyordu: 

"Başan sosyalizmindir. 
sporcumuz Montreal'den 
ile döndü. Bu, sosyalizmin 
ki başarısının bir örneeldir. 
kelerden SSCB ile Küba'nın 
bizleri sevindirdi", 

Bu sözler, iki dünya 
daki "spor ahlakı" 
göstergesiydi. 



ÇARKı 
METIN ÇULHADOLU 

"En zayıf halka" kavramı çok önemli. Mücadele deneyimi olanlar, ka
zanmak için hep karşı tarafın en zayıf halkasına yüklenirler. En zayıf halka
nın kırılması, taraflardan biri için, koşullara göre, uzun ya da kısa süreli yenil
gi ya da gerilemeleri ifade eder. 

"En zayıf halka" kavramı, teoride ve pratikte, sınıf mücadelesi içinde 
ortaya çıktı. Bugün de en büyük geçeriiliAi, sınıf mücadeleleri içinde buluyor. 
Sınıf mücadelesinin değişik alanlarda verildiği biliniyor. En zayıf halka kavra
mı bu alanların tümü için geçerli. Yine de, belirli dönemlerde, en zayıf halka
ya kimin ve hangi mücadele alanlarında yüklendiği daha açık olarak ortaya Çı
kıyor. En küçük bir kuşku ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde. 

Ideolojik mücadele üzerinde önemle durmak gerekiyor. Kimileri için 
ideolojik mücadele, "ortodoksluju" kaybetmemek için diğer ikisinin ardın· 
dan sıralanan bir başlıktan öte anlam taşımıyor. Ideolojik mücadele, diğerleri· 
nin yanında ikincil bir mücadele alanı olarak görülüyor. Mücadelenin bütünü 
içinde, ideolojik mücadelenin-taşıdığı büyük önem göz ardı ediliyor. Kimi za· 
man ideolojik mücadeledeki başarıların, diğer alanlardaki mücadelenin 
başarısı için bir ön koşul bile olabileceği unutuluyor. 

BURJUVAZININ BÜYÜK SILAHı 

Unutkanlık ve yanılgıların temelinde, günümüzde sınıf mücadelesinin 
kazandığı boyutların bütünüyle kavranamaması yatıyor. Bundan kurtulmak 
için bir noktada. çok açık ve kesin olmak gerekiyor: Burjuvazi, sınıf mücade
lesinde, sahip olduğu avantajları, sosyalist hareketin en zayıf halkasına yüklen
mek için kullanacak. Bu, başka soruları da beraberinde getiriyor: Burjuvazinin 
avant3jlı olduğu alanlar neler, sosyalist hareketin en zayıf halkası nerede? 

Birinci sorunun cevabı, burjuvazinin, toplumun örgütlü ve egemen sınıfı 
olmasında. yatıyor. Burjuvazinin egemen sınıf olarak örgütlenmesi, yalnızca, 
devlet kurumlarının sosyalist harekete karşı kullanılmasına ilişkin bir avantaj 
olarak görülmemel" Kurumsallaşmış egemeı\liğin, ideolojik mücadeleye iliş. 
kin başka yararları da var. Burjuvazinin ideolojik alandaki bu silahlarının ta· 
şıdığı önem, karşı tarafın en zayıf halkası ile birlikte düşünüld{iğünde apaçık 
ortaya çıkıyor. 

Bu da ikinci sorunun cevabını getiriyor: Sosyalist hareketin vazgeçilmez 
bir ögesi olmakla birlikte, onun en zayıf halkası'nı oluşturan yan, aydınlar. 
Burjuvazi aç sında.n, gerek siyasal mücadelenin baskı dönemlerinde uygulanan 
şiddet, gere� ;e ideolojik alandaki saptırma ve uyutmalar, en çok aydınlar ara
sında yansı" i buluyor. Gerek burjuvazinin şiddetinden ürkerek, gerekse bur
juva ideolojisinin "ince" şartlanmalarına kapılanarak, en büyük fire, aydınlar 
arasından veriliyor. 

Buraya kadar olanları, en açık biçimiyle Türkiye'nin son 20-30 yıllık 
pratiğinde somutlamak mümkün. Ancak b�nd�n önce, aydınlara ilişkin 
"ince" saldırıların evrensel planda bazı örneklerine değinmek gerekiyor. 

Burada da "Siyaset Çarkı" kavramı var. Bu kavram, "en zayıf halka" 
kavramı kadar önemli. üstelik, en zayıf halkayı oluşturanlarla çok yakından 
ilişkili. Burjuvazi, sosyalist mücadeleyi, kişilerin başını yiyen, herkesin diğeri 
nin kuyusunu kazmak istediği bir çark olarak göstermeye çalışır. "Örgütün 
yüksek çıkarları adına" anasını satan, yakınlarını ölüme gönderen tipler vardır 
burjuvazinin çizdiği tabloda. Inandığı dava adına hayatını hiçe sayanlar ise, 
yalnızca, "dar görüşlü", "fanatik" kişilerdir. Bunların öyküleri ise, "sosyalist 
greçekçilik adına yapılan hamasi edebiyattttır. 

AYDıNLARA "ıNCE" OYUN 

Burjuvazi bunları doğrudan kendisi mi yapar? Elbette, hayır. Başkaları
na yaptırır. Bunlar, sözde "burjuva toplumuna da karşı" olan yazar, çizer, 
edebiyatçı, politikacı ve filozof takımı. Çünkü başka araçlarla, sosyalist hare
ketin en zayıf halkasını kuşatma, ellerini kollarını budama olanağı yok. Önce 
" inandırıcı" olmak gerekiyor. 

. Siyaset çarkı tablosunun anahatlarını, yerleşik ve kurumsallaşmış bur
juva ideolojisi çiziyor. Içini, "burjuvaziye de karşı olan" küçük burjuva ay
dınlar dolduruyor. Örneğin, Jean Paul Sartre. "Siyaset Çarkı" Sartre'ın bir 
oyunu. Içinde, sosyalist mücadelede yer alan aydınları yılgınlığa, bezginliğe, 

LOCKHEED'DEN PARA ALANLAR KURTULABILIR MI ? 

Lockheed rüşvet olayı, adeta patlamaya hazır bir yanardağ gibi içten 
içe yanmaya devam ediyor. Özellikle başkent kulislerinde son zamanlarda 
yoğunlaşan söylentHer arasında, Demirel'e yakınlığı ile bilinen bir bakanın, 
Demirel'in elindeki rüşvet listesinde yer aldığı yolunda. 

Demirel'e yakınlığı ile bilinen bakanın yanısıra.> Demirel'e yine çok 
yakınlığı ile bilinen bir gazete yazarı da son zamanlarda rüşvet konusuna 
ilişkin "görüş"ler açıklıyor. Demirel'in yakını yazar, Japonya'nın eski baş
bakanının rüşvet suçu ile tutuklanması üzerine "lanaka" başlıklı bir yazı 
kaleme almış. Yazar, Amerika'nın Demirel'e verdiği dosyada, hiç bir "si ya-

umutsuzluğa ve inançsızlığa sürüklemek üzere düşünülmüş herfq' var. Tabi, 
Sartre'ın o ünlü "ikilem"ine uygun olarak. Ya müQddenin dıŞınol düşeceksin, 
ya da içinde kalıp insanlığını unulacaksın; en yakın Mbcbşını ötdüırteceksin, 
"örgüt" adına insanlığından utanacak işler yapacaksın. Sırtre'tn btv3manla
rı, bu ikilem içinde seçimlerini şöyle yapıyorlar: Kıdın ve viski. 

Kadın ve viskiyi seçenlere ise, burjuvazi her istediğini yaptıBbiliyor. 
"Siyaset Çarkı" $artre'ın oyunu olarak yalnızca bir örnek. lçeriii açı

sından Türkiye için çok önemli de değiL. Ancak, Türkiye için önemli olan 
başka noktalar var. Bunlar, "Siyaset Çarkı""ı" oturduğu çerçeveye ili,k..in. 
Bu çerçeve şöyle: En zayıf halka olan aydınlara yönelik burjuva kuşatması, 
başka aydınlar tarafından yapılıyor. Aydınların bir bölümü, diğer bölümüne 
karşı kullanılıyor. Bu, burjuvazinin, sınıf mücadeleleri içinde kazandığı büyük 
deneyimden ileri geliyor. Burjuvazi, küçük burjuvaziye karŞı en etkin silahHl 
yine küçük burjuvazi olduğunu biliyor. Sosyalizme yönelik küçük burjuva
ların karşısına, "sol" görünümlü başka küçük burjuvaları çıkarıyor. Amaç, yıl
gınlık, umutsuzluk yaratmak; birikimin kendisi için zararsız kanaJlarda eri
mesini sağlaQlak; sosyalist hareketin insan yiyen bir dişli olduğunu "kanıtla· 
mak". 

Burjuvazi, bildiklerini dünyanın her yerinde uyguluyor. Türkiye'de de. 
Sosyalist hareketin gelişip güçlendiği, aydınların sosyalist harekete btıldığı 
1960 sonrası için sayısız "saptırma" örnekleri bulmak mümkün. 

Ancak, en trajik örnekler 12 Mart döneminde yaşandı. 

ı 2 MART'IN DIŞLILERI 

"47'liler" sosyalizm adına yola çıktılar. Aralarında yüzlerce inanmış 
sosyalist vardı. Burjuvazi, bunların karşısına küçük burjuva bunaJımcllığını 
çıkaramadı. Türkiye koşullarında çıkaramazdı. Onun yerine, küçük burjuva 
radikalizmini çıkardı. Gençler, bir kaç "Iider"e inandılar. Onların pqinden 
gittiler. Sonra 12 Mart faşizmi geldi. "Lider"ler;n bir bolümü polis çıktı. Bir 
bölümü ortalıkta hiç görünmedi. Bir bölümü günah çıkardı. Diğer bir bölümü 
de "47'liIer"le birlikte hapisaneye girdi. "Siyaset Çarkı" oyunu burada oy· 
nandı. "Liderler" yıllarca peşlerinden gelen genç iOSiU1I� "yüz wırmediler". 
Kimileri, gençlerle konuşmadı bile. Yemekleri"i ayrıca yediler. Aristokr.ı.tça. 
bir yaşantı ile hapisane günlerini tamamladılar. Bütün bunl .... ın karŞısında 
gençlerin önemli bir bölümü "bakanlığı kıl payı kaçıran" liderlerinin çevir
diği siyaset çarkının dişlileri içinde kaldıklarını anladılar. Bugün bir çoğu mü
cadeleyi bıraktı. Umutsuzluk ve yılgınhk içinde. Diğer bölümü ise "güncel 
liderler" den bulamadıkları hayrı, arşivlerden çıkardıkları kişilerde anımya 
·kalktı. Kıvılcımlı patlaması, 12 Mart sonrası Türkiye'sinde böyle ortıya çıktı. 
Kıvılcımlı patlaması 2 yıl sürdü ve bitti. Ancak, 12 Mart'ın yarattığı daiınıklık 
ve yılgınlık, kimi aydınlar arasında arşiv merakını ayakta tutuyor. Bu merak, 
siyaset çarkı daha acımasızca döndüğünde son bulacak. 

işçi sınıfı bugün 12 Mart öncesini kat kat aşan bir bilinç ve birikim dü
zeyinde görülüyor. Aydınların durumu ise ortada. üzerlerinde kat kat ölü top
rağı, burjuvazinin başarı hanesine kaydedilecek biçimde, sosyaliımi bir 
"siyaset çarkı" olarak görüyorlar. Harekete kuşku ile bakıyorlar. Aydınl .... ın 
diğer bir bölümü ise, burjuvazinin kendilerine hazırladığı yeni oyunun üzerine 
gözü kapalı gidiyor. 

işte, en zayıf halka böyle kırılıyor. Böyle kırılmak isteniyor. 

Y AMALI LASTIKLERDEN SAKINMAK 

Bütün bunlara karşılık, en zayıf halkayı oluşturmaları, kesinlikle aydın
ların yadsınıp bir kenara itilmelerini gerektirmiyor. Lastikleri olmayan ıraba 
yürümez. Patlama teiiiikesi var diye arabanın lastiklerinden vazgeçilemez. 
Bunlar, gerçek. Ancak, yaşanan olaylara bakıp, başka gerçekleri de gÖfmek 
koşulu ile. Çünkü "siyaset çarkı" yeniden döndürülmek isteniyor. Siyaset 
çarkının yeniden döndürülmesi için önceleri bir değil bir kaç kez �tlayan 
lastikler, yamanıp yeniden arabaya takılmak isteniyor. Burjuvazi, bu wtik
leri yamıyor. Allayıp pullayıp piyasaya sürüyQr. 

Önemli olan, hangi görünüm le ortaya çıkarlarsa çıksınlar, her ın patla· 
maya hazır yamalı lastiklere güvenmemek. 

setçinin ismine rast1amamayl" temenni ediyor. 
Peki, listede bu tür isimlere rastlanırsa ne olacak? Demirel'in yızarı, 

inceden inceye bunun da cevabını vermeye çalışıyor. Şu sözlere bakalım: 
"Lockheed firmasından para almadıiı halde para verilmiş gibi isimlerini, dile
riz ki, orada görmeyelim. Para almamış veya verilmemiş de olsa, orada ismi 
geçen kimse bir vesika olmadığı için hukuken mahkum edilemese bile akibeti 
Tanaka'dan farksız olur." 

Anlaşılan, Demirel'in yazarı Lockheed olaYıN adı karışanları ancak 
para "almamaları" açısından savunabilecek. "Para almayanların", siyasal tQ
yatlarının sona ermesi konusunda ise elinden bir şey gelmeyeceğini, Tanaka 
örneği ile anlatmaya çalışıyor. 

Bakalım, Demirel de böyle,mi davranaCik? 
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alanlar neler, sosyalist hareketin en zayıf halkası nerede? 
cevabı, burjuvazinin, toplumun örgütlü ve egemen sınıfı 

Burjuvazinin egemen sınıf olarak örgütlenmesi, yalnızca, 
sosyalist harekete karşı kullanılmasına ilişkin bir avantaj 

memel" Kurumsallaşmış egemeı\liğin, ideolojik mücadeleye iliş. 
var. Burjuvazinin ideolojik alandaki bu silahlarının ta· 

karşı tarafın en zayıf halkası ile birlikte düşünüld{iğünde apaçık 

sorunun cevabını getiriyor: Sosyalist hareketin vazgeçilmez 
birlikte, onun en zayıf halkası'nı oluşturan yan, aydınlar. 

gerek siyasal mücadelenin baskı dönemlerinde uygulanan 
ideolojik alandaki saptırma ve uyutmalar, en çok aydınlar ara

buluyor. Gerek burjuvazinin şiddetinden ürkerek, gerekse bur
"ince" şartlanmalarına kapılanarak, en büyük fire, aydınlar 

olanları, en açık biçimiyle Türkiye'nin son 20-30 yıllık 
somutlamak mümkün. Ancak b�nd�n önce, aydınlara ilişkin 

evrensel planda bazı örneklerine değinmek gerekiyor. 
"Siyaset Çarkı" kavramı var. Bu kavram, "en zayıf halka" 

önemli. üstelik, en zayıf halkayı oluşturanlarla çok yakından 
sosyalist mücadeleyi, kişilerin başını yiyen, herkesin diğeri 

kazmak istediği bir çark olarak göstermeye çalışır. "Örgütün 
adına" anasını satan, yakınlarını ölüme gönderen tipler vardır 

tabloda. Inandığı dava adına hayatını hiçe sayanlar ise, 
görüşlü", "fanatik" kişilerdir. Bunların öyküleri ise, "sosyalist 

yapılan hamasi edebiyattttır. 

AYDıNLARA "ıNCE" OYUN 

bunları doğrudan kendisi mi yapar? Elbette, hayır. Başkaları
sözde "burjuva toplumuna da karşı" olan yazar, çizer, 

ve filozof takımı. Çünkü başka araçlarla, sosyalist hare
halkasını kuşatma, ellerini kollarını budama olanağı yok. Önce 

gerekiyor. 
tablosunun anahatlarını, yerleşik ve kurumsallaşmış bur
or. Içini, "burjuvaziye de karşı olan" küçük burjuva ay
Örneğin, Jean Paul Sartre. "Siyaset Çarkı" Sartre'ın bir 

sosyalist sosyalist mücadelede yer yer alan aydınları aydınları yılgınlığa, yılgınlığa, bezginliğe, bezginliğe, 

KHEED'DEN PARA ALANLAR KURTULABILIR MI ? 

rüşvet olayı, adeta patlamaya hazır bir yanardağ gibi içten 
ediyor. Özellikle başkent kulislerinde son zamanlarda 

söylentHer arasında, Demirel'e yakınlığı ile bilinen bir bakanın, 
rüşvet listesinde yer aldığı yolunda. 

Demirel'e yakınlığı ile bilinen bakanın yanısıra> Demirel'e yine çok 

"47'liler" sosyalizm adına yola çıktılar. Aralarında yüzlerce 
sosyalist vardı. Burjuvazi, bunların karşısına küçük burjuva 
çıkaramadı. Türkiye koşullarında çıkaramazdı. Onun yerine, 
radikalizmini çıkardı. Gençler, bir kaç "Iider"e inandılar. Onların 
gittiler. Sonra 12 Mart faşizmi geldi. "Lider"ler;n bir bolümü 
bölümü ortalıkta hiç görünmedi. Bir bölümü günah çıkardı. Diğer 
de "47'liIer"le birlikte hapisaneye girdi. "Siyaset Çarkı" oyunu 
nandı. "Liderler" yıllarca peşlerinden gelen genç iOSiU1I� "yüz 
Kimileri, gençlerle konuşmadı bile. Yemekleri"i ayrıca yediler. 
bir yaşantı ile hapisane günlerini tamamladılar. Bütün bunl 
gençlerin önemli bir bölümü "bakanlığı kıl payı kaçıran" liderlerinin 
diği siyaset çarkının dişlileri içinde kaldıklarını anladılar. Bugün 
cadeleyi bıraktı. Umutsuzluk ve yılgınhk içinde. Diğer bölümü 
liderler" d" den bulamadıkları hayrı, arşivlerden çıkardıkları kişilerde 
·kalktı. Kıvılcımlı patlaması, 12 Mart sonrası Türkiye'sinde böyle ortıya 
Kıvılcımlı patlaması 2 yıl sürdü ve bitti. Ancak, 12 Mart'ın yarattığı 
ve yılgınlık, kimi aydınlar arasında arşiv merakını ayakta tutuyor. 
siyaset çarkı daha acımasızca döndüğünde son bulacak. 

işçi sınıfı bugün 12 Mart öncesini kat kat aşan bir bilinç 
zeyinde görülüyor. Aydınların durumu ise ortada. üzerlerinde 
rağı, burjuvazinin başarı hanesine kaydedilecek biçimde, 
"siyaset çarkı" olarak görüyorlar. Harekete kuşku ile bakıyorlar. 
diğer bir bölümü ise, burjuvazinin kendilerine hazırladığı yeni 
gözü kapalı gidiyor. 

işte, en zayıf halka böyle kırılıyor. Böyle kırılmak isteniyor. 

Y AMALI LASTIKLERDEN SAKINMAK 

Bütün bunlara karşılık, en zayıf halkayı oluşturmaları, 
ların yadsınıp bir kenara itilmelerini gerektirmiyor. Lastikleri 
yürümez. Patlama teiiiikesi var diye arabanın lastiklerinden 
Bunlar, gerçek. Ancak, yaşanan olaylara bakıp, başka gerçekleri 
koşulu ile. Çünkü "siyaset çarkı" yeniden döndürülmek isteniyor. 
çarkının yeniden döndürülmesi için önceleri bir değil bir kaç 
lastikler, yamanıp yeniden arabaya takılmak isteniyor. Burjuvazi, 
leri yamıyor. Allayıp pullayıp piyasaya sürüyQr. 

Önemli olan, hangi görünüm le ortaya çıkarlarsa çıksınlar, 
maya hazır yamalı lastiklere güvenmemek. 

setçinin ismine rast1amamayl" temenni rast1amamayl" temenni ediyor. 
Peki, listede bu tür isimlere isimlere rastlanırsa ne olacak? Demirel'in 

inceden inceden inceye bunun da cevabını vermeye çalışıyor. Şu 
"Lockheed firmasından para almadıiı halde para verilmiş gibi 
riz ki, orada görmeyelim. Para almamış veya verilmemiş de 
geçen kimse bir vesika olmadığı için hukuken mahkum edilemese 
Tanaka'dan farksız olur." 

Anlaşılan, Demirel'in yazarı Lockheed olaYıN adı karışanları 
para "almamaları" açısından savunabilecek. "Para almayanların", 

ermesi konusunda ise elinden bir şey gelmeyece



ÇARKı 
METIN ÇULHAO(;LU 

"En zayıf halka" kavramı çok önemli. Mücadele deneyimi olanlar, ka· umutsuzluğa ve inançsızlığa sürüklemek üzere dütünülmüş herşey var. Tabi, 
un mak için hep karşı unfı" en zayıf h .. lkasına yüklenirler. En zayıf halka- Sartre'm o ünlü "ikilem"ine uygun olarak. Ya f1tÜQdeleoio dlŞIN dü$eceksin, 
nın kırılması, tın.f1ardan biri için, koşullara göre, uıu n ya da kısa süreli yenil· ya da içinde kalıp insanlığını unutataksın; en yakın ...-belaşını öldürteceksin, 
gi YOl da gerilemeleri ifade eder. "örgüt" adına insanlığından utanacak işler yapacaksın. Sırtre'ın ghramanb· 

"En uyıf halka" kavramı, teoride ve pratikte, sınıf mücadelesi içinde rı, bu ikilem içinde seçimlerini şöyle yapıyorlar: Kadın ve viski. 
ortaya çıktı. Bugün de en büyük geçerliliği, sınıf mücadeleleri içinde buluyor. Kadın ve viskiyi scçenlere ise, burjuvazi her istediğini Yilporabiliyor. 
Sınıf mücadelesinin değişik alanlarda verildiai biliniyor. En zayıf halka kavra· "Siyaset Çarkı" Sartre'ın oyunu olarak yalnızCiI. bir Öfnek. lçeriii açı. 
mı bu alınların tümü için geçerli. Yine de, belirli dönemlerde, en zayıf halka· sından Türkiye için çok önemli de değil. Ancak, Türkiye için önemli obn 
ya kimin ve hangi mücadele alanlarında yüklendiği daha açık olarak ortaya Çı' başka noktalar var. Bunlar, " Siyaset Çarkı" "ın oturduğu çerçeveye ilişkin. 
kıyor. En küçük bir kuşku ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde. Bu çerçeve şöyle: En zayıf halka olan aydınlara yönelik burjuva kup:tnwı, 

Ideolojik mücadele üzerinde önemle durmak gerekiyor. Kimileri için başka aydınlar tarafından yapılıyor. Aydınların bir bölümü, diğer bölümüne 
ideolojik mücadele, "ortodoksIuğu" kaybetmemek için diğer ikisinin ardın· karşı kullanılıyor. 8u, burjuvazinin, sınıf mücadeleleri içinde laundtğı büyük 
dan sıralanan bir başlıktan öte anlam taşımıyor. Ideolojik mücadele, diğerleri- deneyimden ileri geliyor. Burjuvazi, küçük burjuvaıiye kar,ı en etkin sibhın 
nin yanında ikincil bir mücadele alanı olarak görülüyor. Mücadelenin bütünü yine küçük burjuvazi olduğunu biliyor. Sosyalizme yönelik küçük buriuvıı· 
içinde, ideolojik mücadelenin ta,ıdığı büyük önem göz ardı ediliyor. Kimi za· ların karşısına, "sol" görünümlü başka küçük burjuvaları çıkarıyor. AINIç, yıl· 
man ideolojik mücadeledeki başarıların, diğer alanlardaki mücadelenin gınlık, umutsuzluk yaratmak; birikimin kendisi için z;;ır.ırsız kanallarcb eri· 
başarısı için bir ön ko,ul bile olabileceği unutuluyor. mesini sağlaıpak; sosyalist hareketin insan yiyen bir dişli olduğunu "kanıtla· 

mak". 
BURJUVAZININ BüYüK SILAHı 

Unutkanlık ve yanılgıların temelinde, günümüzde sınıf mücadelesinin 
kazandığı boyutların bütünüyle kavranamaması yatıyor. Bundan kurtulmak 
için bir noktada çok açık ve kesin olmak gerekiyor: Burjuvazi, sınıf mücade
lesinde, sahip olduğu avantajları, sosyalist hareketin en zayıf halkasına yüklen· 
mek için kullanacak. 8u, başka soruları da beraberinde getiriyor: Burjuvazinin 
avanujlı olduğu alanlar neler, sosyalist hareketin en zayıf halkası nerede? 

Birinci sorunun cevabı, burjuvazinin, toplumun örgütlü ve egemen sınıfı 
olmasında yatıyor. Burjuvazinin egemen sınıf olar.lk örgütlenmesi, yalnızca, 
devlet kurumlarının sosyalist harekete karşı kullanılmasına ilişkin bir avantaj 
olarak görülmemeli. Kurumsallaşmış egemerlliğin, ideolojik mücadeleye iliş
kin başka yararları da var. Burjuvazinin ideolojik alandaki bu silahlarının ta· 
şıdığı önem, karşı tarafın en zayıf halkası ile birlikte düşünüldüğünde apaçık 
omya çıkıyor. 

Bu da ikinci sorunun cevabını getiriyor: Sosyalist hareketin vazgeçilmez 
bir ögesi olmakla birlikte, onun en zayıf halkasını oluşturan yan, aydınlar. 
Burjuvızi aç sından, gerek siyasal mücadelenin baskı dönemlerinde uygulanan 
şiddet, gere� ;e ideolojik alandaki saptırma ve uyutmalar, en çok aydınlar ara· 
sında yansırr i buluyor. Gerek burjuvazinin şiddetinden ürkerek, gerekse bur· 
juva ideolojisinin "ince" şartlanmalarına kapılanarak, en büyük fire, aydınlar 
ırasından veriliyor. 

Buraya kadar olanları, en açık biçimiyle Türkiye'nin son 20·30 yıllık 
pratiğinde somutlamak mümkün. Ancak bundan önce, aydınlara ilişkin 
"ince" saldırıların evrensel planda bazı örneklerine değinmek gerekiyor. 

Buracb da "Siyaset Çarkı" kavramı var. 8u kavram, "en zayıf halka" 
kavramı kadar önemli. üstelik, en zayıf halkayı oluştur.lnlar!"a çok yakından 
ilişkili. Burjuvazi, sosyalist mücadeleyi, kişilerin ba,ını yiyen, herkesin diğeri 
nin kuyusunu kazmak istediği bir çark olarak göstermeye çalışır. "Örgütün 
yüksek çıkarları adına" anasını satan, yakınlarını ölüme gönderen tipler vardır 
burjuvazinin çizdiği tabloda. Inandığı dava adına hayatını hiçe sayanlar ise, 
yalnızca, "dar görüşlü", "fanatik" ki,ilerdir. Bunların öyküleri ise, "sosyalist 
greçekçilik adına yapılan hamasi edebiyat"tır. 

AYDıNLARA "INCE" OYUN 

Burjuvazi bunları doğrudan kendisi mi yapar? Elbette, hayır. Başkaları· 
na yaptırır. Bunlır, sözde "burjuva toplumuna da karşı" olan yazar, çizer, 
edebiyatçı, politikacı ve filozof takımı. Çünkü başka araçlarla, sosyalist hare
ketin en zayıf halkasını kuşatma, ellerini kollarını budama olanağı yok. Önce 
" inandırıcı" olmak gerekiyor. 

Siyaset çarkı tablosunun anahatlarını, yerleşik ve kurumsaltaşmı, bur
juva ideolojisi çiziyor. Içini, "burjuvaziye de karşı olan" küçük burjuva ay· 
dınlar dolduruyor. Örneğin, Jean Paul Sartre. "Siyaset Çarkı" Sartre'ın bir 
oyunu. Içinde, sosyalist mücadelede yer alan aydınları yılgınhğa, bezginliğe, 

LOCKHEED'DEN PARA ALANLAR KURTULABILIR MI ? 

lockheed rüşvet olayı, adeta patlamaya hazır bir yanardağ gibi içten 
içe yanmaya devam ediyor. Özellikle başkent kulislerinde son zamanlarda 
yoğunlaşan söylentiler arasında, Demirel'e yakınlığı ile bilinen bir bakanın, 
Demirel'in elindeki rüşvet listesinde yer aldığı yolunda. 

Demirel'e yakınlığı ile bilinen bakanın yanı.ıra, Demirel'e yine çok 
yakınlığı ile bilinen bir gazete yazarı da son zamanlarda rüşvet konusuna 
ilişkin "görüş"ler açıklıyor. Demirel'in yakını yazar, Japonya'nın eski baş· 
bakanının rüşvet suçu ile tutuklanması Uzerine "Tanaka" başlıklı bir yazı 
kaleme almış. Yazar, Amerika'nın Demirel'e verdiği dosyada, hiç bir "siya-

Burjuvazi, bildiklerini dünyanın her yerinde uyguluyor. TOrkiye'de de. 
Sosyalist hareketin gelişip güçlendiği, aydınların sosya.list harekete katıldığı 
1960 sonrası için sayısız "saptırma" örnekleri bulmak mümkün. 

Ancak, en trajik örnekler 12 Mart döneminde yaşandı. 

1 2  MART'IN DIŞLILERI 

"47'liler" sosyalizm adına yola çıktılar. Aralarında yüzlerce inanmış 
sosyalist vardı. Burjuvazi, bunların karşısına küçük burjuva buıulımcılığını 
çıkaramadı. Türkiye koşullarında çıkaramaıdı. Onun yerine, küçük burjuva 
radikalizmini çıkardı. Gençler, bir kaç "lider"e inandılar. Onla"n peşinden 
gittiler. Sonra 12 Mart faşizmi geldi. "lider"lerin bir bölümü polis çıktı. Bir 
bölümü ortalıkta hiç görünmedi. Bir bölümü günah çıkardı. Oiğer bir bölümü 
de "47'liler"le birlikte hapisaneye girdi. "Siy�t Çarkı" oyunu bur3da oy
nandı. " liderler" yıllara pe,lerinden gelen genç insanlM3. " yüz.  vermediler" . 
Kimileri, gençlerle konuşmadı bile. Yemeklerini ayrıca yediler. Aristokr.ııtça 
bir yaşantı ile hapisane günlerini tamamladılar. Bütün bunlMln brŞISlndı. 
gençlerin önemli bir bölümü "bakanlıjı kıl payı kaçıran" liderlerinin çevir· 
diğ i siyaset çarkının dişlileri içinde kaldıklarını anladılar. Bugün bil" çoiu mü· 
cadeleyi bıraktı. Umutsuzluk ve yılgınlık içinde. Diğer bölümü ise "güncel 
liderler" den bulamadıkları hayrı, arşivlerden çıkardıkları ki,ilerde Milmi1ya 
"kalktı. Kıvılcımlı patlaması, 12 Mart sonrası Türkiye'sinde böyle ortııya çıktı. 
Kıvılcımlı patlaması 2 yıl sürdü ve bitti. Ancak, 12 Mart'ın yar.ltlıiı dağın.ldık 
ve yılgınlık, kimi aydınlar arasında arşiv merakını ayakta tutuyor. Bu merak, 
siyaset çarkı daha acımasızca döndüğünde son bulacak. 

Işçi sınıfı bugün 12 Mart öncesini kat kat a�n bir bilinç ve birikim dü
zeyinde görülüyor. Aydınların durumu ise ortada. üzerlerinde kat bt ölü top
rağı, burjuvazinin ba,arı hanesine kaydedilecek biçimde, sosyalizmi bir 
"siyaset çarkı" olarak görüyorlar. Harekete kuşku ile bakıyorlar. AydıniMın 
diğer bir bölümü ise, burjuvazinin kendilerine hazırladığı yeni oyunun üzerine 
gözü kapalı gidiyor. 

Işte, en zayıf halka böyle kırılıyor. Böyle kırılmık ineniyor. 

Y AMALI LASTIKLERDEN SAKINMAK 

Bütün bunlara karşılık, en zayıf halkayı oluşturmaları, kesinlikle aydın· 
ların yadsınıp bir kenara itilmelerini gerektirmiyor. Lastikleri olmilyan araba 
yürümez. Patlama tehlikesi var diye arabanın lastiklerinden vazgeçilemez. 
Bunlar, gerçek. Ancak, yaşanan olaylara bakıp, başka gerçekleri de ,örmek 
koşulu ile. Çünkü "siyaset çarkı" yeniden döndürülmek isteniyor. Siyaset 
çarkının yeniden döndürülmesi için önceleri bir deAiI bir kaç keı patlayan 
lastikler, yamanıp yeniden arabaya takılmak isteniyor. Burjuvazi, bu lutik· 
leri yamıyor. Allayıp pullayıp piyasaya sürüy�r. 

önemli olan, hangi görünüm le omya çıkarlana çıksınlar, her an patla
maya hazır yamalı lastiklere güvenmemek. 

seıçinin ismine rastlamamayı" temenni ediyor. 
Peki, listede bu tUr isimlere rastlanırsa ne olacak? Oemirel'in yazırı, 

inceden inceye bunun da cevabını vermeye çalışıyor. Şu sözlere bakalım: 
"Lockheed firmasından para aimadıAı halde para verilmiş gibi isimlerini, dile
riz ki, orada görmeyelim. Para almamış veya verilmemiş de OISil, orada ismi 
geçen kimse bir vesika olmadığı için hukuken mahkum edilemese bile akibeti 
Tanaka'dan farksız olur." 

Anlaşılan, Demirel'in yazarı Lockheed olayına adı karışanları ancak 
para "almamaları" açısınd .. n savunabilecek. " Para almayanların" , siyasal ha· 
yatlarının sona ermesi konusunda ise elinden bir şey lelmeyeceAini, Tan:ık .. 
örneAi ile anlatmaya çalışıyor. 

Bakalım, Demirel de bÖyle.mi davranacak? 
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alanlar neler, sosyalist hareketin en zayıf halkası nerede? 
cevabı, burjuvazinin, toplumun örgütlü ve egemen sınıfı 

Burjuvazinin egemen sınıf olar.lk örgütlenmesi, yalnızca, 
sosyalist harekete karşı kullanılmasına ilişkin bir avantaj 
Kurumsallaşmış egemerll

karşı 
egemerll

karşı 
iğin, ideolojik mücadeleye iliş

yararları da var. Burjuvazinin ideolojik alandaki bu silahlarının ta· 
tarafın en zayıf halkası ile birlikte düşünüldüğünde apaçık 

sorunun cevabını getiriyor: Sosyalist hareketin vazgeçilmez 
birlikte, onun en zayıf halkasını oluşturan yan, aydınlar. 

gerek siyasal mücadelenin baskı dönemlerinde uygulanan 
ideolojik alandaki saptırma ve uyutmalar, en çok aydınlar ara· 

buluyor. Gerek burjuvazinin şiddetinden ürkerek, gerekse bur· 
"ince" şartlanmalarına kapılanarak, en büyük fire, aydınlar 

olanları, en açık biçimiyle Türkiye'nin son 20·30 yıllık 
pratiğinde somutlamak mümkün. Ancak bundan önce, aydınlara ilişkin 

evrensel planda bazı örneklerine değinmek gerekiyor. 
"Siyaset Çarkı" kavramı var. 8u kavram, "en zayıf halka" 

önemli. üstelik, en zayıf halkayı oluştur.lnlar!"a çok yakından 
sosyalist mücadeleyi, kişilerin ba,ını yiyen, herkesin diğeri 

kazmak istediği bir çark olarak göstermeye çalışır. "Örgütün 
adına" anasını satan, yakınlarını ölüme gönderen tipler vardır 

tabloda. Inandığı dava adına hayatını hiçe sayanlar ise, 
görüşlü", "fanatik" ki,ilerdir. Bunların öyküleri ise, "sosyalist 

yapılan hamasi edebiyat"tır. 

AYDıNLARA "INCE" OYUN 

bunları doğrudan kendisi mi yapar? Elbette, hayır. Başkaları· 
sözde "burjuva toplumuna da karşı" olan yazar, çizer, 

ve filozof takımı. Çünkü başka araçlarla, sosyalist hare
halkasını kuşatma, ellerini kollarını budama olanağı yok. Önce 

gerekiyor. 
tablosunun anahatlarını, yerleşik ve kurumsaltaşmı, bur
or. Içini, "burjuvaziye de karşı olan" küçük burjuva ay· 
Örneğin, Jean Paul Sartre. "Siyaset Çarkı" Sartre'ın bir 

sosyalist mücadelede yer alan aydınları yılgınhğa, bezginliğe, 

LOCKHEED'DEN PARA ALANLAR KURTULABILIR MI ? 

rüşvet olayı, adeta patlamaya hazır bir yanardağ gibi içten 
ediyor. Özellikle başkent kulislerinde son zamanlarda 

söylentiler arasında, Demirel'e yakınlığı ile bilinen bir bakanın, 
rüşvet listesinde yer aldığı yolunda. 

yakınlığı ile bilinen bakanın Demirel'e yine çok 

"47'liler" sosyalizm adına yola çıktılar. Aralarında 
sosyalist vardı. Burjuvazi, bunların karşısına küçük burjuva küçük burjuva 
çıkaramadı. Türkiye koşullarında çıkaramaıdı. Onun Onun yerine, yerine, 
radikalizmini çıkardı. Gençler, bir kaç "lider"e inandılar. 
gittiler. Sonra 12 Mart faşizmi geldi. "lider"lerin bir bölümü 
bölümü ortalıkta hiç görünmedi. Bir bölümü günah çıkardı. 
de "47'liler"le birlikte hapisaneye girdi. "Siy�t Çarkı" oyunu 
nandı. " l" liderler" yıllara pe,lerinden gelen genç insanlM3. " yüz.  " yüz.  
Kimileri, gençlerle konuşmadı bile. Yemeklerini ayrıca yediler. 
bir yaşantı ile hapisane günlerini tamamladılar. tamamladılar. Bütün Bütün bunlMln bunlMln 
gençlerin önemli bir bölümü "bakanlıjı kıl payı kaçıran" liderlerinin 
diğ i siyaset çarkının dişlileri içinde kaldıklarını anladılar. Bugün 
cadeleyi bıraktı. Umutsuzluk ve yılgınlık içinde. Diğer bölümü ise 
liderler" den bulamadıkları hayrı, arşivlerden çıkardıkları ki,ilerde 
"kalktı. Kıvılcımlı patlaması, 12 Mart sonrası Türkiye'sinde böyle 
Kıvılcımlı patlaması 2 yıl sürdü ve bitti. Ancak, 12 Ancak, 12 Mart'ın yar.ltlıiı 
ve yılgınlık, kimi aydınlar arasında arşiv merakını merakını ayakta tutuyor. 
siyaset çarkı daha acımasızca döndüğünde son bulacak. bulacak. 

Işçi sınıfı bugün 12 Mart öncesini kat kat a�n a�n bir bilinç 
zeyinde görülüyor. Aydınların durumu ise ortada. üzerlerinde üzerlerinde 
rağı, burjuvazinin ba,arı hanesine kaydedilecek biçimde, 
"siyaset çarkı" olarak görüyorlar. Harekete kuşku ile bakıyorlar. AydıniMın 
diğer bir bölümü ise, burjuvazinin kendilerine hazırladığı yeni yeni 
gözü kapalı gidiyor. 

Işte, en zayıf halka böyle kırılıyor. Böyle kırılmık ineniyor. ineniyor. 

Y AMALI LASTIKLERDEN SAKINMAK SAKINMAK 

Bütün bunlara karşılık, en zayıf halkayı oluşturmaları, 
ların yadsınıp bir kenara itilmelerini gerektirmiyor. Lastikleri olmilyan 
yürümez. Patlama tehlikesi var diye arabanın lastiklerinden 
Bunlar, gerçek. Ancak, yaşanan olaylara bakıp, başka gerçekleri 
koşulu ile. Çünkü "siyaset çarkı" yeniden döndürülmek 
çarkının yeniden döndürülmesi için önceleri bir deAiI bir 
lastikler, yamanıp yeniden arabaya takılmak isteniyor. Burjuvazi, 
leri yamıyor. Allayıp pullayıp piyasaya sürüy�r. 

önemli olan, hangi görünüm le omya çıkarlana çıkarlana çıksınlar, 
maya hazır yamalı lastiklere güvenmemek. 

seıçinin ismine rastlamamayı" temenni ediyor. 
Peki, listede bu tUr isimlere rastlanırsa ne olacak? Oemirel'in 

inceden inceye bunun da cevabını vermeye çalışıyor. Şu 
"Lockheed firmasından para aimadıAı halde para verilmiş gibi 
riz ki, orada görmeyelim. Para almamış veya verilmemiş de 
geçen kimse bir vesika olmadığı için hukuken mahkum edilemese 
Tanaka'dan farksız olur." 

Anlaşılan, Demirel'in yazarı Lockheed olayına adı 
para "almamaları" açısınd "almamaları" açısınd .. n savunabilecek. " P" Para almayanları
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ZUN .GEREGİDİR " 24 Temmuz'da başlayıp, 26 Temmuz akşami so
na eren TOB-DER'in 3. Olağan Kongresi beklenilen· 
den daha fazla ilgi gördü. Bu kongrenin, TOB-DER'in 
içerisindeki tıkanıklığı çözmesi tüm ilericilerin, yurt
severlerin ve sosyalistlerin özlemi idi. 

Demokmi Için Birlik grubu, grevli-toplu söz· 
leşmeli sendika hakkını alabilmeyi, TöB-DER'in 
örgütsel bağımsızlığını ve bütünlüğünün sağlanmasını, 
genel demokrasi mücadelesinde üzerine düşenleri yeri
ne getirmesini isteyen ilerici, sosyalist öğretmenlerin 
oluşturduğu bir gruptur. Bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesinin uzun soluklu bir mücadele olduğunun 
bilincinde, aceleciliğe kapılmadan, seçim kazanma pa· 
hasına hiçbir yanlışa açık kapı bırakmadan TOB·DER' 
in 3. Olağan Kongresine katılmış ve ilgi görmüştür. 
Kendiliğinden ortaya çıkmamış, içinde bulunulan du· 
rumu ve yapılması gerekeni işçi sınıfının bil imsel göz
lüğü ile gören, tabandaki öğretmenlerin çabası ve zor· 
lamasıyla oluşmuştur. 

Orgüt içinde, öğretmen sorunlarından kopuk, 
işçi sınıfı bilimine ters akımlar kendine gelişme ola
nağı bulmuştur. Bu akımların göreli olarak geliştiği 
açıktır. Bunun nedeni, tabandaki ilerici-devrimci 
birikim üzerine kurulmamış, i lkesiz ve devrimci müca
deleden kopuk, bu hareketin ürünü olmayan yönetim. 
lerdir. Oğretmen tabanın birliği üzerinde yükseıen, ba· 
ğımsızlık ve demokrasi mücadelesinde sağlam adımlar 
atan çalışmalara ihtiyaç duymuştur. Tabanımızın bu 
tavrının yansım.ası sonucu grubumuz kongre öncesi ve 
sırasında sorumluluğuna yaraşır tavrı göstermiştir. 
Bundan sonra da bu tavrını sürdürecektir. 

Grubumuz, lOB·DER'in bugüne kadar sürdürdü· 
ğü mücadeleyi eksikleriyle, yanlışlıklarıyle değerlen· 
dirmiştir. Kongreden yirmi gün önce yayınladığımız 
broşürde, işçi sınıfı biliminden kaynaklanarak genel 
olarak dünya ve Türkiye'yi değerlendirmeye çalıştık. 
Demokratik kitle örgütlerinin konumu ve yükümlÜ
lüklerini, TOB-DER'in önündeki adımları sıraladık. 
Kongre sırasında dağıttığımız ikinci broşürde, geçmiş 
yönetimin hatalarını koyduk. Onerilerimizi sergi ledik. 

lOB·DER'in kongresine katılan gruplardan bir 
kısmı farkl ı  isimlerde görünse de, somutta örgütümü· 
zün bütünlüğünü parçalayıcı maceracı, maoculuğun ve 
goşizmin etkisi altındaki gruplardı. Sağlıklı anlayışın 
ilk adımı bu hastalıklı gruplara karşı mücadele etmeyi 
gerektirir. Çünkü bu gruplar davranışlarıyla bilime 
karşı çıkarlar. Kitle örgütlerini iktidara yönelik hare· 
ketin araçları haline getirmeye ve onu bir parti gibi 
kullanmaya kalkarlar. 

Bunun dışındaki grupların ortak özelliği, anti
goşizm, anti·maoizm olarak gösterildi. Ve bu grupla
rın herşeye karşın birleşmesi savunuldu. I ttifak için 
öne sürülen ortak noktalar yeterli değildi. I ttifakın 
sağlam ilkelere dayanması ve bu ilkeleri hayata geçiri
ci sağlam unsurların kadrolarda görev alması asgari 
koşuldu. Her ittifak toplantısı, üç senden iki benden 
hesabına dönüşüyor, gruplardan bir kısmı, bu hesaba 
uygun yeni grupları doğuruyordu. I ttifak görüşmeleri 
inandırıcı olmadığı gibi, anti-goşizm, anti·maoizm 
sözleri havada kalıyordu. Maceracı akımlarla sözle de· 
ğil pratik içerisinde mücadele gereklidir. Geçen yöne
timde anti-goşist ve anti·maoist olduğunu söyleyen
ler, sayısal çoğunluğu sağlamakla birlikte, bu akımla· 
ra karşı hiç bir mücadele verememişlerdir. Tersine, 
bu i lkesiz birliğin hatalı tutumları sonucu, maceracı 
akımlar hiçbir dönemde olmadığı kadar örgüt içinde 
güçlenmiştir. 

Ayrıca, tabanın birlikteliğini esas kabul etmeyen, 
delegelik sayısı ile sınırlı ittifak anlayışı bizce geçerli 
olmamıştır. Bugün lOB-DER'in tabanında zorunlu 
bir anti·faşist birliktelik kendini dayatırken, demokra
tik solcu " Halkçı Eğitimciler" le ittifakı küçUmsemek, 
ya da bu birlikteliği yönetimde de sağlamak için 

samimi çaba göstermemek, ittifak anlayışının daha te· 
melinde bir sakatlık olduğunu ortaya koyar. Biz tl
banda gücü olmayan, bir kaç delege hesabına dayarun 
grupların ittifak anlayışına karşıyız. Delege heSôlbında 
zayıf görünse bile, tabanın en geniş kalıcı birlikteliği 
"Halkçı Eğitimciler"le ittifak aramayı zorunlu kılar. 
Bizce bu oluşum gerek bağımsızlık ve demokrasi mü
cadelesinde ve gerekse anti·faşist birlik yolunda olum· 
lu bir adımdır. Sosyalistler tabanın birlikteliğine 
önem verdiklerinden "Halkçı Eğitimci"lerin içerisin
de bulunmadıkları bir ittifakı düşünemezler. Grup 
olarak bu tavrımızı sürdürdük. Bundan sonra da $Ür-
dürmeye kararlıyız. 

TÖB·DER'in kendi iç işleyişi açısından ve 
genel olarak ülkemizdeki demokratik mücade
le açısından önündeki !ıkanıklıklar nelerdir? 
Örgütün bütünlüğünü ve bundan hareketle de
mokrasi mücadelesindeki etkinliğini köreiten 
engeUer nelerdir? 

Dünyada verilmekte olan bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesi ülkemizde demokrui, anti

DeIJGmu oy(o lO'. 
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demokrasi çatışması biçiminde uç vermekıe, demok
r.acik mücadeleyi kaçınılmaz güncel görev haline getir
mektedir. Tüm anti-faşist, anti-emperyalist örgütlerle 
birlikte, TÖB·DER demokrasi mücadelesinde daha et
kin biçimde yerini almalıdır. Kazanılmış hak ve özgür
lüklerin korunması, bunların hayata geçirilmesi, gide
rek yeni hak ve özgürlüklerin elde edilmesi bu müca
delenin sağlıklı bir biçimde verilmesine bağlıdır. 

Günümüz Türkiye'sinde faşist tırmanış her geçen 
gün yeni mevziler kazanmakıa, güdük hak ve özgürlük
lerimizi daha da kısabilmenin yollarını aramaktadır. 
MCnin iktidar olmasıyla beraber faşist tımanış daha 
da hızJanmış, demokrasiden yana tüm kuruluşlar ağır 
bir baskı altına alınmak istenmiştir. Binlerce öğret
men kış kıyamet denmeden sürülmüş, birçoğu açlığa 
terkedilmiş, daha kötüsü yedi arkadaşımız öldürül
müştür. Sokaklarda öldürülen işçi ve öğrencilerin ka
tilleri bulunamaz olmuştur. 

TOB-DER'in demokrasi mücadelesindeki yerini 
ve işlevini doğru değerlendirmek, geneldeki demokra
si mücadelesini doğru değerlendirmeye bağlıdır. De· 
mokrasi mücadelesi pek çoklarının zannettiğ; gibi, 
salt soyut haklar ve özgürlükler mücadelesi değildir. 
Demokrasi mücadelesi tüm çalışanların yeni haklar 
kazanma, geçim koşullarını iyileştirme uğraşısını da 
içerir. Bu mücadele, işçi sınıfının politik hareketiyle 
uyumlu ve onun öncülüğünde yürütüldüğünde başarılı 
olur. 

Kitle örgütlerinin demokrasi mücadelesinde kendi 
üzerlerine düşeni yerine getirebilmesi, bu örgütlerin 
her türlü sapma sayılabilecek görüşlerden arındırılmış 
olması ile mümkündür. Kitle örgütlerine, siyasi parti 
işlevi veren, farklı siyasal çizgilerin mücadele alanı 
haline getirmek isteyen, tabanın ekonomik, demokra
tik, mesleki sorunları ile uğraşmayı küçümseyen ma
ceracı görüşler, bu örgütlerin işlevini tıkayan girişim
ler olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle TÖB
DER 'in anti·faşist, anti-emperyalist mücıdelede ' et
kenliğini sağlamakJdışa dönük mücadelesinin boyutla
rını genişletmek, anti.faşist unsurların birliğini sağla
mak ve bunları örgüt çatısı altında toplamak gerek
mektedir. Bunu sağlayabilmek için, kitlenin somut ta
leplerinden hareket etmek, burjuvazi ile öğretmenle· 
rin neden karşı karşıya olduğunu ortaya koymak, em
peryalizmin öğretmen sorunlarındaki yansımalarını 
açığa çıkarmak ve bunları öğretmen kitlesine mal 
etmek gerekir. Bunlar hayata geçirildiği an, daha ge· 
niş öğretmen kitlesini TOB·DER'in bünyesinde top
layabiliriz. örgüt birliğini ve bütünlüğünü geliştirebi
liriz. Faşizm özlemcilerinin öğretmen kesiminde kitle 
tabanı yır.ttnusını engellemiş oluruz. Böylece örgütü
müzün demokrasi mücadelesindeki etkinliğini artırmış 
oluruz. 

Yukarıda saydıklarımızı yerine getirmek tabana 
rağmen gerçekleşmez. Tabanın istek ve özlemlerinden 
kalkan sağlıklı kadrolar doğru politikayı tesbit edip 
uygulayabilir. Tabanın birlikteliği ilkesi üzerine kurul
mamış, tabanda gelişen hareketin ürünü olmayan, ta
bandan kopuk, kendi içerisinde uyumu sağlayamamış 
kadrolar, TOB·DER'in demokrasi mücadelesindeki et
kinliğini köreiten engeller olarak görülmektedir. 

Grup olarak daha önce, kongre sırasında "kurul
taydan çıkacak yönetim bileşimi, t temel konular
daki görüşlerde net ve açık, saygın ve ağırlıklı, uyum· 
lu çalışabilecek bir bileşim olmalıdır. Çünkü bu bile
şimiere sahip olmayan yönetim. örgütümüzü baJarıya 
götüremeyecek, içine düşülen bunalımı daha da derin
leştirecektir." demiştik. Bu endişemizi korumakta
yız. Geçen dönemki yönetimin ilkesizlik üzerine oluş' 
turulmasının sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Şimdi
ki yönetimin aynı sonuçları yaratmıyacağmı söyleye
miyoruz. 

Son seçimlerde iş başına gelen grup, bu ek
siklik ve aksaklıkların giderilmesinde, sizce 
Iıangi ölçüde etkili olacaktır? 

Anadolu'nun dört bir köşesinden gelen be�yüzel
liyi aşkın TOB-DER delegesi, çeşitli olumsuz girişim· 
lere karşı üç gün süreyle yoğun bir çalışma yaptılar. 
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Örgütümüıün iç işleyişini ilgilendiren bir  takım konu
ları en yetkili organ olarak karara bağladllar.Özellikle 
profesyonel yöneticilik konusunda önerilen tüzük de· 
ğişikliğini reddederek, örgütümüzü önemli bir mali yü
kümlülükten kurtardılar. 

Biz Demokrasi Için Birlik grubu, Demokratik 
Sol cu "Halkçı Eğitimciler"le beraber, bugün görev 
alan ekibin karşısına bir liste ile çıktık. Kendi görüşle
rimizi ve ilkelerimizi koyarak kendilerini eleştirdik. 
TöB-DER'; yönetmek amacıyla kongreden görev iste· 
dik. Kongremizin görev verme tercihini bu arkadaşla
rımızdan yana kullanmasını büyük bir saygı ile karşıIa
dık. "Demokratik Merkeziyetçiler" grubuna en ağır 
dille sataşan, ancak, dar grupçu çıkarlarını örgütün 
geleceğinden daha üstün tutarak, gene bu gruba oy 
verme kararı alan ve bu grubun seçim kazanmasında 
başlıca etken olan bir grup, bu davranışı ile, TOB· 
DER 'in seçim sonrası içine düşeceği bütün zaaflara 
ortak olduğunu - sorumlu olduğunu - kabul etmiş 
sayılır. "Bu çizgi zaten çöküvor. ileride biz dahi lüclU 

olarak geleceğiz" zihniyeti TOB·DER'e hakim olma
malıdır. Seçimleri kazanan grubun, Demokratik Mer
keziyetçiliğin özünü oluşturan kongre kararlarına ve 
tüzük hükümlerine bağlı ve saygılı kalarak getireceği 
ilkelerin işlerlik kazanmasına yardımcı olacağız. TÖB· 
DER 'in eksiklik ve aksaklıklarını giderici girişimlerini 
destekleyeceğiz. Özellikle, güçlü ve birliğini koruyabi
len bir TÖB-DE R  için atılan her adımı, grevli toplu 
sözleşmeli sendikalaşma için her çabayı göstereceğiz. 
Maoculuğa ve goşizme karşı en tutarlı ve en kararlı 
mücadeleyi biz vereceğiz. Bu tavrımızı sosyalist so
rumluluğu" bize yüklediği bir görevolarak kabul edi
yoruz. 

T,Üm bu olul;11lu tavrımıza karşın seçimleri kaza
nan grubun TOB-DER'in önünde bulunan tıkanıklık
Iarı kaldıracağını söylemek, bu grubun gerek kongre 
öncesi ve gerekse kongre sırasındaki ilkesiz yaklaşım
ları, ne pahasına olsa seçimi alma girişimleri ve önce
ki deneyleri açısından, mümkün değildir. 

Biz kongre kararlarına ve tüzük hükümlerine nok
tası noktasına uyarak, bu gruba kuşı en tutarlı muha
lefeti sürdüreceğiz. 

Seçimlerde 1 77 oy alarak, örgüt içinde be
lirli bir tabanı ve etkenliği temsil ettiğiniz or
taya çıktı. Demokrasi Için Birlik grubu bun
dan böyle ortaya kuyduğu ilkeier doğrultu
sunda hangi çalışmaları yapacaktır? 

Israrla savunarak gerçekleştirdiğimiz demokratik 
sol "Halkçı EğitimeiHlerle birliğimizi güçlendirerek 
ilkeli politikamızı ve muhalefetimizi sürdüreceğiz. Bu 
bizim irademizden çok tabanımızın birlikteliğe yöne
lik çalışma ve girişimlerinin sonucu olacaktır. Hemen 
belirıelim ki, bu muhalefet elme gereği kişisel özlem· 
lerimizden doğmamaktadır. Bu muhalefet, öğretmen 
kitlesinin demokrasi bağımsızlık mücadelesinin gide
rek işçi sınıfımızın hareketiyle uyum içerisine girmesi 

zorunluluğunun bir sonucudur. Bir b;ı,Q deyişle. 
tabanın objektif istemleriyle, olmnı gereken istemle
rini hayata geçirecek bir yönetim, ancak TöB-DER'j 
gerçek işlevine kavuşturabilir. Bu gereklilik, muh;ıle
fetimizi bugünden gündeme getirmektedir. Örpjt so
rumluluğumuz bizi bir yanda kongre kararlarına say
gılı olmaya zorlımakta, öte yancb: ciddi ve yapıcı mu· 
halefetimizi de zorunlu kılmaktadır. 

TÖB·DER içerisinde sosyalist öğretmenler, ilkeli, 
örgütlü ve sağlıklı bir ittif;ık anlayışı ile ilk defa se
çimlere girmiştir. Kazandığı destek hiç de küçümse
necek bir potansiyel değildir. Hele kongre öncesi ve 
sınuında takındığımız açık ve dürüst tavrın sadece 
delegelerce değil, tüm üyelerimizce değerlendirildiği 
kanısını taşımaktayız. Bu bizim yarınlara daha güven
li. bilinçli ylirümemizi, tabanın birlikteliğini gğlama
da sonuç almamızı, örgütümüzün geleceği açısmcb:n 
daha çok çalışmamızı zorunlu kılmaktadır_ 

Birtakım grupIMin bize dayattıklan şartıva kar
sın her ne pahasına birlik anlayışına evet demedik. 

Bu tavrımız arkadaşlarımızca benimsendi. Oğretmen
lerimizin istediği birlik en geniş tamnı kapsayan) 
TOB-DER'in mücadelesini geliştirici somut sorun�rı
nı kucaklayıcı, sağlam tutarlı bdrolan cbyanan bir4 
!iktir. 

Güçlü ve birlik içinde bir TOB-DER'in oluşması 
ve gerçek işlevine kavuf<1bilmesi, sahte anti-goşisı ta
vırlar ileri sürerek, esasında goşizmin bir N.jka tiiii
nü oluşturanların, ilkeli yakl;ışımımızı perdeleyen ta
vırlarıyla mümkün değildir. 

Sözde anti-goşinler kongremizin önemini küçüm
semeyle görevli goşist unsurların şarlatanlığını istis
mar ederek, ilkeli, tutarlı ve dürüst tavrımızı delqeler
den saklamaya özel gayret gösterdiler. Son.ımlu ıhıvra
"'şımızı (biıim için"nasılolsa başka türIU ıhıvranımu
lar" diye düşündüler ve) kongre taktiti olarak kullın
dılar. Kongremizi sulandıran goşisderin ıirişimlerini, 
sahte ve ilkesiz birlik edebiyatıarına ıerekçe yapmaya 
çalıştılar. Bu durumu, örgüt sorumluluğunu yii'eğin
de duyan delege ı.rkildaşl;ırımIUı ger�ği gibi açıklıy. 
madık. 

Öteyandan, sorumwzeaı, M;ıocul;ırl;ı işbirliği y<ıp
tığımız $Öylentileri ÇıkMıldı. Biz, anti-m;ıcKu mücade
lemiz mkkında tereddütlü değildik ve değiliz. Bu yüz
den sosyalist ahlakla bağdaşm;ıyan $Öylentilerin sa
hiplerine cevap verme gereğini bile duymadık. Unut
mayalım ki, sosyalistler için aımcın kutsallığı bıhır 
onları o ;ımaca ul;ıştıracak araçların da kutsal olması 
gerekir. 

Bu nedenle biz mücadele ..,;ıçlarımızı dün olduğu 
gibi. bugün de titizlikle seçeceliz. Bizi hedefe ulaştır
sa bile, yal;ın, tezvirat ve sıhtekarlık dolu araçları red
dedecek ve bu araçları kull;ınanl;ırın Uzerine yUrilyece
ğiz. Bu bizim ve gerçek sosy;ılistlerin vngeçeme-
yecekleri bir ahlak anlayışıdır. 

. 

Kısaca, TöB-DER'j temsil edecek bir yönetimin 
işbaşına gelmesi için, örgütUmüze en ufak bir yar;ı ver
meden, kongre kararlarına ve örgütümüzün tUzüğUne 
b;ığlı kalarak muhalefet görevimiZi ve sorumlulutu
muzu yerine getireceğiz. 

öncülüğünde yürütüldüğünde başarılı 

ütlerinin demokrasi mücadelesinde kendi 
yerine getirebilmesi, bu örgütlerin 

sayılabilecek görüşlerden arındırılmış 
mümkündür. Kitle örgütlerine, siyasi parti 

siyasal çizgilerin mücadele alanı 
isteyen, tabanın ekonomik, demokra

sorunları ile uğraşmayı küçümseyen ma
örgütlerin işlevini tıkayan girişim

karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle TÖB
anti-emperyalist mücıdelede ' et

dışa dönük mücadelesinin boyutla
anti.faşist unsurların birliğini sağla

örgüt çatısı altında toplamak gerek
mektedir. Bunu sağlayabilmek için, kitlenin somut ta

etmek, burjuvazi ile öğretmenle· 
karşıya olduğunu ortaya koymak, em

öğretmen sorunlarındaki yansımalarını 
ve bunları öğretmen kitlesine mal 

Bunlar hayata geçirildiği an, daha ge· 
kitlesini TOB·DER'in bünyesinde top

birliğini ve bütünlüğünü geliştirebi
özlemcilerinin öğretmen kesiminde kitle 

engellemiş oluruz. Böylece örgütü
mücadelesindeki etkinliğini artırmış 

dıklarımızı dıklarımızı yerine yerine getirmek getirmek tabana tabana 
gerçekleşmez. Tabanın istek ve özlemlerinden 

kadrolar doğru politikayı tesbit edip 
Tabanın birlikteliği ilkesi üzerine kurul

gelişen hareketin ürünü olmayan, ta
kendi içerisinde uyumu sağlayamamış 

ER'in demokrasi mücadelesindeki et
engeller olarak görülmektedir. 
daha önce, kongre sırasında "kurul

yönetim bileşimi, t temel konular
ve açık, saygın ve ağırlıklı, uyum· 
bileşim olmalıdır. Çünkü bu bile

olmayan yönetim. örgütümüzü baJarıya 
götüremeyecek, içine düşülen bunalımı daha da derin

demiştik. Bu endişemizi korumakta
dönemki yönetimin ilkesizlik üzerine oluş' 

sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Şimdi
sonuçları sonuçları yaratmıyacağmı yaratmıyacağmı söyleyesöyleye

seçimlerde iş başına gelen grup, bu ek
aksaklıkların giderilmesinde, sizce 

etkili olacaktır? 

olarak olarak geleceğiz" geleceğiz" zihniyeti TOB·DER'e zihniyeti TOB·DER'e hakim hakim olmaolma
malıdır. malıdır. Seçimleri kazanan grubun, Demokratik MerMer
keziyetçiliğin keziyetçiliğin özünü oluşturan kongre kararlarına ve ve 
tüzük tüzük hükümlerine bağlı ve saygılı kalarak getireceği getireceği 
ilkelerin işlerlik kazanmasına yardımcı olacağız. TÖB· TÖB· 
DER 'in eksiklik ve aksaklıklarını giderici girişimlerini girişimlerini 
destekleyeceğiz. Özellikle, güçlü ve birliğini koruyabikoruyabi
len bir TÖB-DE R  için atılan her adımı, grevli toplu toplu 
sözleşmeli sözleşmeli sendikalaşma için her çabayı göstereceğiz. ğiz. 
Maoculuğa Maoculuğa ve goşizme karşı en tutarlı ve en kararlı lı  
mücadeleyi mücadeleyi biz vereceğiz. Bu tavrımızı sosyalist soso
rumluluğu" rumluluğu" bize yüklediği bir görevolarak kabul kabul ediedi
yoruz. yoruz. 

T,Üm T,Üm bu olul;11lu tavrımıza karşın seçimleri kazaseçimleri kaza
nan nan grubun TOB-DER'in önünde bulunan tıkanıklıktıkanıklık
Iarı Iarı kaldıracağını söylemek, bu grubun gerek kongre kongre 
öncesi öncesi ve gerekse kongre sırasındaki ilkesiz yaklaşımyaklaşım
ları, ne pahasına olsa seçimi alma girişimleri ve önce
ki deneyleri açısından, mümkün değildir. 

Biz kongre kararlarına ve tüzük hükümlerine nok
tası noktasına uyarak, bu gruba kuşı en tutarlı muha
lefeti sürdüreceğiz. 

Seçimlerde Seçimlerde 1 71 77 7 oy alarak, alarak, örgüt örgüt içinde içinde bebe
lirli lirli bir tabanı ve etkenliği temsil ettiğiniz or
taya çıktı. Demokrasi Için Birlik grubu bunbun
dan böyle ortaya kuyduğu ilkeier ilkeier doğrultudoğrultu
sunda hangi çalışmaları yapacaktır? yapacaktır? 

Israrla savunarak Israrla savunarak gerçekleştirekleştirdiğimiz diğimiz demokratik demokratik 
sol "Halkçı EğitimeiHlerle birliğimizi güçlendirerek güçlendirerek 
ilkeli politikamızı ve muhalefetimizi sürdüreceğiz. Bu Bu 
bizim irademizden çok tabanımızın birlikteliğe yöneyöne
lik çalışma ve girişimlerinin sonucu olacaktır. Hemen Hemen 
belirıelim ki, bu muhalefet elme gereği kişisel özlem· kişisel özlem· 

Bu Bu tavrımız arkadaşlarımızca arkadaşlarımızca 
lerimizin lerimizin istediği birlik 
TOB-DER'in TOB-DER'in mücadelesini 
nı nı kucaklayıcı, sağlam tutarlı 
!iktir. !iktir. 

Güçlü Güçlü ve birlik içiniçinde 
ve ve gerçek işlevine kavuf<1bilmesi, 
vırlar vırlar ileri sürerek, esasında 
nü nü oluşturanların, ilkeli yakl;ı
vırlarıyla vırlarıyla mümkün değildir. 

Sözde Sözde anti-goşinler kongremizin 
semeyle görevli semeyle görevli goşist unsurların 
mar mar ederek, ilkeli, tutarlı ve 
den den saklamaya özel gayret 
"'şımızı "'şımızı (biıim için"nasılolsa 
lar" lar" diye düşündüler ve) kongre 
dılar. dılar. Kongremizi sulandıran goşisderin 
sahte sahte ve ilkesiz birlik edebiyatıarına 
çalıştılar. çalıştılar. Bu durumu, örgüt 
de de duyan delege ı.rkildaşl;ırımIUı 
madık. madık. 

Öteyandan, sorumwzeaı, Öteyandan, sorumwzeaı, 
tığımız tığımız $Öylentileri ÇıkMıldı. 
lemiz lemiz mkkında tereddütlü 
den den sosyalist ahlakla bağdaşm;ıyan 
hiplerine hiplerine cevap verme gereğ
mayalım mayalım ki, sosyalistler için 
onları onları o ;ımaca ul;ıştıracak ul;ıştıracak 
gerekir. 

Bu Bu nedenle nedenle biz biz mücadele mücadele 
gibi. gibi. bugün de titizlikle seçeceliz. 
sa sa bile, yal;ın, tezvirat ve sıhtekarlık 
dedecek dedecek ve bu araçları kull;ınanl;ırın Uzerine 
ğiz. ğiz. Bu bizim ve gerçek 
yecekleri yecekleri bir ahlak anlayışıdır. 

Kısaca, Kısaca, TöB-DER'j temsil 
işbaşına gelmesi işbaşına gelmesi için, örgütUmüze 
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için içimizdeki sağlam unsurların demokrasi için 
bütün sol ve ilerici kuruluşların bir ölçüde birbirleri 
ile uyumlu çalışmalarını yararlı hatta bu dönemde zo
runlu görürüı. Bu uyumlu çalışmayı sağlıyabilmek 
için uğr:.ştık. Yeterince solcu olamamaktan ötürü kı
nanmayı duymazlıktan, görmezlikten gelerek uğraş
tık. Bildiğiniz gibi başaramadık. 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ile, hangi 
ilkeler etrafında ittifak kurdunuz? 

Demokrasi için Birlik ekibindeki arkadaşları ve 
TÖB-DER'e ilişkin görüşlerini ittifak görüşmelerinde 
yakından tanıma ve öğrenme olanağını bulduk. De
mokratik kitle örgütlerine yaklaşımlarını değerlendir
dik. O arada TÖB-DER'e bakış açılarımu: arasında 
önemli sayılabilecek ayrılıkların olmadığını gördük. 
Görüşmelerdeki kararlı ve tutarlı tavırları ile birliğin 
bu ölçüde sağlanmasında olumlu katkılannı belirt
mek isterim. Her iki ekibin TÖB-DER'e açık yürekle 
yaklaşımı, karşılıklı güven birlikte hareketimizi sağla
dı. 

TOB-DER'in genel sorunlarının değerlendirilme
sinde, dünya dev�imci pratiğinde, ülkemizde sÜrdürü
len antifaşist, antiemperyalist ve demokrasi mücadele
sinde en yakın olduğumuz ekip Demokrasi için Birlik 
ekibi idi. 

Birlikte hareketimiz salt bununla da sağlanmış 
değildir. Aramızda TOB-DER'in işlevi ile ilgili olarak 
anlaşabileceğimiz, hatta ayrı olmadığımız ilkeler var. 
Bu ilkeler etrafında birlikte hareket ettik. Seçimlere 
ortak liste ile girdik. 

Bu ilkelerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: 

• Tabana dayalı bir birliğin kurulması TöB
DER için bugün bir zorunluluktur. Bu birliğin kalıcı 
olması için gerekli ortam yaratılmalıdır. 

• Öğretmenlerin somut sorunları ülke sorunla
rının bütünlüğü içinde düşünülmelidir. 

• TÖB-DER yönetimi ve kongreleri soldaki siya
si çizgilerin, özellikle sol sapmaların çatışma alanı 
olmaktan kurtarılmalıdır. 

• Sağlıklı işleyiş, örgütiçi demokrasi ile sağla
nabilir. Sapmalara ilişkin örgüt disiplini, tüzük hüküm
leri içinde kalınarak sağlanmalıdır. 

• Demokrasinin tüm kuralları ile işlerliğini iste
-yen kuruluşlarla etkileşim içinde bulunulması ve güç
birliğine gidilmesinin yararlarına inanıyoruz. 

• Ülke ve öğretmen sorunlarını bilen, bunlara 
sağlıklı çÖ7ümler aramaya kararlı, örgüt deneyi olan, 
uyum içerisinde çalışabilecek bir yönetimin oluştu
rulması gereklidir. 

Kongrede seçimleri kazanan bugünkü yö
netim, TöB-DER'i içinde bulunduğu buna
hmdan çıkarabilir mi? 

Kongreden çıkan sonuçları saygı ilc karşıladık. 
Genel olarak sol sapma diye nitelediğimiz, özel an
lamda burada bir ad vermeye gerek duymadığımız 
gruplara, kongrede hemen aracıkta devrim yapmaya 
kalkışabiiecek aceleci gruplara kongre tarafından veri
len oy hafifliğini sağduyunun somut bir belirtisi ola· 
rak görüyoruz. 

Kabul etmek gerekir ki öğretmenler, ilk kez ve 
geniş ölçüde örgütlerinin bir bunalıma sürüklendiğini 
son yönetim sırasında gözledi ler. Biz şimdi bugünkü 
ekibin TÖB-DER'i bu bunalımdan kurtarmasını, eko
nomik, demokratik ve mesleki sorunlarımızı iyi vur
gulamasını ve bunlara günümüzde geçerli olabilecek 
ÇÖzümler getirmesini istemekıeyiz. Falla iyimser 
olduğumULU söyleyebilecek durumda değilim. Çünkü 
yönetime gelen ekip bir önceki ekibin oturduğu mad
di temeller ü7erinde oluşmuştur. Aynı düşüncelerle 
birleşme, bütünleşme ve bağlaşma çabalarının tümü· 
nün olumlu bir sonuca ulaşamamasında bu ekibin 
olumsuı yaklaşımlarının etkisi olduğu kanısındayuz. 

Kanım17ca gcnişıttif"ksağlanabilseydi, siyasal ör· 

gütlerle ilişkiler hem daha verimli kurulabilir, hem de 
örgütün bağımsızlığına ilişkin kuşkulardanı daha ko· 
lay arınmak mümkün olurdu. 

Çevrenin diğer unsurlarına göre çok daha sağlıklı 
bulduğumuzu belirttikten sonra bile, ekibi oluşturan 
gruplardan birinin varoluş nedenine bakıldığında çev
resel sorunları genel· sorunlardan soyutlayan bir yak
laşımın ağırlıkta olduğunu görürüz ki bütün hoşgörü
mÜLe karşın asıl kaygılarımızdan birisi bu noktada 
odaklanmaktadır. Böylesi bir bileşimin öğretmen kit
lesi ile kucaklaşıp onun somut sorunları etrafında 
kenetlenmesi bize oldukça zor görünmektedir. 

Seçim sonuçlarını saygı ile karşıladığımızı belirt
miştik. Fakat "Büyük bir örgütün yönetimi, geniş bir 
tabanın desteği ile başarıya ulaşabilir" biçimindeki 
görüşümüzü de değiştirmedik. Seçime katılan dört 
listenin oluşturduğu 202 - 1 7 7  - 77 - 42 şeklindeki 
tablo bazı grupları belirli ilkeler etrafında bağIaşma
ya ısrarla çağırmada ne denli haklı olduğumuzu gös-

termektedir. Olumlu bileşim gerçekleşemeyinceDir kı
sım delegelerin seçimlere katılmadığı gerçeğini de 
gruplar kendi özeleştirilerinde değerlendireceklerdir. 

Görülüyor ki yeni yönetim normal çoğunluktan 
uzaktır. Konuyu delege düzeyinden tabana indirince 
bu yönetimin dayandığı tabanın onda bire bile ula· 
şabileceğini i söylemek aslında çok iyimser bir gö
rüşle mümkün olabilir. 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ile kurdu
ğunuz ittifakı bundan böyle de sürdürecek 
misiniz? Sürdürmeyi düşünüyorsanız, bu nasıl 
ve hangi ilkeler ışığında gerçekleşecek? 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ile ittifakımız sub· 
jektif niyetler sonucunda oluşmamıştır. TÖB-DER'in 
değerlendirmemizin, ilkeler üzerinde anlaşabilmemi
zin bu ittifakta önemli rolü vardır. Irtifakı belirleyen 
ilkelcrimizi ana çizgileriyle daha önce belirtmiştim. 
Koşullarda önemli değişiklikler olmadığı sürece çalış
malarımızı birlikte sürdüreceğiz. Bu birliğin örgütümü· 
,ün geleceği açısından yararlı sonuçları olacağı kanı
sındayız. TÖB-DER yönetimine, büyük çoğunluğunu 
yanımızda bulac"ğımızı umduğumuz arkadaşların et
kin katkı ve katılımlarını sağlamaya çalışacağız. Ken· 
di örgi.ıtıerine yabancılaşmaya itilen, şube ve lokalle
rine devamda isteksizlik, çekingenlik gösterme duru· 
muna gelen geniş kitlenin, örgüte sahip çıkması için 
ger�kli etkinliği (yine onlarla birlikte) göstermenin 
yollarını araştıracağız. 

TÖB·DER'dc birliğin "en geniş taban üzerine 
oturtulması gerektiği" düşüncesinele olduğumuz dik
katlen uzak tutulınusa bundan sonraki tavrımızm 
ne olacağı daha iyi anlaşılır kanaatindeyim. 

O halde denebilir ki "bu yönetim önemli kararla· 
rı alabilecek demokratik dayanaklan yoksundur". 
Hele ekibi işbaşına getiren aylardan büyük bir bölÜ· 

münün sahibi olan Birlik ve Dayanışma Grubu, sc
çim öncesi, bugün yönetimde olan Demokratik Mer
keziyetçileri destekleme bildirisinde bakınız neler 
diyor: "Ancak Demokratik Merkeziyetçiler i lkeleri 
bir kenera bırakarak, küçük oyunlara, şantaja ve blö
fe başvurmuştur. Işçi sınıfı ve onun mücadelesinden 
sözeden bu unsurlar davranışlarıyla bölücülüğe ve sck
terliğe yönelmişlerdir. ... Demokratik Merkeziyetçi
ler dokuz kişilik merkez yürütme kurulunun dokuzu
nun da maaşlı profesyonel olmasını önermişlerdir. 
Yalnız şu bilinmelidir ki yarın TÖB·DER emin ellere 
geçecek, bu sorumsuz ve bölücü kişilerden hesap 
sorulacaktır." 

Bu görüşleri bildiri ile duyuran 'grup, demek ki 
daha küçük hesaplar uğruna, TÖB-DER'i bir yana ite
rek bugünkü yönetime olanak hazırlamıştır. 

"Demokratik dayanaktan yoksun" demiştik. 
Böyle bir bildirinin sonunda oylarını bugünkü yöne
tim lehine kullanan bu grubun, yönetim snslnd� 

"destek" tavrının ne ol�cağını hem meriilk ederiz, 
hem de desteği çekerlerse "demokratik tabanın" 
nerelere ineceğini tahminde güçlük çekmeyiz. 

Biz böylesi bir desteği herhangi bir gruba sağlaya
mazdık. Çeşitli kongre oyunlarına rağmen aldığımız 
oylara ve henüz ulaşma olanağı bulamadığımız yan
daşlarımıza saygımızın gereği olarak yaparnudık. He
le TÖB-DER'e rağmen böylesi görüşler benimseyip. 
böylesi "destekler"i kimselere veremezdik. Çünkü en 
önemlisi, TÖB·DER bizim için kişi ve grupların üstün
dedir. 

Bir başka konuya gelmek istiyorum. TÖB-DER'
in yeni oluşan yönetimi, bizce hukuksal bir $ikatlığın 
gölgesindedir. Örgüt tüzüğünün 28. maddesi açıktır: 
" Merkez Yürütme kurulu derneğin yürütme organıdır. 
Genel Kurulun Ankara merkezinde gört'�li dernek 
üyeleri iilrasından iki yıl için seçeceği 9 asil ve 9 yedek 
üyede'n meydana gelir." 

Kongrede bu madde, yönetime gelen ekip tarafın
dan iki defa değiştirilmek istenmiş; fakat öneriler bü
yük bir çoğunlukla reddedilmiştir. Oysa buna rağmen 
seçilen M. Yürütme kurulu üyelerinin altısı Ankar. dı
şında görevlidir. Kongre neden seçti, denemez. Çünkü 
kongre önüne gelen listelerin hukuksal yeterliğini 
araştırmak durumunda değildir. 

Demek ki yeni yönetim kongrenin çoğunlukla 
benir.lSemediği, reddettiği değişiklik önerisiyle işba
şındadır. Teşkilindeki hukuksal sakatlık aynı zaman· 
da örgütü büyük ekonomik yük altında bırakmıştır. 
Ekip bu sakatlığa ve örgüte yükleyeceği ekonomik 
ağırlığa rağmen işe başlamıştır. 

Özetle yukarıda sözün ettiğimiz konuları bütü
nüyle değerlendirdiğimizrir vönetime gelen ekibin 
TÖB·DER için aranan, özlenen bir ekip olmadığı so
nucuna istemiyerek de olsa varırı1 Rii';'., <'!umsuı
luklara rağmen örgüt açısından yararlı girişimlerine 
olumlu katk.ılarımızı esirgemiyeceğiz. 
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etimiz salt bununla da sağlanmış 
TOB-DER'in işlevi ile ilgili olarak 
hatta ayrı olmadığımız ilkeler var. 

birlikte hareket ettik. Seçimlere 

başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: 

bir birliğin kurulması TöB
zorunluluktur. Bu birliğin kalıcı 

ortam yaratılmalıdır. 
somut sorunları ülke sorunla

düşünülmelidir. 
yönetimi ve kongreleri soldaki siya

sol sapmaların çatışma alanı 
kurtarılmalıdır. 

işleyiş, örgütiçi demokrasi ile sağla
ilişkin örgüt disiplini, tüzük hüküm

sağlanmalıdır. 
tüm kuralları ile işlerliğini iste

etkileşim içinde bulunulması ve güç
yararlarına inanıyoruz. 

öğretmen sorunlarını bilen, bunlara 
aramaya kararlı, örgüt deneyi olan, 

çalışabilecek bir yönetimin oluştu

seçimleri kazanan bugünkü yö
içinde bulunduğu buna

çıkarabilir mi? 

sonuçları saygı ilc karşıladık. 
sapma diye nitelediğimiz, özel an

vermeye gerek duymadığımız 
hemen aracıkta devrim yapmaya 

gruplara kongre tarafından veri
sağduyunun somut bir belirtisi ola· 

gerekir ki öğretmenler, ilk kez ve 
örgütlerinin bir bunalıma sürüklendiğini 

gözledi ler. Biz şimdi bugünkü 
bunalımdan kurtarmasını, eko

mesleki sorunlarımızı iyi vur
günümüzde geçerli olabilecek 
istemekıeyiz. Falla iyimser 

söyleyebilecek durumda değilim. Çünkü 
önceki ekibin oturduğu mad

oluşmuştur. Aynı düşüncelerle 
ve bağlaşma çabalarının tümü· 

termektedir. Olumlu bileşim gerçekleşemeyinceDir kı
sım delegelerin seçimlere katılmadığı gerçeğini de 
gruplar kendi özeleştirilerinde değerlendireceklerdir. 

Görülüyor ki yeni yönetim normal çoğunluktan 
uzaktır. Konuyu delege düzeyinden tabana indirince 
bu yönetimin dayandığı tabanın onda bire bile ula· 
şabileceğini i söylemek aslında çok iyimser bir gö
rüşle mümkün olabilir. 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ile kurdu
ğunuz ittifakı bundan böyle de sürdürecek 
misiniz? Sürdürmeyi düşünüyorsanız, bu nasıl 
ve hangi ilkeler ışığında gerçekleşecek? 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ile ittifakımız sub· 
jektif niyetler sonucunda oluşmamıştır. TÖB-DER'in 
değerlendirmemizin, ilkeler üzerinde anlaşabilmemi
zin bu ittifakta önemli rolü vardır. Irtifakı belirleyen 
ilkelcrimizi ana çizgileriyle daha önce belirtmiştim. 
Koşullarda önemli değişiklikler olmadığı sürece çalış
malarımızı birlikte sürdüreceğiz. Bu birliğin örgütümü· 
,ün geleceği açısından yararlı sonuçları olacağı kanı
sındayız. TÖB-DER yönetimine, büyük çoğunluğunu 
yanımızda bulac"ğımızı umduğumuz arkadaşların et
kin katkı ve katılımlarını sağlamaya çalışacağız. Ken· 
di örgi.ıtıerine yabancılaşmaya itilen, şube ve lokalle
rine devamda isteksizlik, çekingenlik gösterme duru· 
muna gelen geniş kitlenin, örgüte sahip çıkması için 
ger�kli ger�kli ger etkinliği (yine onlarla birlikte) göstermenin 
yollarını araştıracağız. 

TÖB·DER'dc birliğin "en geniş taban üzerine 
oturtulması gerektiği" düşüncesinele olduğumuz dik
katlen uzak tutulınusa bundan sonraki tavrımızm 
ne olacağı daha iyi anlaşılır kanaatindeyim. 

"destek" tavrının ne ol�cağını 
hem de desteği çekerlerse 
nerelere ineceğini tahminde 

Biz böylesi bir desteği herhangi 
mazdık. Çeşitli kongre oyunlarına 
oylara ve henüz ulaşma olanağı 
daşlarımıza saygımızın gereğ
le TÖB-DER'e rağmen böylesi görüşler 
böylesi "destekler"i kimselere 
önemlisi, TÖB·DER bizim için kişi 
dedir. 

Bir başka konuya gelmek 
in yeni oluşan yönetimi, bizce 
gölgesindedir. Örgüt tüzüğünün 
" Merkez " Merkez Yürütme kurulu derneğin yürütme 
Genel Kurulun Ankara merkezinde 
üyeleri iilrasından iki yıl için 
üyede'n meydana gelir." 

Kongrede bu madde, yönetime gelen ekip 
dan iki defa değiştirilmek istenmiş; 
yük bir çoğunlukla reddedilmiştir. 
seçilen M. Yürütme kurulu üyelerinin altısı 
şında görevlidir. Kongre neden 
kongre önüne gelen listelerin 
araştırmak durumunda değildir. 

Demek ki yeni yönetim 
benir.lSemediği, reddettiği değişiklik 
şındadır. Teşkilindeki huku
da örgütü büyük ekonomik 
Ekip bu sakatlığa ve örgüte 
ağırlığa rağmen işe başlamıştır. 

Özetle yukarıda sözün ettiğimiz 
nüyle değerlendirdiğimizrir 
TÖB·DER için aranan, özlenen 



Baş tarafı 'ayfa 9 ','a 

:çin içimizdeki sağlam unsurların demokrasi için 
bütün sol ve ilerici kuruluşların bir ölçüde birbirleri 
ilc uyumlu çalışmalarını yararlı hatra bu dönemde zo· 
runlu görürü1.. Bu uyumlu çalışmayı sağlıyabilmek 
için uğr.ıştık. Yeterince solcu olamamaktan ötürü kı· 
nanmayı duymazhktan, görmezlikten gelerek uğraş· 
tık. Bildiğiniz gibi başaramadık. 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ile. hangi 
ilkeler etrafında ittifak kurdunuz? 

Demokrasi Için Birlik ekibindeki arkadaşları ve 
TÖB-DER'e ilişkin görüşlerini ittifak görüşmelerindc 
yakından tanıma ve öğrenme olanağını bulduk. Dc
mokratik kitle örgütlerine yaklaşımlarını değerlendir
dik. O arada TOB-DER'e bakış açılarımız arasında 
önemli sayılabilecek ayrılıkların olmadığını gördük. 
Görüşmelerdeki kararlı ve tutarlı tavırları ile birli�in 
bu ölçüde sağlanmasında olumlu katkılann! belirt
mek isterim. Her iki ekibin TöB-DER 'e açık yürekle 
yaklaşımı, karşılıklı güven birlikte hareketimizi sağla
dı. 

TOB·DER 'in genel sorunlarının değerlendirilme
sinde, dünya devrimci pratiğinde, ülkemizde sÜrdürü
len antifaşist, antiemperyalist ve demokrasi mücadele
sinde en yakın oldu�umuz ekip Demokrasi için Birlik 
ekibi idi. 

Birlikte hareketimiz salt bununla da sağlanmış 
değildir. Aramızda TOB-DER'in işlevi ile ilgili olarak 
anlaşiilbileceğimiz, hatta ayrı olmadığımız ilkeler var. 
Bu ilkeler etrafında birlikte hareket ettik. Seçimlere 
ortık liste ile girdik. 

Bu ilkelerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: 

• Tabana dayalı bir birliğin kurulması löB
DER için bugün bir zorunluluktur. Bu birliğin kalıcı 
olması için gerekli ortam yaratllmalıdlL 

• Oğretmenlerin somut sorunları ülkc sorunla
rının bütünlüğü içinde düşünülmelidir. 

• TOB-DE R yönetimi ve kongreleri soldaki siya
s; çizgilerin, özellikle sol sapmaların çatışma alanı 
olmaktan kurtarılmalıdır. 

• Sağlıklı işleyiş, örgütiçi demokrasi ile sağla
nabilir. Sapmalara ilişkin örgüt disiplini, tüzük hüküm
leri içinde kalınarak sağlanmalıdır. 

• Demokrasinin tüm kuralları ile işlerliğini iste· 
-yen kuruluşlarla etkileşim içinde bulunulması ve güç. 

birliğine gidilmesinin yararlarına inanıyoruz. 
• Ülke ve öğretmen sorunlarını bilen, bunlara 

sağlıklı çöıümler aramaya kararlı, örgüt deneyi olan, 
uyum içerisinde çalışabilecek bir yönetimin oluştu· 
rulması gereklidir. 

Kongrede seçimleri kazanan bugünkü yö
netim, TöB-DER'i içinde bulunduğu buna
hmdan çıkarabilir mi? 

Kongreden çıkan sonuçları saygı ilc karşıladık. 
Genel olarak sol sapma diye nitelediğimiz, özel an· 
lamda burada bir ad vermeye gerek duymadığımız 
gruplara, kongrede hemen oracıkta devrim yapmaya 
kalkışabiIecek aceleci gruplara kongre tarafından veri
len oy hafifliğini sağduyunun somut bir belirtisi ola
rak görüyoruz. 

Kabul etmek gerekir ki öğretmenler, ilk kez ve 
gcn;ş ölçüde örgütlerinin bir bunalıma sürüklendiği ni 
son yönetim sırasında gözlediler. Biz şimdi bugünkü 
ekibin lOB-DER'j  bu bunalımdan kurtarmasını, eko· 
nomik, dcmokratik ve mesleki sorunlarımızı iyi vur
gulamasını ve bunlara günümüzde geçerli olabilecek 
Çözümler getirmesini istemekteyiz. Faıla iyimser 
olduğumuLU söyleyebilecek durumda değilim. Çünkü 
yönetime gelen ekip bir önceki ekibin oturduğu mad
di temcllcr üıerinde oluşmuştur. Aynı düşüncelerle 
birleşme, ve bağlaşma çabalarının tümü· 
nün olumlu bir sonuca ulaşamamasında bu ekibin 
olumsuı yaklaşımlarının etkisi olduğu kanısındayuz. 

Kanımııca grnişıttif"ksağlanabilseydi, siyasal ör· 

gütlerle ilişkiler hem daha verimli kurulabilir, hem de 
örgüıün bağımsızlığına ilişkin kuşkulardanı daha ko· 
lay arınmak mümkün olurdu. 

Çevrenin diğer unsurlarına göre çok daha sağlıklı 
bulduğumu LU belirttikten sonra bile, ekibi oluşturan 
gruplardan birinin varoluş nedenine bakıldığında çev· 
resel sorunları genct· sorunlardan soyutlayan bir yak
laşımın ağırlıkta olduğunu görürüz ki bütün hoşgörü· 
müte karşın asıl kaygılarımızdan birisi bu noktada 
odaklanmaktadır. Böylesi bir bileşimin öğretmen kit· 
lesi ilc kucaklaşıp onun somut sorunları etrafında 
kenetlenmesi bize oldukça zor görünmektedir. 

Seçim sonuçlarını saygı ilc karşıladığımızı belirt
miştik. Fakat "Büyük bir örgütün yönetimi, geniş bir 
tabanın desteği ilc başarıya ulaşabilir" biçimindeki 
görüşümüzü de değiştirmedik. Seçime katılan dört 
listenin oluşturduğu 202 - 1 77 . 77 - 42 şeklindeki 
tablo bazı grupları belirli ilkeler etrafında bağIaşma
ya ısrarla çağırmada ne denli haklı olduğumuzu gös-

tcrmektedir. Olumlu bileşim gerçekleşemeyinceoir kı· 
sım delegelerin seçimlere katılmadığı gerçeğini de 
gruplar kendi özeleştirilerinde değerlendireceklerdir. 

Görülüyor ki yeni yönetim normal çoğunluktan 
uzaktır. Konuyu delege düzeyinden tabana indirince 
bu yönetimin dayandığı tabanın onda bire bile ula
şabileceğini i söylemek aslında çok iyimser bir gö
rüşle mümkün olabilir. 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ile kurdu
ğunuz ittifakı bundan böyle de sürdürecek 
misiniz? Sürdürmeyi düşünüyorsanız, bu nasıl 
ve hangi ilkeler ışığında gerçekleşecek? 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ilc iuifakımız sub
jektif niyetler sonucunda oluşmamıştır. TOB·DE R'in 
değerlendirmemizin, i l keler üzerinde anlaşabilmemi. 
zin bu ittifakta önemli rolü vardiL i ttifakı belirleyen 
ilkelerimizi ana çizgileriyle daha önce belirtmiştim. 
Koşullarda önemli değişiklikler olmadığı sürece çalış
malarımızı birlikte sürdüreceğiz. Bu birliğin örgütümü
ıün geleceği açısından yararlı sonuçları olacağı kanı
sındayıı. TÖB-DER yönetimine, büyük çoğunluğunu 
yanımızda bulacağımııı umduğumuz arkadaşların et
kin karkı ve katılımlarını sağlamaya çalışacağız. Ken· 
di örgütlerine yabancılaşmaya itilen, şube ve lokalle· 
rine devamda isteksizlik, çekingenlik gösterme duru
muna gelen geniş kitlenin, örgüte sahip çıkması için 
gcr�kli etkinliği (yine onlarla birlikte) göstermcnin 
yollarını araştıracağız. 

TÖB·DER'de birliğin "en geniş taban üzerine 
oturıulması gerektiği" düşüncesinde olduğumuz dik· 
katten uzak tutulmaısa bundan sonraki tavrımızın 
ne olacağı daha iyi anlaşılır kanaatindeyim. 

O halde denebilir ki "bu yönetim önemli kararla· 
rı alabilecek demokratik dayanaktan yoksundur". 
Hele ekibi işbaşına getiren oylardan büyük bir bölÜ· 

münün sahibi olan Birlik ve Dayanışma Grubu, se
çim öncesi, bugün yönetimde olan Demokratik Mer
keziyetçileri destekleme bildirisinde bakınız neler 
diyor: " Ancak Demokratik Merkeziyetçiler i lkeleri 
bir kenera bırakarak, küçük oyunlara, şantaja ve blö
fe başvurmuştur. Işçi sınıfı ve onun mücadelesinden 
sözcden bu unsurlar davranışlarıyla bölücülüğe ve sek
terliğe yönelmişterdiL ... Demokratik Merkeziyetçi· 
ler dokuz kişilik merkez yürütme kurulunun dokuzu
nun da maaşlı profesyonel olmasını önermişıerdir. 
Yalnız şu bilinmelidir ki yarın TÖB·DER emin ellere 
geçecek, bu sorumsuz ve bölücü kişilerden hesap 
sorulacaktır." 

Bu görüşteri bildiri ile duyuran 'grup, demek ki 
daha küçük hesaplar uğruna, TÖB-DER'i bir yana ite· 
rek bugünkü yönetime olanak hazırlamıştır. 

"Demokratik dayanakıan yoksun" demiştik. 
Böyle bir bildirinin sonunda oylarını bugünkü yöne
tim lehine kullanan bu grubun, yönetim sırasındot 

"destek" tavrının ne olacağını hem merak ederiz, 
hem de desteği çekerlerse "demokratik ub.ilmn" 
nerelere ineceğini tahminde güçlük çekmeyiz. 

Biz böylesi bir desteği herhangi bir grub;ı soığl;ıy;ı
mazdık. Çeşitli kongre oyunlarına r.lğmen aldığımız 
oylara ve henüz ulaşma olanağı bulamadlAımız yan· 
daşlarımıza saygımızın gereği olarak yapamazdık. He
le TOB-DER'e rağmen böylesi görüşler benimseyip, 
böylesi "destekler"i kimselere veremezdik. Çünkü en 
önemlisi, lOB·DER bizim için kişi ve grupların üstün
dedir. 

Bir başka konuya gelmek istiyorum. lOB-DER'
in yeni oluşan yönetimi, bizce hukuksal bir sakatlıAın 
gölgesindedir. Orgüt tüzüğünün 28. maddesi açıkur: 
"Merkez Yürütme kurulu derneğin yürütme organıdır. 
Genel Kurulun Ankara merkezinde görf'�1i dernek 
üyeleri arasından iki yıl için seçeceği 9 asil ve 9 yedek 
üyeden meydana gelir." 

Kongrede bu madde, yönetime gelen ekip tarafın· 
dan iki defa değiştirilmek istenmiş; fakat öneriler bü· 
yük bir çoğunlukla reddedilmiştir. Oysa buna rağmen 
seçilen M. Yürütme kurulu üyelerinin altısı Ankar ... dı
şında görevlidir. Kongre neden seçti, denemez. Çünkü 
kongre önüne gelen listelerin hukukgl yeterliğini 
araştırmak durumunda değildir. 

Demek ki yeni yönetim kongrenin çoğunlukla 
benirOlsemediği, reddeniği değişiklik önerisiyle işba· 
şındadır. T eşkilindeki hukuksal gkathk aynı zaman· 
da örgütü büyük ekonomik yük altında bırakmıştır. 
Ekip bu sakatlığa ve örgüte yükleyeceAi ekonomik 
ağırlığa rağmen işe başlamıştır. 

Özetle yukarıda sözün ettiğimiz konuları bütü· 
nüyle değerlendirdiğimizrll' vönetime gelen ekibin 
TÖB-DER için aranan, özlenen bir ekip olmadığı so
nucuna istemiyerek de olsa varım Rilf;;" ,:,!umsuz
luklara rağmen örgüt açısından yararlı girişimlerine 
olumlu kaık.ılarımızı esirgerniyeceğiz. 
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salt bununla da sağlanmış sağlanmış 
TOB-DER'in işlevi ile ilgili olarak olarak 

ayrı olmadığımız ilkeler var. var. 
birlikte hareket ettik. Seçimlere Seçimlere 

başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: 

dayalı bir birliğin kurulması löBlöB
zorunluluktur. Bu birliğin kalıcı birliğin kalıcı 

yaratllmalıdlL 
somut sorunları ülkc sorunlasorunla

düşünülmelidir. 
yönetimi ve kongreleri soldaki siyasiya

sol sapmaların çatışma alanı alanı 

örgütiçi demokrasi ile sağlasağla
örgüt disiplini, tüzük hükümhüküm

sağlanmalıdır. 
tüm kuralları ile işlerliğini iste· 

etkileşim içinde bulunulması ve güç. 
yararlarına inanıyoruz. 

öğretmen sorunlarını bilen, bunlara 
aramaya kararlı, örgüt deneyi olan, 

içerisinde çalışabilecek bir yönetimin oluştu· 

eri kazanan bugünkü yö
içinde bulunduğu buna

sonuçları saygı ilc karşıladık. 
diye nitelediğimiz, özel an· 

vermeye gerek duymadığımız 
hemen oracıkta devrim yapmaya 

gruplara kongre tarafından veri
sağduyunun somut bir belirtisi ola

ki öğretmenler, ilk kez ve 
bir bunalıma sürüklendiği ni 

gözlediler. Biz şimdi bugünkü 
bunalımdan kurtarmasını, eko· 

mesleki sorunlarımızı iyi vur
bunlara günümüzde geçerli olabilecek 

istemekteyiz. Faıla iyimser 
söyleyebilecek durumda değilim. Çünkü 

ekip bir önceki ekibin oturduğu mad
oluşmuştur. Aynı düşüncelerle 

bağlaşma çabalarının tümü· 

tcrmektedir. Olumlu bileşim gerçekleşemeyinceoir kı· 
sım delegelerin seçimlere katılmadığı gerçeğini de 
gruplar kendi özeleştirilerinde değerlendireceklerdir. 

Görülüyor ki yeni yönetim normal çoğunluktan 
uzaktır. Konuyu delege düzeyinden tabana indirince 
bu yönetimin dayandığı tabanın onda bire bile ula
şabileceğini i söylemek aslında çok iyimser bir gö
rüşle mümkün olabilir. 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ile kurdu
ğunuz ittifakı bundan böyle de sürdürecek 
misiniz? Sürdürmeyi düşünüyorsanız, bu nasıl 
ve hangi ilkeler ışığında gerçekleşecek? 

"Demokrasi Için Birlik" grubu ilc iuifakımız sub
jektif niyetler sonucunda oluşmamıştır. TOB·DE R'in 
değerlendirmemizin, i l keler üzerinde anlaşabilmemi. 
zin bu ittifakta önemli rolü vardiL i ttifakı belirleyen 
ilkelerimizi ana çizgileriyle daha önce belirtmiştim. 
Koşullarda önemli değişiklikler olmadığı sürece çalış
malarımızı birlikte sürdüreceğiz. Bu birliğin örgütümü
ıün geleceği açısından yararlı sonuçları olacağı kanı
sındayıı. TÖB-DER yönetimine, büyük çoğunluğunu 
yanımızda bulacağımııı umduğumuz arkadaşların et
kin karkı ve katılımlarını sağlamaya çalışacağız. Ken· 
di örgütlerine yabancılaşmaya itilen, şube ve lokalle· 
rine devamda isteksizlik, çekingenlik gösterme duru
muna gelen geniş kitlenin, örgüte sahip çıkması için 
gcr�kli etkinliği (yine onlarla birlikte) göstermcnin 
yollarını araştıracağız. 

TÖB·DER'de birliğin "en geniş taban üzerine 
oturıulması gerektiği" düşüncesinde olduğumuz dik· 
katten uzak tutulmaısa bundan sonraki tavrımızın 
ne olacağı daha iyi anlaşılır kanaatindeyim. 

halde denebilir ki 

"destek" tavrının ne olacağını 
hem de desteği çekerlerse "demokratik 
nerelere ineceğini tahminde güçlük 

Biz böylesi bir desteği herhangi 
mazdık. Çeşitli kongre oyunlarına 
oylara ve henüz ulaşma olanağı 
daşlarımıza saygımızın gereği olarak 
le TOB-DER'e rağmen böylesi 
böylesi "destekler"i kimselere veremezdik. 
önemlisi, lOB·DER bizim için kişi 
dedir. 

Bir başka konuya gelmek istiyorum. 
in yeni oluşan yönetimi, bizce hukuksal 
gölgesindedir. Orgüt tüzüğünün 
"Merkez Yürütme kurulu derneğin 
Genel Kurulun Ankara merkezinde 
üyeleri arasından iki yıl için seçeceği 
üyeden meydana gelir." 

Kongrede bu madde, yönetime gelen ekip 
dan iki defa değiştirilmek istenmiş; 
yük bir çoğunlukla reddedilmiştir. 
seçilen M. Yürütme kurulu üyelerinin 
şında görevlidir. Kongre neden seçti, denemez. Çünkü 
kongre önüne gelen listelerin 
araştırmak durumunda değildir. 

Demek ki yeni yönetim kongr
benirOlsemediği, reddeniği değişiklik 
şındadır. T eşkilindeki hukuksal 
da örgütü büyük ekonomik yük 
Ekip bu sakatlığa ve örgüte yükleyeceAi 
ağırlığa rağmen işe başlamıştır. 

Özetle yukarıda sözün ettiğimiz 
nüyle değerlendirdiğimizrll' vönetime 
TÖB-DER için aranan, özlenen 

istemiyerek de olsa varım 



BİR KONGRE 

NASIL 
EDA EDİLDİ ? 

CHP ANKARA LL KONGRESINDE DALOKAY'A BOL BOL ÇA
TıLDı" ANCAK ARTIK CHP'DE H A I�CANMAK ISTENEN LE
RE "KOMÜNIST" DEMEK ETKIN OLMADIGINDAN. BU KEZ 
BAŞKA YÖNTEMLER DENENDI.  DALOKAY. "SOL"DAN 
ELEŞT I R I LDL. BELEDIYE BAŞKANı. "BELEDIYE'DE FA
ŞISTLERI BARINDIRMAKLA". "GECEKONDULARA YOL 
YAPMAMA KLA" SUÇLANDI. KONGREYE KATıLAN BAZI 
DELEGELER, KONGRENIN DALOKA Y H A K KI N D A  TEK 
GÜNDEM MADDELI B I R  KONGRE OLDUGU KONUSUNDA 
KUŞ KUYA KAPıLDıLAR. 

• 
KONGREDE SÖZ A LAN SEM I H  ERY I LDIZ. PLAKA KONU
SUNDA BELEDIYE IN TAVRıNıN DOGR U  OLABI LECEG I N I ,  
A N C A K  "ANKAR A'DA BUNCA ŞÖFöR VARKEN" BU TAV
RIN PEK DE POLITIK SAYI LAMAYACAGINI I LERI  S Ü R E
REK, "ıYI  BIR CHP'L1" OLARAK YETI Ş M E KTE O LDUG U N U  
KANITLADI. 

CHP Ankara tı Kongresini sosyalist
lerden çok CHP'nin sosyalist olacagın. 
sanan ve umudunu bu yüzden CHP 'ye 
bağlamış ilerici, demokrat ve dürüst 
kimselerin i1.leme-si çok iyi olurdu. 

Sosyalist mücadele ve örgütlenme 
sırasında Anadolu'nun birçok ilçesinde 
CHP sanarında ya da CHP Gençlik Kol· 
larında yerini şaşırmış, ya da bulamamış 
genç insanlara rastlanıyar. CHP Ankara 
Iı Kongresinde görülenler bu ilerici, dü
rijsl ve yerini bulamamış gençlere anla
tılmalıdır. 

DELEGE SEÇ i M I  

CHP içinde, CHP gençlik kolların· 
da sosyalizme inanarak yer alıp çalışan 
dı.iri.isl unsurlar var. Runlar, üyelik konu
sunda olsun, dtılegelik konusunda olsun 
başlan sona haLalı işleyen mekanizmayı 
gUruyorlar. Ama gerçek bir sosyalisL ör
gülün ne olduRunu. nasıl çalışll�1I11 bile
miyarlar. Çünkü o yerde olanlar sosya
lisl parli örne�ini gi.irmemişler. FakaL 
e l l l)'nin sosyalist bir parti olabileceğini 
sananlara CHP için üye. delege ye kon
�re ne anlama gelir, bunu iyi anlatmak 
�NC'kiyor. Hayallan canlı bir örnek ve
n'lim. CIIP vankaya Ilçe Kongresine 
bülgelerden delege seçme zamanıydı. Bir 
akşam bir mahallelinin kapısı çalındı. 
Kapıda onbeş yıl önceki komşuları 
duruyordu. Kendisi bölgenin CBI' teın
silcisiyıniş. I�v sahibesiylc görüşmek is· 
tiyurdu. Kadın altmış yaşına yakın. 
Onü<,', ondiirL yıl (ınce CHI" ye kaydı· 
nı yaptırmış ve on yılı aşkın bir süredir 
partinin kapısına bile u�ramaıııış. Nt> 
ddI'nUsini vermiş. �1(' dt' bir gön'v alınış. 
Ilir kl'f(' seçimlerde sandık görevlisi ol· 
muş. lşu' EııI' Parti Temsilcisi böyle 
bir 'üye'yi arıyordu. Kendisini ic.;wi ça
j:tırdılar. Yaşlı kadına, 'Siz üyemiı,siııi:ı., 
Dc'!t'ı!c wçimleri var. c..:elip oy kullan
manc1.c istiyoruz,' dedi. Kadıııcağız değil 
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seçece�i delegeleri tanımak, EceviL'den 
başka CHP'li yönelici adı dahi bilmi
yor. üsıelik 011 yılı aşkın bir zaman Par
li'nin kapısını çalmaya" bir kimse nasıl 
üye olarak kalabilir? Sonuç olarak yaşlı 
kadın onbeş yıl önceki komşusunu kı
ramadı ve seçimlere gidip eline verilen 
ve Genel Merkez'in desteklediei delege 
listesini kaUayıp sandı�a attı. 

KONGRE 

Divanın arkasına gelen yerde üç re
sim asılıydı. Atatürk'ün, ınönü'nün ve 
t-;ceviL'in resimleri. Bu üç resim Parti'nin 
tarihini doerusu çok güzel anlatıyordu. 

Divan seçiminden sonra Iı Başkanı. 
CIIP'nin faşizme karşı verdiei mücadele
yi ve yaralanan. baskılara hedef olan 
CIIP'IiIeri anlattı. Demirel'e de 'Ça�daş 
F'aşist' dedi. Bir dahaki kongreyi iktidar 
partisi kongresi olarak yapacaklarını 
söyleyip konuşmasını bitirdi. 

Iı Başkanının konuşmasından sonra 
sıra delegelerin konuşmasına geldi. Aynı 
anda da konuşmaların 1 0  dakika ile sı
Ilırlandırılması önergesi verildi. Sınırlan
dınima önergesi birinci konuşmacıdan 
sonra oylandı ve kabul edildi. 

Birinci konuşmacı baştan sona ka· 
dar Dalokay'a çaltı. I-Iı'm de aeır ve düş
manca bir dille. Artık ilerici çevrelerde 
insanlara çamur atarken ona 'komünist' 
deın('k sonuç vermiyor. CHP'de de bu 
bCiylt,. Artık CHP'liIer bile örneğin bir 
Dalııkay' ,  harcamak istedikleri zaman 
bakın nt' diyorlar. "Dalnkay �ecekoıı· 
fluya hi:l.mı·t giitürmedi, (,::ıııkaya'ya gö· 
bC'k yapLı .... " Dalokay �t'cckonduııun 
suyunu akILmadı.". "Uulukay geceknn· 
duya yol yapmadı.",  "Dalok.ıy Beledi· 
Yt,'dı' sancıları vı' faşisUeri bıınııdın
ym.", "Dalokay, CIIP'liIete belediye'de 
iş vt'rmiyor." lşu' bütün bu suçlamn"ır 
I ı  K()n�n'siltde başLa biriııci konuşmacı 
olmak üzerı' aşa�ı yukarı sayısı zaten 
onu geçmC'yen bütün kClI1UŞlllilCllilrca 

DALOKAY, KONGRENIN GDNDEM MADDESI 

kullanıldı. Konumacılar kürsüye çıklık
ça şaşırdık. Acaba bu kongre özel ola
rak Dalokay'la ilgili, tek gündem madde-
ii mi toplanıyor diye. Bu arada Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi Semih Eryıldız 
söz aldı. Kollannı havaya kaldırarak 
abartmalı jestterle delegeleri selamladık· 
tan sonra birinci konuşmacıyı sert bu
lan fakat Dalokay'ın da tutumunu eleş
tiren bir konuşma yaptı. Plaka tahdidi 
konusunda Dalokay'ın tavrının doğru 
olabilecegini. fakal o kadar şöf6r varken 
bu davranışın doeru ve politik olmadıeı
nı söyledi. Dalokay haklı ama şöförlerin 
de oyları var deme�e getirdi. Orada bu
lunan şöför cemiyetlerinin önde gelen
leri S. Eryıldız'ı alkışlarken " Dalokay 
duysun." dediler. Konuşmacılardan bir 
kaçı "Halk adamıydı", Konuşmasıyla, 
hareketleriyle "halktan" olan bu kimse
ler delegeleri güldürerek Dalokay'a serze
nişte bulundular. "Dalokay suyumuzu 
akıt, Dalokay bize yol yap" dediler. Hal 
la bir tanesi şaka yollu "Dalokay. CHP 
dışında sıfırdır" dedi. "Ba�ımsız 
koyarsan kazanamaı.sın" demeee getirdi. . 

Daha sonra yeterlik önergesi verildi. 
Divan suçlamalara cevap vermek üzere 
Dalokay'a SÖZ verdi. Dalokay hayattan 
örneklerle neler yapıp neleri yapamadı
�ını anlattı. Ve CHP yönetimine, "Ba
na Genel Başkan'dan. Merkez Yöne
timinden ya da Ankara ırden ciddi bir 
eleştiri gelmedi. Eeer gelirse ve istenir
se ben başka bir CHP'linin Belediye Baş-

kanı olmasını isterim ve çekilirim." de· 
mek zorunda kaldı. Ekmek sorununu ve 
fırın patronlannın sömürüsünü bilimsel 
bir şekilde anlattıktan sonra, "Herşeye 
ra�men çöplerinizi ve sempati niz i topla
maya devam edeceeim." diyerek ve de
legelerin alkışlanyla kürsüyü terketti. 
"Dalokay yalan söylüyor" diye ba�ıran 
ve söz isteyen Ankara'daki fınn patron
larmın başkanı CHP'li Çankaya delegesi 
Zeki Tez'e delegeler söz vermedi. (O sı
rada Sincan'da CHP 'Ii Belediye Başkanı 
ekmeein gramajını 25 gram düşürüp üç 
liraya satılmasını kararlaştırmıştı.) 

Dalokay'dan sonra ilgili raporlar 
okundu. Ve yönetim kurulu aklandı, 
Aklanan başkan, delegelerin kendisine 
gösterdi�i teveccühe teşekkür etti. San
ki delegeler "teveccühü" yönetim kuru
luna deeil, şahsına göstermiş gibi. Ne 
de olsa ' 'Lider" partisi. 

Daha sonra oylamaya geçildi ve 
Derya sinemasının sahne kenanna konu· 
lan ve kapaklan da tamamen açılan san
dıklara bir an önce oy atıp "işi bilir
rnek" için birbirlerini çieneyenrek ko
şan delegeler, içinde "tek liste "nin bu
lundueu ıarf1an at,tılar. 

Bu bir CHP kongresi. Hem de An
kara İli'nin. 

Kırıkkale'den gelip de kongrede ko
nuşan CHP'li fabrika işçisi arkadaş yö
nelime muhalirti. Fakat boşuna konuş
tu. Işçi arkadaş yanlış kürsi.i seçmiştl. 

ÖVEÇLER'DEN O L U M LU BIR SES 

üveçler Sosyal Dayanışma Derneei ile öveçler Halkla Dayanışma ve KÜL
tür Dı·rneği. "Fırın patronlan olmadan da ekmek çıkar" deeerlendirmesini 
do�rulayan somut bir ürnek verdiler. Bu iki dernek, mahalle sorunlarını (,'öz· 
medeki işbirli�ini ekmek sorunu karşısında da sürdürerek Bpl<,diye'ye başvur· 
dular n' OV'�çler Ekmek F'ırınının işletitmesine yardımcı olacaklannı bildirdi· 
ler. Olumlu karşılık almaları üzerine, fırıh işçileriyle birlikte kolları savayan 
üy(>ler. günün yirmidört saalı pasa taşıdılar: ekmek yerleştirdiler: tezgahlartık 
yapLılar; rırlıU Lemiı.lediler; hesap işlerini titizlikle yürüttüler; ekmeein daeıtı
ınını sa�ladllar: açıkgözlere ve karaborsacılara engel oldular. Birinci gün 3.000 
ikinci �ün 6.600 ve üçüncü gün 10.250 C'kıııek üretildi. 

Fırııı paLronu, kendisi olmadan da l'kme�in - hem de daha iyi bir ş('kilde 
(,'ıkaca�ını anladı�ından Ankara Belediyesi'nin şartlarını kabul etti�ini söyl('· 
yerek, üçüncü günün gec('si fırını Leslim aldı. Ertesi günün akşamı fınnın önün· 
de U1.un bir kuyruk oluşLuran yurttaşlar, elleri boş diindüler. Çünkü patron 
�C'IW halkın ihtiyacını hiç diişünll!eden, rırını tck vardıya çalıştırmıştı. Bun· 
dan dolayı ekın('k alamayan iki kadın Oveçler Susyal Dayanışma Derııe�j'ne 
g('lip fırın paLronunu şikayet ettHN. Dernek üyeleri kendil('rine, bunun 
büyh' ()Iaca�ını bildiklerini, Dalokuy'ın haklı oldununu, bu sorunun fırınların 
Rcl"diye'yc devredilmesi vC' Oelt'diy(" nin ekmek fabrikaları açmasıyla çÖ1.üle
ct'ğini; ekmek üretilmtısi işinin rırın patronları olmadan da başılrılabil('c{'�ini 
Vf' bu durumu muhalle halkının açıkça gürctügünü anlattılar. 

• 
A LAN SEM I H  ERY I LDIZ. PLAKA KONU

BELEDIYE IN TAVRıNıN DOGR U  OLABI LECEG I N I ,  
A'DA BUNCA ŞÖFöR VARKEN" BU TAV

POLITIK SAYI LAMAYACAGINI I LERI  S Ü R E
CHP'L1" OLARAK YETI Ş M E KTE O LDUG U N U  
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Ç i M I  

gençlik kolların· 
yer alıp çalışan 

Runlar, üyelik konu
dtılegelik konusunda olsun 

işleyen mekanizmayı 
bir sosyalisL ör

nasıl çalışll�1I11 bile
olanlar sosya

gi.irmemişler. FakaL 
parti olabileceğini 

delege ye kon
bunu iyi anlatmak 
canlı bir örnek ve

Ilçe Kongresine 
zamanıydı. Bir 
kapısı çalındı. 

önceki komşuları 
bölgenin CBI' teın

silcisiyıniş. I�v sahibesiylc görüşmek is· 
yaşına yakın. 

CHI" ye kaydı· 
aşkın bir süredir 
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bir gön'v alınış. 

sandık görevlisi ol· 
Temsilcisi böyle 

seçece�i delegeleri tanımak, EceviL'den 
başka CHP'li yönelici adı dahi bilmi
yor. üsıelik 011 yılı aşkın bir zaman Par
li'nin kapısını çalmaya" bir kimse nasıl 
üye olarak kalabilir? Sonuç olarak yaşlı 
kadın onbeş yıl önceki komşusunu kı
ramadı ve seçimlere gidip eline verilen 
ve Genel Merkez'in desteklediei delege 
listesini kaUayıp sandı�a attı. 

KONGRE 

Divanın arkasına gelen yerde üç re
sim asılıydı. asılıydı. Atatürk'ün, ınönü'nün ve 
t-;ceviL'in resimleri. Bu üç resim Parti'nin 
tarihini doerusu çok güzel anlatıyordu. 

Divan seçiminden sonra Iı Başkanı. 
CIIP'nin faşizme karşı verdiei mücadele
yi ve yaralanan. baskılara hedef olan 
CIIP'IiIeri anlattı. Demirel'e de 'Ça�daş 
F'aşist' dedi. Bir dahaki kongreyi iktidar 
partisi kongresi olarak yapacaklarını 
söyleyip konuşmasını bitirdi. 

Iı Başkanının konuşmasından sonra 
sıra delegelerin konuşmasına geldi. Aynı 
anda da konuşmaların 1 0  dakika ile sı
Ilırlandırılması Ilırlandırılması Ilırlandırılma önergesi verildi. Sınırlan
dınima önergesi birinci konuşmacıdan 
sonra oylandı ve kabul edildi. 

Birinci konuşmacı baştan sona ka· 
dar Dalokay'a çaltı. I-Iı'm de aeır ve düş
manca bir dille. Artık ilerici çevrelerde 
insanlara çamur atarken ona 'komünist' 
deın('k sonuç vermiyor. CHP'de de bu 
bCiylt,. Artık CHP'liIer bile örneğin bir 
Dalııkay' ,  harcamak istedikleri zaman 
bakın nt' diyorlar. "Dalnkay �ecekoıı· 
fluya hi:l.mı·t giitürmedi, (,::ıııkaya'ya gö· 
bC'k yapLı .... " D" Dalokay �t'cckonduııun 
suyunu akILmadı.". "Uulukay geceknn· 
duya yol yapmadı.",  "Dalok.ıy Beledi· 
Yt,'dı' sancıları vı' faşisUeri bıınııdın
ym.", "Dalokay, CIIP'liIete belediye'de 

ii mi toplanıyor diye. Bu arada Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi Semih Eryıldız 
söz aldı. Kollannı havaya kaldırarak 
abartmalı jestterle delegeleri selamladık· 
tan sonra birinci konuşmacıyı sert bu
lan fakat Dalokay'ın da tutumunu eleş
tiren bir konuşma yaptı. Plaka tahdidi 
konusunda Dalokay'ın tavrının doğru 
olabilecegini. fakal o kadar şöf6r varken 
bu davranışın doeru ve politik olmadıeı
nı söyledi. Dalokay haklı ama şöförlerin 
de oyları var deme�e getirdi. Orada bu
lunan şöför cemiyetlerinin önde gelen
leri S. Eryıldız'ı alkışlarken " Dalokay 
duysun." dediler. Konuşmacılardan bir 
kaçı "Halk adamıydı", Konuşmasıyla, 
hareketleriyle "halktan" olan bu kimse
ler delegeleri güldürerek Dalokay'a serze
nişte bulundular. "Dalokay suyumuzu 
akıt, Dalokay bize yol yap" dediler. Hal 
la bir tanesi şaka yollu "Dalokay. CHP 
dışında sıfırdır" dedi. "Ba�ımsız 
koyarsan kazanamaı.sın" kazanamaı.sın" kazanamaı. demeee getirdi. . 

Daha sonra yeterlik önergesi verildi. 
Divan suçlamalara cevap vermek üzere 
Dalokay'a SÖZ verdi. Dalokay hayattan 
örneklerle neler yapıp neleri yapamadı
�ını anlattı. Ve CHP yönetimine, "Ba
na Genel Başkan'dan. Merkez Yöne
timinden ya da Ankara ırden ciddi bir 
eleştiri gelmedi. Eeer gelirse ve istenir
se ben başka bir CHP'linin Belediye Baş-
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maya devam 
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"Dalokay yalan 
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tu. Işçi arkadaş 

ÖVEÇLER'DEN O L U M LU BIR SES 

üveçler Sosyal Dayanışma Derneei ile öveçler Halkla 
tür Dı·rneği. "Fırın patronlan olmadan da ekmek çıkar" 
do�rulayan somut bir ürnek verdiler. Bu iki dernek, 
medeki işbirli�ini ekmek sorunu karşısında da sürdürerek 
dular n' OV'�çler Ekmek F'ırınının işletitmesine yardımcı 
ler. Olumlu karşılık almaları üzerine, fırıh işçileriyle 

işletitmesine 
fırıh işçileriyle 

işletitmesine yardımcı 
fırıh işçileriyle 

yardımcı 

üy(>ler. günün yirmidört saalı pasa taşıdılar: ekmek yerleştirdiler: 
yapLılar; rırlıU Lemiı.lediler; hesap işlerini titizlikle yürüttüler; 
ınını sa�ladllar: açıkgözlere ve karaborsacılara engel oldular. 
ikinci �ün 6.600 ve üçüncü gün 10.250 C'kıııek üretildi. 

Fırııı paLronu, kendisi olmadan da l'kme�in - hem 
(,'ıkaca�ını anladı�ından Ankara Belediyesi'nin şartlarını 
yerek, üçüncü günün gec('si fırını Leslim aldı. Ertesi günün 
de U1.un bir kuyruk oluşLuran yurttaşlar, elleri boş 
�C'IW halkın ihtiyacını hiç diişünll!eden, rırını tck vardıya 
dan dolayı ekın('k alamayan iki kadın Oveçler Susyal 
g('lip g('lip g( fırın paLronunu şikayet ettHN. Dernek üyeleri 
büyh' ()Iaca�ını bildiklerini, Dalokuy'ın haklı oldununu, 
Rcl"diye'yc devredilmesi vC' Oelt'diy(" nin ekmek fabrikaları 
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KIMIN HIZMETINDE 
KOOPERATİFCİLIK? 

KAPITALIST DÜZENDE, KAPITALISTLER GÖZ YUMDUK
LARı ORANDA KOOPERATlFÇlLlK GELIŞMIŞTIR. HATTA 
BU KA DARıYLA KAPITALISTLER IN IŞINE YARAR OLMUŞ
TUR. BAŞ LANGıÇTA HAREKETIN KARŞısıNDA BULUNAN 
KAPITA LISTLER KOOPERATlFLERIN KENDILERINE ZA
RAR VERMEYEN TARAFLARıNı A LMı ŞLAR, HATTA BUN
LARDAN YARARLANMA YOLLARıNı B U LMUŞLARDIR. 

NABI DINÇER 

Kooferatifçiliğin kapitalist ve sos
yalist düzende nasıl bir işlerliğe kavuş
turulduğunu tartışmadan ve son çözüm
lemede hangi sınıf ve tabakaların işine 
yaradığını saptamada" önce, koopera
tifçiliğin nasıl doğduğunu ve ne tür bir 
fikir akımı olduğuna bakmak gerekir. 

GERÇEKLER E YABANCI 
ÖNERILER 

Kooperatifçi1iği, özellikle kÖYlü 
toplumların geleneklerinde yaşamakta 
bulunan dayanışma davranışlarına da
yandıra" görüşler ortaya çıkmıştır. Bun
lara göre kooperatifçilik, bazı ekonomik 
amaçları gerçekleştirmek için girişilen 
soyal içerikli bir işbirliği hareketidir. Bu 
yorumlamada kooperatifçilik hareketi
nin sınıfsal içeriği ve bu içeriği belir
leyen sınıfsal kökenler görmezlikten ge
linmektedir. Bu görüşlerin sahipleri top
lumları hala sınıfların ve toplumsal kat
manların belirginleşmediği köylü top
lumları olarak görmekte ve de göster
mek istemektedirier. Çözümlemelerini 
de bu geçersiz düşünlere dayandırmakta
dırlar. Örneğin bunlara göre köylerde 
büyük ölçüde kaybolmakla beraber - uy
gulanmakta olan imece gelenekleri, koo· 
peratifçiliğe temel olarak alınabilir. Oy
sa kırsal topluluklarda bile yaşam iliş
kileri imecenin geleneksel dar çerçeve
sini çoktan aşmış, üretim güçleri geliş
miştir. Bunları imecenin dar çerçevesi 
içine sokma olanağı yoktur_ O kadar 
yoktur ki Mithat Paşa zamanında kuru
lan Memleket Sandıkları'na finansman 
kaynakları bulmak için önerilen imece 
ile gönüllü çalışma önerileri ve buna da
yalı olan uygulamalar kısa zamanda yön 
değiştirmiş, paralı çiftçiler kendi hesap
larına çalışacak olan gündelikçiler bul
muşlar ve uygulamayı dejenere etmiş· 
lerdir. 

KAPITA LIZMIN H IZMETINDE 
KOOPERATlFÇlLlK 

Öte yandan, modern kooperatifçi
lik hareketinin kökenlerine indigimiz za
man orad .. kapitalizmin acımasız gelişi
mini, büyük kütleleri hızla proleterleş
tirerek, onları üretim ardçlMından yok
sun etmesini görmekteyiz.  Insanldrın 
üretim araçldrını kdybeımeleri, onldrın 
toplumsal s.tygınlıklarını politik kMdr 
almd sürecindeki götürmüş· 
tür. Im.mları mdkinelerin buvruilund 

vermiştir. Makineleri ise görünmez eller 
yönetmektedir. insan; işine, sosyal orta
mına yabancılaşmıştır. Kendisiyle ilgili 
kararlar görünmez bir irade tarafından 
verilmektedir. Ancak bütün bu ütop· 
yalar bir noktayı gözden uzak tutmuş
lardı; kapitalizmi güzel projeler, parlak 
ütopyalarla, Owen'in yaptığı gibi burju
va-aristokrat Parlamento üyelerine mek
tuplar yazıp destek istemelerle kaldırma 
olanağı yoktur. Lenin bu konuda şunla
rı söylemekteydi :  "Robert Owen'dan 
başlayarak ortaya çıkan eski kooperatif
çilerin planları neden hayali idi? Çünkü 
onlar sınıf kavgası, siyasi gücün işçi sı
nıfı tarafından ele geçirilmesi, sömürücü 
sınıfın iktidarına son verilmesi gibi temel 
etmenleri gözönünde bulundurmaksızırı 
çağdaş toplumu sessizce sosyalizm po
tasına dökeceklerini düşlüyorlardı.· 
(V.1. lenin: On Socialist Ideology and 
Culture, On Cooperation, S. 1 16) Bu ne
denledir ki kapitalist düzende kapitalist
lerin göz yumdukları oranda koopera
tifçilik gelişmiştir, hatta bu kadarıyla 
kapitalistıerin işlerine yarar olmuştur. 
Başlangıçta hareketin karşısında bulu
nan kapitalistıer kooperatifçiliğin kendi
lerine zarar vermeyen taraflarını almış
lar, hatta bunlardan yararlanma yollarını 
bulmuşlardır. Gerek ABD'de gerek fe
deral Almanya'da kooperatifler büyük 
sanayi tekellerinin mamullerine pazar ol
muşlar, onların sürümlerin; artırmışlar, 
halk kütlelerinin daha usturuplu soyu i
masında iyi kamufle edilmiş birer araç 
olmuşlardır. Almanya'daki büyük tüke
tim kooperatif birlikleri bu arada EDE
KA, tekelci sermayenin bir bölümü ola
rak çalışmakta, Raiffeiscn kooperatifleri 
ise dikey bütünleşme yoluyla Alman ta
rımını tekelci sermayenin sömürüsüne 
açmaktadır. Öte yandan kapitalizm ön
cesi egemen üretim tarıının temsilcileri 
olan tarımsal ve küçük s.ındyi vt' tie.ıret 
işletmeleri gittikçe ağırlaşan y,ışam ko
şullarıyla ve yokolmak tehlikesiyle k.ırşı 
karşıya gelmişlerdir. Bu tür işleımı'ler 
b.ışlangıçta kredinin tüm soruniMI çöıe
cegi gibi bir sanıya kapllmışlMdır. Gr
rek (AlmanYd) gerek Schul
I.c-Delitsch (Almanya) bıı 
düşüncenin ürünüdür. fakat .Isıi sorun. 
en uygun işletme büyüklügü, modern 
ıeknoloji, ve sorunudur. Bunun da 
Ydınıze,) kredi yoluyla giderih.'mcyeet'gi 
ortadddır. Bütün bu sorunl.mn {öıümle· 
nebilmesi için tck yol v.ırdır: iir('timd(' 
kooper.ıtifc il ik. Temin-ted,ırik, kredi, 

pazarlama alanlarında kooperatifçiliğe 
tahammül eden kapitalizm, üretim koo
peratifçiliğine bir türlü yanaşmamıştır. 
Bunun sonucu olarak düzensiz ,  dağınık 
küçük işletme, büyük sermaye için iyi 
bir avlanma alanı teşkil etmiş; küçük 
işletmelerin bir kısmı - son yıllarda özel
likle ticaret alanındaki küçük işletme
ler - tekelci sermayenin dişleri arasında 
yok olup gitmiştir. Bir başka kısmı ise 
tekelci sermaye taraf�ndan haraca bağ
lanmıştır. Kredi kooperatifçiliği onların 
bu hazin durumuna engel olamamıştır. 
Öte yandan bu kooperatiflere sağlanan 
kredi miktarı herzaman yetersiz kalmış
tır. 

Oysa sosyalist kooperatifçılik 
küçük işletmelerin opıimal büyüklüğe 
gelebilmeleri için elindeki bütün olanak
ları kullanmaktadır. Gerek tarımda, ge
rek sanayide sosyalizm küçük işletmeyi 
optimal işletmelere dönüştürerek toplu
ma daha yararlı olmalarını sağlamakta, 
emeklerinin verimliliğini arttırmakta. 
bunun sonucu olarak gelir düzeyıerini 
yükseltmektcdir. Kapitalist düzende ise 
küçük işletme alanında tam bir plansızlık 
ve kargaşa egemen olmaktadır. Bir ta
kım üstiin körii tedbirlerle küçük işletme 
ıstıraplı yaşamını sürdürmektedir. Küçük 
işletmenin sorunlarına tck çözüm yolu 
üretim kooper. tifçiliği odağı etrafında 

bir kooperatifçilik 
Bu ise efendileri rahJISIZ et
mektedir. Kiiçük karşısında duy
dukları güzel kısa bir süre önce 
TÜSIAD genel sekreteri tardflOdan dile 

ÜRETIMDE 
KOOPERATlFÇlLlK 

Türkiye'de sürdürülen kooperatifçi
lik güldürüsü de genel hatlarıyla yukarıda 
kısaca açıklanmaya çalışılan kapiulist 
kooperatifçilik anlayışının çerçevesi içi
ne girer. Üstüne üstlük, büyük bir bürok
rat baskısı altında bunalmaktadır. Sosya
list kooperatifçilik, gerçek kooperatifçi
liği belirleyen şu ilkeleri gözönünde bu
lundurmak zorundadır: 

1. Kooperatifçilik egemen sınıflırta 
bir işbirliği hareketi değildir. 

2. Kooperatifçilik "hayırhal" bü
rokratların kanatları altında palazlan
maz. Emekçilerin özgür iradeleri üzerin
de yükselir. 

3. Gerek tarımda, gerek sanayi ve 

- hizmetlerde üretim kooperatifçiligi geri 
üretim ilişkilerini tasfiye eder, üretim 
güçlerini geliştirir ve daha yüksek bir 
üretim ilişkilir düzeyi için gerekli ön ko-

şulları hazırlar. 
4- Işçi ve memurlarca tüketim, ko

nut, boş zamanları değerlendirme, yayın 
vb. kooperatifleri kurulması, bunların 
ulusal ölçekte örgütlenmelerinin sağlan
ması için çabalarda bulunmaları gerekli
dir. Bu tür kooperatifleri e ilgili hükümler 
toplu sözleşmelere konuımalı, sendika
lar kendi içlerinde ve aralarında koope
ratif, birlik ve federasYQnları kurınalı, 
tekelci sermayenin bu alanlara el atması· 
nı önlemeli, hiç olmazsa gücünü sınırla
malı ve geriletmelidir. 

5- Özellikle konut kooperatifçiliği
nin emekçiler tarafından denetlenecek 
bir devlet politikası olarak kabulü için 
emekçi örgütleri çabalar sarfetmeli, ko
nut koopcratifçiliğinin yönetim ve de
netimine emekçi örgütleri olarak katıl
malı ve bu politikanın emekçi kütlelerin 
çıkarına olarak uygulanmasına çalışma
lıdır. 

YURUYUŞ · / O A (; USTOS / 9 76 · / 3  

son çözüm
tabakaların işine 

önce, koopera
ve ne tür bir 

bakmak gerekir. 

YABANCI 

özellikle kÖYlü 
yaşamakta 

davranışlarına da
çıkmıştır. Bun
bazı ekonomik 

için girişilen 
işbirliği hareketidir. Bu 

atifçilik hareketi
içeriği belir

görmezlikten ge
sahipleri top

toplumsal kat
köylü top

ve de göster
Çözümlemelerini 

dayandırmakta
göre köylerde 

beraber - uy
gelenekleri, koo· 

alınabilir. Oy
yaşam iliş

dar çerçeve
güçleri geliş

dar çerçevesi 
yoktur_ O kadar 
zamanında kuru

Sandıkları'na finansman 
önerilen imece 

çalışma önerileri ve buna da
zamanda yön 

kendi hesap
likçiler bul

dejenere etmiş· 

ZMETINDE 
OPERATlFÇlLlK 

kooperatifçi
indigimiz za

kapitalizmin acımasız gelişi
proleterleş

ardçlMından 

mına yabancılaşmıştır. Kendisiyle ilgili 
kararlar görünmez bir irade tarafından 
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yalar bir noktayı gözden uzak tutmuş
lardı; kapitalizmi güzel projeler, parlak 
ütopyalarla, Owen'in yaptığı gibi burju
va-aristokrat Parlamento üyelerine mek
tuplar yazıp destek istemelerle kaldırma 
olanağı yoktur. Lenin bu konuda şunla
rı söylemekteydi :  "Robert Owen'dan 
başlayarak ortaya çıkan eski kooperatif
çilerin planları neden hayali idi? Çünkü 
onlar sınıf kavgası, siyasi gücün işçi sı
nıfı tarafından ele geçirilmesi, sömürücü 
sınıfın iktidarına son verilmesi gibi temel 
etmenleri gözönünde bulundurmaksızırı 
çağdaş toplumu sessizce sosyalizm po
tasına dökeceklerini düşlüyorlardı.· 
(V.1. lenin: On Socialist Ideology and 
Culture, On Cooperation, S. 1 16) Bu ne
denledir ki kapitalist düzende kapitalist
lerin göz yumdukları oranda koopera
tifçilik gelişmiştir, hatta bu kadarıyla 
kapitalistıerin işlerine yarar olmuştur. 
Başlangıçta hareketin karşısında bulu
nan kapitalistıer kooperatifçiliğin kendi
lerine zarar vermeyen taraflarını almış
lar, hatta bunlardan yararlanma yollarını 
bulmuşlardır. Gerek ABD'de gerek fe
deral Almanya'da kooperatifler büyük 
sanayi tekellerinin mamullerine pazar ol
muşlar, onların sürümlerin; artırmışlar, 
halk kütlelerinin daha usturuplu soyu i
masında iyi kamufle edilmiş birer araç 
olmuşlardır. Almanya'daki büyük tüke
tim kooperatif birlikleri bu arada EDE
KA, tekelci sermayenin bir bölümü ola
rak çalışmakta, Raiffeiscn kooperatifleri 
ise dikey bütünleşme yoluyla Alman ta
rımını tekelci sermayenin sömürüsüne 
açmaktadır. Öte yandan kapitalizm ön
cesi egemen üretim tarıının temsilcileri 
olan tarımsal ve küçük s.ındyi s.ındyi s. vt' tie.ıret 
işletmeleri gittikçe ağırlaşan y,ışam ko
şullarıyla ve yokolmak tehlikesiyle k.ırşı 
karşıya gelmişlerdir. Bu tür işleımı'ler 
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rek (AlmanYd) gerek Schul
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KaLTfJR ve SANATTA yaRayas 

DERGI 
ŞART 
Dıngilcr ve dcrgidiik. Türkiye'nin 

siyasa!. külWrel yaşamında nicel olarak 
önemli yer tutuyor. 

Sol yayınları bir yana bırakırsak, 
sol dergicHiği üç ayrı dönem içerisinde 
ele almak mümkün: 12 Mart öncesi dö· 
nem, 12 Mart \'e 12 Mart sonrası dönem· 
ler. i 2 Mart öncesi dergiler arasında, si· 
yasal içeri�i ağır basanlar, büyük çoğun· 
luğu oluşturuyordu. Bunların arasında 
yer alan sanat ve edebiyat dergileri ise, 
öteden beri çıkan, belirli bir geleneği 
olan dergilerdi. i 2 Mart döneminde du· 
rum biitünü ile tersine döndü. Bu dö· 
nem, içeriğinde sanat ve kültüre ilişkin 
sorunların ağır bastığı dergiler için bir 
patlama dönemi oldu. Bu dönem içeri
sinde, yayın hayatına yeni atılanlarla 
birlikte, sanat dergilerinin sayısı 15'e 
ulaştı. 

12 Mart döneminden sonra, 1 2  
Mart öncesine dönüş başladı. Sanat der· 
gileri yavaş yavaş yayın hayatından çe· 
kilirken, siyasal içeriği ağır basan dergi
ler yeniden ağırlık kazanmaya başladı. 

Kısa denebilecek bir süre içerisinde 
gözlenen bu kesin dönüşümlerin, ilk 
ağızda akla gelen açık nedenleri var. En 
başla akla gelen, 12 Mart döneminin 
baskıcı özellikleri oluyor. Gerçekten de, 
bu dönemin siyasi . koşulları, yayın ha
yatındaki büyük kısıtlamalan da berabe· 
rinde getirdi. Siyasal harekete vurulan 
büyük darbe, belirli bir siyasal hareketin
ürünü olsun olmasın, siyasal içerikli ya· 
yınlann yaşamına da büyük darbe vur· 
du. 

TEMELDE FA RKlılıK 
VAR M I ? 

Buraya kadar söylenenler, doeru 
gözlemleri yansıtsalar bile, kendi başla· 
rına yeterli bir açıklık getirmiyorlar. 
Yeterli açıklığa ulaşmak için, şu sorula
nn cevabını vermek gerekiyor: 12 Mart 
döneminin, sanat ve kültür alanındaki 
yayın boııu�u niçin bu dönemle birlik· 
te sona erdi? Bir başka deyişle, sanat 
ve kültür alanındaki düşünsel yaşam, 
siyasi hareket için bir almaşık mı oluş
turuyor? Böyle de�ilse, niçin birinden 
birinin ağır bastığı dönemler, diğeri için 
piyasadan �ekilme dönemi oluşturuyor? 

Bu sorulara açıklık getirebilmek 
için önce �u konuda net olmak gereki· 
yor: Yukarıda üç dönemden söz edildi; 
bunların her birindeki yayın bolluğu da 
köklü temellere dayanmıyor. Yani, 1 2  
Mart döneminin, sanal ve edebiyat ala· 
nındaki yayın bollugu ne ölçüde kök· 
süzse, ondan bir önceki ve sonraki dö
nemlerin siyasal içerikli yayın bolluğu 
da büyük ço�unluğ"u ile aynı ölçüde 
köksüz. 

DERGıelLlK KOLA Y ... 

Bundan çıkanlabilecek ilk sonuç, 
süreli yayınlar arasında, siyasal içerikli 
olanların di�erlerine aeır basmasının bir 
sıhhat işareti olmadığı. Arada hemen he· 
men hiç bir fark yok. Her ikisi de sa�lık
sız bir yapının ürünü. Sağlıksızlık, Tür· 
kiye'deki aydın kesiminin yapısal saelık· 
sızheından ileri geliyor. Türkiye'de hem 
sanat, hem de siyaset alanında şu göz· 
lemin büyük geçerliliği var: Sanat. ala· 
nında, genellikJe aynı masada içki içen 
3 kişi pekala bir dergi çıkarabiliyor. 
12 Martdönemi sanat dergilerinin önem
li bir bölümü. böyle bir beraberliğin 
ürünü. Aynı şekilde, siyasi alanda, aynı 
"görüşleri" paylaşıp, talebe yurdunda 
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MI ? 
aynı odada kalan üç kişi de bir siyasi 
dergi" çıkarubiliyor. Kolay. 

Kolay, çünkü gerek bu yapıdaki 
sanatçıların. gerekse "mililan"ların oku
yucuya karşı ciddi bir sorumlulukları 
yok. Içki sohbetlerinin koyulaştığı anla· 
ra ilişkin anılar. bir sanat dergisinde. 
"günlük" ya da başka bir ad altında 1 0· 
ıs sayfa doldurabiliyar. Benzer bir du
rum, diğerleri için de geçerli. Türkiye'· 
de, belki de 15 kez çevrilip yayınlanan 
bir klasik makaleyi yeniden çevirip (ya 
da diğer çevirilerden alıp) yayınlamak, 
bu tür dergilerin 5·10 sayfasını dolduru
yor. Başka yollar da var. örneğin, Le· 
nin'in "Ne Yapmah?"sını okuyan her· 
kes, bu kitabın bir özetini çıkarabilir. 
Böyle bir özet, "örgütlenme Sorunu 
Uzerine" başlığı ile pekala bir siyasi der
gi için "orta sayra" olur. Yapılan da, 
genellikle bundan pek öte değiL. 

NıÇIN ÇıKMASıN LAR ? 

Bütün bunlara ek olarak, böyle 
dergiler, asgari sayılabilecek düzeyde be· 
Iirli bir okuyucu niceliği ile kendilerini 
mali açıdan da kurtarabiliyorlar. Aylık 
olanlar için bu özellikle geçerli. O halde 
niçin çıkmasınıar'? 

Bu asgari düzeydeki oynamalar dı· 
şında, gerçekten de Çıkmamaları için 
bir neden yok. Daha önce değinilen üç 
dönem ( 1 2  Mart döneminin baskıcı ni· 
teliei bir yana) bu asgari düzeydeki de· 
gişiklikleri yaraLlıel için süreli yayınlar 
alanındaki yaprak dökümü ortaya çıktı. 
12 Mart döneminin "atbaşı" noktasında 
yayın yapan dergileri, bu dönemin sona 
ermesinden sonra, marjinal bir okuyucu 
kaybı ile dahi yayınlarını sürdüremez du· 
ruma geleceklerdi. Gerçekten de kimile· 
ri, bu marjinal kayıptan sonra yayın ha
yatından çekildiler. 

Giderken, yerlerini siyasal içerikli 
ve sayıları 21 'e ulaşan dergiye bıraktı· 
lar. Bunlar, haftalık, 15 günlük, ve aylık 
olarak çıkan süreli yayınlar. Aynı siya· 
sal çizgiye bağ'ıı yayın organlarını eş
leştirip ayınrsak, bu 21 civarındaki ya
yının II ayrı " siyasi harekere tekabül 
etmesi gerekiyor. Bu durumda, 12 Mart 
döneminin sanat ve kültür alanındaki 15 
ayn yayınına karşılık, içinde bulundu· 
ğumuz dönemin II siyasi grubu, siyase· 
tin sanattan daha az üretken ve daha 
az yaratıcı oldueunu kanıLlasa gerek! 

i 2 MART JÖNEM I N I N  
BIR M I RASı 

Ancak günümÜ7.de, dergiellH: alanın 
da görülen örnekler, sanat ve sıyasel 
içerik olarak birleştiren dergilerin, dü 
şünsel alanda en "yaratıcı" ürünleri vere 
eeklcrini ortaya koyuyor. 

Bu, 12 Mart döncminden kalan bi 
mirasa dayanıyor. O döncmin sanat der 
gileri, adet olarak, ilk sayfalarında "Dün 
ya ve Türkiye olaylarının tahliline" yeı 
verip biraz siyaset yaptıktan sonra sa 
dede gelirlerdi. Böylcleri gerçekten ço� 
"yaratıcı" olurdu. "CHP'nin 
raşizmden de tehlikeli olduğ'u" yolun· 
daki tahliller, bir tiyatro dergisinin bit 
sütunluk "siyasi" bölümünde yer alırdı. 

12 Mart döneminin siyasi boşluğun· 
dan kaynaklanan bu durum, miras ola· 
rak de sürdürülüyor. 

Son örneklerden birini, Birikim der· 
gisinin geçtiğimiz ay yayınlanan sayısın· 
da bulmak mümkün, Çıktı�ı günden bu 

yana belirli bir "(·Illt'lIı·klÜcI" düzeyi 
tutturma çabaslI1da �iirüıı('n Birikim, 
derginin ilk sayralarında y;ıplığı baljlık
SıL. Türkiye tahlillcrindC', "()7.günıük" ve 
"yaralıcılı�ın" ilginç örneklerini veri· 
yor. Birikim, CI-IP'nin linli.i raporu konu
sunda, raporu elC'şlirl'nlt'ri eleştirerek, 
o güne kadar işitilmcnıiş bir tahlil ya
pıyor. Ozetle şöyle: 

eı li" Ttr ve DISK arasında bir çe
şit "ittirak" söz konusu. I\ma her ne· 
dense iLLifaklar meselesi biy.dı' hep yan
lış anlaşılır. Ittifakın her hınadı. di�er 
kanadın kendi siyasal yapısı gereği ola
ean sayılması gereken çıkış yp dt'ı:{'rlcn
dirmetcrine yasak koymaya çalışır. c.:ün
kü, aksi takdirde ittifak bozulacaktır. 
Aynı durum, CHP'nin gizli raporu konu
sunda da ortaya çıkmıştır. eliP bu ra· 
porda. do�ası gereği yapma!;ı gı'rckcn 
deeerlendirmeleri yapınca, iLLirakın 
diğer kanatları, CHP (:ençlik Koııarını 
gereksiz yere ihbarcılıkla suçlamıştır. 
Yine gereksiz yere, raporu "MIT Ha
poru" olarak ilan etmiştir. 

BUNU DUYDUNUZ MU·! 

TIp ve DISK'in, CHP raporu ko· 
nusunda bu "yersiz" tepkiyi gösLerme· 
leri, Birikim'i çok üzüyor. Oysa, dergiye 
göre, bu rapora ilişkin olarak üzerinde 
durulması gereken nokLa çok başka imiş. 
O da şu: 

"Örne�in, rapor sosyalistlcre tavır 
alma konusunda Alman sosyal demok· 
ratlarının havasında ise, "orlacılar" Is· 
kandinav tipi bir Sosyal Demokrat anla· 

yışa yatkındırlar. 
Haporun asıl önemli yanı buydu. 

Ama tepkiler çok daha deRişik oldu." 

Böylece, TIp ve OISK, CHP rapo
runu nasıl değerlendirmeleri gcrekliğini 
Birikim 'dı'n öğrenmiş oluyorlar. Ama 
CHP'Jj]cr için alınacak dersler de var. 
örneğin, "Alman havası" ile "ıskandi
nav anlayışını" karşılaştıran bir CHP'
li, Birikim'in yayını sayesinde pekala 
kendi yerini Lcspit edebilir. 

Yine Birikim 'e göre, CHP rapo
runun doeru bir deeerlendirmcsini ya
pabilmek için "kendisini, kendi ouLan
siyel imkanlarını, ayırdedici çizgilerini 
ve tüm bunların billurlaşmış ifadesi olan 
sosyalist politik hedefini açıklıkla tesbit 
etmiş bir sosyalist hareketin" varlıRı ge
rekli. Ve tahlil devam ediyor: "Bunlar
dan geniş ölçüde yoksun olduğ'urnuzu 
işte bu rapora tepki esnasında gördük." 
Böylece, "sosyalist politik hedefini açık· 
Iıkla tesbit etmiş bir sosyalist hareket"· 
ten yoksun oldueumuzu da öereniyo· 
ruz. Neyse ki, o "geniş ölçüde" sözü 
sosyalisUerin biraz olsun yüreğini ferah
latıyor, hepien umutsuzluğa düşmelerini 
önlüyor. 

Yayın alanında SÖZü edilen üç dö· 
neme ve Birikim 'e ilişkin olarak ortaya 
çıkan açık bir sonuç var: Kimse, kimse
nin entellektüel düzeyinden kuşku duy· 
muyor. Ancak, entellektüel düzey, yara
tıcı ve yararlı ürünler vt!rmede tek batı. 
na yeterli deA"il. Hareketlen ve pratlk
ten kopuk bir entellektuel düzey, üree
se üretse, fantezi üretiyor. 

başladı. Sanat der· 
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Bütün bunlara ek olarak, böyle 
dergiler, asgari sayılabilecek düzeyde be· 
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dönem ( 1 2  Mart döneminin baskıcı ni· 
teliei bir yana) bu asgari düzeydeki de· 
gişiklikleri yaraLlıel için süreli yayınlar 
alanındaki yaprak dökümü ortaya çıktı. 
12 Mart döneminin "atbaşı" noktasında 
yayın yapan dergileri, bu dönemin sona 
ermesinden sonra, marjinal bir okuyucu 
kaybı ile dahi yayınlarını sürdüremez du· 
ruma geleceklerdi. Gerçekten de kimile· 
ri, bu marjinal kayıptan sonra yayın ha
yatından çekildiler. 

Giderken, yerlerini siyasal içerikli 
ve sayıları 21 'e ulaşan dergiye bıraktı· 
lar. Bunlar, haftalık, 15 günlük, ve aylık 
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ğumuz dönemin II siyasi grubu, siyase· 
tin sanattan daha az üretken ve daha 
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Bu, 12 Mart döncminden kalan bi 
mirasa dayanıyor. O döncmin sanat der 
gileri, adet olarak, ilk sayfalarında "Dün 
ya ve Türkiye olaylarının tahliline" yeı 
verip biraz siyaset yaptıktan sonra sa 
dede gelirlerdi. Böylcleri gerçekten ço� 
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" FİKRİMİN İNCE GÜLÜ " 
MESUT ODMAN 

Bayı<ım, Münih'teki BMW otomobil fabrikasının üç yıllık işçisi. Eski� 
şehir ii sınırları içindeki Balıthisar köyünden. Oç yıldır dişinden tırnağın
dan artır3rak .. IdıAı 74 model Mercedet230'u ile ilk kez izine geliyor. 

Adalet Alaoğlu, son romanının kahramanını Kapıkule sınır kapısın
dan Mercedesiyle girişiyle başlıyor; Edirne, Istanbul, Yalova, Bursa 
yoluyla Balıthisar köyüne kadar izliyor. Romandaki ana olay bir günden daha 
az bir süre içinde başlayıp bitiyor. Ama yazar, sık sık başvurduğu geriye dö· 
nilşlerle, ekseninde Bayram'ın yer aldığ ı - birçok olayı, birçok insanı da'anla· 
tıyor. Denebilirse, sinemasal bir anlatım bu. Usta bir yönetmeni" elinden çık· 
mış bir filmi izler gibi okuyoruz romanı. Ağaoğlu bu bakımdan çok başarılı. 
Bu romanın, üzerinde uzun boylu bir senaryo çalışması yapmaya gerek kal
madan, kolaylıkla sinemaya aktarılabileceğini sanıyorum. 

BIR "ALAMANYACI"NIN SERüVENI 

Bayram bir "Alamanyacı". Daha önce hiç bir sanayi işçiliAi yaşantısı 
olmadan, köyünden kalkıp gidenlerden. Köydeki küçük toprağını elden çıka
rıp benzincilik, tamird çırakhğı , dolmuşçuluk gibi değişik işlerde kısa süre
lerle çalışmış. Askerliğini, doğuda jandarma şöförü olarak yapmış; 1971 'in 
ikinci yarısına rastlayan son aylarda ise Diyarbakır-Siirt ılleri Sıkıyönetim 
Komuanllğı emrinde bulunmuş. Bayram'ın gitgide gelişip tutku haline ge
len bir düşü var: Bir �ba sahibi olmak. Başlangıçta, nasıl olursa, iyi-kötü bir 
araba. Çalışıp ekmek parasını kazanmak için. Ama Almanya fırsatı ortaya 
çıktıktan sonra, hele gerçekleştikten sonra, durum değişiyor. Bayram için 
araba bir fetiştir artık.. Her türlü ilişkinin dolayımı (uğrağı) haline gelmiştir. 
Ekmek parası gibi bir amacı da kalmamıştır. Daha doğrusu, belirli bir gerek
sinimi karşılamaya yönelik belirli bir amaç söz konusu değildir. Dolayısıy
la, herhangi bir araba değil, olabildiğince gösterişli, büyük, pahalı bir araba ge
reklidir ona. Böylece, yemeden içmeden, en doğal gereksinimlerinden vazge
çerek, iş sutlerini durmadan artırarak üç yılı sonunda biriktirdiği parayla 
bir Mercedes alır Bayram. Onunla köyüne dönecek, köylüsüne gösteri yapa
cak, belki evlenecek, kendisini dosta·düşmana "ispat" edecektir. Ama yol 
boyunca hastalık derecesinde üzerine titrediği Mercedes 230'u geçirdiği irili 
ufaklı kazalarla yara bere içinde kaldıkça, dokunulmazltğı ortadan kalkma
ya başlar. Bayram, uğrunda her şeyi yaptığı, bütün ilişkilerini kopardığı, 
arkadaşlarını sattığı "Balkız"ı hırpalandıkça, yalnızltğını derin bir acıy
la kavrar. Bir an önce köyüne varmak, nasıl olursa olsun köyüne varmak için 
sürer kırılıp dökülmüş Balkızını. Ama hiç ummadığı bir durumla karşı laşır: 
Bıraktığı gibi bulacağını sandığı köyünde çok şey değişmiştir. Arabasını gös
terip elini öpeceği amcası ölmüş, çocukluğundan beri peşinden koşan Kezban 
bilşkasıyla evlenmiş, köylüleri ya Eskişehir'e ya Ankara'ya göçmüşlerdir. 
Romiln, sanki şu son cümle için yazılmış gibidir: 

"Hiç bir yolun ucunda, kimse Bayram'ı beklemiyor". 

ROMANIN BAŞARısı 

Ağaoğlu'nun romanı, Bayram'ın durumunu sergilemekte, onun "Balkız"ı 
ile ilişkilerini anfatmakta büyük başarı gösteriyor. Zaten asıl sorunu da bu. 
Yoksa, ne Almanya'daki işçilerin durumu, ne işçi göçünün nedenleri anlatıI
mak isteniyor. Bunlar ve daha başka sorunlar da var; ama ancak bir arka plan 
olarak. Bunlar, başlangıçta sözünü ettiğimiz sinemasal anlatım içinde, usta-

KARATAŞ TRT'SI SINEMA ILE MILLIYETÇILIK, 
MüzlKLE KOMüNIZM PROPAGANDASı YAPıYOR ... 

Karatq TV'si, 3 A�ustos Salı günü akşamı, seyircilerine, tepeden tırnaRa 
milliyetçi ve ülkücü bir film sundu. 

"Zindından Gelen Mektup" adlı filmin yönetmeni Sırrı Gültekin. Başrol· 
leri ile Ayhan Işık ile bu kez giyinlk olarak Mine Mutlu oynuyorlar. Konu, 
Balkanlardıki (muhtemelen Bulgaristan) Türklerin çektikleri "acl"lan ve duy
dukları vatan özlemini anyalıyor. Görüntü ve diyalog ile öRreticillRin bütün· 
letmesinl bu lilmde somut olarak görüyoruz. örneRin şu sahne: 

Ali (Ayhan Işık) : Artık gitmek zorundayım ...  
Zeynep (Mine MuUu): Niçin? 
Ali: Biliyorsun, burada işim bittikten sonra, elimizden alınarak devlet· 

le,tirilen topraklarda çalı,mak zorundayım ... 

Sonunda, Ali ve Ailesi zulme dayanamayıp anavatana kaçmaya karar ve· 

riyorlar. Ancak bu sırada Ali 2 bölük yabancı devlet askerini öldürmek zorun· 

dı kalıyor. Nehrin karşı kıyısından gelen "DaR başını duman almış" marşı ve 
sallanan Türk Bayraklan ile kaçaklar anavatana ulaşıyorlar. 

Ancak "DaR Ba,ını Duman Almış" dışında, fon müzili olarak bütünüyle 

komünist bestecilerin eserlerinden yararlanılmış olması dikkaU çeklyor.Yu

nanlı beıteci Teodorakls'in Türkiye'ye sokulması yasaklanmı, olan "z" .1 ba,

tan ıona filme damgasını vuruyor. Bunun dışında topraklan ellerinden alınan 

"mASum Türklerin" en acıh sahnelerinde, Sovyetler BiriiRI'ndeki bır kollektif 

çltllikte geçen olayları konu alan, Haçaluryan'ın "Gayane'bale aülti fon mUziRi 

oları k kullanılıyor. 
TV'de oynatılacak filmler konusunda büyük hassasiyet gösteren Karataş 

TRT'sinin, bundan böyle bu filmlerin müzikleri konusunda aynı hassasiyeti 

ıÖtitermesi beklenmektedir! 

Itkla verilmiş bir arka plan durumunda. Ama Bayram'ı daha iyi anlamak bakı
mından eksik kalıyorlar. 

Bayram, birkaç yerde, çocukluğundan beri kendisiyle " Incegül Bayram", 
"Deloğlan", "Ayranı yok içmeye ... " diye iı1ay edildiğinden söz ediyor. An
cak bunlar, onun romanın başarıyla saptadığı durumunu anlamak için yeterli 
ve fazla inandırıcı değiL. Bayram'ın yaptığı onca işi salt buna bağlamak, onu 
fazla "atipik" hale getirir. Bu noktada, romanın Bayram'a ili,kin olarak bize 
sunduğu verilerde bir eksiklik olduğu söylenebilir. 

ARKA PLAN 

Mercedes 230'un izlediği yolun hiç değilse bir bölümünden, herkesin 
birkaç kez geçmişliği vardır. Ağaoğlu da iyi tanıyor bun.ları. Balkız'ın ön 
koltuğunda, Bayram'ın yanında bir kamen. var sanki. Bu kamen, bütün 
önemli merkezlerin dolayındaki, yol boyunca sıralanmış, tekstil sanayii, 
besin sanayii, dayanıklı tüketim malı sanayii ürünlerinin reklaml�ını okuyor. 
Kimi zaman da, bir Tl R kamyonuna ya da bir yolcu otobüsüne yerleştirilmiş 
kameralar, Balkız'la Bayram'ı, memleketlerine değil ölümlerine koşan " Ala
manyacılar"ı izliyor. 

Bayram'ın Almanya'daki hayatı ve çevresi karanlıkta kalıyor. Romanın 
bazı bölümlerinden, onun Almanya'daki işçi arkadaşlarının, siyasal bakımdan 
daha gelişmiş olduklarını anlıyoruz. Ancak onlar da Bayram'a, "ıraba alaca
ğına, paranı biriktir, bir işletme kur'. diye öğüt veriyorlar. Oysa Bayn.m, yol 
boyunca sıralanan büyük fabrikaların, reklam panola"nın önünden geçtikçe, 
"Ben tutup küçük bir işletme kursam, bunların yanında ne yapabilirim ki?" 
diyebiliyor. 

Romandaki kişilerin çoğu, Bayram olduğu için var. Onun yakınları, ar
kadaşları. Bunların dışındakiler, Bayram oradan geçtiği için şöyle bir iki çiz
giyle, kabaca anlatılanlar, iğreti duruyorlar. Kapıkule girişindeki I, Bulma 
Kurumu görevlisi genç, Münih'e giden trendeki genç bunlar ırasında. Bunlar, 
12 Mart döneminin işkencelerden geçirilmiş gençleri. Yılgınlik içindeler, kur
tuluşu kaçışta bulmuşlar. Yazar bu gençlerin yanılgılarını, ayaklarının yere 
basmadığını anlatmak istiyor. Ama iyi çizilmiş tipler değil bunlar; üstelik, ro
manın bütünlüğüne de uymuyorlar. 

Romanda anlatılanların büyük bir bölümü 12 Mart dönemi ile onu hemen 
izleyen günlerde geçtiğinden, yazar, arka planda bu dönemle ilgili görüntülere 
de yer veriyor: Bayn.m'ın Sıkıyönetim Komutanlığı emrindeki ukerlik günle
ri, Almanya'daki işçi arkadaşlarının "71-73 arası memlekene eceli gelmeden 
ölenlerin sayısı"ndan söz etmeleri, "siyasi diye vurulan" Ballıhisar'lı köylü ... 
Ama bunlar da, hem romanın bütünlüğüne bir şey katmıyorlar. hem de. o dö
nemin özelliğini ortaya çıkarmakU yetersiz kalıyorlar. 

Türkiye'de iyi roman az ynılıyor. Türkiye'nin roman yazmak için elve
rişsiz bir ülke olmasından değiL. Tam tersine, Türkiye'den çok iyi romanlar 
çıkabilir. Bu durumu, "düşünsel eylemlerdeki kilitlenme"nin bir parçuı ola
rak ele almak gerek. Bu kilitlenmenin önümüzdeki yıllarda ilŞılmasl beklen
meli. Bunun için gerekli nesnel koşullar gittikçe gelişiyor. Onlardın yararla
nacak yetenekli ve yaratıcı yazarlar da geli,iyor. Tuhaf bir rastlantıyla olacak, 
bu birkaç yazardan ikisi kadın. "Fikrim;n Inc� Giüü" onlardan birinin. eksik
likleri olan başarılı bir roman ı. 
1*) Adalet A�iOQlu, "tikrimin Ince GCIC", Remzl Kltııbe ... ı V.ıyınlıır., l'tıınbul, M.ırt 

1976, 325 5., 20 TL. 
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gerçekleştikten sonra, durum değişiyor. Bayram için 
Her türlü ilişkinin dolayımı (uğrağı) haline gelmiştir. 

amacı da kalmamıştır. Daha doğrusu, belirli bir gerek
karşılamaya yönelik belirli bir amaç söz konusu değildir. Dolayısıy

değil, olabildiğince gösterişli, büyük, pahalı bir araba ge
ona. Böylece, yemeden içmeden, en doğal gereksinimlerinden vazge

durmadan artırarak üç yılı sonunda biriktirdiği parayla 
Bayram. Onunla köyüne dönecek, köylüsüne gösteri yapa

kendisini dosta·düşmana "ispat" edecektir. Ama yol 
derecesinde üzerine titrediği Mercedes 230'u geçirdiği irili 

bere içinde kaldıkça, dokunulmazltğı ortadan kalkma
uğrunda her şeyi yaptığı, bütün ilişkilerini kopardığı, 

"Balkız"ı hırpalandıkça, yalnızltğını derin bir acıy
köyüne varmak, nasıl olursa olsun köyüne varmak için 
Balkızını. Ama hiç ummadığı bir durumla karşı laşır: 

bulacağını sandığı köyünde çok şey değişmiştir. Arabasını gös
öpeceği amcası ölmüş, çocukluğundan beri peşinden koşan Kezban 

köylüleri ya Eskişehir'e ya Ankara'ya göçmüşlerdir. 
cümle için yazılmış gibidir: 

bir yolun ucunda, kimse Bayram'ı beklemiyor". 

ROMANIN BAŞARısı 

romanı, Bayram'ın durumunu sergilemekte, onun "Balkız"ı 
anfatmakta büyük başarı gösteriyor. Zaten asıl sorunu da bu. 

Almanya'daki işçilerin durumu, ne işçi göçünün nedenleri anlatıI
ve daha başka sorunlar da var; ama ancak bir arka plan 

başlangıçta sözünü ettiğimiz sinemasal anlatım içinde, usta-

TRT'SI SINEMA ILE MILLIYETÇILIK, 
KOMüNIZM PROPAGANDASı YAPıYOR ... 

Salı günü akşamı, seyircilerine, tepeden tırnaRa 
sundu. 

Mektup" adlı filmin yönetmeni Sırrı Gültekin. Başrol· 
giyinlk olarak Mine Mutlu oynuyorlar. Konu, 

Bulgaristan) Türklerin çektikleri "acl"lan ve duy
anyalıyor. Görüntü ve diyalog ile öRreticillRin bütün· 

olarak görüyoruz. örneRin şu sahne: 
gitmek zorundayım ...  

MuUu): Niçin? 
işim bittikten sonra, elimizden alınarak devlet· 

zorundayım ... 
zulme dayanamayıp anavatana kaçmaya karar ve· 

2 bölük yabancı devlet askerini askerini asker öldürmek zorun· 

kıyısından gelen "DaR başını duman almış" marşı ve 
kaçaklar anavatana ulaşıyorlar. 

Duman Almış" dışında, fon müzili olarak bütünüyle 

nden yararlanılmış olması dikkaU çeklyor.Yu

Türkiye'ye sokulması yasaklanmı, olan "z" .1 ba,

damgasını vuruyor. Bunun dışında topraklan ellerinden alınan 
kollektif 

boyunca sıralanan büyük fabrikaların, reklam panola"nın önünden 
"Ben tutup küçük bir işletme kursam, bunların yanında ne 
diyebiliyor. 

Romandaki kişilerin çoğu, Bayram olduğu için var. Onun 
kadaşları. Bunların dışındakiler, Bayram oradan geçtiği için 
giyle, kabaca anlatılanlar, iğreti duruyorlar. Kapıkule girişindeki 
Kurumu görevlisi genç, Münih'e giden trendeki genç bunlar 
12 Mart döneminin işkencelerden geçirilmiş gençleri. Yılgınlik 
tuluşu kaçışta bulmuşlar. Yazar bu gençlerin yanılgılarını, 
basmadığını anlatmak istiyor. Ama iyi çizilmiş tipler değil bunlar; 
manın bütünlüğüne de uymuyorlar. 

Romanda anlatılanların büyük bir bölümü 12 Mart dönemi 
izleyen günlerde geçtiğinden, yazar, arka planda bu dönemle 
de yer veriyor: Bayn.m'ın Sıkıyönetim Komutanlığı emrindeki 
ri, Almanya'daki işçi arkadaşlarının "71-73 arası memlekene 
ölenlerin sayısı"ndan söz etmeleri, "siyasi diye vurulan" Ballıhisar'lı 
Ama bunlar da, hem romanın bütünlüğüne bir şey katmıyorlar. 
nemin özelliğini ortaya çıkarmakU yetersiz kalıyorlar. 

Türkiye'de iyi roman az ynılıyor. Türkiye'nin roman yazmak 
rişsiz bir ülke olmasından değiL. Tam tersine, Türkiye'den çok 
çıkabilir. Bu durumu, "düşünsel eylemlerdeki kilitlenme"nin 
rak ele almak gerek. Bu kilitlenmenin önümüzdeki yıllarda 
meli. Bunun için gerekli nesnel koşullar gittikçe gelişiyor. Onlardın 
nacak yetenekli ve yaratıcı yazarlar da geli,iyor. Tuhaf bir ra
bu birkaç yazardan ikisi kadın. "Fikrim;n Inc� Giüü" onlardan 
likleri olan başarılı bir roman ı. 
1*) Adalet A�iOQlu, "tikrimin Ince GCIC", Remzl Kltııbe ... ı V.ıyınlıır., 

1976, 325 5., 20 TL. 
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PATRON OYUNLARı 
M ÜCADELE Yİ 

. DURDURAMAZ 

YEŞIL KUNDURA'DA 
öRNEK BIR DIRENIŞ, 
öRNEK BIR PATRON 

Recep Ali Yeşil, kundura büyük 
patronlarından. Işçiye düşman bir düze
nin kendisine satladı�ı olanakları sonu
na dek kullanmasmı çok iyi biliYoOr. Ka
pitalizmin geleneksel öA'retileriyle örnek 
bir sömürücü olmayı başarabilmiş. Ama 
sömürünün en azgınına maruz işçilere 
asıl örnek, 650 kundura işçisinin şanlı 
direnişi. 

Patronun kollektif şirketten ano
nim şirkete geçirdil'i işyerinde yaptlA'1 
"parat. Jokavt" sonucu kayıtsız şartsız 
atılan 150 işçiye tüm arkadaşları omuz 
vermiş. "Işçi sınıfının dayanışmasına 
küçük bir örnek" diyorlar. 650 emekçi 
çıkar biriiRi ettikleri direnişte, patronun 
tehditlerine, bozguneululuna, polisin 
saldırılarına, açlıAa ralmen "hepimiz bi· 
rimiz, birimiz hepimiz için" pankartı aJ
Lında baı;arıya kadar direneceklerine ant 
içmişler. Polis, devlet., patron işbirliA'i
ni somut olarak görüyorlar. Tek kapita
liste karşı bu direnişteki mücadeledeki 
kararlılıkları tüm kapitalizme karşı sava
şın muştusunu veriyor. 

YALOVA AKAL TEKSTIL 
FABRIKASıNDA 

SARI SENDIKA - PATRON 
IŞBIRllGI 

Sanayileşme Marmara Bölgesinde 
hızla gelişiyor. Her geçen gün Bursa, 
Yalova, İzmit ve civarında yeni yeni 
fabrikalar kuruluyor; eski fabrikaJarın 
kapasiteleri büyütülüyor. ' Fabrikaların 
daha kuruluşlarından itibaren, patran 
sarı sendika işbirliti ile işçiler sarı sen
dikalara üye yapılıyor. Ancak işçilerin 
bu bölgedeki mücadelesi sendikal alanda 
yeni başarılar kazanıyor. 

Bu fabrikalardan biri de Yalova 
AKAL Tekstil fabrikası. Teksif, işyeri
nin kuruluşu ıirasında, işyerinin desleRi 
ile yetki alıp, toplu sözleşme imzalıyor. 
Ancak 200 civarında işçi çalıştıran ve 
yakında 900 işçi çalıştıracak fabrika
da DISK'e baRIı Tekstil Sendikaaı örgüt
lenme çalı,malarına başlıyor. İşçilerin 
büyük çoRunluRunun Tekstil'e üye 
olmasından sonra patron ve Teksif işbir
Iili sonucu , kısa sürede, sendikal çalış
mada öncülük yapan 25 işçi işten çıka
rılıyor. Böylece işçiler üzerinde baskı 
kurmak daha da kolaylaşıyor. Patron 
ve Teksif, işten çıkarmalara kar,ı işçi
lerin direni,ini önlemek için, işyerine 
dışardan silahlı komandolar getirip i.
çileri baskı altında tutmaya çalışıyor. 
Ama işçilerin kararlıiıRı, patron - 58.rl 
sendika ortaklıRının planlarını bozacak. 

DIY ARBAKIR YSE'DE 
ZORBALIK OLAGAN 

HALE GELDI 

Diyarbakır'da, YSE tı Müdürlütü'n
de çalışan işçiler üzerindeki baskılar son 
günlerde iyiden iyiye yoRunluk kazandı. 

Ornetin, MC yanlısı olmayan işçile
rin sürekli tefııdit altında tutulması ve 
dövülmesi artık alışılagelen olaylardan 
sayılıyor. YSE Diyarbakır h Müdürlü· 
Rün'nde çalışan işçilerin çotunluau 
KOYYSE·IŞ üyeleri. Bu sendikanın ni
teliRi, MC yanlılılı biliniyor. 

Ancak bütün bunlar, Diyarbakır'da
ki faşislleştirme ve salcılaştırma çabala
rı açısından yelerli sayılmamaktadır. 
Son olarak, YSE Diyarbakır Müdürlüaü
ne Ensariolullarından Nihat Aydın geti
rilir. Nihat Aydın dört dörtlük bir MC 
yanlısıdır. Müdür, kendisinden önce baş· 
layan faşistleştirme ve salcılaştırma 
operasyonuna, bu operasyonu hızlandı
rarak katkıda bulunmak ister. Nihat Ay
dın'ın göreve başlaması ile birlikte yeni 
alınan işçilerde MC yanlısı olmak bir 
yana, MHP'li olma koşulu aranır. Yeni 
alınan işçilerde bu nitelikler aranırken, 
halihazırda çalışan işçilerin yıldırılması 
için de elden gelen yapılır. 

Diyarbakır YSE Müdür!ülü'ndeki 
bu gelişmeler, özellikle birkaç serviste 
yolunluk kazanıyor. 27 Temmuz günü, 
yeni müdür, ateiye şefi Ali Aslan'ı döv· 
meye kalkar. Böylelikle, Ali Aslan'a ve 
diter işçilere gözdaRı verilmiş olacaktır. 
Kalbinden rahatsız olan Aslan, ulradılı 
saldırı sonucunda hastahaneye kaldırılır. 

Saldırılar bu ve buna benzer örnek
lerle sürüp giderken, MC yanlısı sendika 
bir yandan da toplu sözleşme görüşme
lerini yürütmektedir. Sendika Başkan 
Yardımcısı Mahir Seçer bu nedenle Di· 
yarbakır'da bulunuyor. Işçilerin zorla
ması üzerine bir toplantı yapılıyor. Top
lantı yapılması belki de çok dotal, ama 
YSE·IŞ için detil. Çünkü bu sendika
nın, işçinin, tabanın görüşlerini alma 
gibi bir alışkanlıla sahip olmadıtı bilini
yor. Bu nedenle toplantı, ancak işçilerin 
zorlaması ile yapılabiliyor. Mahir Seçer, 
en azından MC yanlısı olmayan işçileri 
tanıyabilmek için bu toplantıdan yarar
lanmayı düşünüyor. 

Yapılan toplantıda, işçiler, saldırıya 
ujtrayan işçi arkadaşlarının durumunu 
anlatırlar. Bunun yanısıra, görevdeki mü· 
dürden de şikayet ederler. Işçilerin bu 
tutumu sendika patronlarının büyük tep
kisini çeker. Hakkında şikayette bulu
nulan müdür Nihat Aydın, dışarıdan ge

silahlı zorbalara, makina ikmııl 
,efi Vedat Çelebiler'; dövdürür. Vedat 
Çelebiler "ııikayette bulunarak 
kı,kırtmaktadır". Bu .. Idırılar, sendika 
ikinci başkanı Seçer'in gözleri önünde 

yapılmaktadır. Sendika ikinci başkanı
nın diyecek hiç bir şeyi yoktur. Bundan 
sonra, Vedat Çelebiler, ayrıca şikayette 
bulundutu takdirde öldürüleceli yollu 
tehditlere uRraro Dışarıdan getirilen 
silahlı zorbalar, işçilere gözdaltı vennek 
üzere bir süre daha işyerinde volla atar
lar. 

YSE Diyarbaku şubesindeki geliş
meler, yalnızca bunlarla da kalmıyor. 
On plana çıkan işçilere teker teker göz
datı vermek üzere, saldırılarsürdürülüyor. 
31 Temmuz günü, sendika şube sayma
nı ve CHP'li olarak bilinen Behzat Ateş
oltulları, müdürün odasına çaRnlu ve bu
rada kıyasıya dövülür. Yine dışandan ge· 
tirilen silahlı zorbalar tarafından. 

YSE'deki son bir aylık gelişmeler, 
kısaca böyle. Devlet kurumlarındaki bas
kı ve sindirme operasyonu alabildiA:ine 
sürüp gidiyor. 

SISAG YÖNETICILERIN 
ÇIFTLIGI DEGILDIR 

SISAG, Hacettepe Vakfı'na bath 
bir işyeri. Açık adı, Sistem, ışletme ve 
Proje Servisi, Araştınna ve Geliştirme 
Limited Şirketi. SISAG'da 170'i aşkın 
işçi çalışıyor. Çalışanların büyük bir bö
lümü, teknik eleman. 

SİSAG'ın önemli bir özelliai, diler 
özel teknik bürolar gibi, iş alma derdin· 
de olmaması. Çünkü StSAG'ın müşteri
leri, hep kamu kuruluşları. Gerçekten 
de SISAG Kamu yatırımlarında önemli 
hizmetler üretmesi gereken ve beklenen 
bir işyeri. 

Ne var ki, StSAG yöneticileri, kuru
luşun nitetiRi ile hiç te baRdaşmayan bir 
davranış içindeler. SISAG, adeta bir 
çiftlik zihniyeti ile, "ben yaptım oldu" 
felsefesi içinde yönetiliyor. Bu gayri 
ciddi tutum, StSAG'da çalışan 170'i aş
kın işçinin sendikalılaşmuı sırasında iyi' 
den iyiye açlRa çıktı. 

Sendikaıılaşma karşısındaki ilk tep
ki, patronların ortalama tepkisinden 
farklı olmadı. Işçilere gözdaRı verme a
macıyla 9 işçinin işine son verildi. Daha 
sonra, bir iki ay kadar önce işe alınanlar 
"proje bitti" gerekçesiyle işten çıkarıl
mak istendi. Böylelikle, işyerindeki ör
gütlenmenin, daha ilk aşamalarında ku
satılacalı umııhıvnMu. Ne var ki. is-

ler SISAG yöneticilerinjn umduRu gibi 
gibi gitmedi. Sasyal-ı, bünyesinde örgüt
lenen i,çilerin aatlıklı ve ilkeli birlikte
likleri, patron giri,imlerini engelledi. 
Yöneticileri ciddiyete davet etti. 

Bu birlik, olumlu sonuçlannı he
men verdi. Yöneticiler, toplu sözleşme 
görüşmelerine Kelmeme t.&ktiklerinden 
vazgeçmek zorunda kaldılar. Bundan 
vazgeçip görüşlere katılma kararlarını 
bildirdiklerinde, bu görü,melerde işten 
atılan işçilerin işe alınması konusunun 
gündemin ilk maddesi olacaRını da belir
tiyorlardı. Bu karar, bir tutanakla tesbit 
edildi. 

Ancak SISAG yöneticilerinin del
me patronlara t.&ş çıkartan kaypakhlı 
bundan sonra da sürdü. Görüşmelere, 
te8pit edilen tutanak çerçevesinde kab
lamayacaklannı Sosyal-Iş yöneticilerine 
bildirdiler. Böylece uyuşmazlık çıkar
mış oldular. Bunun sonucunda, konu, 
uzlaştırma kuruluna ,ötürülecek. UzI .. -
tırma kurulu'nun kararı SısAG Çalı
şanlarınca kabul edilmediti takdirde, 
işyerinde grev kararı alınacak. 

Kurul kararı beklene du nun, yöne
ticilerin işçi düşmanı tutumları, yeni 
örnekleri ile sürüp gidiyor. Yeni örnek
ler şöyle: 

-Işyerinde çalışanların yeni ,öreY
lerini belirleyen listeler yayınlanıyor. Bu 
listelerde çalışanların çolunun ibüa.u 
konulan olan görevleri deli,tiriliyor ve 
tenzil niteliRi t.&şıyacak ,ekilde yeni ,ö
revlere getiriliyor. 

-Daha önce kazanılan bir hak ola
rak öteden beri uYKulanan haftalık 42.6 
saatlik çalı,ma süresi, tek taraflı olarak 
44.5 saate çıkarılıyor. Oteden beri mesai 
yapılmayan Cumartesi günleri çalı,da
caaı ilan ediliyor_ 

StSAG'1 bir çiftlik Kibi yönetmeye 
alışmış yöneticiler, çalışanların örtüt
lenme girişimlerinin de nereden kay
naklandılı konUlUnda adeta kör. so.
yal gelişmeye. gözleri kapalı bir avuç bü
rokrat, sendikahlaşmayı birkaç bozlUn
cunun tutkulannın eseri olarak ,örmek
ten vaz,eçemiyor bir türlü. Böyle olun
ca, işçileri tahrik ederek "luç"i,lemeye 
teşvik için elinden Keleni yapıyor. Bu 
tür oyunlara Kelmeyen i,çilerin .. rin
kanlıllRı ve kararlılıRı ise yöneticileri çal
(Ina çeviriyor. 

stSAG'da şimdi, u�laştırm. kuru
lunun karannı bekleyen 170'i aşkın bi· 
linçli ve kararlı i,çi var. 

BIR DIRENIŞ, 
BIR PATRON 

Yeşil, kundura büyük 
Işçiye düşman bir düze

satladı�ı olanakları sonu
kullanmasmı çok iyi biliYoOr. biliYoOr. biliY Ka

geleneksel öA'retileriyle örnek 
olmayı başarabilmiş. Ama 

azgınına maruz işçilere 
kundura işçisinin şanlı 

kollektif şirketten ano
geçirdil'i işyerinde yaptlA'1 

sonucu kayıtsız şartsız 
tüm arkadaşları omuz 

sınıfının dayanışmasına 
diyorlar. 650 emekçi 

ettikleri direnişte, patronun 
bozguneululuna, polisin 

ralmen "hepimiz bi· 
hepimiz için" pankartı aJ
kadar direneceklerine ant 

devlet., patron işbirliA'i
görüyorlar. Tek kapita

direnişteki mücadeledeki 
kapitalizme karşı sava

muştusunu veriyor. 

AKAL TEKSTIL 
FABRIKASıNDA 
SENDIKA - PATRON 

IŞBIRllGI 

Marmara Bölgesinde 
Her geçen gün Bursa, 

civarında yeni yeni 
kuruluyor; eski fabrikaJarın 

büyütülüyor. ' Fabrikaların 
kuruluşlarından itibaren, patran 

işbirliti ile işçiler sarı sen
yapılıyor. Ancak işçilerin 
mücadelesi sendikal alanda 
kazanıyor. 

fabrikalardan biri de Yalova 
fabrikası. Teksif, işyeri

ıirasında, işyerinin desleRi 
sözleşme imzalıyor. 

civarında işçi çalıştıran ve 
çalıştıracak fabrika

Tekstil Sendikaaı örgüt
çalı,malarına başlıyor. İşçilerin 

büyük çoRunluRunun Tekstil'e üye 
patron ve Teksif işbir

sürede, sendikal çalış
mada öncülük yapan 25 işçi işten çıka

işçiler üzerinde baskı 
kolaylaşıyor. Patron 

çıkarmalara kar,ı işçi
önlemek için, işyerine 

ZORBALIK OLAGAN 
HALE GELDI 

Diyarbakır'da, YSE tı Müdürlütü'n
de çalışan işçiler üzerindeki baskılar son 
günlerde iyiden iyiye yoRunluk kazandı. 

Ornetin, MC yanlısı olmayan işçile
rin sürekli tefııdit altında tutulması ve 
dövülmesi artık alışılagelen olaylardan 
sayılıyor. YSE Diyarbakır h Müdürlü· 
Rün'nde çalışan işçilerin çotunluau 
KOYYSE·IŞ üyeleri. Bu sendikanın ni
teliRi, MC yanlılılı biliniyor. 

Ancak bütün bunlar, Diyarbakır'da
ki faşislleştirme ve salcılaştırma çabala
rı açısından yelerli sayılmamaktadır. 
Son olarak, YSE Diyarbakır Müdürlüaü
ne Ensariolullarından Nihat Aydın geti
rilir. Nihat Aydın dört dörtlük bir MC 
yanlısıdır. Müdür, kendisinden önce baş· 
layan faşistleştirme ve salcılaştırma 
operasyonuna, bu operasyonu hızlandı
rarak katkıda bulunmak ister. Nihat Ay
dın'ın göreve başlaması ile birlikte yeni 
alınan işçilerde MC yanlısı olmak bir 
yana, MHP'li olma koşulu aranır. Yeni 
alınan işçilerde bu nitelikler aranırken, 
halihazırda çalışan işçilerin yıldırılması 
için de elden gelen yapılır. 

Diyarbakır YSE Müdür!ülü'ndeki 
bu gelişmeler, özellikle birkaç serviste 
yolunluk kazanıyor. 27 Temmuz günü, 
yeni müdür, ateiye şefi Ali Aslan'ı döv· 
meye kalkar. Böylelikle, Ali Aslan'a ve 
diter işçilere gözdaRı verilmiş olacaktır. 
Kalbinden rahatsız olan Aslan, ulradılı 
saldırı sonucunda hastahaneye kaldırılır. 

Saldırılar bu ve buna benzer örnek
lerle sürüp giderken, MC yanlısı sendika 
bir yandan da toplu sözleşme görüşme
lerini yürütmektedir. Sendika Başkan 
Yardımcısı Mahir Seçer bu nedenle Di· 
yarbakır'da bulunuyor. Işçilerin zorla
ması üzerine bir toplantı yapılıyor. Top
lantı yapılması belki de çok dotal, ama 
YSE·IŞ için detil. Çünkü bu sendika
nın, işçinin, tabanın görüşlerini alma 
gibi bir alışkanlıla sahip olmadıtı bilini
yor. Bu nedenle toplantı, ancak işçilerin 
zorlaması ile yapılabiliyor. Mahir Seçer, 
en azından MC yanlısı olmayan işçileri 
tanıyabilmek için bu toplantıdan yarar
lanmayı düşünüyor. 

Yapılan toplantıda, işçiler, saldırıya 
ujtrayan işçi arkadaşlarının durumunu 
anlatırlar. Bunun yanısıra, görevdeki mü· 
dürden de şikayet ederler. Işçilerin bu 
tutumu sendika patronlarının büyük tep
kisini çeker. Hakkında şikayette bulu
nulan müdür Nihat Aydın, dışarıdan ge

silahlı zorbalara, makina ikmııl 

operasyonu alabildiA:ine 
sürüp gidiyor. 

SISAG YÖNETICILERIN 
ÇIFTLIGI DEGILDIR 

SISAG, Hacettepe Vakfı'na bath 
bir işyeri. Açık adı, Sistem, ışletme ve 
Proje Servisi, Araştınna ve Geliştirme 
Limited Şirketi. SISAG'da 170'i aşkın 
işçi çalışıyor. Çalışanların büyük bir bö
lümü, teknik eleman. 

SİSAG'ın önemli bir özelliai, diler 
özel teknik bürolar gibi, iş alma derdin· 
de olmaması. Çünkü StSAG'ın müşteri
leri, hep kamu kuruluşları. Gerçekten 
de SISAG Kamu yatırımlarında önemli 
hizmetler üretmesi gereken ve beklenen 
bir işyeri. 

Ne var ki, StSAG yöneticileri, kuru
luşun nitetiRi ile hiç te baRdaşmayan bir 
davranış içindeler. SISAG, adeta bir 
çiftlik zihniyeti ile, "ben yaptım oldu" 
felsefesi içinde yönetiliyor. Bu gayri 
ciddi tutum, StSAG'da çalışan 170'i aş
kın işçinin sendikalılaşmuı sırasında iyi' 
den iyiye açlRa çıktı. 

Sendikaıılaşma karşısındaki ilk tep
ki, patronların ortalama tepkisinden 
farklı olmadı. Işçilere gözdaRı verme a
macıyla 9 işçinin işine son verildi. Daha 
sonra, bir iki ay kadar önce işe alınanlar 
"proje bitti" gerekçesiyle işten çıkarıl
mak istendi. Böylelikle, işyerindeki ör
gütlenmenin, daha ilk aşamalarında ku
satılacalı umııhıvnMu. Ne var ki. is-

bildirdiler. 
mış oldular. 
uzlaştırma 
tırma kurulu'nun kararı 
şanlarınca 
işyerinde grev kararı 

Kurul 
ticilerin işçi 
örnekleri ile 
ler şöyle: 

-Işyerinde 
lerini belirleyen 
listelerde çalışanların 
konulan olan 
tenzil niteliRi 
revlere getiriliyor. 

-Daha 
rak öteden 
saatlik çalı,ma 
44.5 saate çıkarılıyor. 
yapılmayan 
caaı ilan ediliyor_ 

StSAG'1 bir çiftlik 
alışmış yöneticiler, 
lenme girişimlerinin 
naklandılı 
yal gelişmeye. 
rokrat, sendikahlaşmayı birkaç 
cunun tutkulannın 
ten vaz,eçemiyor vaz,eçemiyor vaz,
ca, işçileri 
teşvik için 
tür oyunlara 
kanlıllRı ve 
(Ina çeviriyor. 

stSAG'da 
lunun karannı 
linçli ve kararlı 




