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MALIYE MUFETTIŞLERI 

ALPKAYA DAVASıNDA BERAAT EDEN KORGENERAL 
GöKSARAN ıÇIN YENI DA VA AÇıLACAK 

MAUYE MüFETTIŞLERI, GENERAL GöKSARAN'IN VE Y A
KıNLARıNIN BANKA HESAPLARıNıN INCELENMESINI GE
REKU GöRÜYOR 

Alpb� daViUında lU .. K ..... Uerl 
eski komutanı emekli oraene� Emın 
A1plol� -Ile bırlıkte YOI1IliII1lp benal 
*" lU .. Koopnorıl ihsın GÖbaran 
hakkında uçak ilfımlarında ",istimiii �
pıp yapmadılının AıoCil/1maso ınw:ıyia 
da .. IÇılm... ,""kmektedir. 010, K ... -
ııenenI Göksaran'ın, 12 Mart'CiI/1 .."n 
ııetirildili Tllrk lU .. Yolları Genel MiL
dllrflijO IÖRYlndeki eylemlerinde sapta
nan usulıOılOkler �nlyl. ıçılacokı ... 
MOliye MOfettilleri Serveı Erocal-ile Ah
mel Eroluz konuyıı iI,iii olarak hızır
bdıkları iki teftiı raporunda bir çok 
uıulıOzlük tespil etmiılerdlr. Maliye Mil
fettlıleri bu ulUlıOılUklerln bır "maddi 
1olziII1c:o" dönllJOp dönUım<!'dillnin orta
yı çılwolması için Koiııenerilf ıhsan 
Göksaran, emekli k ..... ner.ı Remzl 
Yelnun ile Uçak »tln Almtı Komisy� 
nu Başkanı Suphi lşcen'in ve bu"lın" 
yakıntırını" banka hesapllt'l ile mıl var
lıklarının tesbit edilmesini gerekli gör
mektedirler. 

12 Mart döneminde TOrk Hı ... Yol
ları'nın F-28 ve OC-LO uçakları alımlı
rında usulsüzilik olduğu ve rüşvet ılındı
ğı iddiaları ortaya çıkmış ve üstil kapalı 
bir biçimde bu iddialar 12 Mart basının
da da yer ılmıııır. Uçık .lımlarıylı dol· 
ruda" doğruya ilgili buı gazeteler de 
bu konunun üzerine gitmi,ıi. 

Lockheed skandılı"ın yaygınlık ka· 
zanmasından sonra Türk Hava Yolları'· 
nın uçak alımlarını" inceleme konusu 
yapılrrwı ihtiyacı doğmuştur. Maliye 
Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan maliye 
müfettişieri Servet Erocal ile Ahmet Er
otuz, TUrk Hava Yolları'nın son yılların
daki uçak alım işlemlerini incelemişler 
ve iki rapor hazırlamışlardır. Bu rapor
lardan birisi OC-LO uçaklarının, diğeri 
ise F-28 uçaklarının ilfımıyla ilgilidir. 
DC-l0 Raporu 2-1 sayılı Vt 30/4/1976 
tarihlidir. F-28 raporu ise 4-2 sayılı ve 
1/6/1976 tarihlidir. 

Maliye müfettisleri Servet Eroca.l ile 
Ahmet Eroğuz'un yapmış oldukları ah
ki kat bir çok u.uısüzlUğUn varlığını or
aya çıkarmıştır. Uçak alımları, alışılmış 
alım usullerine uyulmadan yapılmıştır. 
Genel· Müdürlük, uçak satmak isteyen 
buı firmalarıo görOşme teklifleri"i hiç 
bır sebep ,ÖSCermedtn reddetmiıtir. 

ıHSAN GOIaIARAN-(&I<l<ııl)
'
HA VA

Iş BAŞKANı BRDOGAH BALCI ILE 
BIRLlKTB._. -

OC-LO uçaklarının alımında tesbit 
. edilen kriterter ve alternatifler tamamen 
keyfi bulunmuştur. Zamanın genel mU
dOrO şimdiki Hava Kuvvetleri Korgenen
ii ıhsan Göksaran, uçak alımlarıyla ilgili 
olarak Yönetim Kurulu'na yanıltıcı ve 
gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bilgiler 
vermiştir. ıhsan Göksaran'ın uçak alım
lar!yla ilgili olarak hazırladığı ilk rapor 
ile Yönetim Kurulu'na verdiği rapor ara
sında biribirini tutmayan ifadeler sap
tanmıştır. 

Maliye müfettişierinin hazırla
dıkları raporlarda, umanın THY Genel 
Müdürleri Korgeneral ıhsan Göksa.ran ile 
emekli korseneral Remzi Velman, Uçak 
Satın Alma Komisyonu nı Suphi 
lşcen ve komisyon Uyelerinin ve bu ki
şilerin yakınlarının mal varlıklarının 
incelenmesi, bUtUn bu usulsUzlOklerin 
maddi bir kazanç sağlamaya yönelip yö
nelmediğini ortaya çıkaracaktır. 

TOrk Hava Yolları'nın uçak alımla
rı nedeniyle haklarlJlda tahkikat yapılan 
ve müfettiş raporu düzenlenenlerden 
yalnızca Ihs;ın Göksaran halen muvazuf 
subaydır.Korgeoerallhsan Göksara.n için 
davi a9abilmek Genel Kurmay Başkan
Iığ�nın Iolraronı bığlıdır. Müfettiı rapor
ları Genel Kurmay Başkanlığı'na gönde
(ilince bu konuda. bir karar almak 
gerekecektir. 
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MALIYE MüFETTIŞLERI RAPOR öZETI 

Raporu Hazırlayanlar 

Rapor Tarih ve Numar_ 

_ Maliye Mllfettitleri 
Servet Erocal ve Ahmet Erotuz 

: l) OC-LO Uçakbn .ıunımyla B
glli 1-1 Sayı ve 30/4/1976 ta
rihHrapor. 

1) F-l8 Uçakbn .ıunımyla D,ı
ii 4-1 sayı ve 1/6/1976 tarIJı1i 
rapor. 

Hakkında SOruşturma Yapılanlar: i) KorpnerallJıaan GIlkaaran 
THY Eski Genel MOdIlril 

LL Emeldi Korpneral RemzI 
Yebnan, THY. Eski Genel MA
dllril. 

3) Suphi lşcen, Uçak Satın Al-
ma Konıiu'onu Blfkaıu 

' 

Bu1guIar: Y O""li."7l Kl!..ru1�u yarultıcı bilgi vermek, UIUIOne uygun 
olmayan aIUn yönlemHzlemek, bqı teklifleri ııelıepliz 

Sonuç ve 

yere reddetmek. ' 

Istek: Göksaran, Yelman ve Işcen Be yalanlanıun mal v.tıkla
nnı teııbit etmek, GIlksaran için dava açılabi1ınesi iiiiiii
cıyla Genel Kurmay Başkaıtlıiı'ndan izin istemek. 

I%mlt 
f.lanbul 
ıZmir 
E.kişehir 
Bu,.,o 
Adana 
Diyarbakır 

Yuıuf ALTINTAŞ 
Hacı KANTARCI 
CÜneyt BAV(:ON 
V .. dat BARANoCl.U 

KOÇ 
Ü"ykun CAN 
Nurrttin.UlVAK1Ş 

"".lll Çdr.i: YOROyO!; Ik�iJi, 10029 4 

ABONE KOŞUL.LARI 
Vıllık : 200TL 6'Aylık: lOOTL 

ILAN KOŞ UL.LARI: 
Arka Kapak (Rtnkli) : 15.0001'1. 
Arka Kapak (Sıyah btyu) : ı 2.000 TL 
Iç ıayfalarda .utun .ııntimi : 40 Tl. ·
Yayın lIanl.n � SO indirimlidir. 
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SOSYALisTLER VE 
SACIMDAKiLER 

ır ALÇlI( ICtJÇIJIt 
Onaı, bir toicr;v ni .. lljlnde de ola, ŞUrıIarı iliylernek ..... ldl: 12 Mart CJe. 

nemesi, bir kOde tablnı vii dest.eji yar.ıWrWlI. DOnyanın her yerinde ve tari· 
hIn her kesitinde bşlzm kütle tabanı ve destell yontmoya ç.Iı,,,. KiI1Ielerl 
Y""ıltnk, deınosojik ... dlerle orbsındon sOriIkledlğl IIlçllde _ pddar Ye 
_ii olur. KOtIe tabanı ve desteği yonlilmadığı siRc:e, yetkilerini linemil iii· 
çOde sınırb.ımkJa birlikte, parlamento ve benzeri kurumlar.ı razı olur. Türki
ye'de de bÖyle oldu. Neden böyle oldul F",lstlerin ""ı.llıklonndan mıl Ke· 
sinllkle hay". Sınıfsal 1lÜÇlliklerlnden. E",men .. nıtbr, burju_i içindeki Itti· 
faJdar, toprak reformu ,Ibi, dı, ticaretin düzenlenmesi gibi, fiyat istikrarının 
sojl""ııwı gibi, kalkınma hlZlhın yükseldlmosi ıi bi kütle Iilbonı ye desteği Y" 
nliıbliecek önlemlere oI0n0k vermedi. 

Vetmi, oç seçimleriyle bşlzmln day.ınoki",ı orı.dan kolkinodı. V.pl .. 1 
oi;ınk t",izme """'kum burjuvui, 12 Mart'!iın büyük bir den .ıonk çıktı. 
Cephe Hiıkıımeti 'nin kurul ...... no ve sIlrdllrülmesine ol"",,k hazırlay"" ıe· 
n,melerin bir .. k �i,mez var: F",izm sürekli olar.ılc- kütl. tabanı Ye 
desteji arryor. Her türlü iç ve dı, oyunlill"l. bu temel amaç için kullanıyor. 
cephe _ti'nln kurulllWlYla birlikte dökOlen iKi ve öğrenci konion bu 
_ ıçın okıuldı. SoIt kana "",,",i' oImok1iln değil. Bir "komOnizm tehllk .. 
si" otmınd.ı kOtIe -. ve destejl y.ıroulmak IstendI. Kimilerinin bir "Ileri" 
iOdrm Dydıkliın' dincilik bu yüzden ön piono i:ıkarıl�ı .. I""'" Konferansı bu 
yüzden tıoyüiıııdıı. _ bu""" ,Imdilik istenen sonuçlon vermedi. 

Ama _"" ""'" Isteniyor. F'JÖzmi yerleJtirme girı,imleri durmuyor. 
Şımdı Iki yönde ,",itme .... Birini, özellikle, Ertıokon temsil ediyor. Sona
ylleterek. _ dotru bir deyitie. bo, bulWWl her .... y. bir me ... çukuru 
ııçor.ok. _I .tmo demeçlerl ....... KiIIkı_ "büyük" Türkiye y.ırou' 
1oAk. F",izm her yerde "bOyIlk" ııık. yontmo .. _ncı.. Almany.'da.lı.I
ya'da ve 1923 yılından sonra Bulgaristan'do. Bulgar r.şmı.I·de "BOylik Bul· 
priston .. sI.,p". ile orı.y. çıku"". DilnY""ln bşistlerl birbirini izliyorlar. Er
bakan. bo, .....ı ... çukur kozorok bOYIIk Türkiy.'yi kıır.lQjınl YUd ediyor. 
Buno ağırlık _iyor. Demirel-TOrket Ikiibi i .. ,imdi E",'y. dotru büyümenin 
""kUlUnu y.ırotmok istiyor. Ozlediklerl kOtIe tabanı ve desteğlne kovupbil-
mek Için. . 

Versıy. Alnanya için smırbYKI idi. Yera'y An�rrwını itp"etmek, bu 
siopnb orı.y. çıkmak Almanya'da ·kütle tabanı yonliıbilirdi. AI""," bşi't
lerı böyle çıkU"". Türkiye Için Lozan'ın sınırlayıcı hükümleri 1.929 y� 
JIImrIIk IIzerkliği .Ide edilince sona erdi. Ama Türkiy.'nin t",istlerine bir da· 
yanak �. _et Portisi, bu day"",,ğı. Lo";"ın eskidiğini ilan .tmekte 
buluyor. H ... k.t Pordsi'nin ,imdiki günllik organı 20 Ağuno, wihli bq y.
zısında şunları yuıyor: "Misak·ı Milli, Loun AnlaşIlWl gibi, ancak o günO:n 
prtlı.nnda bir rmna ifade eden hedef ve anlaşmalar, Türkiye'nin daima eli· 
nin kolunun baAtanmasına sebep olmuş. Yunanistan'ın ise cüretini artırmış· 
tır". 11kke,�n orpnı bunları yazarken Demirel de kendisine 12 Adalar konu· 
sunda bir soru sonmk üzere "Yu(\ın Adalvı" diye söze başlayan bir gazete
ciyi tersliyor. "Durun bablım, Yunan Adaları deAii, Ege Adaları". Demirel, 
"Ege Adaları" fatihi olmaya"özenlyo(. Bu izlenimi vermeye çalışıyor. TOrki· 
y.'yi böyl.lıOyIltecek. 

Türkiy.'yi kim y. """i IıOyIltecekl "Büyük Türkiy .... ·Tllrkiy. dışında 
TIk1der veya "Ege Adaları" edebiyatı yJ.lnızca iç politika malzemesi mi? Bu 
soruyu cevaplamak için Kıbrıs'a bakmak gerek. Türkiye ve YunanIstan, adım 
adım fakat emin bir biçimde, Kıbrıs'ın tıksimine dolru yol alıyor. Kıbrts'ın 
taksimi, emperyalizm için büyük bir nimet. Başta Amerika olmak Uıere bü· 
tün emperyalist sistem Kıbrıs'ta taksimden yam. BUrilSl açık. 12 Mart öncesi· 
nin çok ta.rt&şılan bir kavnmı ile "dış diJWl1ik" etkisini gösteriyor. Buncb 
kuşku yok. Ama. yalnızca dı, dinamik mi? Bu soruya önce ıu kates:orik ceva· 
bı _mek .... k. Oı' IlÜÇler. yolnız", kendı dlnomlllne uygun çözümlerl. y.
ti ....... Iç dinomile. ilıili ülk.lerin _y. sınıfıno da uygun çözümlı bul
mak torunda. Eğer iç eg.men gOçler, k.ndi ölçülerind •• y.ı.ıı ölçüd. gOçlü 
ise. Ei_ emperyalizm ile yerli burjuvazi vasın� bOtünleıme -ana. 

Kotegorik .<OYllp tek b.,ıno yetmez. Öz.I ol"",k da doğru oldulunun 
gösterilmesi gereidi. Bunun için 12 Mart'a yol açan TUrkiye bUyük burjuvui· 
sinin sorunlarına bakmak zorunlu. Cumhuriyet döneminde kapitalistleşme al· 
mı" yürUmüş.tUpitalist üretim ilişkileri Türkiye yüzeyinde yayılıyor. Yalnız 
bu yaygınlık) bOyük iıletmelerin yayılma ve büyUme hızının gerisinde kalıyor. 
Büyük sanayi, bir yandan Ortak pazar engelini zorlarken bir yandan da Pa
kisQn'a kac:bt uı.ınma yollarını arıyor. Biriktirim sorunuyla karı i karııya olan 
Türkiye sanayii, sermaye ihracı peı1nde görünmUyor. Şu andaki temel sorunu, 
pu.arını geniılelPlek. Kıbrıs'ın bır bölümü, yüzey olarak kUçük olsa bile, TUr· 
kiye'ye göre daha yüksek bir tüketim alışkanlığı ile önemlice bir alan olarak 
lörilnUyor. Taksime ıiden yolda Kıbrıs puarının bir bölümü, Ortak Puar 
DIkelerinin bir p.ı.ı.arı olmaktan çıkarılarak TUrkiye'ye bağlanmak isteniyor. 
Taksim, "dıı dinamiğe" olduğu Sibi "iç din�iğe"de uysun dUıuYor. Taksim

' 

..,çekle,tlrilmeden önce bile Türkıy.· ..... yi malı"" Kıbrıs'. okmay. bqlı
YM. Rumlırd:ın kalan sanayi tesisleri de yakında duruyor. Bu açıdan Ktbru'..., 
Y"'ısından daha biiyük bır poliln,iy.1 Iil,ıy"" "E", "'diii",ı" de Eıo'de duru
yor. 

Adaı"" Eıo'de dururk.n "'no Muhalef.t Portl,ı ne y.pıyorl ...... M"""'e
f�t hrtlsi ve Lioeri, kendisini ve ıurkiye'yi bÜyük bir açrTWJ. doIru üUkie· 
yen yarış içinde yer alıyor. Demirel-Tliırkeı ikilisinin kendisinden daha u 
'''mllliyetçl'' olduklarını kanıtlayabilmek için sürekli olarak tırnunmaya ıor· 
luyor. Artık Demirel. Eıe'd •• te, yokmadıkç. koybetmey. """'kum olmu, 
durumda. Demirel, Ege'de ateı yakmadıkça Hon Operuyonunu bybetmi, 
ol"",k. Bugün teleYizyonu çok iyi kullanmış OlllWıno kar,ın kaybetmi, ola
!'"k. Çünkü "çim yılında, bu kadar körükı.diği bilinç,iz kütI.leri. Moden 
Tetkik Arama Kurumu'nun depolarıl"\da yığılan elektronik bandlarla avutatna· 
yacak. Demirel, eğer Ege'de ateş ywmusa, .seçim yılında seçmenlerine Ho
",'nın doldurduğu .ı.ktronik bond""ı dağıtmok zorunda kaI.cak. E",'de .te, 

olmazsa. seçim yılında Türkiye'yi duman kapı.y.cak: Hara·Ç.""",,1 Urtıiot
tırılması seç"im tartI,malarınıri en "can alıcı" nokWl o�. 

ttınıı 'Çıdan bakııı ... bakılsın Hara Opcnsyonu. Türkiye burjuvubine 
özel yanrl", sojlryor. Bu .çıldılı .. orı.y. çıkınur, orı.y. çıkoblldlll ö1ç11de. 
çok y",""ı. Ancak Hara Ooenısyonunun çok _ biiyiik yanrı.n _: Hon 
upenısyonu 1.1. Slllney.' konan iıurjımı miltiyetçilill yon_ ""'-"' ..... 
yoIlstIer çıkıy .... Hara Opcnsyonunun Türkiye lle Vunanlstan .......... bir ... 
np doğru yönlendirilmesinin kar ....... oosyiIIiIder Çıkıy .... 1IöyIe bir _. 
Iki ııık ... ln .... k""ıno da uror _llni açıklıkla söylüyorlar. Bllyle bır .çık
lık sosyolist bakı, açısının ııoroil.Anc:oıt oosyiII\st bakı, .çısının Jellrdlll açık
lığın çok ...... ..-ııian .... Hara Opcnsyonunu ""'" "","ulan .... 

Birbirine lInnOf ıkı naklil _inde durmak ....... F",lzm. hiç bır wnan. 
yoln .. ", ekonomık kökenli bir oiau. delil. Aynı zornondo, 1InIfioI. bir ....... 
Sınıfsallık da ıkı piondo. F",izm.enlnde _ burju_inin ekonomık açı
ğını iKi sınıfı ve emekçilerin oınuzuno,blndlrme sirI,imi. Bu yüzden ilk pıan
da i,çi sınıfının bağımsız 6rıiI1IIne yılkienmek zorundo. Fokat bu kadar da 
değil. F",izm. ",Iirken de yerletirkon de. bir kütl. tabanı ve desteji istiyor. 
Kazanma yöntemi, demosojik ... d ve .ıdatmillor.lkinci plan, burodo.l,çl sı
mfımn siyasal örsOtü, faşizmin bOtün operasyonlarına, bütün �datnac:abrını 
!"iiıY' Çıkarmak. ".ti,," etmek durumunda. Her tilrtO bş\st·tırmonmo ve ... 
peruyonda. kOlI.leri. belki kı .. fokat sır.tejik bir zornon """lll için. t.· 
,izmin pe,ine Iilka",k oyunl",ı bozma durumunda. Bu yüzden de. bş\st ha
reketler, dafıa işin başında sosyalistleri kar,ılarına almak zorundalar. 

Fokat y.lnlZ'" fo,ist güçler değil. Bqkal",ı da. 5osy.ı o.ınomt.: da. 
küçük burjuva ilericileri de. Bunlar da uman uman sosyalist hareketi s0s
yalistleri kar,llarlM almak zorunda. Ne wmn? Iç ve dış burjuvazi i e, iç ve 
dış büyük burjuvazi ile, ittifaklar yaptıkları uman. Ne için, sosyaıistleri kar· 
,tlarına almak zorundalar"? Sosyalistler bu ittifakları ortaya çıkardıkları için. 
Büyük burjuvazi ile yapılan ittifakların ortaya konması; .sosy� demokrilSiye u· 
mut bağlayan emekçi yılınlan sarsacağı için. 

Ulu,I"""",1 düzeyde bunun iki örneği lörillOyor. Biri. Portekiz'de. Soo· 
res, Cunhal'in hükUmet ortaklıjı önerisini reddederek bir hükUmet kurdu. Por· 
tekiz burj�vuisinin k::arşılaştıjı sorunların ekonomik yükünü işçi ve emekçile· 
rin omuzlarına bindirecek &ir programla yagma orpnının k.ırşısına çıktı. Ve 
bu yüklü programını açıklarken de en sert eleştirilerini Cunhal ve partisine yö
neltmek ihtiyacını duydu. Herhalde r.ıstfantı değil. 

Bu sayıda" yer alan Jacques Coubard'ın yuısı, Suriye'deki gelişmelerin de 
rastlantı olmadılını gösteriyor. Suriye burjuvazisi palaılanıyor. Palazlanan 
burjuvazi, daha da palulanmak için, iç ve dış ittifaklarını kurmak ve tuele· 
mek ihtiyacını duyuyor. Bunlardan birisiyle ilgili örnek ve sonucu şöyle anla· 
tılıyor: "Suriye yöneticileri, 1975 yılında, ABD'ye kar,ı iyi niyetlerini 
bnıtlamak amacıyla Henry Kissinger'in istemi üzerine Suriye kıyılarındaki 
petrol ar.ıştırma tekelini Amerikan Tripko ,irketine veren anlaşmayı imula· 
dılar. Bu, Suriye KomUnist Partisi'nin protestosuyla karşılandı. Saas partisi 
içinde de bu ödünü kınayan sesler yükseldi." Baas'ın Suriye'deki iktidarın te· 
mel direği olduğunu unutmamak gerek. filistinliler üzerine geliştirilen ope· 
rasyonu da bu açıdan ele almak gerek. 

Sosyal demokrasinin bu nitelijine bakank sosyal demokrasiye düşman 
olmak gerekmiyor. Sosyal demokrasinin bir "faşizmin yolunu temizleyen" 
(Stalin) işlevi var. Ancak bu tek nitelik değil: Bunun yanında tabanındaki de· 
mokrat yılınlar var. Bu yığınlar büyük bir gUç. Bu yığınlar ve bu yığınların 
umut ve bekleyişleri doğrultusunda hareket edebildiği ölçüde sosyal demok· 
I'3sl, demokratik mücadelenin 'vazgeçilmez gereklerinden birisi oluyor. fakat 
sosyal demokrasinin bu umut ve bekleyiılere uygun hareketi hiç bir unun 
kendiliğinden olmuyor. Bunun için de her şeyden önce sosyalist hareketin 
kendi potansiyelini kavrayabilecek düzeye ulaşması gerekiyor. 

-. ve destejl y.ıroulmak IstendI. Kimilerinin bir "Ileri" 
dincilik bu yüzden ön piono i:

y.ıroulmak 
piono i:

y.ıroulmak 
ıkarıl�ı .. I""'" Konferansı bu Konferansı bu 

_ bu""" ,Imdilik istenen sonuçlon vermedi. vermedi. 
Ama _"" ""'" Isteniyor. F'JÖzmi yerleJtirme girı,imleri durmuyor. 

,",itme .... Birini, özellikle, özellikle, Ertıokon Ertıokon temsil ediyor. Sona
dotru bir deyitie. bo, bulWWl bulWWl her .... her .... y. bir me ... çukuru 

demeçlerl ....... KiIIkı_ ....... KiIIkı_ "büyük" "büyük" Türkiye y.ırou' 
yerde "bOyIlk" ııık. yontmo yontmo .. _ncı.. Almany.'da.lı.IAlmany.'da.lı.I

yılından sonra Bulgaristan'do. Bulgar Bulgar r.şmı.I·de r.şmı.I·de "BOylik Bul· 
orı.y. çıku"". DilnY""ln bşistlerl bşistlerl birbirini izliyorlar. Er
çukur kozorok bOYIIk Türkiy.'yi kıır.lQjınl YUd ediyor. ediyor. 
Demirel-TOrket Ikiibi i .. ,imdi E",'y. dotru büyümenin büyümenin 
istiyor. Ozlediklerl kOtIe tabanı ve desteğlne kovupbil-. 

Alnanya için smırbYKI idi. Yera'y An�rrwını itp"etmek, bu 
çıkmak Almanya'da ·kütle tabanı yonliıbilirdi. AI""," bşi't

Türkiye Için Lozan'ın sınırlayıcı hükümleri 1.929 y� 
.Ide edilince sona erdi. Ama Türkiy.'nin t",istlerine bir da· 

_et Portisi, bu day"",,ğı. Lo";"ın Lo";"ın eskidiğini ilan .tmekte 
Pordsi'nin ,imdiki günllik organı 20 Ağuno, wihli bq y.

yuıyor: "Misak·ı Milli, Loun AnlaşIlWl gibi, ancak o günO:n 
ifade eden hedef ve anlaşmalar, Türkiye'nin daima eli· 

baAtanmasına sebep olmuş. Yunanistan'ın ise cüretini artırmış· artırmış· 
orpnı bunları yazarken Demirel de kendisine 12 Adalar konu· konu· 
sonmk üzere "Yu(\ın Adalvı" diye söze başlayan bir gazetegazete
"Durun bablım, Yunan Adaları deAii, Ege Adaları". Demirel, Demirel, 

olmaya"özenlyo(. Bu izlenimi vermeye çalışıyor. TOrki· 
k. 
y. """i y. """i IıOyIltecekl "Büyük Türkiy .... ·Tllrkiy. dışında 

Adaları" edebiyatı yJ.lnızca iç politika malzemesi mi? Bu 
için Kıbrıs'a bakmak gerek. Türkiye ve YunanIstan, adım 

biçimde, Kıbrıs'ın tıksimine dolru yol alıyor. Kıbrts'ın 
emperyalizm için büyük bir nimet. Başta Amerika olmak Uıere bü· 

sistem Kıbrıs'ta taksimden yam. BUrilSl açık. 12 12 Mart öncesi· 
bir kavnmı ile "dış diJWl1ik" etkisini gösteriyor. Buncb gösteriyor. Buncb 

yalnızca dı, dinamik mi? Bu soruya önce ıu kates:orik ceva· 
Oı' IlÜÇler. yolnız", yolnız", kendı dlnomlllne uygun çözümlerl. y.

dinomile. ilıili ülk.lerin _y. sınıfıno da uygun çözümlı bul
iç eg.men gOçler, k.ndi ölçülerind •• y.ı.ıı ölçüd. gOçlü 

emperyalizm ile yerli burjuvazi vasın� bOtünleıme -ana. 
tek b.,ıno yetmez. Öz.I ol"",k da doğru oldulunun 

Bunun için 12 Mart'a yol açan TUrkiye bUyük burjuvui· 
bakmak zorunlu. zorunlu. Cumhuriyet döneminde kapitalistleşme al· 

yürUmüş.tUpitalist üretim ilişkileri Türkiye yüzeyinde yayılıyor. Yalnız Yalnız 
iıletmelerin yayılma ve büyUme hızının gerisinde kalıyor. 

yandan Ortak pazar engelini zorlarken bir yandan da Pa
uı.ınma yollarını arıyor. Biriktirim sorunuyla karı i karııya olan 

sermaye ihracı peı1nde görünmUyor. Şu andaki temel sorunu, 
geniılelPlek. Kıbrıs'ın bır bölümü, bölümü, yüzey olarak kUçük olsa bile, TUr· 

yüksek bir tüketim tüketim alışkanlığı ile önemlice bir alan olarak 
Taksime ıiden yolda Kıbrıs puarının bir bölümü, Ortak Puar 

p.ı.ı.arı olmaktan çıkarılarak TUrkiye'ye bağlanmak isteniyor. 
dinamiğe" olduğu Sibi "iç din�iğe"de uysun dUıuY

bağlanmak 
ıuY

bağlanmak 
or. Taksim

' 

özel yanrl", sojlryor. Bu .çıldılı .. orı.y. çıkınur, orı.y. çıkoblldlll 
çok y",""ı. Ancak Hara Ooenısyonunun çok _ biiyiik yanrı.n _ biiyiik yanrı.n 
upenısyonu 1.1. Slllney.' konan iıurjımı miltiyetçilill miltiyetçilill yon_ 
yoIlstIer çıkıy .... Hara Opcnsyonunun Türkiye lle Vunanlstan 
np np doğru yönlendirilmesinin kar ....... ....... oosyiIIiIder Çıkıy .... .... ...
Iki Iki ııık ... ııık ... ln .... k""ıno da uror _llni _llni açıklıkla söylüyorlar. 
lık lık sosyolist bakı, açısının ııoroil.Anc:oıt ııoroil.Anc:oıt oosyiII\st bakı, .çısının 
lığın lığın çok ...... ..-ııian .... Hara Opcnsyonunu ""'" "","ulan .... 

Birbirine lInnOf ıkı naklil naklil _inde _inde durmak ....... F",lzm. 
yoln .. ", .. ", .. ekonomık kökenli bir bir oiau. oiau. delil. Aynı zornondo, 
Sınıfsallık da ıkı piondo. F",izm.enlnde _ burju_inin 
ğını iKi sınıfı ve emekçilerin oınuzuno,blndlrme sirI,imi. Bu yüzden 
da i,çi sınıfının bağımsız 6rıiI1IIne 6rıiI1IIne yılkienmek yılkienmek zorundo. Fokat 
değil. F",izm. F",izm. ",Iirken ",Iirken de yerletirkon yerletirkon de. bir kütl. tabanı ve 
Kazanma Kazanma yöntemi, yöntemi, demosojik demosojik ... d ve ... d ve ... .ıdatmillor.lkinci plan, 
mfımn mfımn siyasal siyasal örsOtü, faşizmin faşizmin bOtün operasyonlarına, bütün 
!"iiıY' !"iiıY' !"iiı Çıkarmak. ".ti,," etmek durumunda. Her tilrtO bş\st·tırmonmo 
peruyonda. kOlI.leri. belki kı .. fokat sır.tejik bir zornon 
,izmin pe,ine Iilka",k oyunl",ı bozma durumunda. Bu yüzden 
reketler, reketler, dafıa işin başında sosyalistleri kar,ılarına almak zorundalar. 

Fokat y.lnlZ'" fo,ist güçler değil. Bqkal",ı da. 5osy.ı 
küçük burjuva ilericileri de. Bunlar da uman uman sosyalist 
yalistleri kar,llarlM almak zorunda. Ne wmn? Iç ve dış burjuvazi 
dış büyük burjuvazi ile, ittifaklar yaptıkları uman. Ne için, 
,tlarına almak zorundalar"? Sosyalistler bu ittifakları ortaya 
Büyük burjuvazi ile yapılan ittifakların ortaya konması; .sosy� 
mut bağlayan emekçi yılınlan sarsacağı için. 

Ulu,I"""",1 düzeyde bunun iki örneği lörillOyor. Biri. 
res, Cunhal'in hükUmet ortaklıjı önerisini reddederek bir hükUmet 
tekiz burj�vuisinin k::arşılaştıjı sorunların ekonomik yükünü 
rin omuzlarına bindirecek &ir programla yagma orpnının k.ırşısına 
bu yüklü programını açıklarken de en sert eleştirilerini Cunhal 
neltmek ihtiyacını duydu. Herhalde r.ıstfantı değil. 

Bu sayıda" yer alan Jacques Coubard'ın yuısı, Suriye'deki 
rastlantı olmadılını gösteriyor. Suriye burjuvazisi palaılanıyor. 
burjuvazi, daha da palulanmak için, iç ve dış ittifaklarını kurmak 
mek ihtiyacını duyuyor. Bunlardan birisiyle ilgili örnek ve sonucu 
tılıyor: "Suriye yöneticileri, 1975 yılında, ABD'ye kar,ı 
bnıtlamak amacıyla Henry Kissinger'in istemi üzerine Suriye 
petrol ar.ıştırma tekelini Amerikan Amerikan Tripko ,irketine veren anlaşmayı 
dılar. Bu, Suriye KomUnist Partisi'nin protestosuyla karşılandı. 
içinde de bu ödünü kınayan sesler yükseldi." Baas'ın Suriye'deki 
mel direği olduğunu unutmamak gerek. filistinliler üzerine 
rasyonu da bu açıdan ele almak gerek. 

Sosyal demokrasinin bu nitelijine bakank sosyal demokrasiye 
olmak gerekmiyor. Sosyal demokrasinin bir "faşizmin yolunu 
(Stalin) işlevi var. Ancak bu tek nitelik değil: Bunun yanında tabanındaki 
mokrat yılınlar var. Bu yığınlar büyük bir gUç. Bu yığınlar 
umut ve bekleyişleri doğrultusunda hareket edebildiği ölçüde 
I'3sl, demokratik mücadelenin 'vazgeçilmez gereklerinden birisi 
sosyal demokrasinin bu umut ve bekleyiılere uygun hareketi 
kendiliğinden olmuyor. Bunun için de her şeyden önce sosyalist 
kendi potansiyelini kavrayabilecek düzeye düzeye ulaşması gerekiyor. 
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IWLO lçiDde ,.ıIteD o1qloc, "bır

lIkçl .. Uld ....... ,...ı. .. ........ p0-
litik _ MC'nIn bqı.. ıtçl .....ıı 
____ .... ekçu.. lçla yw 
� .. _ dÜfÜDd;ıpatl, u. 
ak Jak\qao <OÇimler d .. �1a bu kı 
DUda eIkW bdar "ösıür" 
a&ı..ri)'onı •. 

Cephonln "böJ1Ük .... ,"IUD i.taıı 
b.rda, lfıı<IamLan .. oanayidler Il. )'ep
biı &oplantı bu Diyetin. ama aynı sa· 
manda "sama.DIIS1ık" tan  ötürü meydana 
.. ı.ıı çanıoislitın eom.t önıetıydi. 

Medeııl Efya S .... yici1eri Sendikaa 
(MBBS) Il. I.taııbul odaa Bat-
ku. "Sooyai Demokrat" Ertutrul Soy
..ı'm raporları ve açıklama1an. ifçi Il
nıfı.aa dÜfiiDdiikl.-i "iyiliklerin" .yan 
beyaııi.fad"ydi. 

"çı ouııfma b_ 
yen; ÜiymkIer" dÜfUnüyorlArd.ı da., 00-
1ann MC'a nı MC'nin bqı ne dü.tünü
yordu? 

Elbette .ynı ,.yleri.. Ancak ODun 
hareket 8Hbutiai, i,adarrılaruıuiki kadar 
,eDit dıaildi. O, buı ,.yleri, tem81 etti
ii oınıfın dil .... mailcileri kodu iotae 
bile, o kadar açıkça ortaya Iroyamazdı. 
özellikle leçimlere pek UZWL olmayar 
bir zaman talaıı bu (ÜD.leıde. ''harekel 
..,beatiı:i" daha kwUı olurdu. Nitekim 
de öyleydi. 

Derrıiıel, yapılmumda 1ILV etti'· 
bu toplantıda mf bu yii%den u.nayicile
riD ve diler it erbablDlD iUeklerini yeri
M eetirerniyomu. Mü tümüyle delildi, 
bu yeriDe ,etUememe:ılik. Olacak teyler 

olmayacalt teYler ...dı. 

ıŞÇiDEN OLMAZSA 
DEVLETTEN OLUR 

İpdamlan toplantıdan pek mem
BU aynlırı&mlf1ard.ı, ama YiDe de buı 

• MIGROS'UN HISSESININ 
KOOPERATIFLERE HlBE EDIL
MESI öNERISINI KÖY IŞLERI_ 
BAKANllGI REDDEITI. 

• VEHBI KOÇ OTUZ MIL
yON DEGERINDEKI HISSELE
RI BEŞ MILYONA ALDı' 

• KOÇ, MlGROS'UN EN BÜ
YÜK HISSEDARI DURUMUNA 
GELDL 
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SERMAYEelLER 
• • 

VE ıŞÇILER 
LıakIar (I) Iiopernı,.ı.rdı. B.1IIar Jloml
raI'bı " .... Iet -...ıeli bonrdalık" ro
ııuııdeııdı. Bu roodeıı LfadamIanııa \ak
dim edilen hediye paketlad twılardı: 

2� bbı Ilreya kodu "'ii bo .... 
OIaIIIarın yurt dı4ına çıkma yuatı kaldı
rılıyord •. Ayrıca acil kota iuıcmi ıeııit-
1etiliyor nı bundan da öııemll.t ihracat 
baIlııd. "'ii iadeol (ibi, ı.tiheal .er(i
OIııIıı iadeol kann ......"onı •. ı.aııainlanııuı uii derdi b ...... de
LLLdi tabU. Oııların .... derdi, "fiyat ar: 
ktluma neden olm" ltçl ücreUeriDdeki 
�ın önlenıneG. bu konuda beW bit 
�ftD aaptanmaı.l Ye yabancı IImJl&Y' 
(iritlıılıı LııZ1aııCIınLma ııı.lıin imk
lerdi. 

ıŞÇiBABASı 
DEMIREL 

Cephenin en hacımlı adamı, kendili
De itçlleri ,ikayet eden özel tetebbÜl er
babına kartı "itçi bab ... " lJi)ZlanD.da ,u 
mleri .öylemekten de ,eri ltaJ.madı: 

''Türk ltçiainden bu kadar ,Ut.yet 
etmeyiniz. Onlar .... taıueTenlir. Bu 
memlekatl dütünürlar. Hak.uzWı.: ebne
yiıı." 

Bat cephecinin bu .özIeri elbette id 
kafumdan ,eçen dütüneelerin dile ,el· 
meU dıRildi. Demirel bu IÖZleriyl. 
teçim ku,k\U\l içindeki bir ısermay. po
liti.kaeumın ne denli .trakaiyonl. yapa· 
bitec_Iine naçiz bir ömek .,eriyordu o 
kodu. 

EN KARLı DEMIREL 

İtadamlanyla yapdan bu toplantı
nın en klrlı ki,im ku,ıru.u.z Demirel'di. 
Çünkü, hem .nnaye tahiplerinin löDlü
nü ho, etmi, ,hem de i,çi "bakları "nı 
koruyan bir ki,i ha yaratmı,tı. 

Tabii bu havanın bel'fÜn biraz daha 

BlJUJlJtL8RINI ALA YA ALıYORLAR 

ileri bilinç boyuUanna 'fUaD Türkiye 
ltçi IlIllfında ne aüre etkili olabileceli 
ayn bir IOnlndu. 

Hafta içinde AP'run yan-rami UZYU 
bir ,azetede ,öyle bir bathk ve altınd. 
,öyle bir haber vardı: 

"Erbakan d. durup dururken vii.· 
yette bir bum toplantLll düzenledi ... Er
bakan Dolu ,eziainin izlenimlerini, ... -
nayi hamlesini, be, yıllık kalkınma pla-

MicROS SKANDALı 
TUrkiye'nin "en büyük" işadamı 

Vehbi Koç'un servetine servet btma 
yönteminin yeni örnekleri ortaya çıkı
yor. Veni örnekle birlik" Vehbi Koç 
usulü unıin olma ve servete servet bt
ma yönteminin temel çizgisi belli olu· 
yor. Bu yöntemin temel Çizıisi, "devlet" 
Ile Koç'un çok sıkı işbirtiii y",,,,.,ı_ 
"Devlet" k.anrlannın Koç ve benzerle· 
rinin yarıtlMına göre dUıenlenmesi, 
"Koç usulü servete servet katma" yönte
mfnin en belirgin çizgisi oluyor. 

I ... nbul'do bir Mi"os ..... �eraken
de ticaretle uğratıyor. ısviçreli bir fir
manın TUrkiye'deki iıtinki. Demokrat 
Parti umanında Türkiye'ye geldi. Istan
bul Beledıy.,i .e diler lamu kuruluı
IMıyi. ortak oldu. Uzun yııı., Türkiye'
de çalııtı ve Türkiye'ye per.ıkende ti· 
CIletln nasıl yapılaCilAını "öğretti." 

Yabancı ortak TUrkiye'den ayrıl· 
mak Istiyor. Ayrılırken de TUrkiye'de 
uzun yıııar çalıştıklan sonra Türkiye'· 
ye bır yardımda bulunmak istiyor. Türk 
MIgros'un. Içindeki Miıros hisse senetle
rini Tllrkiyo'deki kooper.ıtiflere hibe et-

rnek Ianr. �ıyor. Hisse senetlerinin de
leri en az 20 milyon lira ofar.ık heg� 
lMuyor. 

Miıros hlsıe senetlerin! TUrkiye'de
ki kooper.ıtiflere hibe etmek Uzere Köy 
1,leri Balwıhiına ı.., .. ruyor. Ba,.ur
mo ırmak HUklImeti UlTWllnda. CeVOlP 
da aynı hükUmet nnw1lndil veriliyor. 
Ce"p şu: Miaros'un hl .... ini kUçUk 
kooper.atiflere devretmesi mümkün de
iii. Köy 1,leri Bak.nhiı böyle bir hibe 
i,lemine izin vermiyor. 

MjITos, Türkiye'den ıitmek istiyor 
ve hissesjnj kliçük kooper3tiflere hibe 
edemiyor. Bunun Uzerine Türkjye'nin en 
bUyük ı",domıno dönUyor. rılrkiye'nin 
en bUyUk Si1fli1yicisi ve Iş ildilmı, ısun
bul'dil bir perakende SiltlŞ mi1jiluliilI'l 
zinciri kurmayı planlıyor. Bu yllzden 
"Oevlet"in hibe istejini red etme karil
rı tam liImilnındil oluyor. Bu kanr Veh
bi Koç'un çok işine yarıyor. 

Migros ve Vehbi Koç �nlilşıyorliill'. 
Vehbi Koç, Migros'un hissesini beş mil· 
yon lira çevresinde bir pilnya satın alı
yor. Bu satın alma işlemi umi1mlandık
Un sonr.ı Türk Miıros'un kamu kurulu
şu nitelllindeki orukları sermaye artırı· 

mına aidlyorlM. Mi.,.os (ilç1U bir i,let
me haline &eliyor. Bu işletmenin hisse
sinin yQzde 51 'j Koç'un eline ıeÇmiı 
oluyor. 

"Devlet" neden reddediyor? Bu s0-
ru da yakında biten bir � konu oL
du. Devletin red kararının hiçbir hukuki 
temeli bulullilmadı. Ama red kanrındıı 
hiçbir usulsüılük yok. Devlet tercihini 
böyle kullonmı,. Bu tercih .. n Koç y.
rafianmış. Yapılan tahkikatın sonucunı 
göre Koç, buaiinkü değeri ofuz milyon 
li", oı.rak hesapl.".n bir hisseyi bq 
milyon çevresinde bir �yla sa.tın �. 
mış. Böylece servetine servet btmıı. 
Ancak katılan servet bu kadar delil. 
Migros'un hisse senetlerini Si1tMak aldı· 
ğı beş milyonu Vehbi Koç'un Ejitim 
Vakfı'na hibe edeceği ileri sOrülUyor. Bu 
konuda ayrıntılı bilıi elde edilemedi. 
fakat bu hibe işlemi gerçekleşirse zin· 
cir tamamlanmış olacak. Oevlet ka�rı 
ile kooperatiflere yapılamayan bir hibe 
işlemi Vehbi Koç'a kolaylıkla yapılabi
lecek. Anlaşılan Vehbi Koç'un daha çok 
ihtiyacı var. 

,.yleri, tem81 ettietti
mailcileri kodu iotae kodu iotae 

ortaya Iroyamazdı. Iroyamazdı. 
pek UZWL olmayar 

u (ÜD.leıde. ''harekel ''harekel 
oolurdurdu. u. Nitekim Nitekim 

yapılmumda 1ILV etti'· 
yii%den u.nayicile

lDlD iUeklerini yeri
Mü tümüyle delildi, 

,etUememe:ılik. Olacak teyler 
...dı. 

OLMAZSA 
DEVLETTEN OLUR 

toplantıdan pek memem m
ama YiDe de buı 

HISSESININ 
KOOPERATIFLERE HlBE EDIL

KÖY IŞLERI_ 
REDDEITI. 

OTUZ MIL
DEGERINDEKI HISSELE

ALDı' 

MlGROS'UN EN BÜ
DURUMUNA 

ıŞÇiBABASı 
DEMIREL 

Cephenin en hacımlı adamı, kendili
De itçlleri ,ikayet eden özel tetebbÜl er
babına kartı "itçi bab ... " ... " ... lJi)ZlanD.da ,u 
mleri .öylemekten de ,eri ltaJ.madı: 

''Türk ltçiainden bu kadar ,Ut.yet 
etmeyiniz. Onlar .... taıueTenlir. Bu 
memlekatl dütünürlar. Hak.uzWı.: ebnebne e
yiıı." 

Bat cephecinin bu .özIeri elbette id 
kafumdan ,eçen dütüneelerin dile ,el· 
meU meU dıRildi. dıRildi. Demirel Demirel bu bu IÖZleriyl. IÖZleriyl. 
teçim teçim ku,k\U\l içindeki bir ısermay. poısermay. po
liliti.kaeumın ne denli .trakaiyonl. yapa· yapa· 
bitec_Iine bitec_Iine naçiz naçiz bir bir ömek ömek .,eriyordu .,eriyordu o o 
kodu. 

EN KARLı DEMIREL 

İtadamlanyla yapdan bu toplantı
nın en klrlı ki,im ku,ıru.u.z Demirel'di. 
Çünkü, hem .nnaye tahiplerinin löDlü
nü ho, etmi, ,hem de i,çi "bakları "nı 
koruyan bir ki,i ha ha yaratmı,tı. 

Tabii bu havanın bel'fÜn biraz daha 

BlJUJlJtL8RINI 

ileri bilinç 
ltçi IlIllfında 
ayn bir IOnlndu. 

Hafta içinde 
bir ,azetede 
,öyle ,öyle bir bir haber haber 

"Erbakan 
yette yette bir bum 
bakan bakan Dolu 
nayi hamlesini, hamlesini, 

MicROS SKANDALı 
TUrkiye'nin "en büyük" işadamı 

Vehbi Vehbi Koç'un Koç'un servetine servetine servet servet btma btma 
yönteminin yeni örnekleri ortaya çıkı
yor. yor. Veni örnekle birlik" Vehbi Koç Koç 
usulü usulü unıin olma ve servete servet btbt
ma ma yönteminin temel çizgisi belli olu· · 
yor. yor. Bu yöntemin temel Çizıisi, "devlet" "devlet" 
Ile Koç'un çok sıkı işbirtiii y",,,,.,ı_ 
"Devlet" k.anrlannın Koç ve benzerle· 
rinin yarıtlMına göre dUıenlenmesi, 
"Koç usulü servete servet katma" yönte
mfnin en belirgin çizgisi oluyor. 

I ... nbul'do bir Mi"os ..... �eraken
de ticaretle uğratıyor. ısviçreli bir fir
manın TUrkiye'deki iıtinki. Demokrat 
Parti umanında Türkiye'ye geldi. Istan
bul Beledıy.,i .e diler lamu kuruluı
IMıyi. ortak oldu. Uzun yııı., Türkiye'
de çalııtı ve Türkiye'ye per.ıkende ti· 
CIletln nasıl yapılaCilAını "öğretti." 

Yabancı ortak TUrkiye'den ayrıl· 
mak Istiyor. Ayrılırken de TUrkiye'de 
uzun yıııar çalıştıklan sonra Türkiye'· 

rnek Ianr. �ıyor. Hisse senetlerinin de
leri en en az 20 milyon lira ofar.ık heg� heg� 
lMuyor. lMuyor. 

Miıros Miıros hlsıe senetlerin! TUrkiye'deTUrkiye'de
ki kooper.ıtiflere kooper.ıtiflere hibe etmek Uzere Köy Köy 
1,leri 1,leri Balwıhiına ı.., .. ruyor. Ba,.urBa,.ur
mo mo ırmak ırmak HUklImeti UlTWllnda. CeVOlP CeVOlP 
da da aynı hükUmet nnw1lndil veriliyor. veriliyor. 
Ce"p Ce"p şu: Miaros'un hl .... ini .... ini .... kUçUk kUçUk 
kooper.atiflere devretmesi mümkün dede
iii. Köy 1,leri Bak.nhiı böyle bir hibe hibe 
i,lemine izin vermiyor. 

MjITos, Türkiye'den ıitmek istiyor istiyor 
ve hissesjnj kliçük kooper3tiflere hibe hibe 
edemiyor. Bunun Uzerine Türkjye'nin en en 
bUyük ı",domıno dönUyor. rılrkiye'nin rılrkiye'nin 
en bUyUk Si1fli1yicisi ve Iş ildilmı, ısunısun
bul'dil bir perakende SiltlŞ mi1jiluliilI'l mi1jiluliilI'l 
zinciri kurmayı planlıyor. Bu yllzden yllzden 
"Oevlet"in hibe istejini red etme karilkaril
rı tam liImilnındil oluyor. Bu kanr VehVeh
bi Koç'un çok işine yarıyor. 

Migros ve Vehbi Koç �
yarıyor. 

�
yarıyor. 

nlilşıyorliill'. iill'. 
Vehbi Koç, Migros'un hissesini beş mil· mil· 
yon lira çevresinde bir pilnya satın alıalı

mına aidlyorlM. 
me haline &eliyor. 
sinin yQzde 
oluyor. 

"Devlet" "Devlet" 
ru ru da da yakında 
du. du. Devletin 
temeli temeli bulullilmadı. 
hiçbir hiçbir usulsüılük 
böyle böyle kullonmı,. 
rafianmış. rafianmış. Yapılan 
göre göre Koç, buaiinkü 
li", li", oı.rak 
milyon milyon çevresinde 
mış. mış. Böylece 
Ancak Ancak katılan 
Migros'un Migros'un hisse 
ğı ğı beş milyonu 
Vakfı'na Vakfı'na hibe 
konuda konuda ayrıntılı 
fakat fakat bu hibe 
cir cir tamamlanmış 
ile ile kooperatiflere 
işlemi Vehbi Koç'a işlemi Vehbi Koç'a 
lecek. lecek. Anlaşılan 
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CEPHECILER 
D.1ILI anlabrbD ad.tl oldulu Teçhile ak 
ak ubonomlk rakamlar ve devua te
.ı..ıerden.öz etmi,tir." 

AP'nin bu bealeme USV\1DUD d. cid· 
diye almadılı, açıtç! ,ırtu' ,eçtili 
"müCakbei" devua tesia1er ,unlardı: 
360 dn te .. , iki atom antralı, ber yıl 
..... büyükJük .. 50 baroj, tank, top, 
uçak, robt yapacak fabrikalar, üç bu
çuk milyarlık dlf ticaret açılı, üç buçuk. 
milyon LtGz. alır unayi için be, buçuk 
milyar Un, bil' milyon Dtiy. iatihdam 
imka.oJTlva." 

Haberin ıonu, Erbakan'ın hertün at
tılı temetler. MSZÜJlü e"ili utronomik 
raltarn1.u kadar ciddiydi! Cümle ,öy
leydi: 

"Erbakan 'ın bundan ionra nerede 
... e ne zaman bUlD toplaniw )'Pacatı 
belli dolildlı." 

Komi.iDizme kartı kurulaıl Me'nin, 
bu yolda "f&b,adet meriebe.me" nrma
yı ,öze aIa.n ortaklan. y.ımmlar konu
IUDda birbirlerini muhalefetin bile alma
dılı ölçüde ıprpra alıyarlardı. 

BlRBIRlNI GıRGIR'A ALAN 
ORTAKLAR 

Buna kartılık MBP'nio Milli Gazete
ili d. Cephe'nin "böyytilı.: bLtl"nı bir 
eliDde "riılci ,i�ai. bir elinde maku te
ü açarken ,<>.teren ltarib.tü.rleri bu
malda hiçbir ..t.mca ,örmüyomu. 

Ortakların kendilerini teıniıe çıkar
ma yöntemleri ".nin dibin benden ka
ra" muıblıydı. Elhak bunda da yerden 
ıö,e kadar baklıyd.Jar. 

YA TETıK ÇEKEN 
NE ALEMDE? 

Cepbenin "ÇllmUl detil temel atan" 
böyyük bqı ile "tabm çeken" yardım
cım arumda.ki çekitme "mat.buat'1an 
uumda böyle denm ederken, "tetık 
çe_" ortak da ldUlir emperyalizmi 
konWllDda çektili lÖyl uldUtür 
fu.bn.lıilDlD" uçiz '" ftCiS ömet1erioi 
_ lOri lWnuyordu. Alboy _ 
tUDIOn oöylüyordu: 

"Bullia yory;iriDda eB "'ldlaUı, .B
&Uçlü wıür ft Ideoloji ı.tllua '" ..ıCiııW. 
kololıya.Uamdir. 'nirkiye'mbde de oeo
koloByallzmlB, yon1 yenı oömilqeclli,iıı 
kurbam o1aD koloa.i aydın tipleri, maa-

ıeaet dUnyadakl ,eti,meye UYJUD bir pa
ralelllt Içinde çolalmaktadır." 

YOL-IŞ'IN GREVI VE 
CEPHE PARTILERI 

Karayollan Gen.1 MUdürlüP, Dev
let ot.anakları.ruıı paylquru, bir bAfka. 
deyimle Cephe hükümetinin kurulu, ça
htmalan tamamlandıilı zaman MSP'ye 
dqmÜftü. Bu ,enel müdürlülün b",ma 
,etirilen Orhan Bab'nın i.e dört dörtlük 
bir mÜllim adem oldulu, ıe,Jci.Latta. yaptılı uy(\llamalaıdan belli olmu,tu. 

Bu ld,lnin KaroyoUoruıı MSP'Ule,· 
Ilnnek lçiıı lir\4l1ıı b ..... , \uyun ve ... 
rör ıonunda ,elip i,çilere daYaDdı. Batı, ... idıa ... etldıı o .... Türk·l, üyeoi Yoı·ı. 
federuyonunu etkiJizl .. tlrmek için bir 
tokım lir\41m1eıde buluıımay. bqlayuı. 
ca kequmde I,çileri buldu. ı.çiler Yol· 
"'ten iItila ettirilip MBP'a.in rüdÜJDün
deld ös Yoı-lt Mnd.l.k..uana ,eçmeleri 
için yapılan bukılara . Uql direndiler. 
Bukılar arb.ııca direa.i, peve dönqtü. 
01oy, buınde, pullzonlı'. keqı y.p"'" 
"siyuaı amaçlı IP'U" olarak adlandınldı. 
Konya'da 1JI'e'fe 2700 itçinin 
direnmelini kımıak. iateyen i,veren "Ii· 
yual amaçlı pe. yapıyorlar" diyerek 
mahkemeye bqvurdu. Mahkemeden Çı· 
kan itarar yual bukılan frenleyid bir 
karar oldu. 

Türk·ı. Genel Bqkonı Ha1iJ Tunç 
bu konuyu Cephenin bqı ile üç kez ,ö
rü,tü ve "parti.zanlıla ve lendibl bu· 
kıya lIOn ftrilmesini" iltedi. CHP Ge
nel Bqltaıu Ecevit'e ,öre ı..e INv "blr 
halı: p-evi ve luva.nçlı bir olay"m. 

CEPHENIN BENZINI BITTI 

Geçen haftanın bir batka olayı da 
Cephe'nin beıızin poUtUt.uuwı inauydı. 
Bat cephaciy. ,öre "ani ve anı:i" bir du
rum 'VUku bulmu,tu. Sonuç, beıızin .
bt yerlerinde uu.y .... araç ve in.u.n ku,
nık\onydı. 

Yerli petrol ,irketlerin.in i,ıeyecek 
bam petrol bu1oıııoıııolonnın yaıwın, 
rafineri ÜDi.telerinden birinin bakıma 
olınmuı de Iallı,ı Bu arode 
zam lÖylenWeri de yoRunluk kazandı. 

Eneıji .. Tobü Kaynalı10r Bakanı 
Selahattin Kılıç iM zammı yalanladı. 
Bu zammın yapılacalma bir itaretti. 
Kılıç, ithal edUen petrolün fiyatı Ue yurt 
içi -bf fiyatı arumdaki farkın Petrol 

latikrar1andırma Fonundan _.ianarak 
,izltetlere ödenecelini lÖyledi. Bu pet
role zam: yapılacalmm açıkça ilanı idi. 
Y.bancı petrol ,irketleri de bu açıkla· 
mayı "zam ywn" biçiminde yorumla
dılar. Çünkü, bakanm IÖzüoü etti ii pet
rol iatikrarbnduma (onunun y ve ya
bancı petrol ,irketlerine toplam 2 mU· 
yar lira borcu vardı. Ya1nız Petrol Oti· 
linin fondan al_cal. 600 milyon lirayı 
&ftılı için Oela, IÜl'ekli Maliye ·Bakan· 
hlı 'ndan tranater talebinde bulunuyor
du. özelllkle maat ve ücret ödemelerin· 
de kar,tla.tıJan lÜçlükler nedeniyı. On. 
para tıkintııı Içindeydi. 

Petrole zam oluıhtımn ya.nw.ra ya
bancı ,irketler E, • .orununu d. dikkate 
alarak Türkiye'y. akaryakıt ,etirmekten 
özellikle kaçmınay. ça.1ıtıyorw. MC'nin 
akaryakıt politikUlb.LD olmadıRı böylece 
bir ku daha kanıtlanıyor. 

ÇALIŞMA BAKANLICINDA 
BIR ADıM GERI 

MC'nin Çalıtma Bakanı A. Tefi.k 
. Pabu. tarafındaD "ı. Miltetdaleri Sınav 

Yönetmelilitinin 20. maddesioin • ve c 
fı.kralan ı8 Şubat 1976 tarih ve 16503 
.. yılı Re.mi Gazete'de yayınlanan bir 
yönetmelikle deli,tirilmi,ti. Eıkiden i, 
müfetti,ı olabilmek için belirli fakülte 

ve yiikaek okullan bitirmeır. ve de 30 ya
,mdan a:ün a1mamı, olmak temel ko,uı 
iken, yapılan deli,lklllde ; tüm fakijlt. 
ve yiibelr. okul mezunlanna I, müretti,ı 
olabilme olanalı tarwımı,b. Ayna yq 
borajı de 86'e yükeelllimi,ti. 

Bu dell,lldikle amaçlanan, tavuk
çuluk uzmanından ilahiyat mezunUDa 
kadar tüm faküıte" yübek okul mau· 
nUD&, it müfetttti yardımcı. olabilme 
bpwnı açabUmek, mlllkle, yükaelr. ... 
lam eDltitütii .. ilahiyat mezunlannı mü· 
retli4 yaparak, ça1ıtma bayebD.1D odak 
noktalarını elde edebilmekti. 

Ancak, Da.n..ı,tay 6. Oai.reIi, yapılan 
bir b&fV\lnlIODuoda "yüriitmeyi durdur
ma" kararı Terdi. Böylece, atamUl yapı
.... 12 kitlnin dunıııılonııııı y'" dey.· . 
wlan yobun1ulu bir yana, atama ifte· 
mini..n yapıJ.m.uuıı beldeyen 323 adayın 
da atanmaı..ı olanabız.J..qtı. 

C .... m. lIokaıılı,uıuı 1todro1onnı 
fa.ti..Rl .. tirmeye çtilf&D MC iktidan bu 
ba.Iwılıkta bir adım ıeri atb. 

TARTISMAYI 

ÖCRENECEKSİNİz 
Bundın çok kısa bir uman öncesine kadar ciddi pıetelerin ciddi yınr

laıı şöyle yuıyordu: "Halk Pmisi'nin solund.ıki sol böIOk-pörçük. Arada bir 
dergilerini okuyorum. Biribirine küfredip duruyortar." Bundan çok krsa bir 
Dman önc:esine kodar "solun bölünmüılUiüne" pek üziDdlllderi ve kilfiirleri 
de ayıpladıkl.ırı izlenimini vermeye çalışıyorlardı. Şimdi vermek istedikleri 
izlenimlere ters düştüler. 

Bunların bir bölümü, somut eylemleri ve belli düşüncelerinden dolayı 
eleştiriidiler. Somut eylemleri ve belli düşünceleriyle ilgili olar.ık yuıt.ınları 
cev.ıpl.ındırmayı hiç düşünmediler. Fakat cev.ıp ynıb.rı birbirini izliyor. 
Bunl.ırla ilgili olarak söylenecek şu": Küfli'de, ayıplar görünmeye çalıştıkliilrl 
bütün yayınları geride bıraktılar. Ciddi gazetelerde yumanın ve usta y.ınrlı
ğın verdiği bütUn olan.ıkları kull.ın.ırak üstün küfür örneklerini sergilediler. 
Bir de şunu gösterdiler: Sosyalist harekete, bu hareketin tırihine bir �taIo
iun gözll ile ıı.kıyMilI'. Sosy.list tııreketi bir "potıtojik olgu" oIır:ak 1ÖriJ. 
yortar. Buntı Iwlıtbdılar. 

Bu, büyük bir eksiklik. Bu eksikliii gidermek ..... kli. Bunun için de JII 
gerekli: Sosyalistler, her türlü demokratı hep eleştirecek. Eleştirmeden, tır
tışmadan birlik olm.ı.z. Geçmişin Rusyuı'nd.ı, geçmişin Çin'inde sosyalistler, 
"iındıkileri .e demokrıtLırI sürekli olınk eleıtirdiler. Sürekli oiır:ak dı belli 
prognmLır enfındı birliie ç'iırdılill'. Buııünün Portekiz'inde Cunlııl, Sno· 
res'i dev.mh olınk eleıtiriyor. Denmh olınk """khi' çojınyor. MMc"'l, 
aynı eleştiriyi yapıyor. Birtile çalınyor. Eleştiri ve tırtışma, belli somuduk· 
lilrdı birlik için ..... çilmez .. rek oluyor. Eı.,tin ve tilrtıınwıı birlik 01· 
muyor. 

Bunu öjreneceksiniz. Eleıtiriye tahammill etmeyi ve tırtIımayl ölrene
uksiniz. &tko ç .... yok. Tilrkiye'de ilericiliii kirlı bir monolOl u ..... k ııören 
anlayış sona erecek. Bunda da kuşku yok. 

ne 
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alıyarlardı. 

GıRGIR'A ALAN 

Milli GazetebLtl"nı bir 
elinde maku te

ltarib.tü.rleri bu
,örmüyomu. 

teıniıe çıkar
dibin benden ka
bunda da yerden 

ÇEKEN 
ALEMDE? 

temel atan" 
çeken" yardım

"mat.buat'1an 
ederken, "tetık 

emperyalizmi 
uldUtür 

'" ftCiS ömet1erioi 
Alboy _ 

"'ldlaUı, .B
ı.tllua '" ..ıCiııW. 

'nirkiye'mbde de oeo
oömilqeclli,iıı 

tipleri, maa-maa-maa

"'ten iItila ettirilip MBP'a.in rüdÜJDün
deld ös Yoı-lt Mnd.l.k..uana ,eçmeleri 
için yapılan bukılara . Uql direndiler. 
Bukılar arb.ııca direa.i, peve dönqtü. 
01oy, buınde, pullzonlı'. keqı y.p"'" 
"siyuaı amaçlı IP'U" olarak adlandınldı. 
Konya'da 1JI'e'fe 2700 itçinin 
direnmelini kımıak. iateyen i,veren "Ii· 
yual amaçlı pe. yapıyorlar" diyerek 
mahkemeye bqvurdu. Mahkemeden Çı· 
kan itarar yual bukılan frenleyid bir 
karar oldu. 

Türk·ı. Genel Bqkonı Ha1iJ Tunç 
bu konuyu Cephenin bqı ile üç kez ,ö
rü,tü ve "parti.zanlıla ve lendibl bu· 
kıya lIOn ftrilmesini" iltedi. CHP Ge
nel Bqltaıu Ecevit'e ,öre ı..e INv "blr 
halı: p-evi ve luva.nçlı bir olay"m. 

CEPHENIN BENZINI BITTI 

Geçen haftanın bir batka olayı da 
Cephe'nin beıızin poUtUt.uuwı inauydı. 
Bat cephaciy. ,öre "ani ve anı:i" bir du
rum 'VUku bulmu,tu. Sonuç, beıızin .
bt yerlerinde uu.y .... araç ve in.u.n ku,
nık\onydı. 

Yerli petrol ,irketlerin.in i,ıeyecek 
bam petrol bu1oıııoıııolonnın yaıwın, 
rafineri ÜDi.telerinden birinin bakıma 
olınmuı de Iallı,ı Bu arode 
zam lÖylenWeri de yoRunluk kazandı. 

Eneıji .. Tobü Kaynalı10r Bakanı 
Selahattin Kılıç iM zammı yalanladı. 
Bu zammın yapılacalma bir itaretti. 
Kılıç, ithal edUen petrolün fiyatı Ue yurt 
içi -bf fiyatı arumdaki farkın Petrol 

TARTISMAYI 

ÖCRENECEKSİNİz 
Bundın çok kısa bir uman öncesine kadar ciddi pıetelerin 

laıı şöyle yuıyordu: "Halk Pmisi'nin solund.ıki sol böIOk-pörçük. 
dergilerini okuyorum. Biribirine küfredip duruyortar." 
Dman önc:esine kodar "solun bölünmüılUiüne" pek üziDdlllderi 
de ayıpladıkl.ırı izlenimini vermeye çalışıyorlardı. Şimdi 
izlenimlere ters düştüler. 

Bunların bir bölümü, somut eylemleri ve belli düşüncelerinden 
eleştiriidiler. Somut eylemleri ve belli düşünceleriyle ilgili 
cev.ıpl.ındırmayı hiç düşünmediler. Fakat cev.ıp ynıb.rı 
Bunl.ırla ilgili olarak söylenecek şu": Küfli'de, ayıplar görünmeye 
bütün yayınları geride bıraktılar. Ciddi gazetelerde yumanın 
ğın verdiği bütUn olan.ıkları kull.ın.ırak üstün küfür örneklerini 
Bir de şunu gösterdiler: Sosyalist harekete, bu hareketin 
iun gözll ile ıı.kıyMilI'. Sosy.list tııreketi bir "potıtojik 
yortar. Buntı Iwlıtbdılar. 

Bu, büyük bir eksiklik. Bu eksikliii gidermek ..... kli. 
gerekli: Sosyalistler, her türlü demokratı demokratı hep eleştirecek. 
tışmadan birlik olm.ı.z. Geçmişin Rusyuı'nd.ı, geçmişin 
"iındıkileri .e demokrıtLırI sürekli olınk eleıtirdiler. Sürekli 
prognmLır enfındı birliie ç'iırdılill'. Buııünün Portekiz'inde 
res'i dev.mh olınk eleıtiriyor. Denmh olınk """khi' 
aynı eleştiriyi yapıyor. Birtile çalınyor. Eleştiri ve tırtışma, 
lilrdı birlik için ..... çilmez .. rek oluyor. Eı.,tin ve 
muyor. 

Bunu öjreneceksiniz. Eleıtiriye tahammill etmeyi ve 
uksiniz. &tko ç .... yok. Tilrkiye'de ilericiliii kirlı bir monolOl 
anlayış sona erecek. Bunda da kuşku yok. 



EGE SORUNUNU NASIL 
• • 

DEGERLENDIRIYORIAR ? 

HORA VE EGE KONUSUNDA. ILGILI HER IKI OLKENIN 
EGEMEN SıNıFLARıNıN KıŞKıRTıcı VE ŞOVEN TUTUMU 
SOROYOR. ŞOVENIZM DALGALARı. EGEMEN SıNıFLAR 
TARAFINDAN IKI OLKENIN HALKLARı ARASINDA YAY
GINLAŞTlRILMAK ISTENIYOR. EMPERYALIZMIN EVREN
SEL ÇıKARLARı. ILGILI OLKELERIN EGEMEN SıNıFLARı
NıN EKONOMIK POLITIK AÇMAZLARI BöYLE BIR UYGU
LAMA YI GEREKLI KıLıYOR. BUTON BU KARGAŞA ıÇERI
SINDE GERÇEKLERE IŞARET EDEN. IKI ÜLKE HALKLARı
NIN ÇıKARLARıNıN BARıŞı GEREKTIRDICINI VURGULA
Y AN GÜR SESLER DE D.UYULMUYOR DECIL. HALKıMı
ZıN GERÇEK öZLEMLERINI BU SESLER YANSıTıYOR. 
YÜRÜYÜŞ. SON GERGINLIK VE BU GERGINLICI YARATAN 
UNSURLAR KONUSUNDA. ÇEŞITLI SENDIKA. MESLEK VE 
KITLE öRGUTLERI YöNETICILERININ GÖRÜŞLERINE 
BAŞVURDU. YÜRÜYo'Ş'E ILETILEN GöRÜŞLE/U OKUR
LARIMIZA SUNUYORUZ: 

MUSTAFA AKTULGAU 
Krnmik-I, Sendikası 

Genel BaŞIWU 

Ep .. Kıbrıs eonuıunW1 çözümü, 
buı.tÇI yoUardaa. araamabd1l'. ŞOftn 
du,lUı.. yenilmoH. baWOrUı Uıd .. lili 
Uk. beaJ.m.eamelidir. çösüm emperya
ıı.t dillly. iiltoleriain aIiDe bınkıimama
b. bob bakamlili ,_. u1wı1aıoruı ==-�:"mlariD 

Her iki ilbDill "çi IIIllfI ft emekçi 
baIkı, __ .... y .... dotUdir_ ÇiUWi iki 
iiita ........ıa çıbcalt _ ........ "" fazla 
uıv aöncet oLaalar, �çi lIILLfı ft emek
çi baiit oı-tıa. ölüm lÜCC:arIanDa pa
ul Otm.akU.a akuulmabdrr. 

RASAN BEDRl DOCANAY 
s.ı.yal'" SencIikaa 

Genel örııIt1enme Sekreteri 

uswı a&maDdır ...... u_ diklta· 
1iDi. OinkU .. oiatomil blçi_ BLO Iula 
oaIwWI . .. Y ............. ·la ou iiitldio
rImb beriDO yotualqtın1maltto. 

Bu ko.u ... yap .... tamuiar. Iwl'
hklı L"8fÜeD nota1ar, IIlÇ1unaJ.ar "' bun-
1aruı yaaıaan. biç de cInIet adamı eorv:m
Iululuyla bat .... mayacak türd •• keoldn 
demeçlme ,erıinlilin liderek patlama 
noktuı.na _ndili, en UlD
dan .. aklıimm korunmıwnın amaçlan
dılı .çı.kt.ır. 

Bu ,elitmenin Yun.aru.tan halkı 
için de ,eçerU olduluna ku,ku yok. 

Türkiye .çııındM .orunun özünde, 
bpit.a.liawmpery&liat Ilitkiler .11 içinde 
yurt ekonomilinin (Üç ,eçt.ikçe derinle· 
ten bunalımı yatmaktadır. 

MC ikt.idarı, büyük. termaye b ... bı· 
na yiiriittiilü politika .onucund. k.aq:ıla· 
,t1aıı darbolular ... mak ç.buındadır. 

t,çi &lDı!1 ve emekçi kJUeler üıtün' 
deki IÖmüril pekl,tirilmek, demokrat.ik 
l.ıem ve yöneıltler butmhp tindirilmek 
iJtenmektedir. Bu nedenle bir dizi anti
demokratik tau.n ,undeme ,etirilmekte 
.,e bun.J..ann yUrii.rlüle ,eçirilmeli yö· 
ftÜnde çetitti kombinnonlara liritilmek-. 
Iadir. 

ltı. ha.lkllD.lZlD ıırtına bindirilen 
ekonomik bUkJ ye ııkıntllann kaynaAı, 
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.c;miiriiC\i lIULd "' ıriiçlen .. de bun1ann 
MC ikUd..anDda eomutIqaD ,örWriimün.e, 
toplu.mun t.epldai ıriderek büyümektedir. 
özellikle bunu ıJiılemek için milliyetçi 
fO .... duylUlor alabildi'm. ...... ç ..... p 
...... .... lurbcw •• yapıimak_. YU .. -
niIian'm ,.nci pçleri de &,yDl niyetle 
ortarıu 'erıinlettinnelı:tedirler. 

H. iki toplumun haklarına u.-.ı
lıtla _Yıl ilkeline dayalı olarak 80nmun 
bantÇI yollarta çözümlenmeli zoruo
ludur. 

Hiçbir :aamaıı çabfrna aoktuma ıre
lemeJecek � ırelmem_ ,ereken. boyut 
.,. çeırçnedeki bir durumun böyleliDe 
aıe.LeDdiri1meI .,. "",lll ön pl.aoa Çl
kanhf� pnp ,.ım.meHdir. Uzakdotu'
da .erileye. em....,.aıı.mlD Ortodofu'
daA lOILra Atdeai&'j _",lll y.ytmlq
tı.nL.mM.a içia ııçrama bölt.. yapmayı 
tuarladıiı dikkate aluuna durum daha 
... iyi aalqd ... 

.ADeak Tiriliye .,. YUIWl1atan'm 
"çi 1Ul1l1 .. emekçi halkı bu. oyuna pt
...,....... emperyalizmi . ..  yedi Itblr
HkçiloriDio .... iki \oplum... yiikoelea 
b.lımuı.lık, demokrui, lOq&Jism mi
-..ı ............. y. yö .. Uk bu .m
,imled Iwl........ ilim pçleriyl. dile
necelderdlr. 

TURGUT COKDERE 
Turizm-Iş Sendikası 

Genel Başkanı 

Kabruı .,e Ete ıorununun barı,çı 
yoldan, CÖl'Ü.fmeler yoluyla çöıülmeli, 
Türldye, YunaııUtin ve Kıbrıı halkları
nın Çlkann.adır. Sorunun bu yolla çözü
mü, dÜJlya ban.tuıın korunmuına katkı· 
.. yla ·tüm inu.n1llln yararına olacaktu. 
1tçl andı ber zaman "Yafa kartıdır, 
aireJdi .. kalıcı b.,..tan yanadır. Emek
çi halkları bUbirine kın:lıraıı ye yalnızca 
emperyaJ.iat.lerln, .i1ab tekellerlnin ve 
ecemen ıuuflann cebini dolduran haJw.z 
.. u.lar, daima lı.ar,ılarmd. ltçi ıını(ının 
direnclni bu1mu,lardar. 

Burjuvazinin ve onun politik temail
ciıl MC Iktidarının i,çl ıınılımız ve tüm 
emekçi h&lkımtz üzerinde bukı ye . .c;mU· 
riilüniin arttılı, fatbmm t.ırnwıdılı IÜ
nümüz Türkiye'linde, kiU.ler mUllyetçi, 
fOnn prop.,aııdayl., .. y.. ktfkırtıcılt
Iıyla uyutulmu, linditilmek latenmek-

tedir. ltçi andmuz .,. emekçi halkıma, 
.,emen lULLftatUı bu oyununu da bou
cak ..... 

HALlL RAYTA 
Has--Iş Sendikası Genel BaşkaJ)l 

Bu konuda merkezi örttitümi.iz 
DısK'in 'ÖL'Ü4 ye -,..ıan MndikamlZl 
batlamakıadu. Aynca IiIrIIt belirtmeı.. 
deli,ik du.rwnlar me,." çı.k.artar. Bu 
konuda DU!K'in 'örüt ...... btwyorus. 

YUNUS KARA 
Tekstil Sendikası Genel Sekreteri 

: Ep 80nmu adeniyle .on ,uıııerde 
bir Türkiye-Y uıaam.t.an .. n.tIDdaD IIÖI 
edilmeye .... Iaad._ 

BWm baikımıa da, Y ...... baiiu ... 
.. .,.... kartıdır. Bu .... umaalarda ,. •. 
p.wa ut.ketlerden .. di .... eonlfiu.rma
laıdan ÇlbD. 8OIlUÇtur. 

_ ... ·in de. Karaman-
lla'ln 'de yapmak iltedikleri tey, bir __ 
çim ����=b.t.D da keadi iilkeUde 
olan .orunlardan halkın dikbtlerini b .. · 
ka yönlere çekmek i.aiemektedirl.. .. 
bunun için de E,e ııorunu iyi bir fırat 

.. olmu,tur. 
Demirel'in Siamik 1 arattırma .. mi· 

ii üurinde bu kadar , yok &raf
tınnay. çıbcaktı, çıktı, ertelendi... IIIbl 
mninıan uzatırı... .,e en .onuada da 
",ördünüz mü, çıkta ya" dem .. , UZUD 
YıJ.Lar önce iki ül.ke araamda ,açınit olan 
...... tano .eıdili iwıı",hklan oiirdiirmek 
iatemeU.nden bat1ta.bir ..,. ydelildir. 

Bb. _ ..... kuin olarak kartıylS; 
-n.t Iki me halkı için de hiç bir yarar 
,eümıiyec:ektir, ııorunlar uzayacaktır. 

ıLHAN ALKAN 
TöB·DER Ankara Şubesi Ba,kanı 

ltçUeriıı .. tüm emekçi YlIuılU1D 
ekoaomik, demokratik taleplerini don
d_. fiy.t &rt>ttaruu alabııdi'i .. 
yii.ltMlten epmen Iiiçler, 12 Mart'ua re
jimlndeD tath ki.darla Ç&lunlf&ar. Geçici 
de ola Içeüne dü,tülU bunalunı eU.t
mı,tır. 

Ne var kı, kapit.a1izmia doJaI 800U
cu olu deY1"evi bu.nalımlar, Wkemize da· 
ha .. k yaıwmaktadır. Büyük .rmaye, 
her bunalımı emekçi .uııf1ann ,,"ına 
yWeme.ktedir. Bu amaca uytun olarak, 
&ünümü ko,ullarında baakı, terör, yol
susluk Te IÖmUrii çarkı &labiidiline 1,1e
tilmektedir. Dar ,eUrli atnı! ve taba.kalar 
en dotal tüketim maddelerini buluna
mutadarlar, alamamaktadarıar. Fiy.t1ar 
alabildiline artmı,tır. En ucuz ev kiruı, 
onbe, yıllık bır memurun ayhk ,elirine 
e,it duruma ,elmi,tir. Et. kuyrukIan, 
kömür dalıtlmııım ilkbahar aylannl lÜn 
atmuı, dar ,elirli halklmlZl iatirçilerin, 
karabonactlann pençeaine dü,ünnekte
dir. 

Bu .omut kOtullar, ıınıflar aruı çe
litkiyi ber ,eçen JÜD biraz daha .arUır
m.lda, mücadeleyi ıiderek (Üç
lendirmekledlr. Sömi1rüden aldıkları 
p.ydan ödün vennek iıtemeyen .c;mürü
cü lÜçler, Ece .orunu tartı,m.larını, 
TRT ve ötekI kitle haberle,me araçlarını 
kuUana.n.lıı:, pahalıhlın, i,tizlilln, yol· 
lu:tIuk.ların, partlzanhklann Uat.ijne bir 
örtü etbl çekip yurt ,erçekIerini h.lkın 
,özünden aa.kJun.ya çalı,mutadırlar. 

Gerekçeler ne oluna oltu.n Ete kıta 
ahan.hlı .orunu Türkiye ye Yuııaıaa.taD 
ar_mda bir • ın çılun&ll.D& nede 
Oımamahdır. Söyinine bir .. ., .. her iki 
ülkenin emekçilerine UrardaD batka bir
tey ,ellnnez. 

Bizce, Ece'deki baklanmtzm korun
mıw içh;\, ille de iki ülke halkının birbiri
ne kı.rdın1mıw ım,imleri yerine, bu iki 
ülke halkını b&n4çl yollardan yararlana
rak. .orunları çözmeye YÖDeltmek, kaÇı�mu tek yoldur. 

MITHAT CORKEM 
TÜM-DER Genel Sekreteri 

Ete .otununu, Kıbn. .orununudan 
.yn o1ant dü,ünmek olan.ak.uzdır. iki 
� araa&DCla çok yaltın baltar bUlunu
yor. Böyle oiuDCa, Ece eorununun ÖMI
likle .... adeta bir bardak IUda flJ"tma ,a
ratırcMma köriik.letırnai anlam k.uaaa. 
yor. Amaç, Tirkiye'de ft YuD&lli.wı'da 
halkın dikbtleriDi temel eonmlardaa 
u.ukl&ttmnay. yönelik. ırkçı, fO'" 
duytU1an körii.kJenen iki balt birbiri ... 
diltman edilmek isteniyor. Gö&ıer dlta" 
döoecek .,e lIIII'II\.ye euııfı bu or\amda 
bukılaruıı alabildiline artuacak. 

Bunun yuuaıra, Kıbna'ta "tallam" 
mDucunu ...ecek bir federatif durum 
da, her iki iilbaiıı ..-ma,e IllUfian ile 
birlikte, ABD " ABT'nin �iae y .. ,.a
cak. 

Tim bu.tara Iwlilik. MC iklldan
mn meydaD. okuyucu tnn, bir -n.t ola
Ilhlmı ,undeme ptirmekt.dir. Ancak, 
Türkiye halkının bir -n.t ilt.emedili de 
.çıktır. SoruDlana iiMriDe mutlab. 
bantç. bır yaklot...... atUmok .... Id· 
yol'. San.t yol açecak, k.ıtkırba .. fO" 
nD tutumlardaa .... Iki tarafUlda kaçıa· 
...... ,enkiyor. TOM-DBR olarak. BLO 
.. IW>'" ooruDiaruuD ilıiU IIÖ ...... -
bantç. yol .... çöoiilobilec:oliao _yo-

AYKUT COKER 
TUTED Genel Batbnı 

Türkiye iJe Yun.a.ıaı..wı ....-.dakI 
ili,ldleri. emperyaliat-kapita1iat ......... 
ıoyutlamalt oıa.wı-. IH,Id'" bu _ 
..... .... tad •• bu çorçnocle liiriyor. s0-
run yokken yuatddı, nrkea çöd ....... 
lijJe itelendi. Karar tÜreidi bu iki ilu.a. 
dı,md. verildi. 0r1aIt tarihleri bo,.. .. 
iki Wke halkı, bellıli bir dönem dı, .. 
bep kendi katkılarının bulunın.adılı b
rarlarm olumau&lulu.Du yqadılar; birbir
lerine dÜfman oldular, birbirleri,.1e a
vqtılar. Kendi çiqileri içinde raqo_1 
oıanıann i,b.,ınd. bulundulu 1.922 
IOntUlnl ve emperyalizmin iç bunallııu
OJ y .. adılı 1930'lu yıtları içine aiaıı o 
belirli dönem dı,ındı Yunanistan .. 
Türkiye'deki liyui ikt.idarlar, ya biriti. 
Y' öteki, Y. d. her ikili birden, emper
y.lizmin erendiıinin - önceleri tn,iltere
nin .onra dı onun yerine ,eçen ABD'
nin - izleyici.i oldular. Aynı and • •  ynı 
efendiye t.ı.pt.ılar, yine de birbirleriyle 
ç.tı,t.ılır, ç.tı,ıyorlır. Besbelli "eren· 
di" öyle iıtiyor. 

E,e, iki ülke ıruınd. yantıl.n ye 
sürdürülen ıonınlar dizilinin .on h.lk .... 
Nihai çözüm, her iki ülkenin de emper
y.liıt-kapit.liıı ilitkiler alından kendile-
rini kurtarm.l.rın., bunun .. ,I.nmuı 
iae halktan yana yönetimleri i,b .. ın. 
gelmesine bıth. Buırtin bu .orun ç�r\·e· 
ve.inde öncelikle yapılm .. ı ıereken. hf'r 
iki ülkenin demokratları. YUrt.leYf'rleri. ���:�:��ri Için, Mva"I, önl .. mek h .. l. 

KONUSUNDA. ÇEŞITLI SENDIKA. MESLEK VE 
öRGUTLERI YöNETICILERININ GÖRÜŞLERINE 

YÜRÜYo'Ş'E ILETILEN GöRÜŞLE/U OKUR
SUNUYORUZ: 

AKTULGAU 
Sendikası 

Genel BaŞIWU 

Kıbrıs eonuıunW1 çözümü, 
araamabd1l'. ŞOftn 
baWOrUı Uıd .. lili 

çösüm emperya
aIiDe bınkıimama

,_. u1wı1aıoruı ==-�:"mlariD 
"çi IIIllfI ft emekçi 
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�çi lIILLfı ft emek

ölüm lÜCC:arIanDa pa
mabdrr. 
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emekçi kJUeler üıtün' 

mek, demokrat.ik 
butmhp tindirilmek 

nedenle bir dizi anti
,undeme ,etirilmekte 

.c;miiriiC\i lIULd "' ıriiçlen .. de bun1ann 
MC ikUd..anDda eomutIqaD ,örWriimün.e, 
toplu.mun t.epldai ıriderek büyümektedir. 
özellikle bunu ıJiılemek için milliyetçi 
fO .... fO .... fO duylUlor alabildi'm. ...... ç ..... p 
...... .... lurbcw •• yapıimak_. YU .. -.. -.. 
niIian'm ,.nci pçleri de &,yDl niyetle 
ortarıu 'erıinlettinnelı:tedirler. 

H. iki toplumun haklarına u.-.ı
lıtla _Yıl ilkeline dayalı olarak 80nmun 
bantÇI yollarta çözümlenmeli zoruo
ludur. 

Hiçbir :aamaıı çabfrna aoktuma ıre
lemeJecek � ırelmem_ ,ereken. boyut 
.,. çeırçnedeki bir durumun böyleliDe 
aıe.LeDdiri1meI .,. "",lll ön pl.aoa Çl
kanhf� pnp ,.ım.meHdir. Uzakdotu'
da .erileye. em....,.aıı.mlD ....,.aıı.mlD ....,. Ortodofu'
daA lOILra Atdeai&'j _",lll y.ytmlq
tı.nL.mM.a içia ııçrama bölt.. yapmayı 
tuarladıiı dikkate aluuna durum daha 
... iyi aalqd ... 

.ADeak Tiriliye .,. YUIWl1atan'm 
"çi 1Ul1l1 .. emekçi halkı bu. oyuna pt
...,....... emperyalizmi . ..  yedi Itblr
HkçiloriDio .... iki \oplum... yiikoelea yiikoelea yiikoe
b.lımuı.lık, demokrui, lOq&Jism mi
-..ı ............. y. yö .. Uk bu .m
,imled Iwl........ ilim pçleriyl. dile
necelderdlr. 

TURGUT TURGUT TUR COKDERE 
Turizm-Iş Sendikası 

Genel Başkanı 

Kabruı .,e Ete ıorununun barı,çı 
yoldan, CÖl'Ü.fmeler yoluyla çöıülmeli, 
Türldye, YunaııUtin ve Kıbrıı halkları
nın Çlkann.adır. Sorunun bu yolla çözü
mü, dÜJlya ban.tuıın korunmuına katkı· 
.. yla ·tüm inu.n1llln yararına olacaktu. 
1tçl andı ber zaman "Yafa kartıdır, 
aireJdi .. kalıcı b.,..tan yanadır. Emek
çi halkları bUbirine kın:lıraıı ye yalnızca 
emperyaJ.iat.lerln, .i1ab tekellerlnin ve 
ecemen ıuuflann cebini dolduran haJw.z 
.. u.lar, .. u.lar, .. daima lı.ar,ılarmd. ltçi ıını(ının 
direnclni bu1mu,lardar. 

Burjuvazinin ve onun politik temail
ciıl MC Iktidarının i,çl ıınılımız ve tüm 

: Ep 80nmu adeniyle .on ,uıııerde 
bir Türkiye-Y uıaam.t.an .. n.tIDdaD IIÖI 
edilmeye .... Iaad._ 

BWm baikımıa da, Y ...... baiiu ... 
.. .,.... .. .,.... .. kartıdır. Bu .... umaalarda ,. •. ,. •. ,. 
p.wa ut.ketlerden .. di .... di .... di eonlfiu.rma
laıdan ÇlbD. 8OIlUÇtur. 

_ ... _ ... _ ·in de. Karaman-
lla'ln 'de yapmak iltedikleri tey, bir __ 
çim ����������� =b.t.D =b.t.D = da keadi iilkeUde 
olan .orunlardan halkın dikbtlerini b .. b .. b · 
ka yönlere çekmek i.aiemektedirl.. .. 
bunun için de E,e ııorunu iyi bir fırat 

.. olmu,tur. 
Demirel'in Siamik 1 arattırma .. mi· .. mi· .. 

ii üurinde bu kadar , yok &raf
tınnay. çıbcaktı, çıktı, ertelendi... IIIbl 
mninıan 
tınnay. 
mninıan 
tınnay. 

uzatırı... .,e en .onuada da 
",ördünüz mü, çıkta ya" dem .. , UZUD 
YıJ.Lar önce iki ül.ke araamda araamda araam ,açınit olan 
...... tano ...... tano .. .eıdili iwıı",hklan oiirdiirmek 
iatemeU.nden bat1ta.bir ..,. ydelildir. 

Bb. _ ..... _ ..... _ kuin olarak kartıylS; 
-n.t Iki me halkı için de hiç bir yarar 
,eümıiyec:ektir, ııorunlar uzayacaktır. 

ıLHAN ALKAN 
TöB·DER Ankara Şubesi Ba,kanı 

ltçUeriıı .. tüm emekçi YlIuılU1D 
ekoaomik, demokratik taleplerini don
d_. fiy.t &rt>ttaruu alabııdi'i .. alabııdi'i .. alabııdi'i 
yii.ltMlten epmen Iiiçler, 12 Mart'ua re
jimlndeD tath ki.darla Ç&lunlf&ar. Geçici 
de ola Içeüne dü,tülU bunalunı eU.t
mı,tır. 

Ne var kı, kapit.a1izmia doJaI 800U
cu olu deY1"evi bu.nalımlar, Wkemize da· 
ha .. k yaıwmaktadır. Büyük .rmaye, 
her bunalımı emekçi .uııf1ann ,,"ına 
yWeme.ktedir. Bu amaca uytun olarak, 
&ünümü ko,ullarında baakı, terör, yol
susluk Te IÖmUrii çarkı &labiidiline 1,1e
tilmektedir. Dar ,eUrli atnı! ve taba.kalar 
en dotal tüketim maddelerini buluna
mutadarlar, alamamaktadarıar. Fiy.t1ar 
alabildiline artmı,tır. En ucuz ev kiruı, 
onbe, yıllık bır memurun ayhk ,elirine 
e,it duruma ,elmi,tir. Et. kuyrukIan, 
kömür dalıtlmııım ilkbahar aylannl lÜn 
atmuı, dar ,elirli halklmlZl iatirçilerin, 
karabonactlann pençeaine dü,ünnekte
dir. 

Bu .omut kOtullar, ıınıflar aruı çe
litkiyi ber ,eçen JÜD biraz daha .arUır
m.lda, mücadeleyi ıiderek (Üç
lendirmekledlr. Sömi1rüden aldıkları 
p.ydan ödün vennek iıtemeyen .c;mürü
cü lÜçler, Ece .orunu tartı,m.larını, 

yor. Böyle oiuDCa, 
likle .... adeta 
ratırcMma kö
yor. Amaç, Tirkiye'de ft 
halkın dikbtleriDi 
u.ukl&ttmnay. yönelik. 
duytU1an körii.kJ
diltman edilmek 
döoecek .,e 
bukılaruıı alabildiline 

Bunun yuuaıra, 
mDucunu ...ecek 
da, her iki iilbaiıı 
birlikte, ABD " 
cak. 

Tim bu.tara 
mn meydaD. 
Ilhlmı ,undeme 
Türkiye halkının 
.çıktır. SoruDlana 
bantç. bır 
yol'. San.t yol 
nD tutumlardaa .... Iki 
...... ,enkiyor. 
.. IW>'" ooruDiaruuD 
bantç. yol .... 

AYKU
TUTED 

Türkiye 
ili,ldleri. emperyaliat-kapita1iat 
ıoyutlamalt oıa.wı-. 
..... .... tad 
run yokken yuatddı, 
lijJe itelendi. 
dı,md. verildi. 
iki Wke halkı, 
bep kendi katkılarının 
rarlarm olumau&lulu.Du 
lerine dÜfman oldular, birbirleri,.1e 
vqtılar. Kendi 
oıanıann i,b.,ınd. 
IOntUlnl ve 
OJ y .. adılı 
belirli dönem 
Türkiye'deki liyui 
Y' öteki, Y. 
y.lizmin erend
nin .onra dı 
nin - izleyici.i 
efendiye t.ı.pt.ılar, 
ç.tı,t.ılır, ç
di" öyle iıtiy

E,e, iki ülke 
sürdürülen ıonınlar 
Nihai çözüm, 
y.liıt-kapit.liıı 
rini kurtarm.l.rın., 
iae halktan 



ıHSAN KARABABA 
Kimya Mühendisleri Odası 

Türkiye ile Yunanl.tan aruındaki 
.. v ... oluı1..ıllru iyi deterlendirebilmek 
için, her Iki ülkenin ekonomık durumla' 
nnı, dı, ili,kilerini ve yönetim. 'bakim 
olan lÜçlerin yapwnı ,ösönUn. almak 
,erekmektedir. 

Türkiy. U. Yuı:ı.ani.ataa. aruuıda.ki 
çeki,me yüzeyde petrol. dayalı lözülr.
m.kte, kamuoyuna böyl. yanamakta
dır. Bundan da hareket edenık ber iki üJ
Itede de öl çtkarlan korumak ıörilnü.mü 
altı.Dd.a bir _yq hanaı yan.tı1ma.ttadır. 

N. ftf ki kol1lfu iki Wlted. de pet
rol poIiııı...ı ( .... tımua. IInıtiml. lÜk .. 
timi n datıtmu ne) yabancı t.lr.eU.rin 
_ . ..  lIIdllmllDdodlr. 

BuıIlD bir yaııdan ..... 1 1Ö .. a1araIt 
Bcıt'de petrol arama baftll yaratılırkea, 
OJDI Iı6Ipde yoboncı bir ,irkoto .. m 
uaırıa nahab .. rilmesi illinçtir ve ka· 
muoyunun Iyi delmendinnal , .... kan 
bir konudur. 

. 

Kı.acua petrol .orunu, özeld, E,e 
.orunu; emperyaUzmin .e çokuluU.u te-
tel1eria. ,.ri bıraktın.lınLt .ey. batınılı 
ülk,ler üzerinde, ileriai için Çhımi, ol
dukları planları dotru1tulUnda " U,m.k· 
tadir. 

Kanımıze& Türkiye ile Yunan.iiltaıı 

&tUlnda bir aav .. oluıhlı yoktur. Türki· 
fe, Eıe denizinde arqtınna yapmaltla 
dolal haklonı kullanmaktadır. Aynca 
Iki ülke ar..,nda LOta aahwılı ve beıuer 
.orunları vardır. Ama bunlar, ulu.alarara
aa planda çöıümlenıbilecek .orunlardır 
ve .orunların bu ,ekilde çözüme ,ötürü!· 
meel her ild ülkenin de öz çıkann. ol.· 
caklır. 

Am. böyle olmuyor, konu Iç polıti· 
kada etkinlik _Ilamak Için bir araç ola· 
rak kul.lan.ılıyor. H.r iki Ulkede d. halk 
hakim Jilçler ve ,erici buının 'OMniat 
yayını Ue bmçılaıımalttadır. MWi duy· 
ıulan ittitmu eder.k, baliu.n t4mel Lo
run.lann.ı, taban fiyatlamu, kıyım .... ba. 
kılan, yolJuzluk1an ,özanlı edebUm.k 
için, bu .orun olabildiline kullaıulmak
tadır. Konunun iç poUtibda ııuıl ı.ti.· 
mar edildilinin ıomut bir örneli hükü' 
m.t taratıada.a. v.rilmi,tir. Ete .orunu
Dun ı..tlamanııdan kendin. az pay dil.fe
catlni b .. playan bi1lı:Umetln bır kana
dı, "Herıün Hora ne yatıp kalkamayız" 
diye dikkatleri Ir.endi 1,I.me konularına, 
''Milyarlık Yatınmlan" çekmek i.te
melr.tedir. 

Gerici iktidarlar için önemli olan, 
kamuoyunun dikkatini 'u "ya bu ,ekil· 
d. çeldp, ,erçelderi hallan ,özÜJıden 
ook1amaI<lodır . 

İtçt üc:reUerinin dondurulmau t.ua
rwnın, DGM yuuı.nm oldu bittiye ,etl
rillp çıkartı1ın.a.k ııtendilini ve toplu 

HORA ıÇIN NE YAZDıLAR: 

YAZ EGLENCESI Mi ? 
''Bir Ingiliz 'dZeteci, Anhro� y.tlrat bulamadılnıdGn yokınıyordu: 
"- Yohu, Türkiyı U. Yunanlıton .oUOfO girec.kl,r diy, lÖylentiler yoyılı

yar. Gerek Türk, gerek Yunan yetkilileri "rt dem.çler IJeriyorlar. Ne IJcr 
bakalım diye Ankara 'ya geldim, Baıookon yok, TıakJ.'doymlf. Dlfifleri Beko· 
nı YololJo'da. 

- Cumhurboıkonı eLtJ Floryo 'da., ne IJar bunda' diye IÖze kOnftı biri IJ' 
ekl'di: 

. Efendim, bizimkiler, Yunanı ciddiye alrrn:ıdıklan için Ankam'yo gelmi' 
yarlar. TaHiden de yönetebiliriz diyorlar ... 

Solukkan/ı Ingiliz, ,oıırdı bu duruma. Iyi mi' 
Kirme ıngiliz 'e bu Hora �orununun iki yon için de bir iç poliHka konıuu 

oldulunu lÖylemedi elbette. Ingiliz, nereden bilecek'" 

Yukarıdaki aatular, Mıutafo Ekmekçi 'ye ait. Gazetuinde, 16 Ağıut06 to
rihli "Anka1G yaıyor. 

"KAHPE YUNAN" EDEBIYATı 

Ekmekçi 'n;n ,erçekçl ,özl.mleri., H01G adına kopanlon fırtına ortamında 
td tük duyulan yerinde IJ' 14#duyulu .ulerden biri. Tek tük diyoruz, çünkü 
&al baı",n ortaeltJ fol IJ. de yumurto yolrken girişHııı.ri ,pIJen IJ' kı."ırtıcı 
Mmpcnyo biliniyor. "Libe1Gl" kılıldl6lndan &tbul kuyn.ıkçu6una luıeltJr, tüm 
aa' baın yolun bir onH Yunan ideri içerı.inde. Bunun nedenleri biliniyor; 
ünrind. çok duruldu. Türkiye'nin hımelli .orunlarından giincel faflıt tırma· 
nı,o kcıeltJr bir ço" konu, Hora 'nın dUnıeMuyundo Eıe 'nin derinliklerine ,ö· 
mlilm.k tıteniyor. Man,etlcr bu omoçla otılıyor. Yazılar, bu omoçla "kohpe 
Yunan" edebiyatının en ha,","i örneklerini IJeriyor. ''Tiirkiye IJe Yunaniıtan 
Hiç Bir Zamon Do.t Olmamlfhr", "Hora'yo Uzanan Eller Kırılocoktır", "Ml· 
aak-ı Mıllı" Lozan anlaşmoıı gibi ancak o pniin farllannd4 bir mana ifode 
.den hed.f tle anlatmalor TUrkiye'nin dGimo elinin kolunun bo'lonmıuına te
bep olm"", YUn4niıton 'ın il, cüreHni ormm"w", "'Ilirkiye ile Yunanilton 'ın 
bupn IJeyo yonn, oma mutlako luyıuıyo IJe ocım.oıu bır kapıtmoya tutufoco, 
'ını kafamuo yazmalıyu önc,", "Ne boh Trallya bırakılmalıdır, ne 12 acUı, n. 
"ıto ıohanl.,ı problem� n. FIR hattı ". 

Bunla,., '7lbem'" IJe 141 bolının attılı m0t1fetl.rd.n. kol,me aldırdılı ma
Mı.lerd.n ıelifi l/ÜZel örnekler. ŞOIJ,niımin IJ • .o1JGf kıtllırtıc"rlının cl4nil· 
MIL böyle yapılıyor. Bunlar, MC iktidarının � onun bcıfının datellçileri to
rofınd4n yapılıyor. Gö�boyoyıcı fOIJ.nlzm hilt.riıini IJ, lralJG' tehdidini ıiirek· 
ii kılabllme çobaınddl iktidor, ilerici ıçın ,Imdiden 12 Ado edebiyatını ııcak 
tutmoyo çallfıyor. Oyl. ki aemsoy. boI,",n", Holdinıci yaon, bcıfyazl6lndo 
"D.mlnl'in 12 Ado fotihi ml olmalı lıt,dlll" .ormo ı.re'ini duyuyor. 

S'l'mGye ,ökllu,alının çe,itll rtnkı.rinden çalan baının, .oruna bu a,... 
Mlltcrin dlflnd.a yaklaşmıuı zaten b.kl.nmlyor. Sava, lIı,lIırlıclllll IJe ,o�· 
ntım h.m dayandıklan i"tldGr h.m de tirajlan açıaından bulunmaz: bır MY' 
no.\. Bund4n eıı.rind.nıeldl,lnc, YOl'Orlanma" "Hyorlar. 

ECEVIT - DEMIREL YARıŞı 

Ancolı. "lürlcl" baına da dllrlrot .tm.k ,.,.,lIlyor. Iterlcl batının kimi 
ya.ıarlon, çlMn do,n.ı ... ı.rin loyıaınl 4lfariye indlrm.k için yG11fıyorlar 0<1 •• ta. N.d.ni, .orunu ıırç.k boyutlan l�, Uti Ulkenin e,.m.n ıınıflon .... bölı,dilli bant Oçl6lndan .ı. olmamalan. Sorun, böyl. el. alınmıyor. Yalnızca CHP 
.... EceIJlt proJXllClndot. oOl6ındon .1. alınıyor. II.rici bıulnln bır böUimUnd. 
yayIJn dtılıo. bu. du dtılıcııun lı. kitıı.ri Horo il. bırlıkte Şouenlzm. ço" ya· 
Ilın Itıyılanı: ıUrlllıı.ma/n. ,Ofmamall ,.",Iı. 

O.lIflm çalı iltinç. Onc. "D.mINI hiildlm.tinln Horo 'yı Eı.'y. oçomo· 
yocalı "  ile lt. bafrandI. G.rdç. olarall dtı "Demn,'ln bır EceIJIt olmo<l"ı" 
1lM .urllldll. IHmiNl Horo'yı E,e 'y. açınca, yonlif h.up Ba'dGt'ton danm.
dı" Daho 6t.,.,., "ttL Bu ke� 'u .ayl.nir oldu: "Euıt, Dım;"1 d. Al"dfhrmo 

aözle,me döneminin yak1 ... makta oldu
tu önümUzdeki ııünlerd. konunun yine 
IÜncel tutulacalı ve kamuoyundan her
türlü ,erçelin Altlanmak ı.teneettl; ,ö
riilmekt.edir. Bütün bunlara ralmen 
halkımızın olaylan en dotru ,ekilde de
lerlendireceline inanıyoruz. 

ıSMET RıZA ÇEBI 
Makina Mühendisleri odası 

Başkam 

Petrol ar&ftırmalan, E,e luta eahaıı.
lıl" E,_ "FIR Hattı" ve diler E,. lle U
ıiU anlatmazlıldaıd.an oıu,an Ete .ona
nunun, Hora ,emlainin arqtınn.a1an ... 
deni ile iki ülke ye dünya lr.amu07UJUl 
yolun ,.ldId .. ulrOfIırocak iuıda; biritiIIm • .ı luınımca yopııydır. A�ıIr. 0'Wı, lId 
kom,u ülkedeld .,_ıııeD iktid.artan.D.. 
itçl Iorun1an, emekçilerin .. ın IÖmiiJil. 
lobUınool ıçın iaPIıIaıWı oywıior .. 
daha kolay aömürU Için planladılr.lan 
bulu yöntomlorlnl baliwı ıöallDdon ..... 
layacak bir olay yaratılmuadır. Bu De
denlerIe emperyalizmin talepleri yönUn· 
de ilı:.l ülke balIu.ıu.n zaraıma _nt kıt
iwtıeıhlı yapılmaklodır. 

80nmun dÜJıya boyutunda da ÖDem' 
U uzantılan 't'Vdır. Olay, dünya kamu· 
oyunu da oya1amu. için büyütülmekte, 
LUbnan'da binlerce titinin öldiiriilmeai 

UrtLlUlda toplanmayan Gü.enlik KoD' 
-yi, .oruna bir çöziim ıetinneyeceti 
tarallarca bilindili halde toplanıp top
lanıp d.lılmaktadır . 

Bütün .orunların ancak ild ü.l.kede 
balıdanıun çıkarını _yunan iktidarlana 
"bqına ıelmeai Ue bantÇI yoldan kök
LU ulatalıilecoll ıorçetl löz' 
den Iuıçırılınalw%uı. .....1Dd... fula 
biiyütiilmeden, .oruDa ba'ıtÇI çözüm_ 
aranmabdır. 

GOREL TOZON 
Tiun Iktisatçılar Birliii 

Ge .... l Bqkam 

'nirkiye lle YuDaDiRan UUmdaJd 
u1Ufmublm çösü.miiDde. !lÖsöDÜlld. 
bulUDdunılmuı loroIili _i 1IIt. bono 
,m konuımu:tdır. Bu ı.e, aalatmubk. 
!ara ,öJ'Üfmeler yoluylaçÖlüm bulunma
amı zonmlu 1u1.ınaktadır. BwıUD d"mda 
çözümler oromait. ..... Iutkırtıeılılı 
yopıııolt çılıar yol detUdir. llıi lilke on
emda çı.bcak. bir _ ..... tan yanrlaı:ıacalı 
olaıılanıı. bu Iilkolorio ...... 00 OııUfIan 
Ue emperytJ.lat lÜçler oldulu u.autulma· 
mabdır. Türkiye ye Yanaa.ı..taıı halkla
nııı.ıı çıiuırlan. bölced. odil _ 
dayalı .,.kU bir ban,ın kurulm. .. 
eürdüriilmeai.ııden yanadır. 

yoptı Eı, 'de .. Ama BC.IJit zamanında ıUMlyon OU hd4Ir yli_Im.m;,tL Şim· 
di lı. neredey.e .otla' çıkocak. Demek var bu EceIJit'de bir .eromet". 

GENERAL KEMICINDEN PETROL OLUR MU/ 

Bu ve benzeri furyo içinde, olayın daho temel yonlon. biitüniiyl. bir k.
naro bıraklldL 

U'ur Mumcu, IS A'wtOl'ta J'Bugiini.in DUnii" adlı yaııındG Eıı'd.ki 
orofhmsolan" dUniinil .... bugiinünü yulıandoki çerç.IJ' içerilinde onlattılltDn 
.onra. YUMn .olunu, Koromonllı d"t.kçilI IJe _Id'rıon olora.k niteledi. Çün
kU Mumcu 'ya 'Ört, Popond,.,ou 'nun ve partitinin Eı, 1I0nıuurıdo .öyledi.""; 
Yunan .olunun tümU ıçın bir IÖd.,.,edir. Inm" ki .olu iy/ .eçem.m. _to-
11'1 TUrkly • •  ınırlann' Ofcın:all kom,u lil,.,nln .oluna d." ulot,yor. 

Mumcu bunkırla lıalmoyı; YUMnlıtan 'o bir d. "ı6.ıdtJl." ""riyor. Şu 
utulM Mumcu 'yo ait: 

"Eı. denizinin d.rinli"'.rltuU Md.c. p.trol. d.'i� bU6Ünllii Yunan .... 
n.rollerinln bobol4ruıın k.mikı.rine d. roetlonır". Bunun iJerlcUild. hiObir U· 
till yok. V.tellk "Diinü hatırla 1)1 rumI" .d.biyatının dGho ıuto 6rMklcrl.tN 
Orta Do'u .... H'F'lÜn ya.ıarlcın h.,.,un ",rirll.n. 

Iı.rlel batının ve m.nıuplcınnın bir böliimU bunlorllJ ult"Gfırlı.n. NYUJı 
t.roMI.ri ''TürJı holkı iç POlitiM farhfmolGnnd4 M d.nli duyguı", 6",.11, 
.. rt Lll ç.tin ko,ullar Içind. bulunıa dG; ullUOl d4UGUUdO büWnle,maW Mr 
zaman biImitHrOl dLY'Nk t.Jırarlorll.n. Il'rÇ"çi w aorumlu yayıncıl"," .... 
yazorh'fn arnektcrini w,..n,.ri "utlamak " NII. DiI.mrl iç;n. YaR ayvş 'lin 
bu 1CI)Il6lnda ıarii,lerlnl açıklayan Itçi w kUte argütı.ri lidırı.rinin IÖrütı.rlM 
gö� otmolannı 80"" IJ.riyonı.6. 
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ıÇIN NE YAZDıLAR: 

NCESI Mi ? 
'dZeteci, Anhro� y.tlrat bulamadılnıdGn yokınıyordu: 

"- Yohu, Türkiyı U. Yunanlıton .oUOfO girec.kl,r diy, lÖylentiler yoyılı
gerek Yunan yetkilileri "rt dem.çler IJeriyorlar. Ne IJcr 

'ya geldim, Baıookon yok, TıakJ.'doymlf. TıakJ.'doymlf. TıakJ.'d Dlfifleri Beko· 

Cumhurboıkonı eLtJ Floryo 'da., 'da., 'd ne IJar bunda' diye IÖze kOnftı biri IJ' 

bizimkiler, Yunanı ciddiye alrrn:ıdıklan için Ankam'yo Ankam'yo Ankam' gelmi' 
yönetebiliriz diyorlar ... diyorlar ... diyorlar 

Ingiliz, ,oıırdı bu duruma. Iyi mi' 
bu Hora �orununun iki yon için de bir iç poliHka konıuu 
elbette. Ingiliz, nereden bilecek'" 

aatular, Mıutafo Ekmekçi 'ye i 'ye i ' ait. Gazetuinde, 16 Ağıut06 to
yaıyor. 

"KAHPE YUNAN" YUNAN" YUN EDEBIYATı 

çekçl ,özl.mleri., H01G adına kopanlon fırtına ortamında 
yerinde IJ' 14#duyulu .ulerden biri. Tek tük diyoruz, çünkü 

fol IJ. de yumurto yolrken girişHııı.ri ,pIJen IJ' kı."ırtıcı 
"Libe1Gl" kılıldl6lndan &tbul kuyn.ıkçu6una luıeltJr, tüm 
onH Yunan ideri içerı.inde. Bunun nedenleri biliniyor; 

duruldu. Türkiye'nin hımelli .orunlarından giincel faflıt tırma· 
konu, Hora 'nın dUnıeMuyundo Eıe 'nin derinliklerine ,ö· 

Man,etlcr bu omoçla otılıyor. Yazılar, bu omoçla "kohpe 
en ha,","i örneklerini IJeriyor. ''Tiirkiye IJe Yunaniıtan 

Olmamlfhr", "Hora'yo ora'yo ora' Uzanan Eller Kırılocoktır", "Ml· 
anlaşmoıı gibi ancak o pniin farllannd4 bir mana ifode 

anlatmalor TUrkiye'nin dGimo elinin kolunun bo'lonmıuına te
YUn4niıton 'ın il, cüreHni ormm"w", m"w", m"w" "'Ilirkiye ile Yunanilton 'ın 

oma mutlako luyıuıyo IJe ocım.oıu bır kapıtmoya tutufoco, 
yazmalıyu önc,", "Ne boh Trallya bırakılmalıdır, ne 12 acUı, n. 

"ıto ıohanl.,ı problem� n. FIR hattı ". 
'7lbem'" IJe 141 bolının attılı m0t1fetl.rd.n. kol,me aldırdılı ma

l/ÜZel örnekler. ŞOIJ,niımin IJ • IJ • IJ .o1JGf kıtllırtıc"rlının cl4nil· 
Bunlar, MC iktidarının � onun bcıfının datellçileri to

Gö�boyoyıcı fOIJ.nlzm hilt.riıini IJ, lralJG' tehdidini ıiirek· ıiirek· ıii
çobaınddl iktidor, ilerici ıçın ,Imdiden 12 Ado edebiyatını ııcak 

Oyl. ki aemsoy. boI,",n", Holdinıci yaon, bcıfyazl6lndo 
fotihi ml olmalı lıt,dlll" lıt,dlll" lıt,dl .ormo ı.re'ini duyuyor. 

,ökllu,alının çe,itll rtnkı.rinden çalan baının, .oruna bu a,... 
yaklaşmıuı zaten b.kl.nmlyor. Sava, lIı,lIırlıclllll IJe ,o�· 

dayandıklan i"tldGr h.m de tirajlan açıaından bulunmaz: bır MY' 
eıı.rind.nıeldl,lnc, YOl'Orlanma" "Hyorlar. 

ECEVIT - DEMIREL YARıŞı 

baına da dllrlrot .tm.k ,.,.,lIlyor. Iterlcl batının kimi 
do,n.ı ... ı.rin loyıaınl 4lfariye indlrm.k için yG11fıyorlar 0<1 •• 0<1 •• 0<1 

ıırç.k boyutlan l�, Uti Ulkenin e,.m.n ıınıflon .... bölı,
.ı. olmamalan. Sorun, böyl. el. alınmıyor. Yalnızca CHP 

ndot. oOl6ındon .1. alınıyor. II.rici bıulnln bır böUimUnd. 
dtılıcııun lı. kitıı.ri Horo il. bırlıkte Şouenlzm. ço" ya· 

lıı.ma/n. ,Ofmamall ,.",Iı. 
iltinç. Onc. "D.mINI hiildlm.tinln Horo 'yı Eı.'y. 

yoptı Eı, 'de .. Ama BC.IJit zamanında ıUMlyon OU hd4Ir yli_Im.m;,tL 
di lı. neredey.e .otla' çıkocak. Demek var bu EceIJit'de EceIJit'de EceIJit' bir .eromet". 

GENERAL KEMICINDEN PETROL OLUR MU/ 

Bu ve benzeri furyo içinde, olayın daho temel yonlon. biitüniiyl. 
naro bıraklldL 

U'ur Mumcu, IS A'wtOl'ta J'Bugiini.in DUnii" adlı yaııındG 
orofhmsolan" dUniinil .... bugiinünü yulıandoki çerç.IJ' içerilinde 
.onra. YUMn .olunu, Koromonllı d"t.kçilI IJe _Id'rıon olora.k 
kU Mumcu 'ya 'Ört, Popond,.,ou 'nun ve partitinin Eı, 1I0nıuurıdo 
Yunan .olunun tümU ıçın bir IÖd.,.,edir. Inm" ki .olu iy/ .eçem.m. 
11'1 TUrkly • •  ınırlann' • •  ınırlann' • •  Ofcın:all kom,u lil,.,nln .oluna d." ulot,yor. 

Mumcu bunkırla lıalmoyı; 
Ofcın:all 
lıalmoyı; 
Ofcın:all kom,u 
lıalmoyı; 

kom,u 
YUMnlıtan 'o bir d. "ı6.ıdtJl."ı6.ıdtJl."ı

utulM Mumcu 'yo ait: 
"Eı. denizinin d.rinli"'.rltuU Md.c. p.trol. d.'i� bU6Ün

n.rollerinln bobol4ruıın k.mikı.rine d. roetlonır". Bunun iJerlcUild. 
till yok. V.tellk "Diinü hatırla 1)1 rumI" .d.biyatının dGho 
Orta Do'u .... H'F'lÜn ya.ıarlcın h.,.,un ",rirll.n. 

Iı.rlel batının ve m.nıuplcınnın bir böliimU bunlorllJ ult"Gfırlı.n. NYUJı 
t.roMI.ri ''TürJı holkı iç POlitiM farhfmolGnnd4 M d.nli 
.. rt Lll ç.tin ko,ullar Içind. bulunıa dG; ullUOl d4UGUUdO büWnle,maW 

biImitHrOl dLY'Nk t.Jırarlorll Il'rÇ"çi aorumlu 



ANKET SORULARıNDAN BIRI 
RILMESINI ISTEMEKTEYOL. KARl. VERGIYE 
ESAS OLAN KARDıR' HEMEN 

VERGIYI PEK 
BU NEDENLE DE MOMKON OLDUCUNCA DOŞOK GÖ$

BUNLAR IŞVERENLERIN 
KURDUKLARı GREV VE WKA VT PA
RALARıN KARDAN DOŞOLMESI DE 
YıLıNDA 

Hız 
VERDILER. GREY VE WKA VT FONLARINA KE
SINTILERI 

lUpilalizmin l"1i4im iiiftcine p .... 
�L olarak iiltenıizde de sermayenin mer
keziIe,mni olgusu Iiiriiyo<. GeçtiRimiz 
iıafla, 1lirIdy. 'nin 100 büyük !irmuına 
i1i,m biJCiler beLir\eDdi. KirIan üzerin· 
de lulı4mak1an dahi kaçan bir grup dı· 
f1Dda. ",ril.n biJgiIeıe güYeııillDe. 93 fir· 
ma 4 müyar 247 milyon lira kir utlaclı. 
Yani � . iiCJeLIe çalışan 235 bin 944 
qçinin bir yılda utloyaaklm I"Uri 100 
firma kir olarak elde etti. 

100 büyük iimıaıwı bir yıl içiode 
utlaclıklan yatıqık 76 milyar lira "b4 
I"Urinin yüzde 34'ü kamu tunılU4\anoa 
ait. özel oe_ ucuz linIi utlama ça· 
ı- içindeki Ip .... 1lirIdye Demir Çe. 
lik Itletmeleri. Seka, Pettim. Azot Sa· 
oayü bu tunılu,1an\aD ilk on anaoda 
oIaoIar. ıu. ond&ti diler tunılU4Wı da 
mali oermay.nin iltirati Eretli Demır 
ÇeIit ı,letmeleri. Ordu YarıIımlqma 
Kurumu'nun Renault'u, Koç'un Oto
_'1 ile Arçelik·i. yine Koç .. mali .. r· 
may.nin iltirati Tolat oIu,twuyo.. 

Azot saııayü bir öııoeki yıl 16. ara· 
da yer Ihrtm bu yd ill: ODa giriyor. ama 
aoıl _miiii Koç gru""- Sabancı'lan ar· 
CIıOa takıp ilk ona üç tunılu,u .. kabili· 
yor. 

MONTAJ ALDı BAŞINI 
GIDIYOR 

1975 yılı aab, 1ıasılııt1an y. kir 
oraııian açlllD_ montaj saııayü Için 
� bir yıl oldu. Otomoti. dalınd&ti 
7 montaj tunılU4u toplam aabt Iıasılııb· 
om yüzde 12·'ini. tiriaruı da yüzde 7.6 
ILDI aldı. Bu deled .... pozariama turu· 
lu,lannıo klrlan dahU delU. 'rurk Tnık· 
tör1e 6 otomotiv montajı tirmau bir 
önceki yıla göre aabtlannı yüzde 42.7 
artudıior. KJ.riannı da 322 milyon lira· 
ya çıkardılor. 

100 büyük tunılU4un geoel gör!inü. 
ıııii Içinde dikkat çekeo bir nokta da il
tihd&ma kaUa1annın gerilemesi. 1974 yı. 
lında 100 firmada 202 bin Idtl çalı,,,· 
keo. ayOl aayı 1975 yılında 176 bine ge
riledi. Bu gerilemede kamu keslmlnden 
toplaoao bilgilerde yapilan metod ılell. 
,lIdIlinin .1kIII ön.mil. Gerçekten de 
1974 yılı belgelerinde Eııbaok ye Tür. 
klye Şeker Fabrlkalon topluca deled.o· 
dirmeye .. kuldu. Böylece istihdam aabt 
haalab ve kirlann IODUÇlan önemll öı. 
çüde elkileodi. özel ıoktö ... ililtlo bU· 
cııerde ı.. _mil bır dell,1IdIk yapılma· 
dı. Bir önceld yılın metodulojlsl uygu. 
laodı. l\zeI .ktöriin Istihdam ı:aitiwıılan 

inceleodlRi zamao 100 firma Içindeki 
özel tunıluttar. 1974 yılında 105 bin ki· 
,iye il otanatı yara_d. 1975 yılında 
aYOl 100 bine lııdinIIkIerI dILLati 
ç.!dyo<. Sermay.oto merkezlle,mesi Lo
nucu, termaye yotun girltimlere hız 'fe
rilmekte. kriatall.,mI, emek ten:ib edü· 
mettedir. 

YALANA KıLıF 

100 büyük firmaya i1i,m bilgiler 
açıldaoırkeo. htOııbul SaOaYI oduı B .. · 
b.oı Nurullab Gezgiıı de bir açıklama 
yapb. Açıklamada, ilginç IOOUC .. bilan· 
ço klrian .. bilanço kiriaruıııı .. b, 
basılıabDa oraıiında ıörüldülü öoe !ÜrÜI. 
dü ve "1974 yılında ankete tam bilgi 
...... 94 lirmaoıo bllaoço klrian top. 
iamı 5.476.220.671 TL ikeo 1975 yı. 
lında ayOl adelieki &anayI 1nmıIu.un .. · 
bilanço klrian toplamı % 22.45 orarun· 
da düte ... k 4.247.095.138 TL olaıalt 
gerçelde,mlttlr." dedi. 

Gezgiıı'in .. rdlll rakb.miaruı yao· 
ht dean yaoılbCl oldutunu söylemek 
_küodür. Gerçekte� de. 1974 yılında 
887 milyon up kir uttayao 1lirIdye 
Demir Çelik "letmeleri. özel .. _ 
ucuz demir ftrIp taraiıonaııııı bır kaç 
özel firma tantıociaıı y ... tıimui poUti· 
iwı � MC taralı!ı- atuıaıi karar
larla, 463 müyon un kir edebUdI. Bir 
tez bu aonucu öoemil ölçüde etkiledi. 
Bir önceld yıl 226 milYdd un kir edeo 
SEKA 1975 yılında zarar etti. Bu da 
.. ouçlan etldledl. Bir dller önemll ba· 
... ket de Karadeniz Bakır "ı.boelerinde 
IÖrüldü. "1IaIIt Sektörü" .. örnek bu ku· 
rulU4 105 milyon lira kir utlaclıllı 1974 
YıIıOın ardm_ 1976 yılında lıste dı,ı 
kaiıoak zorunda ialdı. Yaloız bu üç ku· 
rulut,ıonucu 755 milyon liıa etldJedi. 

BlLANÇO KARL MI. 
ALDATMACA MI ?  

Anket sonıianıı_ biri bllaoço ka· 
rırun bUdirllmeatol Istemekteyılı. BOan· 
ço kAn . .. oiao ktrciır. Türki· 
ye'de bemen tüm kurulu,tann vergiyi 
pek ıomıedllderi bilinmektedir. Bu oe· 
deole de mümküo oldutunca dÜfük kir 
göatermektedlrler. Bunlar aruıııda il'" 
reolerin kurduklan grey ve lob" fonla
noa ödeoeo PanIanıı kArdan dÜfÜlmeal 
de gelmektedir. 1976 yılında 14çl aıııfı· 
nın ekonomik mücadelesine Uql itft
ren leod.lblan öq(itlenmelertne hız 'fer
dil.,. O .... ye lokart fon\anoa yapilan 
keaIoWeri yiltoelttiler. 

IŞVEREN SENDIKALARı KESINTILERININ 100 BOYtJK. 
FIRMANıN KARLARı OZERINDEKI ETKISI IÇIN KUÇ(JE 
BIR ÖRNEK VERMEK YETERLIDIR. 1975 YLU CIROLARıNA " 
GöRE DOZENLENEN LISTEDE 13. SıRAYı IŞGAL EDEN 
GONEY SANAYI VE TICARET AŞ'NIN KARl 48 MILYON U
RA GÖROLMEKTEDIR. 1974 YIUNDA DA AYNI YERl IŞ
GAL EDEN ŞIRKET Si MILYON , LIRA KAR ımıdŞ11. 
ANKET SONUÇLARıNA GÖRE BU KURULUŞUN � 
3 MILYON ·LlRA DUŞMUŞTUR. ANCAK GERÇElITE FIRMA· 
NIN KARlNDA,TAN 9 �L 'VON LIRA ARTıŞ VARDıR. 

I""reo oeııdikaian keaIoWerinin 
100 büyük Iirmaoıo klrian üzerindeki 
etkili ıçın küçük bır örnek ",rmek ye
terlidir. 1975 yılı CIrOIanOa IÖ ... diizeo· 
leoen liItede 13. arayı � edeo Güney 
Saoayi ", TIcaıet AŞ'nin kin 48 mil· 
Ydd lira lÖıülmektedlr. 1974 yılında da 
aYOl yeri 1,ga1 edeo tirkeI 61 müyoo lin 
kir eımı,ti. Anket .. ouç\anoa göre bu 
tunılU4un kAn 3 milyon lira cliifıııiiftiir. 
Ancak gerçekte Iirmaoıo k.lnııda tam 
9 milYdd lira arbf YarcIır. NaaI mı? 

1975 yılında Tekstil ı""renleri 
Seoclituı "'" ye lokart Coow keainti 
ıOIktanııı �. Güney saoayü de 
Coo& 4 bin 812 qçl Için 12 milyon lira 
yabmu,tu. 

MalIye Bakaıılıllı Heaap Uzmaııian 
Kwulu bu miktar bir keaintlyi kArdan. 
doIa)'lllYIa ",qi matnlwı_ diitmenin 
yaaal oImadıllı görlifiinde. "te Gezgiıı. 

bu ilir pderleri de kArdan ...... _ 
yicllerio. artık · zanrıo otIIine ....... 
lZIeııImIOI y_tmaya çalıtmaktadır. 

BOYUYELIM. GELIŞELIM ... 

0eIeDe_ olarak 100 biiYiiIı: _ 
diye aıuiaıı anket IODUÇIan _tto 
100 iimıaıwı çok ai _ _  IN-
buou içermektedir. Bir böiiim _. 
söz ceıııııı LL. _ ye< __ _  _ 
Oııileftr (Yani saoa '" vııa'cıIıır) _ 
te _ri cenpiaıııı y� 
kaqı ç_. BWıIar diifiidiik
teo lDIIn 93 lIrmaııUı &onuçlm ...,. 
kalıııaktadır. 93 _ 18'1 _ ... 
fO-. Böylece priya 76 fırma ..... 
ınaktaciır. 76 lIrmaııUı 7'11 Koç .... -. 
6'11 sabancı grubwıa, 7'11 de _ _  
yenin e o  biiyiiiderloo aittir. 8ayıaoI aı.  

MALI SERMAYE 
Merkezlle,me etfLiıOI kaplta1ilt IoU· 

,imin bir göatergni oItelltfode. SaOaYI 
buıjuvazilinin merkeziletmo etDJıOIOIıı 
)'&!iiiilii mall oermaye de __ t1yo<. 
lIaııb.IanO t.opiadıklan .....ıııollanıı bii
yük. bır böiünıiinü dört özel baoka eıle
rinde topluyor. Bu dört I&YIIIDI üç ma· 
U grup olarak oItelemek de ___ 
Çüııkii aon bir yıl ıçınde Yapı .. KftdI 
_'om IıIaelerinin büyük bır böıü
münü sahana aldı. Sabancı aynı UIIWL� 
da Akbaıık'm da aabfbl. 

1972 yılında iüm ıı..taiano topla· 
dıldan me>duabo yüzde 73.8'101 iıq 
baoka kODlrolu a1boda tutuyor. Bunlar· 
_ biri Zlrut Baııkuı. YaoI bIr _  
tunılu,u. Bu dı,ıa tutıılwia özel dört 
banka 1972'de iüm .....ıuaıuı yüzde 
49.5·ine aabfpik. Yıllar '" _ çey. 
rIIebilir m.vduat gıbı bır mekaolzma 
özel bankalanıı. bilyiiklere etldollklerlol 
artırma otanatı y ... byor. 1976 yılı Lo
o .. da özel dört banka iüm meTduabo 
yüzde 62.8'101 eIiııde bulunduruyor. 

lIaııb.IanO ...... keziiot- 
.... klıian da bala eoıı.ım � 
tedir. 1972 YıImda ilim özel _ 
433 ıııIIyOll un kir _ ısıi,... 
da _ 948 ıOIIYOa lIn7a çıkıJao. 941 
ıııIIyOll _ klruı YiiIdO 91'101 _ 
_ baoka ooIbYor, oyu 1972 ,
_ bankalıır klruı YiiIdO 8'1.2· ..... � 
lI\ıüYodaniı. 

Banka kLrIanıWı fIIIfIıOIOI fÖJII 
açıklamak da DmIıiiıı: _ _  
Içlndeld 4 tunılU4. 1976 yıimda ııı 
müyon lira kir s&l1aıIar. Bu mikiar. 100 
büyük fırma kLrIan tOPIaııımm YiiIdO 
18'ldIr. YU...,k kir onaianyia çabpa 
bu dört büyük baıika, özeı . _ _  
iano aç tıklan  ilim _rio YiiIdO 110.i 
101 kontrol alboda tutuyortar. _ _  
oiaye iltltaklerinin yiiido 83.3u de _  
dört bankaııııı elinde. " Banta, Y.., 
KftdI. Akbank, T. 'l'icont __ 
1976 yılı &on .. da 14-.ıoııı ıoııı-
2.6 milyar lirayı .. maktadır. 1IIiJIIIı _ 
kaianıı 1'_ De kunıiaıı 'L'ÜrkIJe SaıOI 

T A B L O - 1  

BonlwıınAdı 
Mevduot T oplilml 
1972 1975 

Me.d .. t Içinde Payı 
1972 1975 

T. I, Bonkosı 15.866 36.51 S 22.4 24.5 
TC Zi ... t Banlwı 11,256 33.276 243 22.4 
Yapı ve Kredi Bnk. 8.718 18.689 12.4 12.6 
AkIıonk 6.838 lS.879 9.6 10.7 
T. Ticaret Banlwl 3.630 7.437 S.l S.O 
Diler BanUl ... 18.506 36.9S3 

lalizmin l"1i4im iiiftcine p .... .... ...
iiltenıizde de sermayenin mer

olgusu Iiiriiyo<. olgusu Iiiriiyo<. olgusu Iiiriiyo< GeçtiRimiz 
'nin 100 büyük !irmuına 
beLir\eDdi. KirIan üzerin· 

dahi kaçan bir grup dı· 
biJgiIeıe güYeııillDe. 93 güYeııillDe. 93 güYe fir· 

247 milyon lira kir utlaclı. 
iiCJeLIe çalışan 235 bin 944 

utloyaaklm I"Uri 100 
elde etti. 
iimıaıwı bir yıl içiode 

yatıqık 76 milyar lira "b4 
34'ü kamu tunılU4\anoa 

oe_ ucuz linIi utlama ça· 
.... 1lirIdye Demir Çe. 
Seka, Pettim. Azot Sa· 

u,1an\aD ilk on anaoda 
ıu. ond&ti diler tunılU4Wı da 

oermay.nin iltirati Eretli Demır 
ı,letmeleri. Ordu YarıIımlqma 

Renault'u, Koç'un Oto
Arçelik·i. yine Koç .. mali .. r· 

Tolat oIu,twuyo.. 
saııayü bir öııoeki yıl 16. ara· 

bu yd ill: ODa giriyor. ama 
Koç gru""- Sabancı'lan ar· 

ona üç tunılu,u .. kabili· .. kabili· .. 

MONTAJ ALDı BAŞINI 
GIDIYOR 

aab, 1ıasılııt1an y. kir 
D_ montaj saııayü Için 
oldu. Otomoti. dalınd&ti 

tunılU4u toplam aabt Iıasılııb· Iıasılııb· Iıasılıı
12·'ini. tiriaruı da yüzde 7.6 

deled .... pozariama turu· 
klrlan dahU delU. 'rurk Tnık· 

otomotiv montajı tirmau bir 
göre aabtlannı yüzde 42.7 

KJ.riannı da 322 milyon lira· 

tunılU4un geoel gör!inü. 
dikkat çekeo bir nokta da il

annın gerilemesi. 1974 yı. 
firmada 202 bin Idtl çalı,,,· 

1975 yılında 176 bine ge
gerilemede kamu keslmlnden 

bilgilerde yapilan metod ılell. 
.1kIII ön.mil. Gerçekten de 
belgelerinde Eııbaok ye Tür. 
Fabrlkalon topluca deled.o· 
kuldu. Böylece istihdam aabt 
kirlann IODUÇlan önemll öı. 

özel ıoktö ... ililtlo bU· 
_mil bır dell,1IdIk yapılma· 

rilmekte. kriatall.,mI, emek ten:ib edü· 
mettedir. 

YALANA KıLıF 

100 büyük firmaya i1i,m bilgiler 
açıldaoırkeo. htOııbul SaOaYI oduı B .. · 
b.oı Nurullab Gezgiıı de bir açıklama 
yapb. Açıklamada, ilginç IOOUC .. IOOUC .. IOOUC bilan· 
ço klrian .. bilanço kiriaruıııı .. b, 
basılıabDa oraıiında ıörüldülü öoe !ÜrÜI. 
dü ve "1974 yılında ankete tam bilgi 
...... 94 lirmaoıo bllaoço klrian top. 
iamı 5.476.220.671 TL ikeo 1975 yı. 
lında ayOl adelieki &anayI 1nmıIu.un .. · 
bilanço klrian toplamı % 22.45 orarun· 
da düte ... k 4.247.095.138 TL olaıalt 
gerçelde,mlttlr." 

düte 
e,mlttlr." 

düte 
gerçelde,mlttlr." gerçeld dedi. 

Gezgiıı'in .. rdlll .. rdlll .. rakb.miaruı yao· 
ht dean yaoılbCl oldutunu söylemek 
_küodür. Gerçekte� de. 1974 yılında 
887 milyon up kir uttayao 1lirIdye 
Demir Çelik "letmeleri. özel .. _ 
ucuz demir ftrIp taraiıonaııııı bır kaç 
özel firma tantıociaıı y ... tıimui poUti· 
iwı � MC taralı!ı- atuıaıi kararatuıaıi kararatuıaıi karar
larla, 463 müyon un kir edebUdI. Bir 
tez bu aonucu öoemil ölçüde etkiledi. 
Bir önceld yıl 226 milYdd un kir edeo 
SEKA 1975 yılında zarar etti. Bu da 
.. ouçlan .. ouçlan .. etldledl. Bir dller önemll ba· 
... ket de Karadeniz Bakır "ı.boelerinde 
IÖrüldü. "1IaIIt Sektörü" .. örnek bu ku· 
rulU4 105 milyon lira kir utlaclıllı 1974 
YıIıOın ardm_ 1976 yılında lıste dı,ı 
kaiıoak zorunda ialdı. Yaloız bu üç ku· 
rulut,ıonucu 755 milyon liıa etldJedi. 

BlLANÇO KARL MI. 
ALDATMACA MI ?  

Anket sonıianıı_ biri bllaoçbllaoçbllao o ka· 
rırun bUdirllmeatol dirllmeatol dirllm Istemekteyılı. BOan· 
ço kAn . .. .. oiao ktrciır. Türki· 
ye'de bemen tüm kurulu,tann vergiyi 
pek ıomıedllderi bilinmektedir. Bu oe· 
deole de mümküo oldutunca dÜfük kir 
göatermektedlrler. Bunlar aruıııda aruıııda aruııı il'" 
reolerin kurduklan grey ve lob" fonla
noa ödeoeo PanIanıı kArdan dÜfÜlmeal 
de gelmektedir. 1976 yılında 14çl aıııfı· 
nın ekonomik mücadelesine Uql itft
ren leod.lblan öq(itlenmelertne hız 'fer

Saoayi AŞ'nin 
Ydd lira lÖıülmektedlr. 1974 yılında da 
aYOl yeri 1,ga1 edeo tirkeI 61 müyoo lin 
kir eımı,ti. Anket .. ouç\anoa .. ouç\anoa .. göre bu 
tunılU4un kAn 3 milyon lira cliifıııiiftiir. 
Ancak gerçekte Iirmaoıo k.lnııda tam 
9 milYdd lira arbf YarcIır. NaaI mı? 

1975 yılında Tekstil ı""renleri 
Seoclituı "'" ye lokart Coow keainti 
ıOIktanııı �. Güney saoayü de 
Coo& 4 bin 812 qçl Için 12 milyon lira 
yabmu,tu. 

MalIye Bakaıılıllı Heaap Uzmaııian 
Kwulu bu miktar bir keaintlyi kArdan. 
doIa)'lllYIa doIa)'lllYIa doIa)'lll ",qi matnlwı_ diitmenin 
yaaal oImadıllı görlifiinde. görlifiinde. görlifiin "te Gezgiıı. 

0eIeDe_ 
diye aıuiaıı anket 
100 iimıaıwı 
buou içermektedir. 
söz ceıııııı LL. _ ye< 
Oııileftr (Yani 
te _ri 
kaqı ç_
teo lDIIn 
kalıııaktadır
fO-. 
ınaktaciır. 
6'11 sabancı 
yenin e o  

MALI SERMA
Merkezlle,me etfLiıOI kaplta1ilt IoU· 

,imin bir göatergni oItelltfode. SaOaYI 
buıjuvazilinin merkeziletmo etDJıOIOIıı 
)'&!iiiilii mall oermaye de __ t1yo<. 
lIaııb.IanO t.opiadıklan .....ıııollanıı .....ıııollanıı .....ı bii
yük. bır böiünıiinü dört özel baoka eıle
rinde topluyor. Bu dört I&YIIIDI üç ma· 
U grup olarak oItelemek de ___ 
Çüııkii aon bir yıl ıçınde Yapı .. KftdI 
_'om IıIaelerinin büyük bır böıü
münü sahana aldı. Sabancı aynı UIIWL� aynı UIIWL� aynı UIIWL
da Akbaıık'm da aabfbl. 

1972 yılında iüm ıı..taiano topla· 
dıldan me>duabo yüzde 73.8'101 iıq 
baoka kODlrolu a1boda tutuyor. Bunlar· 
_ biri Zlrut Baııkuı. YaoI bIr _  
tunılu,u. Bu dı,ıa tutıılwia özel dört 
banka 1972'de iüm .....ıuaıuı .....ıuaıuı .....ı yüzde 
49.5·ine aabfpik. Yıllar '" _ çey. 
rIIebilir m.vduat gıbı bır mekaolzma 
özel bankalanıı. kalanıı. kalanıı bilyiiklere etldollklerlol etldollklerlol etldollkle
artırma otanatı y ... byor. ... byor. ... 1976 yılı Lo
o .. da özel dört banka iüm meTduabo 
yüzde 62.8'101 eIiııde bulunduruyor. 

lIaııb.IanO ...... keziiot
.... klıian da 
tedir. 1972 
433 ıııIIyOll 
da _ 
ıııIIyOll 
_ baoka 
_ bankalıır klruı 
lI\ıüYodaniı. 

Banka 
açıklamak da 
Içlndeld 
müyon lira 
büyük fırma 
18'ldIr. 
bu dört 
iano aç tıklan  
101 kontrol 
oiaye iltltaklerinin 
dört bankaııııı 
KftdI. Akbank, 
1976 yılı 
2.6 milyar lirayı 
kaianıı 1'_ 

T A B L O - 1  

BonlwıınAdı 
Mevduot T oplilml T oplilml T 
1972 1975 

T. I, Bonkosı 15.866 36.51 S 
TC Zi ... Zi ... Zi t Banlwı 11,256 33.276 
Yapı ve Kredi Bnk. 8.718 18.689 
AkIıonk 6.838 lS.879 
T. Ticaret Banlwl 3.630 7.437 



• • 

---

GELIŞIYOR 
tak öaemli ye ri  olan b u  ü ç  (rUbun satış 
.ı.laUUI 'ft tiriar Içindeki payı da kü
çümleomeyecek derecede önemlidir. 

özel .kWriin .9 milyar liralık Sıl
lı, batlatuu.n yii7.de lS'i mali sennaye 
iftiraklerinin elindedir. (ll. sırad.�i ma· 
ii .rmaye desteli hariç) 7 milyan 
.. tın bölümü de K� grubunun; SabU· 
emın payına d. 3.5 �ilyar: i� düşme�. 
lıedlr. 

\ SObaDO .. Koç I'Uplan. 100 bÜYÜIı: ftımamo tüm .. a,lanmn yüzde 15'ini 
sallamattadır. Bu delener. tekellerin 
rurtiye'deti hakimiyetine kanıt niteli· 
lindedir. 

SEKTÖRLER ARASI 
DACILIM 

100 büyük firma listesinde yer alan 
özel kuruluşlmn satış hasllaLlı" topla
mı içinde en bdyük yere otomotiv en
dültrisi ylkl'tf' 18.7 oranıyı. sahiptir. Gı
da .ktörünün sektör satışlın için
deki payı yüzde 10.6 dokuma giyimin 
ile yüzde 13.9'dur. Montaj. dayalı elek
trik makinalı" (Buzdolabı, çamaşır ma
kinası. Televizyon) satıştan toplamı dı 
cenel Ybşlano yüzde 16.6'sınl oluştur
maktaı1lr. Bu deeerler niık.iye kapitaliz
minin tüketime dayalı geli4imioin 
pwrgeleridir. Iık 10 ansındıki özel 
tuıulu,lan otomotiv grubunun olu�lur· 
ILIMI da bunun bir diler kanıtıdır." 

ıŞÇı BAŞıNA KAR 
NEREYE ÇıKTı 1 

İstatistiklerin derfenme:ai ft yaymta. 
nan sonuçlar gerçek bir ekonomik .,... 
tırma yapma için saılıklılık! ye tanım 
dofrulutundan u7.aksa da kabaca p;eno
nel başına kir besaplamaslOfn yaptımasa 
bir fikir verebilir. 19,73 yılındı bir per· 
sonel k�ılııı 19 bın' 156 lira bnanço 
kin sa�lanlfkeD, 1974 yılında 27 bin 
395 lira sallanmı,br. Uretıme katkıda 
bulunmayanlmn dı burada personel 
olarak <!eRerfendirildiRi, kirlann gerçek· 
leri yansıtmadığım hemen belirtmekte 
yarar var. 

Çahşan bqına kullanılan sermaye 
miklannda is€-, son yıllarda hızLı arlış 
oldui!;u açıkçı �örü1üyor. 1973 yılın· 
da personel başına özel sekWrde, 99 bin 
lira Ö"'-; sennaye düşerken 1975 yıhnda 
130 bin lira düşüyor. Kamu sektöründe 
iSf' wrsine bir gelişim yar. 1973 yılında 
personel başına ö7. sermaye 219 bin lira 
iken 1975 yılında 152 bin liraya gerile. 
miş. Bu kamu kesimindeki kuruluşlann 
finansman açıklan nedeniyle öz senna· 
yelerini gelişLirememelerinden etkileni· 
yor. 

KARLAR DOŞOYOR MU ? 

/ önceki hafta sonunda Ankara'da 
bir bum toplanlısı düzenleyen Türkiye 

i MERKEZİLESİvOR 
T A B L O  - 2  

BOVÜK BANKALARIN TOPLAM öZEL BANKALAR IçiNDE VERI 

M<vduat (") 

IIonk .... n Adl 1972 1975 

T. i i ıı.nı..sı 39.3 40.3 
Y�t ve Kredi Bnk. 21.7 20.6 
AkNnk 16.9 17.6 
T. Ticaret Bankısı 9.0 8.2 
Diğer 18 8.ıınu 13.1 13.3 

Kalkınma Bankası'nın elindeki 261 mil· 
yon liralık iştirak bu toplamın dltında· 
dır. Türkiye'de bankacılık faaliyetlerinin 
büyük bir bölümü it Bt.nkası ye Sabancı 
Holding'in elindedir. GerçekLen de Yapı 
ye Kredi Bankası hisselerini Sabancı 

T A B L O - 3 

DövlzE ÇEVRILEBILlR 
MEVDUAT KIMIN ELINDE ? 

&nlu.nın Adı Payı (") 

T. Iş Bankası 38.0 
Yapı ve Kredi Bnk. 18.8 
Akbank 15.3 
<>s.rNnh Ibnlusı 7.6 
Dijer 18 Bank .. 20.3 

Krodi (") K'r (") 

1972 1975 1972 1975 

35.2 41.1 32.1 33.8 
23.0 19.6 25.6 . 23.1 
1 8.2 18.0 22.6 23.6 

9.4 12.1 6.9 10.5 
14.2 9.2 12.8 . 9.0 

Holding'In kontrol altına almasının ar· 
dından, özel bankal.nn saytıını iki ile 
sınırlamak ve bunlann girişimlerini izle· 
mek tüm mali sennayenin tay" hakkın· 
da bilgi yenn('ye yeterlidir. 

DÇM SÖMUROSONDE' DE 
AYNI BANKALAR 

Toplamı 1 milyar liranın üzrrindt> 
olan döyiz(' \'(lvrilrbi1ir meYduatın yüzdt' 
38'i Iş Banka�ı'nın, yü .... dr 1 8.8'i Yapı Yı! 
Kredi Bankası'Ilın, yüzde 1 S.3'Ü Ak· 
bank'ın ı!linct,'dir. 

l:ştı! liutl bu �iisLergrl('f, TürkiYf" de 
mali 5('rmayt'nin de, tıpkı 100 rir· 
ınanın inet>lt'nmcsinden anla,ılaeai!;ı �ibi, 
�nf"1 bir mrrk .. zilE':şmf> eRilinıi içinde ol· 
duRunu ıöslt>rmrkwdir. Merkl"zi1E',mr 
fli!;iliminin hızına paral .. ı r.,izm özlrm· 
leri dı! yo�unluk kv.anmakladır. 

100 BÜVOK FIRMANıN SERMAYE GRUPLARıNA GöRE DAIlILlMI 

Sobl Toplamı Milyon TL 

MoIi Sermaye 
Koç sobana 
Dilerieri 

25.517 
7.063 
7.686 
3.475 

31.171 

Genel Topı.,., içinde payı (") 

34.1 
9.4 

10.3 
4.6 

41.6 

Nol: M�i set'l'I'\aye içinde olduğu bilinen hkat bilgi vermekten lQçındıkb.rı 
için listede adlan bo, bırakılanl .. r "Diğerleri" ırasında görülmektulir. 

Işveren SendikaJan Konfed.!rasyonu Ge· 
nel Sekreteri Rlfet ıbrahimoRlu, işçi ör· 
gütleri kuşısında işverenlerin örgütleri· 
nin daha üst dü:Leyde çabalar harcaması 
gerektiRini savundu ve Konfederasyo
nun işçi ücreUerinde son yıllarda orta· 
ya çıkan "hızlı arUşlann" ekonomiyi 
nlSll yük albna soktuRunu belirle· 
yen (!) bir çalılima yaptıklanm açıkla· 
dı. Bir gv..eteci, bu açıklamaim dinle· 
dikten sonra ıbrahimoRlu'na liU soruyu 
yöneltti: 

". Aynı ütizlikJe ki.rlar hakkında 
da bir araşlınna yapbnlZ mı?" 

Bu soru yanılsız kaldı. 
Kirlar Ü7.erinde araştmna yapılama· 

yan 'lUrkiye'de İstanbul Sanayi f')dası 
tarafından düzenlenen anketlere bak,lır· 
sa kir oranlan dilşmeye devam etme� 
tedir. 1973 yılında özel sektörün 100 
büyük finna içinde yer alan temsilcile· 
rinin �irlanm öz &ermayelerine oranla· 
yıncı yüzde 27.75 bulunuyordu, 1975 
ise yüzde 22.62. Bu nasıl oluyor? 

Bir kez bunda da kir tanımının, 
vergiye esas olan kazanç olarak belir· 
lenmesinin eLkisi var. Ama dahası da var. 
Cirolan büyük görül en firmaJann büyük:
bölümü üretim faaliyeLi gösteriyor ve bir 
sermaye grubunun elinde. Bu sermaye 
gruplannın bir de da�ıtım kuruluşlan 
var. Bunlar sayısal olarak üretim kuru· 
luşlannın Ü7..erinde oldulu için cirolan 
üretim kuruluşlannı aşmıyor. 

örnek mi? Koç sermayesinin oto
motiv grubunda 7 üreLici finna var. Bu· 
na kar.şıhk 16 adet daeıtım ilk eli Vlr. 
Yani 7 fimıanın üretimi önce 16'ya 00· 
lüştürü1üyor. Sonra da bayiler örgütü· 
ne. Işte bu ara halkada kir oranlan ser· 
maye grubunun toplam kin nı yükselti· 
yor. 

Söz KOÇ'TAN AÇILMIŞKEN 

Koç grubu her yıl renkli, cicili" bici· 
ii raaliyet raporu yayınlamakladır. Rura· 
da Koç ailesinin sabah kahvaltısını kae.;· 
ta yaplı�ı yazılı deeildir. ama Koç gru· 
buna giren kuruıu,lara ilitkin kir duru· 
mu, hisselerin I(elişimi hakkında bil�i 
verilir. Sabancı ırubunun böyle bir ade· 
Li yokLur. Adana'nın bu layn, Hacı Sa· 
bancı'nın KnY5<'rili olduıfu için hf'sapla· 
nnı kü�ük bir derLere işlemesinden ka· 
lan bir gcl('nek de�il, Sakıp Sabancı'nın 
ı.!ördü�ü lüzumun sonucudur. Yasal 1,0-
runluluklara raj!men Sabancı Holdin�. 
faıdiyt't raporunu yasal süresinde ilgilile· 
rf' sunamamı:şlır. 

kUllıRı ile Fiyat Kontrol Komitesi'nden 
zam karanm çıkaran Türk Traktör'ün 
murahhas 17.ası Halil Kaya'nın yakındı· 
Rı gibi traktör satışlanndan zarar edU· 
memekledir. 1975 yılında 12 bine yakın 
traktör imaJ eden bu kurulu� "'8 milyon 
liraya yıkın kir etmiştir. Yani traktör 
başına neL 4 bin lira kır &atlamitbr. 
1975 yılı sonlannda nrma, Sanayi Sa· 
kanlıeı'na yaplıRı başvuruda her trakti).. 
rün üretiminden 7.&1'1l' ettikJerini, mali 
güçlük içinde bulunduklannı ifade 
etmitlerdi. Sanayi Bakanhlı'nın uzman· 
lan da bu tikayeti inceleyerek hıklı bul· 
muştu. 

Tablonun incelenmesinden ortaya 
çıkan bir ilginç sonuç da Gübre Fıbriklı· 
Ian AŞ'ye ait. MC'nin izlediei politiklı· 
nın ürünü olarak artık Türkiye'de gübre 
üreten bir fabrikanın 7.arar ebnesi ola· 
naksız. Çünkü pa7..ar aramaya gerek yok. 
Daııbm için kamu kuruluşlan J:!Übreyi 
,Iaha üretilrneden alıyor. ı,te bu nedenle 
dt' 1973 yılında listenin BO. sırasında 8.5 
milyon lira kirla ıer alan bu kurulıq, 
1974'de 73 milyon lira kirla 25. sıraya, 
1975'de de 149 milyon lira kirla 16. sı· 
raya çıktı. 

Yine 7.arar flLmekten şikayet eden 
kurulutlann başında gelen i1iç firmalı· 
nnın en çok saLışlısı 1::czac1�1, aldı�ı 
7.am tavİ7.lerinin de sonucu halkın sıR' 
hRından sa�ladl�1 36 milyon lira kirl. 
listenin 38. slrulOda. 

SIMAVI BIRADERLER 
YERLERINI KORUYOR 

Simavi Biraderler listede iki basın 
kuruluşu ile Lemsil ediliyor. HürriyeL 
�bu 396 milyon liralık salış ve 55 mil· 
yon lira kirla 61., Veb grubu da 273 
milyon lira salış ve 54 milyon lira kirta 
95. lirada yer ahyor. Veb bir ön�ki yıl· 
ki 84. sıraSını koruyamıyar ama 30 mil· 
yon 800 b.in liralık kinnı işçi çılcararak, 
sendikalaşmayı engelleyerek sa�Jamasınl 
biliyor. 

ARTAN DENETIM 
VE ISTENENLER 

100 büyük firma listHi, !(enl'I doı!. 
rulan bir kez daha do�ruluyor. Tekı'lci 
sermayenin üretim Ü7.erindeki dl'nı!limi 
giderek yoj!unluk kıxanıyor. Eknnon\i· 
nin gelişim biçimi de, mali sermaye ile 
birlikte tekelci semıaye larafından b!'lir· 
leniyor. Bu denetim arlıtının doRal 
nucu ortaya çıkan siyasal �elişimlNi 
engeliemede daha etkin davranma isu'· 
�indeki sermaye 26 AltusLos'la bunun 
ilk denemesini yapacak. 

ILGINÇ SONUÇLAR 
.......... TUm sermaye kunıluşlarının lf'ınsil· 

100 büyük nrma listesinde bv.ı il· 
J:!inç sonu-:lara da raslamık mümkün. 
Sözgelimi Hl1.lran sonunda Sanıyi Sı· 

cHerinin kaLılmasıyla ıslanburda yapıla· 
cak toplantıda, sermaye işçi sınırının 
ekonomik mücadelesi oldueu kadar siyat· 
sal mücadelesi 'karşısındaki somuL u-pki. 
lerini ilkelere ballıyacak. 

, , 
.. , 

yer alan 
topla

otomotiv en
sahiptir. Gı

satışlın için
giyimin 

dayalı elek
çamaşır ma

toplamı dı 
oluştur

kapitaliz
geli4imioin 

ansındıki özel 
olu�lur· 

" 

130 bin lira düşüyor. Kamu sektöründe 
iSf' wrsine bir gelişim yar. 1973 yılında 
personel başına ö7. sermaye 219 bin lira 
iken 1975 yılında 152 bin liraya gerile. 
miş. Bu kamu kesimindeki kesimindeki kes kuruluşlann 
finansman açıklan nedeniyle öz senna· 
yelerini gelişLirememelerinden etkileni· 
yor. 

KARLAR DOŞOYOR MU ? 

/ önceki hafta sonunda Ankara'da 
bir bum toplanlısı düzenleyen Türkiye 

ZİLESİvOR 
T A B L O  - 2  

TOPLAM öZEL BANKALAR IçiNDE VERI 

M<vduat (") 

1975 

40.3 
20.6 
17.6 
8.2 

13.3 

261 mil· 
dltında· 

iyetlerinin 
Sabancı 
de Yapı 
Sabancı 

ÇEVRILEBILlR 
ELINDE ? 

Payı (") 

38.0 
18.8 
15.3 

Krodi (") K'r (") 

1972 1975 1972 1975 

35.2 41.1 32.1 33.8 
23.0 19.6 25.6 . 23.1 
1 8.2 18.0 22.6 23.6 

9.4 12.1 6.9 10.5 
14.2 9.2 12.8 . 9.0 

Holding'In kontrol altına almasının ar· 
dından, özel bankal.nn saytıını iki ile 
sınırlamak ve bunlann girişimlerini izle· 
mek tüm mali sennayenin tay" hakkın· 
da bilgi yenn('ye yeterlidir. 

DÇM SÖMUROSONDE' DE 
AYNI BANKALAR 

Toplamı 1 milyar liranın üzrrindt> 
olan döyiz(' \'(lvrilrbi1ir meYduatın yüzdt' 
38'i Iş Banka�ı'nın, Banka�ı'nın, Banka yü .... dr 1 8.8'i Yapı Yı! 
Kredi Bankası'Ilın, Bankası'Ilın, Banka yüzde 1 S.3'Ü Ak· 
bank'ın ı!linct,'dir. 

l:ştı! liutl bu �iisLergrl('f, TürkiYf" de 
mali 5('rmayt'nin de, tıpkı 100 rir· 
ınanın inet>lt'nmcsinden anla,ılaeai!;ı �ibi, 
�nf"1 bir mrrk .. mrrk .. mrrk zilE':şmf> .. zilE':şmf> .. eRilinıi içinde ol· 

gv.eteci, gv.eteci, gv açıklamaim 
dikten sonra ıbrahimoRlu'na liU soruyu 
yöneltti: 

". Aynı ütizlikJe ki.rlar hakkında 
da bir araşlınna yapbnlZ mı?" 

Bu soru yanılsız kaldı. 
Kirlar Ü7.erinde Ü7.erinde Ü7. araştmna yapılama· 

yan 'lUrkiye'de İstanbul Sanayi f')dası 
tarafından düzenlenen anketlere bak,lır· 
sa kir oranlan dilşmeye devam etme� 
tedir. 1973 yılında özel sektörün 100 
büyük finna içinde yer alan temsilcile· 
rinin �irlanm öz &ermayelerine oranla· 
yıncı yüzde 27.75 bulunuyordu, bulunuyordu, bulunuyor 1975 
ise yüzde 22.62. Bu nasıl oluyor? 

Bir kez bunda da kir tanımının, 
vergiye esas olan kazanç olarak belir· 
lenmesinin eLkisi var. Ama dahası da var. 
Cirolan büyük görül egörül egörü n firmaJann büyük:
bölümü üretim faaliyeLi gösteriyor ve bir 
sermaye grubunun elinde. Bu sermaye 
gruplannın bir de da�ıtım kuruluşlan 
var. Bunlar sayısal olarak üretim kuru· 
luşlannın Ü7..erinde oldulu için cirolan 
üretim kuruluşlannı aşmıyor. 

örnek mi? Koç sermayesinin oto
motiv grubunda 7 üreLici finna var. Bu· 
na kar.şıhk 16 adet daeıtım ilk eli Vlr. 
Yani 7 fimıanın üretimi önce 16'ya 00· 
lüştürü1üyor. Sonra da bayiler örgütü· 
ne. Işte bu ara halkada kir oranlan ser· 
maye grubunun toplam kin nı yükselti· 
yor. 

Söz KOÇ'TAN AÇILMIŞKEN 

Koç grubu her yıl renkli, cicili" bici· 
ii raaliyet raporu yayınlamakladır. Rura· 
da Koç ailesinin sabah kahvaltısını kae.;· 
ta yaplı�ı yazılı deeildir. ama Koç gru· 
buna giren kuruıu,lara ilitkin kir duru· 
mu, hisselerin I(elişimi hakkında bil�i 
verilir. Sabancı ırubunun böyle bir ade· 
Li yokLur. Adana'nın bu layn, Hacı Sa· 
bancı'nın KnY5<'rili olduıfu için hf'sapla· 
nnı kü�ük bir derLere işlemesinden ka· 
lan bir gcl('nek de�il, Sakıp Sabancı'nın 
ı.!ördü�ü lüzumun sonucudur. Yasal 1,0-
runluluklara raj!men Sabancı Holdin�. 
faıdiyt't raporunu yasal süresinde ilgilile· nde ilgilile· nde ilg
rf' sunamamı:şlır. 

kanlıeı'na yaplıRı başvuruda 
rün üretiminden 7.&1'1l' 
güçlük içinde bulunduklannı 
etmitlerdi. Sanayi Bakanhlı'nın 
lan da bu tikayeti inceleyerek 
muştu. 

Tablonun incelenmesinden 
çıkan bir ilginç sonuç da 
Ian AŞ'ye AŞ'ye AŞ'y ait. MC'nin izlediei 
nın ürünü olarak artık Türkiye'de 
üreten bir fabrikanın 7.arar 
naksız. Çünkü pa7..ar aramaya 
Daııbm için kamu kuruluşlan 
,Iaha üretilrneden alıyor. 
dt' 1973 yılında listenin BO. 
milyon lira kirla ıer alan 
1974'de 73 milyon lira 
1975'de de 149 milyon 
raya çıktı. 

Yine 7.arar flLmekten 
kurulutlann başında gelen 
nnın en çok saLışlısı 1::czac1�1, 
7.am tavİ7.lerinin de sonucu 
hRından sa�ladl�1 36 milyon 
listenin 38. slrulOda. 

SIMAVI BIRADERLER 
YERLERINI KORUYOR 

Simavi Biraderler listede 
kuruluşu ile Lemsil ediliyor. 
�bu 396 milyon liralık 
yon lira kirla 61., Veb 
milyon lira salış ve 54 milyon 
95. lirada yer ahyor. Veb 
ki 84. sıraSını koruyamıyar 
yon 800 b.in liralık kinnı 
sendikalaşmayı engelleyerek 
biliyor. 

ARTAN DENETIM 
VE ISTENENLER 

100 büyük firma listHi, 
rulan bir kez daha do�ruluyor. 
sermayenin üretim Ü7.erindeki 
giderek yoj!unluk kıxanıyor. 
nin gelişim biçimi de, mali 
birlikte tekelci semıaye larafından 
leniyor. Bu denetim arlıtının 
nucu ortaya çıkan siyasal 
engeliemede daha etkin 
�indeki sermaye 26 AltusLos'la 
ilk denemesini yapacak. 

ILGINÇ SONUÇLAR 
.......... TUm sermaye kunıluşlarının 

cHerinin kaLılmasıyla ıslanburda 
cak toplantıda, sermaye 



MAÇKA OTELI'NDE DIRENIŞ 

Maçka OteU t.tanbul'daJd turiltik 
oteıı.rdın biri. Otelde 280 i,çi çalı,ı' 
yor. ı,çlt.rden 10·20 k.darı hariç tümü 
Turizm·ı, !.iy.ı!. OY" yetkili .. ndik. 
Ol.yla.. Yeni toplu IÖzl" meye 4 .Y VIl. 
V. tUm eD,ell,me ça1lfmal&nn& ralmen 
toplu IÖzle,mıytruriam·ltyapacU:. l,çl
Ler d., Turlzm'l' d, bunda kararlı. Bu
nun ıçın ıonuna kadar direneceIder, di· 
Nniyorlar dı. 

işçi SıNıFı SAVAŞ 

Maçka Oteli 'nde ,u uı.da dıreni, 
yar, I,verenln 23 I,çlyl ı,ten atmw i,· 
çllerln kararlı dlrenl,lıriyll kar,ılRttl. 
Maçka Otelındıki olayların len,lml 
,öylı: 

Puan puarteaiyı batlayuı. ıece 
lUt 02.00'dl toplum polialıri 'özel 
ımirlı' yataklannduı. kaldınlıyor ve 
Meçka Otenndı tertibat (I)  alıyorlar. 
Sabah lUt e.SO'da ı'. ,ılın ',çUer ote· 
I. alınmıyor, pce nrdiyumda çalı,an 
"çUın iM b.mın ltl bıraltmaı.n ıenk· 
UII bUdlrllJyor. Bu arada ı,ten atı1uı. 23 
I,çly. bımın Çıkıt1annı almaları, yolua 
poHı martflUyl. ı.ten atılacakJan lÖyla· 
nlyor. Tabii 1'Ç.U.rin hlçbl.ri&l çıkl,larl 
ImuJaml)'or ve' dolruca ıındilularma 
ko,uyorlu. 

de i,çilerimizin eendika .. çme özıürlUk· 
lerini kilitlamek iıteyen ',verene kar,ı 
rtrl,lIen eylemlerden farklı delil. Sarı 
Iındlka·i,vırın·MC UçlUIü DısK'e ve 
DısK'1 baRIı .. ndikAlara kar,ı yürüttURU 
bukı, IJndlnne ye terör kampanyuını 
.urdUrilyor. ölrendlllmize löre İltan· 
bul 'daki Wm bUyUk otel Khlpı.ri bır 
ortak ve aizli topl&ntı yıparak Turizm· 
lt'ı ve DISK'. kartı n.lır yapabilecek' 
Iırinl konu,uyorlar ve Inerlırindın Tu· 
rizm·lt·ı alabilmek ıçın ortak bır tavır 
ııptamaya çAl"lyorlar. 

Ama bun1ann unutluklan en önım' 
U ırtttlkçı bUlnçleDln I,çi Ilnıfımı
_ın :J' onun öıti1tlırinin bu tür oyun1a· 
n bozacak ,uçte oldulu nı bu oyuıılarıı:ı. 
I,çi IlDIfının kararlı mUcadlleliyll bo_u· 
!aeaRı." 

Otaldı ı,tan attluı. I,çiler ,imdlyı 
kadar burada .urdUrUJın ıyıemleri karar
lılıkla yüriltmU, ol&n vı çolu IolyAlı..t 
nitelikte kararlı I,çiler, Içlerinde bat· 
temailel ve Uç de temıllcl var. t,çUerin 
lÖyledlklerinl lön l,verınln ılinde 80 
Jd,IJJk bır da U ... var. 28 Jd,IJJk .. mis· 

MAÇKA OTELI IşçILERI TOPLU HALDE KAFETARYADA 

Sendika yönetlelleri olaya müdahale 
ediyorlar ve i,verenle ıöril.fmeler bRftı· 
yor, Bu lörütmeLemen olumlu bir 10' 
nuç alınamıyor. Ancak bu ıörü,melerde 
ortaya açık bir ıerçek çlkıyor, Bwadaki 
l,çiler doarudan Emekli S&ndıRı Genel 
MüdUrUnUn emri ilı ı,ten çıkuıhyor; 
i,veren otelde DİSK'e balh Turizm·t, 
.ndlkuını litemiyor. Sendika yöneUel' 
leri i,verene çık" ıerekçelerini aord.u
lunda otel yetkllilerl ve Emekll Sandı· 
Iİ Oenel MUdUr Yard.ımcılannd&n bIri 
"bu konuda açıklama yapmaya yetkili 
olmadıklannı" belirtlyor. Buılao ise bu 
çıkl,ların ıenel mUdUr yar(hmcılannı 
zorla ,enel mildUr tarafından Imzalatıl· 
dılını eöylUyor, 

Otel Oen.1 MUdUrU Selim Erc\lven, 
i,çilerin ı,ten atılmalan ııruında, 
Emekli Bandılı Oınel MUdürlUallnUn ya· 
ii dı,ı bukılanna kar,ı direniyor ve i'· 
çUerln yual olmayan yoldan i,ten atd· 
dlklannı lÖylUyor. ltçUerin Qıkl,larınl 
Imzalamıyor. Bunun Uzerine iıtıfa zo· 
runda bırakılıyor. Çıkl,lar, Genel Mil· 
dÜl Yardımcııı özdemir Blnıöl'e bukı 
yapılarak imıalatılıyor. 

Selim EfIlh'eD i,çllerıe yapttlı ko
nu,mlda ".ylemlerinin yua1 olduluDu 
ve bu eylemı ıonuna kadar devam ettir
meı.rini, 23 ',çiDin ı,ten atılmuının 
ıındlka .. çme öl,urIUIllne indirllml, bir 
darbe oldUlUDU, bu 1,leri yUk .. k ma· 
kamlardan (I)  aldılı emirlerle Emekli 
Sandılı 0..11 MUdUrIUIU.Un "qahladı· 
IIDl ve körilk.tedlllnl" lÖylllyor. 

t,çlleı diNDi,lerint kararlı bır , •. 
kilde tUrdUrilyorlar. Her LUn, ıeca ,un
dUı hemen hımın bUtUn I,çller i,çi ka· 
feteryumda toplanıyorlar. Aralarındaki 
daYlDlfmayl pekl,t1rlyorlar. Dlrenl,le 
Ilcill olarak ıındlka y6netlcUerinden biri 
muhabirimise ,unları lÖyledi: 

"Buradaki eylem diler I"erierimls· 
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lik (!) bittikten ıonra ııra onlara da ıe· 
leeekml'. t,ten atılan JOl)'aliıt temlil· 
eilerden UçUyle konu,tuk. t,te söyle· 
dikleri: 

BAŞTEMSILCI HAYDAR ASLAN 

"Mıçka Otelinde i,verenin amacı 
DısK'1 ve ona ballı Turizm·t,'1 tufiye 
etmek. Blllyorlar kı, DısK'e baRh _ndi· 
kAIarın ıirdill yerde 'ıınıt IındikacllıDı' 
Ilkeleri hayata leQlrllmekte ve i,Qinin 
aUnlllk ekonomık mUeadelelinln y&nında 
polıtık mUcadelelJni de birlikte yUrUt· 
med ıerektlll I,çilera öR:retUmeye Çalı' 
,dmaktadır. Bu durum Iıı aermayenin 
ve MC'nln lözUnU korkutmaktadır, MC 
bunun ıçın san sendikAları paravan ola· 
rak kuııanmaktadır. 

-
Sarı .. ndikAlar ııht. vaadlerle i,QI' 

lerl bölmekte ve bunun ardından patron 
I,çııer &rUınd&n tutarlı, devrlmcl l,çlleri, 
temIJlcllerl ı,tan atmaktadır. Biz, kendı 
Ityerimlzde IIrI ıındlkanın bu OYUDU' 
na ıelmedlk, Bizi yıllarca bukııı Altında 
tutan ve patron,. .tan Oleylı Sendlkuı· 
DI i"erimizden ııtıp devrimci bir sendi
kaya ,eçtlk. Bu .. ndıka, ı,kolumuzdakl 
tak devrimci Itndlka olan DISK'e ballı 
Turlzm·ı, oldu. 

DtSK'e kıııı olan ıırmaye 've MC, 
çol. I,yıri.dı .. rıtlıdlll a11,üqolml, 
oyununu Maçka'da da Hrrıleml, vi 2S 
arkad"ımlSl herhanıl bır neden ıH .. 
tenneka1.ln ı,tan atmı,tlf, Ardından dı 
pollı ıetlrilp ltapıları tutturarak, herhan· 
at bir eylemin konmuını enı.ııemey. 
kalkını" bu yolda tUm tedblrlırl almı,· 
tır." 

BAHRI UNAL: 

"tnerlml.deki olay tamamen tape' 
d.n Inme bır ,ekilde dıvrimel Hf1UtUmUz 

Turizm·t,'i ve merkezi örıUlUmüz DİSK'i 
tu fiye etmeye ve parçalımaya yöneimi, 
bir huekettlr, Buradan bi7.1 atıp &Özde 
I,çl haklarını _vunan ıöıt.ermellk 'dev
rimci' ıırı Oleyll'l yetkili .. ndika olarak 
ıetirmek lıLemektadlrler. t,veren biliyor 
kı Oleyl.'le çok kolay bır IÖzle,me ya· 
pacak ve daha da önemliıi itçl ıını'ının 
devrimci bir .. ndikadı öratitlenmııini 
enıellemi, olacaktır, 

"BUIndiii ılbl MC Iktidarı Mrma· 
yenln IÖ:ıc:UalJdUr. MC i,çi ıını'ının ıeli· 
,ID, aUçlenen harekıtini önlemek için 
tUrlU yollara b .. vunnaktadır. Seydi,e
bJr'de, Tari,'de ve eon olarak Buna'da 
oldulu rtbi kanlı ..ıdırdarla i,çl ımıfını 
bııkı altına almak ve onun ıell,en müea· 
delnlnl bolmu iıtamektedir. Yine MC 
ıktıdan, ·'Iık.ıyönetlmlJl ııkıyönetim" 
demek ol&n DOM'lerl yeniden Çlk..a.rta· 
rak tUm çAlı,anlar ve aydınlar, emek· 
çller iQln bul" uYlulama1anna ıeçmek 
Iıtemektedlr. Yine ,rev ve toplu IÖzle,· 
me haklarlmısı klllUamak ve bukı Altı· 
na almak iıtlyor MC. Son IÜnlerde, bi· 
UyorlUnuz, I,verenler I,çl Ucretlerinin 
dondurulmuını Iıtamekte ve pahAlılılın 
i,çi Ucretlerindeki Irtı,tan meydana ıel' 
dili yolundaki bayatlamı, yalanı nerl 
IÜrmektedlrler. 

"Ama biz i,çller MC'nin ve .rma
yenin bu tuzaklarının bilincindeyiz ve 
bunların bu oyunlarına ıeımiy�eaiz. 
MUcadelemizi kararlı bir ,ekilde, iı,r.i ii· 
nıfının kendi iktidarını kunnuına ka,"1ar 
�rdüreceliz, " 

ıSMAIL ASLAN 

"Diler arkadqlarım olayı anlattılar 
Benim bunlara ekliyecelim 'u olacaktır: 
Bu mücadele 23 i,çi atmakla ıona er
mez. Buradaki y .... 1 ve haklı eylemimiz 
kararlı bir ,ekilde sürmektedir ve ıüre· 
cektir. Bu ıını! mücadelelidir ve i,çi 
sınıfının kendi iktidarını kendilinin kur· 
malına kadar da ıürecektir." 

• 
INTER-CONTINENTAL 
OTELINDE BIR BöLGE 

ÇALIŞMA MüDüRü 

tnter Oteli, Oımanh Bankuı'nın en 
bUyük hlueline lIhip oldulu, çokuluılu 
bir ,Irketin .. hip olduRu bır otel. Bura· 
da 400'den razla i,çi çalı,ıyor. Otel ye· 
ni kuruldu, i,letmeye açılAIı henUz bır 
yıl olmadı. Turızm i,kolundakl diRer iş· 
yerlerinde oldugu ılbl burada da i,vere· 
nin amacı otele DıSK'e bal lı Turizm·t, 
Sendlk .. ını ıokmamak, Bunun Için, da· 
ha Inerine I,çl alınırken çok dikkatli 
bir özen löıterlHyor, Burada i,verenln 
en büyUk yardımcııı kendilini devrimci 
Mndika Ilan eden Oleyiı. 

ı,verenln taktiRi 'u: Burada Çalı,· 
mek ı.teyen I,çller Oleyl. sendlkuının 
üyeıl olmalı. Buna "Oleylı't.en bonaer· 
viı ıetlrmeli" de diyebiliriz. Fakat tntar 
Otelinde oyun, mUracaat eden i,çilerin 
bUyük bır kıamının Turizm·t, üyeai ol· 
muı ve Aleylı'e Uye olmayı kabul etme· 
meIJ lOnucu bozuldu. 

t,verenin birinci oyununun boıul· 
muı, onu yeni yenı tedbirlere zorluyor. 
Bulunan Ikinci çare; yıllarea tıt.anbul 
Böl,e ÇAlı,ma MUdUriUlU yapmı, ve bu· 
radald çalı,mıııyla I,verenlerl ho,nut 
kıtmı, olan Şımıettin Turıunt. 

ŞemHttln Turaunt 1976, yılı Mart 
ayında emekU olmu,. Emekli Ş_m_to 
tın Turaunt'un yenı 1'1, çok yUktek Uc· 
retie tntar Oteline mU,avlrllk. Yanı ,Im· 
dly. kadar I,verene yıptılı dolaylı hiz
meti, artık Bölıe Çah,ma MUdUrlUtUnde 
olan etkinIIDI .. yelinde dolmdan 
hlıım,t ,ekiine d6nU,tUnnek. 

Ş.m .. ttln Turıunt 1,1 b"lar ba,la· 
mu hemen Ole)'lı'ln yetki Alm .. ı Için 

uzun yıllar boyunca kazandıtı t.ecrtlbe
ıiyle i,e koyuluyar. lnt.er Otelinde ç&i._ 
,an i,c,:ilerin hemen hemen tamamı Tu· 
rizm·ı, üyeli. Ol.yı.'in i,çl .yııı i. 
yok denecek kadar u. Durum bu olun' 
ca Oleyı.'e ve i,veren mU,eviri .. I böl· 
,e' çalı,ma müdürünı yapılacak tek ı, 
kalıyor; uhıe üye Iirt, n,ı düzenl ..... k 
ve böylelikle Böl._ Ça1I,madald elki 
nUrU1.unu d. kullllJtarak, yetkiyi Ole· 
yiı'e vermek. Yetki .orunu hena bir LLL. 
nuc. ul .. mamı, durumda ve ,Imdi 161" 
,_ Çalı,ma MüdUrIUIUDU. Jıaran botJe. 
nıyar. 

• 
KERAMIK-IŞ BULANCAK'A 

YERLEŞIYOR 

Glıelun·u. B.lancak Uç_Id 
Kanlbrahlmoll. Tutla tabrllwında ça
Iı,an I,çllerin, DISK'e ballı Koramlk." 
sendlkuında blrle,IlrIlmesl çalıfınalaıı 
hızlı llerUyor. f . 

20',1 kadın olan 70 I,çl.ln çot .... 
lul. çok öncede. bert sendlkalqma 
amıcındaydılar. Ancak, hanli . .. ndlk. 
nın gerçekten işçi ıınıtımn çıbılaruu 
savunduRunu kendi deneyleriyle kana
yacak.lardı, Daha önce bu Inerlnde bır 
sendika kurulmuttu. Toplu·l, lÖZIe,m. 
sını o yapmıştı. Ancak alınan hatlar 
O kadar küçüklü kı, I,çller, b.nda bır 
bit yeniRi oldulunu sezdUer . .  Sendl
kacı 34 ayda bır .ıırayıp Jam .. Bond 
çantasıyla Işçilerin ödedlll aldatian bu 
çantaya doldUrup ortadan kaybol.y .... 
du. Buna bır son vermeyi kanılqbıla 
Işçiler, sendikaemın çantasını dı paqa

nı da eıınden aldılar ve onu kovdu1u� 
Daha .onra 5·6 yıl sendlkUlz Çalı,tııar. 

Yaşlı Işçiler, eskiden sendikalı ÇI
h,mışlardı. Onlar, sendikalar aruıoda. 
aynm yapma kaRlUDda dahı deneylly
dıler. Bu deneylertne dayanuak DISK'. 
balb Kerunlk·l, .. ndikUlnda örıtlUe ... 
meye karar verdiler. Aneak, kurulutU 
yasal bıldırımı tamamlanıncaya iıadar 
bu konuda klmseye su verllmedl. Böy. 
lece herhangi bır provokuyon ya da .... 
gellemeyle k",ılqılmadan .. ndi ka ını· 
ruldu. 

Aynı zamanda TIp ii b .. kanı olan 
sendika yeLklllsl Şanaa! Dikmen, toplu 
i' sözle,mesl ıçın bütün yaal i,lemlırt 
tamamlayarak I,verene çaRnda bulun
du. Görü,meler bir süre devam etti. Bir· 
çok maddede anla,ma saRiandı. Ancak 
can alıcı noktada anl ... mlZhk bqlıdl. 
Yemek paruı, Ikrımlye ve ücreL konu
sundı ınla,ma sıatanamıdı. Göıü,me 
kdildl. 

I,veren biJyUk pııruııl yük allına li· 
recellnl ileri sürüyordu. Bunun yanında 
üretılen tuRlaya 25 kuru, zım yapmayı 
Ihmıl etmedi. Amacı klnnı anınnıkb. 
Işçilere verecell Uc .. 1 ve sosyu hakim 
k",ı1amak delIIdI. 

GÖlÜ4meler anl .. mulıklı sonuçla· 
nınca uyu,mazbk tutanaklan Böı,., Ça. 
h,ma MUdUrlUaU'ne göndertldl. 

Bu lJ'Ida I,veren tarafından eelen 
baskılar geclkmedl. Ö"elllkle bayan I,çl· 
lere dahı c::ok baskı yajnldılı, buııının 
sıgortadan dU,UrilldUlU, aRır 1,lenle ç .. 
h,anlmaya b .. landıal,l,çll.� belirlili· 
yor. Olaylar bu yHnde ,"lIıjilrken 1,«.;lIer 
ıruındı dıyanı,mıyı dahı büyUk önem 
veriliyor. 

ı,veren haklarını vermemekle di ... • 
tlrse, yasa1 haklan olan INY uyıculama· 
ıına geçecek olın I,çller, ''haklanml7-� 
dı, ıöker gıbı aIDultl)'." dlyortar, t,�ı ıı. 
nıtının devrımcı biriiRininsınıf sendıkacı· 
hRı temelinde pekl,Urllmell yolunda 
Bulancak'u da önemlı Ddımlır atılırur, 

MAÇKA OTELI IşçILERI TOPLU HALDE KAFETARYADA 

yönetlelleri yönetlelleri olaya olaya müdahale müdahale 
i,verenle ıöril.fmeler bRftı· bRftı· 

lörütmeLemen olumlu bir 10' 
Ancak bu ıörü,melerde 

ıerçek çlkıyor, Bwadaki 
doarudan Emekli S&ndıRı Genel 

ı,ten çıkuıhyor; çıkuıhyor; 
DİSK'e balh Turizm·t, 

litemiyor. Sendika yöneUel' 
ıerekçelerini aord.u

yetkllilerl ve Emekll Sandı· Emekll Sandı· 
Yard.ımcılannd&n bIri bIri bIr

konuda açıklama yapmaya yetkili yetkili 
belirtlyor. Buılao ise bu bu 

çıkl,ların ıenel mUdUr yar(hmcılannı yar(hmcılannı 
tarafından Imzalatıl· tarafından Imzalatıl· 

MUdUrU Selim Erc\lven, Erc\lven, 
atılmalan ııruında, atılmalan ııruında, 

Bandılı Oınel MUdürlUallnUn ya· Bandılı Oınel MUdürlUallnUn ya· 
kar,ı direniyor ve i'· i'· 

olmayan yoldan i,ten atd· atd· 
ltçUerin Qıkl,larınl Qıkl,larınl 

Bunun Uzerine iıtıfa zo· zo· 
bırakılıyor. Çıkl,lar, Genel bırakılıyor. Çıkl,lar, Genel Mil· Mil· 

özdemir Blnıöl'e bukı 
imıalatılıyor. 

i,çllerıe i,çllerıe yapttlı yapttlı koko
".ylemlerinin yua1 olduluDu olduluDu 

ıonuna kadar devam ettirettir
',çiDin ı,ten atılmuının atılmuının 
öl,urIUIllne indirllml, bir bir 

bu 1,leri yUk .. k ma· ma· 
aldılı emirlerle Emekli Emekli 

MUdUrIUIU.Un MUdUrIUIU.Un "qahladı· "qahladı· 
llnl" lÖylllyor. 

diNDi,lerint kararlı bır , •. , •. , 
Her LUn, ıeca ,un

bUtUn I,çller i,çi ka· 
toplanıyorlar. Aralarındaki 

lik lik (!) (!) bittikten bittikten ıonra ııra onlara da ıonra ııra onlara da ıe· 
leeekml'. leeekml'. t,ten atılan JOl)'aliıt temlil· temlil· 
eilerden eilerden UçUyle konu,tuk. t,te söyle· 
dikleri: dikleri: 

BAŞTEMSILCI HAYDAR ASLAN 

"Mıçka Otelinde i,verenin amacı 
DısK'1 DısK'1 ve ona ballı ballı TurTurizm·t,'1 izm·t,'1 Turizm·t,'1 TurTurizm·t,'1 Tur tufiye tufiye 
etmek. Blllyorlar kı, DısK'e 

izm·t,'1 
DısK'e 

izm·t,'1 
baRh _ndi· _ndi· 

kAIarın kAIarın ıirdill yerde 'ıınıt IındikacllıDı' cllıDı' 
Ilkeleri hayata leQlrllmekte ve i,Qinin i,Qinin 
aUnlllk aUnlllk ekonomık mUeadelelinln y&nında y&nında 
polıtık mUcadelelJni de birlikte yUrUt· yUrUt· 
med ıerektlll I,çilera öR:retUmeye Çalı' 
,dmaktadır. Bu durum Iıı aermayenin 
ve ve MC'nln MC'nln lözUnU lözUnU korkutmaktadır, korkutmaktadır, MC MC 
bunun ıçın san sendikAları paravan ola· 
rak kuııanmaktadır. 

-
Sarı .. ndikAlar ııht. vaadlerle i,QI' 

lerl bölmekte ve bunun ardından patron 
I,çııer I,çııer &rUınd&n &rUınd&n tutarltutarlı, devrlmdevrlmclcl l,çlleri, l,çlleri, 
temIJlcllerl ı,tan atmaktadır. Biz, kendı kendı 
Ityerimlzde IIrI ıındlkanın bu OYUDU' OYUDU' 
na ıelmedlk, Bizi yıllarca bukııı Altında Altında 
tutan ve patron,. .tan Oleylı Sendlkuı· Sendlkuı· 
DI i"erimizden ııtıp devrimci bir sendibir sendi
kaya ,eçtlk. Bu .. ndıka, .. ndıka, .. ı,kolumuzdakl ı,kolumuzdakl 
tak tak devrimci devrimci Itndlka Itndlka olan olan DISK'e DISK'e ballı ballı 
Turlzm·ı, oldu. 

DtSK'e DtSK'e kıııı kıııı olan olan ıırmaye 've MC, MC, 
çol. çol. I,yıri.dı .. rıtlıdlll .. rıtlıdlll .. a11,üqolml, a11,üqolml, 
oyununu oyununu Maçka'da da Hrrıleml, vi 2S 
arkad"ımlSl arkad"ımlSl herhanıl bır neden ıH .. ıH .. ıH 
tenneka1.ln tenneka1.ln ı,tan atmı,tlf, Ardından dı dı 
pollıpollı ıetlrilp ltapıları tutturarak, herhan· tutturarak, herhan· 
at at bir eylemin konmuını enı.ııemey. enı.ııemey. 
kalkını" kalkını" bu bu yolda yolda tUm tUm tedblrlırl tedblrlırl almı,· almı,· 
tır." 

"Ama biz i,çller MC'nin ve .rma
yenin yenin bu bu tuzaklarının tuzaklarının bilincindeyiz bilincindeyiz ve ve 
bunların bunların bu oyunlarına ıeımiy�eaiz. ıeımiy�eaiz. 
MUcadelemizi kararlı MUcadelemizi kararlı bir ,ekilde, iı,r.i ii· ii· 
nıfının nıfının kendi iktidarını iktidarını kunnuına kunnuına ka,"1ar ka,"1ar 
�rdüreceliz, " 

ıSMAIL ASLAN 

"Diler "Diler arkadqlarım arkadqlarım olayı olayı anlattılar anlattılar 
Benim Benim bunlara ekliyecelim 'u olacaktır: olacaktır: 
Bu Bu mücadele 23 i,çi atmakla ıona erer
mez. mez. Buradaki y .... 1 ve haklı eylemimiz eylemimiz 
kararlı kararlı bir ,ekilde sürmektedir ve ıüre· ıüre· 
cektir. cektir. Bu ıını! mücadelelidir ve i,çi i,çi 
sınıfının sınıfının kendi kendi iktidarını iktidarını kendilinin kendilinin kur· kur· 
malına kadar da ıürecektir." 

• 
INTER-CONTINENTAL 
OTELINDE BIR BöLGE 

ÇALIŞMA MüDüRü 

tnter Oteli, Oımanh Bankuı'nın en 
bUyük bUyük hlueline hlueline lIhip lIhip oldulu, oldulu, çokuluılu çokuluılu 
bir bir ,Irketin .. hip olduRu bır otel. Bura· Bura· 
da da 400'den razla i,çi çalı,ıyor. Otel ye· ye· 
ni ni kuruldu, i,letmeye açılAIı henUz bır bır 
yılyıl olmadı. Turızm i,kolundakl diRer iş· iş· 
yerlerinde yerlerinde oldugu ılbl burada da i,vere· i,vere· 
nin nin amacı otele DıSK'e bal lı Turizm·t, Turizm·t, 
Sendlk Sendlk .. ını .. ını .. ıokmamak, Bunun Için, da· da· 
ha ha Inerine I,çl alınırken çok dikkatli dikkatli 
bir bir özen löıterlHyor, Burada i,verenln i,verenln 
en en büyUk yardımcııı kendilini devrimci devrimci 
Mndika Ilan eden Oleyiı. 

ı,verenln ı,verenln taktiRi 'u: Burada taktiRi 'u: Burada Çalı,· Çalı,· 
mek ı.teyen I,çller Oleyl. sendlkuının sendlkuının 
üyeıl üyeıl olmalı. Buna "Oleylı't.en bonaer· bonaer· 
viviı ıetlrmeli" de diyebiliriz. Fakat tntar Fakat tntar 
Otelinde oyun, Otelinde oyun, mUracaat eden i,çilerin i,çilerin 
bUyük bUyük bır kıamının Turizm·t, üyeai ol· ol· 
muı muı ve ve Aleylı'e Aleylı'e Uye Uye olmayı kabul olmayı kabul etme· etme· 
meIJ lOnucu bozuldu. 

t,verenin t,verenin birinci oyununun boıul· boıul· 
muı, onu yeni yenı tedbirlere zorluyor. zorluyor. 
Bulunan Bulunan Ikinci çare; yıllarea tıt.anbul tıt.anbul 
Böl,e Böl,e ÇAlı,ma MUdUriUlU yapmı, ve bu· bu· 
radald çalı,mıııyla radald çalı,mıııyla I,verenlerl ho,nut ho,nut 
kıtmı, kıtmı, olan olan Şımıettin Turıunt. Şımıettin Turıunt. 

ŞemHttln Turaunt 1976, 1976, 1976 yılı Mart 
ayında emekU olmu,. Emekli Ş_m_to 
tın Turaunt'un yenı 1'1, çok yUktek Uc· 
retie tntar Oteline mU,avlrllk. Yanı ,Im· 
dly. kadar I,verene yıptılı dolaylı hiz
meti, artık Bölıe Çah,ma MUdUrlUtUnde 

lul. çok 
amıcındaydılar. amıcındaydılar. 
nın gerçekten nın gerçekten 
savunduRunu savunduRunu 
yacak.lardı, yacak.lardı, 
sendika kusendika ku
sını sını o yapmıştı. 
O O kadar 
bit bit yeniRi oldulunu sezdUer 
kacı kacı 34 
çantasıyla çantasıyla 
çantaya çantaya 
du. du. Buna 
Işçiler, Işçiler, send
nı da eıınden 
Daha .onra 

Yaşlı 
h,mışlardı. h,mışlardı. 
aynm aynm yapma 
dıler. dıler. Bu 
balb balb Kerunlk·l, 
meye meye karar 
yasal yasal bıldırımı 
bu bu konuda klmseye 
llece herhangi bır 
gellemeyle gellemeyle 
ruldu. 

Aynı Aynı 
sendika yeLklllsl sendika yeLklllsl 
i' i' sözle,mesl ıçın 
tamamlayarak tamamlayarak 
du. du. Görü,meler 
çok çok maddede 
can can alıcı 
Yemek Yemek paruı, 
sundı ınla,ma 
kdildl. 

I,veren 
recellnl 
üreüretıltılen 
Ihmıl Ihmıl etmedi. 
IIşçilere 
k",ı1amak 

GÖlÜ4meler anl 
nınca uyu,mazbk 
h,ma h,ma MUdUrlUaU'ne 

Bu Bu 
baskılar baskılar 
lere dahı lere dahı 
sıgortadan sıgortadan 
h,anlmaya h,anlmaya 
yor. yor. Olaylar 
ıruındı ıruındı 
veriliyor. veriliyor. 

ı,ı,vere
tlrse, tlrse, yasa1 
ıına ıına geçecek 



• • 

OKULUNDA PIŞIYOR 
NlKSAR'DA OYUN: 

Totaı'a balb NIbar Uç..ınd. 4 LU· 
ilk WırIba bulunuyor. Bu tabrlbllıda 
ıaııı- _ 360 Itçl çalıtıyor. I, 
� aIJrIıIUWı yaıuma, ltçUer, 
� IIcreIla çalıflyorlar. l,çUerln ten· 

patıoıılar, I,çl· 
_ _  kierinin kaqıb ..... .. 
rı lIbI, ItçUerl lIlodItIerI IIbl "ten .b· 
yorlar. 

Bu laIIIk tabrlblaruıdan biri da Hü· 
_Illa .. Mebmet _ınlr'e all olan 
"UM � Ayakbbı Fabrikuı". 
UM. � F_'nda Mayıs ayı 
IçIDda Itçllor nın·It '. balb �çuk·It 
__ ilyo oldular. Ancak .... ren 
ltYOdDıIO _ ı.ı.mIyordu. 

KauçUk·It aaııditaoı yeıtllllerl. 
1-' � elııılk bır biçimdo . ... 
,.... .topiu .. oıızıo...,..ı mızaı.mat Içla çaIDda tıulııDıluiar. 

Jlwıu _ ......... ".konomlk 
baDOIım .. _ 1lIan1ıeı" .. 
_kçoIIJIo. ItJarInda' çaiıfaıı 6 "çlnlıı 
it atıLDı fııııbOIIL Buna kaqılık, "y.rin· 
da �. 70 _ 1tçI,  .. atlılari ro. 
.... ,.. atar ... 
_ lçIa • _'da IfyerIııdr dl· 
..... pçtIor. _ rı.t lıOOtı 
_ _  � it atIIIOrIııI _ 
at f*\bJı bPOIIL 

ltçIIIr -..-.ı .ırııtIriIrbIi. It· 
- - - JOPIıIı 
_ ......... ........ 1iIaI1IDa 
__ 20 -.. 1iIaI- Iu_. It· 
"-- 1IIaI- - - ... 
-- -_ ....- daftyı 
_. n..a .. _ _  ediyoo. 

-. tekrar ... 
_ lçIa -.. _ Itçllerl 
ftıt-lt ....... _ IDçblr yardım 
� ..... 1tçIIOrIa lıÜImııııi _ 
_ ,- hiçbir lIrifImda bulua· 

ı.-ıor .- 1IIaI- çık· 
�. Vo 
,.al ltçIIOr -. ..... do-
......-ıa .. ftıt·It·o baiiı Koııçd-l 
da _ ....... ım
_ _ _  o 

EBlşEHIR'DE PATRON 
TAVRıNA ORNEKlER 

-...,ı..·da _ Uo ll'_ 
da _ _  . _ _  -' _ 
_ toplu .. · 
çIIerIa _ .. __ lOÜIUıO DltkID lo-
lOkIOrIDI bbaI _. 07a. 2'. bduı 
20 Itçlnlıı ç .... tııı fabriitada, çotw>lu' 
... U·20 ,.ıw< oIuı."çiior dahi _ 
� _ alrJ'or. Itçllerla IItoIdorlalD 
ltOOiDIIIde bbul odIlm .... oii 1iHrI... 12 
AIUO&OO ..... _ bqladı. 20 Itçlnlıı tü· 
miiDIiıı bbldılı _ bqorı ile oiirü,or. 

Ote ,-o, 12 Atuotoo auıııı EaId· 
fOIıIı" do bir bpoiii tabrlkamıda m.yda· 
na 101'" PatIamada. 7 ,eoç "çı kız 
muhtelif yerlerinden alır ,e1dlde yara
Iaııdı. KaPIiiILOriıı pobtleodlll meda 
m.,dana .... 0 kazada YaraIanaD l,çU .. 
toda .. altına alındı. Dokto ar, "çU.rIn 
fiIaIerIiıIıı lçlııd. bpoiii .. maaler par
çalerıııın bulundulUDu belirllyorlar. 
OIa,Ia ııcuı olarak 'l'IIrIıIy. Itçl Partlai 
JIOIdtebIr lı ISqIitüaüa buııı ayaplılı 
açılılamada tU ,ör!ltlere yar .. Uyoı: 

"12.8.1976 P .... mbe pııU .. bri· 
mb Kaı)'Ub .. ,'ndald ltap-.u lmalathane
iiada m.,dana plea potıemada. 7 kız ltçI ,........ facl .. ldIdo yon1aıımıtlar
dır. 

"Daha çok kazaııabUınek için ine
rinde çalı,m itçUerio can rünnllllni 
hiçe .ym itveren, ,imdi de yaralı it
çilenı bukı yaparak I&Dki aıçlu onlar
mlf &ibi tanı- t.l.makt.chr. 

''Patroıılaıuı tek amacı daha çok 
ku.aıımakw. Patronlu için ltçi ye 
emekçl anıfLanD caıu hiç önemll delU
dlr. Patıon ıınıfU1lD ıöri _ec. Ir.asaaa-
calı � ,aımekledlr. Daha çok ka· 
........ıt lçlıı .. yerind. ,.,.1ıII blçbir 
tedbir almayao patıoD, burada çal ..... 
ft emetini 8Ömürdiilü 9 poç I.fçiyi 
ölim. terııe ...... ıır. Bu bakımdea barul 
imal edUen lt yerinde, ir.aı.a delU bir it 
clııayeti me't'CUttur. 

. "ltçilarln iizerlııe buiu kUraraIı ola· 
ya bir it tuuı 'ÖJ'ÜJlÜ4Ü nnneye bl
.... nıoit aiııi kln delildir. Suçlu yaaao 
7 kız "çı d.lII, lmalatbaned. , ... 1ıII ted 
biri 

. 
almayaıılardır " 

BAGIMSIZUK, DEMOKRASI 
SOSY ALlZM MOCADELESINE 
PRES DöKOM ıŞÇILERlNIN 

KATKıSı OLACAKTIR 

Oıııraııly.'datl .... Dö_ "yarın· 
da çabtaa Modaıı·1t lIyoli 10& "çlnlıı 
CIInILItI 100. 1IiLL- ,aklatıyor. 20 Ma· 
JIO ..... bu JODO dinııit .. bul_ .. çı. ler ,... clıtı yoiiada .. _ ... ..u-82 UbdqIarııWı yoııldao ... _ 
ı.ıı,..... . 

...,. 0J11111L &'1Dda _·It ....ıl· 
-. .... Dö_ .. Yer\Dde y.w çatn-
...sa buluaıııUfIll. ı.-aa. bunun 1iHrI· 
.... baııımadd. ,-.uıı ,..kçoliyl. _yı kapa ...... .. 81 "çlolo oldu.-
rini faalıobaltıı. Ityarlnd. ç ....... dil .. 
.. ı., ...... ııiıı bu ııı_ı.. kartı. 
20 Ma,.'.. bUtÜn olarak dlienlfe pç. 
mltlardl. 

prao Dö_ ...... DI; "çUerI.,.,.dır
nıoit lçlıı. daha direDl,lıı be,lııı:I liııII 
zorlanıalan. bOfIadı. 8 "çiyı, 
leri kıtkırtbklan ,enkçedyle 
Jmdarma Karakoluna ,tkayet etti. An
cair., 6 "çlıılıı lwUtolda bulunduııU ..... 
da olay. Mndlka müdahale etti. ı,çiler 
Mlrbeat bll'akıldılar. 

Bu arada bir ,",p maocu, l,çUeri 
Mndikaya kartı kıtlr.ırtma.k ittedi. Elle
rindeki "Ne Amerika, Ne RUlYa" pan- . 
kartııu dlreni, çadırına umak ı.tedller. 
F&k.at "çiter, bu haiıılere 'öz yumnw1ı. 
Bu eahte deni.ı:Dei ,",p, ı,çu.,. tarafın
dan koyaimdı. he. DökUm'Uo direnl,çi 
l,çUeri, direnl,lerini ,öyle anı.abyorlar: 

"ltyerenler, Anay .... 'nm 46. mad
dellindeki I,çilerin Mndllulatma hakkını 
baltalamak lçlD, it Yaauııuıı lS 17. 
maddeleri.a.i klıll1anmaktadı:rlar. Bu d1ııe
ni" ülkemizdeki ilir. direnlt deRUdlr. 800. 
direnlt de olm.ayacaktı:r. Bunun tek çö
dm yolu, nfenıtdumun yuala.tmuı.dtt. 

S KIŞILIK ıŞ CINAYETI SARI SENDIKA YÖNETICILERI VE 
IŞVERENCE ÖRTBAS EDILMEK ISTENIYOR 

Bir bafu ön ... YOROYOŞ'Uo .. yfalannda da yer alan Lodumıu'daIrI ,a· 
çUk: ve ıonucunda ölen I,çilere Uı,kln gell,meler denm ediyor. Olaydan 100-
ra, san KOY.YSE-IŞ SeDdlkası Genel BOfItanı Sadık Ozkaa. taaık l,çU.rIn 
dı,ında, ölen I,çlle n allelerine de bukt yapıyor. 

Olaylaruı geU,bnl, özelle ,öyle: 
Sendtka Itne. bqlwu, olayın ıonmı)uıu MHP'U mUhendile oldukça ya-

m. IIdIJy., YSE Genel MüdUrü Kaya ÇakmakÇI da .ldenl_. üçlü tamamlanı· 
yor. Bu llçlü, olayın gerçek sorumlUlUnun açıla Çıkmamuı. lçln ber türlü 
yolu deDlyor. Bu yollardan bqu ,.I.nl, bukı yolu Ue I,çllerln IfadeleriDI 
etkllemek . 

I,çl dütnwıı _dlka' gen.1 bqkaaı, olay konUlunda taaıkbk yapmak 
lltey.n .. çU .... l,teD Çıkarma, .... lIy.I ... liirme, komandolara ıIövılünne ll· 
bi tebdltler T.bdltlere boyun elm.yen bir I,çl olaydan bir (iiıı 
sonra tantiyey. IÜJ'ÜlcW. Bu I,çinln, .. "edıla ırade vennKl encellendi. Bu teb
dltl.rIn ye .. ı.mı.rln bqlOl çeken Sadık O'kaa. daba önce I,çllere _n 
.. .. yan .ıtlR! çukurua "tedbir alındılı lzlenbnlnl ........ k biçimde düZeltUme· 
alnı" da tembih .ımı,ı!. Sendika genel bqbDuua bu ılteR! ön"" "çüer tera· 
fından yerıne g.tlrUmedl. Ancak pce, .. ndıb bqbnının özel aılamlan, olay 
yerin. gelerek "ge .. 1dI dell,lIdIld.rI" yapmıtlardı. 

KOllWldo _ondlaln leblo. _ ed.n tek 1d,1, I,çl dütmaabIı Ue 
terunan bır matubbll. Bupıı. kadar YSE'y. DltkID Ihalolerln tümünü almayı 
bqaraa ye YSE Genel MIidÜr YardımCılI MHP yanlw.Sümer &ök.'ye yalanlılı 
U. bUlo.n mUteabbl1 Faruk AlP. "bnallzaoyonda g ... un tedbirlerin alındı· 
IIDI" ,ören tek ..... 1 _ ortaya çıkıyor. Faruk Alp. ayıu odada çab,blI 
IoNDlIu mUhendill böylece koruyor. 

BÜIiIO bunlas olurken. _enlo Sadık özkaa 'ı "çilerin, öleD arbdqla. 
nnıD cenuolarlne ıııtmelerlnl bUe .oplUyor. Ce .... lerln büyük bir (lzlUlk 
ıçınde öleıılerln oDelerine IeaIIınIoI &albyor. 

Tabloyu tamamlayan bir bqka tıp daha -.ar. O da _diiwwı .. kı 2. Şu· 
be Bqltanı Turu KanıııaııIı. Karamanb, ölen "çiieria _rini ziyarei ede· 
rek ,wıian OÖYIÜY\ll: "Ben, GODOI Bqbn Sadık özkaa. q.r da...,. _. 
DIZ 160 blo ura tazmioat ftririz. tlatellk bor ay 5 blo ura a)'ht baJIanz. Da· 
."'" olu ....... &izi barfOYdeD mabrum ederlr." 

Tabloyu. ııplerle bir\tkie olaylar tamamhyor. Seodlka, l,çOerln IÖZÜDÜ 
korkutınak lçlıı uRrat .. rirm, bu leDdIIwwı genel batkaa .. ldU MabIr 
Seçer, genel müdür Kaya Ç_ÇI ile birUtte Antalya'da elleıılyodar. GiI· 
n.y aabUIerIDda. oözdo "çı teıııaIIelll Mahlr Seçer. öIümIerl kutlon:aına kada· 
blnl "çı babuı -ii Ç_ÇI'D1D .... no. kaldınyor. çıı,ınco .... nlyor· 
lar bep birlikte. 

lZSAL GREVI : 
300. GONE DOGRU 

ı,çi aınıfı, ... olduRundan bu yana 
illllf dütmam -.ıu_Iya kartı belld d. 
yiiabiııletaı ... 'u pıçell ltanıtledı:  Çıkar bl lli ..... II� .!ktIitl.- Itçl 
1lll1fı; pııdea y_,. yaal 
ekonomik m. ...... ı .. nde bUe emetinl 
.. tıa t.la.n paa-uı ft oDlanD. IUllfmm 
kooiıı direnci ile .... ılqır. Dibı EI.ırtro
ID .... 'd. böyl. 1dI. 1IoıCIlıı ı..aı bu m;a· 
d.1aııIıı lçlod., YU1LL �Ir bqkası .. Siirilp 
ııdacek. Ta kı. Ö. ö""'" U. Iktidan ku· 
caldaya.na bdar. 

. ı...ı "çilerı, !ueı patıı>na kartı 
ftldl..lr.1eri mücadelenin tüm patronlar Il
adına kartı yerUen mücadelenin bir par-
ÇUl oldu_u bilincindeler. 17 Kaaun 976 
tarihinde layan IN"ıeri i,çilerin bü
tiinlütiinii boumadılı Ji,bi, i,çiler bu 
�lede bir admı bile ıerilemediler. 
iık -..ı_ki bqarıaıaiıilll r.rbıda. 

lar, aDC:ak bu kes patronu dize ıetirecek
leri.ııill ioancı içiDdeler. Saat iicntlerioe 
blrlııci yıl 400. ikiDei yd 400 i "", ..... 
iatlyorlaı. P.tron '126'deD yuir.an çıkmı
yor ft itçilerin mücadelesini kannay. 
asimli. Ama 300'ocii lÜJlü kutlamaya ha
za.rlanan itçileria ona bu fı:ru.b Y'InIMye
coti açık. 

ı,çiler. bu uzun pwylerinde yeni-
mücadele deoeyleri kuaıurken eUilelen
nın de oldulunu biliyorlar. Sürdürdük
leri ekonomik miicadeleaio içindeki d
yual özü törmek mümkün. "Gre .. i,çi
nin okuludur" diyorlar. Grevdeki ka
x.ançlanntn örtüllü aiyıual mücadele ile 
korunacalının farkındalar ve bu konu
d. elitilmek, patronlar IlnıfllLl kartı 
.yual mücadeleyi, emperyalizmi, r .. iz
mi ötrenmek ilÜyorlar. 
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DONYADA YOROYCJS 

LOBNAN KOMON IST PARTISI 
MERKEZ KOMITESI TEL ZAA
TAR 'IN DOŞMESINDEN SON
RA TOPLANDı : 

• 
Önceki hafta toplanan Lübnan Ko

münist Partisi Merkez Komitesi, Tel Za
atar kampının faşist güçlerin eline geç
mesinden sonra aldılı kararda "bir ulu
sal demokratik cephe ve halk ordusu" 
kurulması için çaenda bulundu. Alınan 
kararda, Suriye hükümetinin tecrit edil
mesinde, Suriye'nin ülkeden çekilmesini 
talep eden Sovyetler Birlill'nin kararlı 
tutumunun belirleyici oldueu belirtildi. 

LKP Merkez Komitesi 'nin ka.ran 
parti merkez yayın organı "Ai Nida"nın 
15 ARustos tarihli sayısında yayınlandı. 
Kararın girişinde, Amerikan emperyaliz· 
minin, gerici Arap güçlerinin ve Suriye'
nin desteeine raemen, gerici güçlerin, üç 
ay öncesine kadar komplonun ilk aşa
masında yenilgiye ueratddılı hatırlatıl: 
dı. bericl güçlerin, o dönemde Lübnan 
topraklannm yüzde 75'inl, ülke halkı
nın da yüzde SD'ini denetlediRi belirti· 
len kararda, tam bu sırada müdahale 
eden Suriye'nin amacı, "gerici güçlerin 
yenilgisini önlemek amacıyla dengeyi 
konımak" olarak belirlendi. 

IKINCI AŞAMA 

Daha sonraki aşamada Suriye müda
halesinin, Suriye'yi, Lübnan Yurtsever 
Hareketi'ni ve Filistin Direnişi'ni ezme 
aracı olarak teşhir ettiei ve Amerikan 
6. Filosunun manevralarının, faşistlere 
gönderilen Fransız silahlannın, ulaşım 
yollanna yapı.lan İsrail müdahalesinin, 
komploda yer alan tüm unsurlann mas
kesini düşürdütü belirtildi. Kararda daha 
sonra şöyle devam edildi: 

"Suriye'deki kayma, durumun de
lerlendirilmesinde yapılan bir yanlışın 
sonucu deeildir. Colan'da ve Orta Dotu
aun dieer sorunlannda Amerikan em
peryalisUerinin planJan doerultusundaki 
bir çözümü amaçlayan bir siyasal çizgi
nin sonucudur." 

Lübnan 'ın parçalanmasırumn düşü
nülemeyecek bir ihtimal olmadılı belir
tilen LKP karannda, "taksim" önerisi
nin Suriye tarafından desteklendiei ve 
Arap hükümetierinin sessizlielnden de 
yararlanılarak bu tezin öne sürüldüRü 
saptandı. 

Karara şöyle devam edildi: "Suriye 
hükümeti geniş yurtsever cepheyi ve 
Lübnan-Filistin ittifakını bölmeyi amaç
lamıştır. Ne var kı, Suriye'nin doerudan 
müdahalesinin sonucunda güçler denge
sinin gericiler lehine deRiştiRI, henüz 
kesinleşmemiştir. " 

SOVYETLERIN KARARLI 
TUTUMU 

"Suriye, tecritçiler ve gerici gliçler 
arasındaki ittifak, bütün siyasal ve askeri 
yedeklerini tüketmiştir. Tripoll, Sayda, 
Sofar ve Beynıt çevresindeki silahlı mü
dahaleslnin ba.şan&lZIı�I. Saika çeteleri
nin ve yurtaever bölgedeki Suriye ajanla
nnın daRıbJmasl, Suriye kuvvetlerinin 
çekilmesini isteyen Sovyetler BiriiRi'nin 
kararlı tutumu ve Avrupa'daki Filistin 
direnişiyle dayanışma kampanyası sonu
cunda Suriye hükümetinin uluslararası 
düzeyde tecrit edilmesi, bu ittifakı açık 
bir sıyasal başıbozukluea düşünnüşlür. 
Avrupa'daki söz konusu kampanyada 
FrarulZ ve ıtalyan Komünist Partileri 
temel bir rol oynamışlardu." 

"Lübnan ilerici yurtsever hareketi 
ve Filistin direnişi, henüz kuUanılmamış 
bir potaruiyele sahiptir. Kitlelerin 
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LKP ULUS�L 
DEMOKRATIK 

LüBNAN KOMONIST PARTISI, 
SURIYE ORDUSU VE BAAS 
PARTISI ıÇINDE VE SURIYE 
HALKı ARASINDA HUZURSUZ
LUCUN ARTTıCINI BELIRTI
YOR. PARTI GENEL SEKRETE
RI, SURIYE'NIN SOLUN ZAFE
RINI ENGELLEMEK ıÇIN MO
DAHALESINI ÖZELLIKLE ZA
MANLADlCINI HATıRLATı
YOR. AYRıCA, SURIYE'NIN, 
FILIsTIN DIRENIŞINI VE LOB
NAN HALKıNı DIZE GETIRME
DEN, ıMZALADıCı ANLAŞMA 
HOKOMLERINE UYMA Y A NI
YETLI OLMADICı BELIRTILI
YOR. 

bugünkü aşamanın gereklerine uygun 
biçimde örgütlenmesi halinde, bu kiUe
lere dayanarak, Suriye-gericilik koalis
yonuna karşı bir direniş örgüUenmesi 
için gerekli koşullar yaratılabilir. Çünkü, 
son dönemde u�ratı1dıklan gerilemeye 
raemen, altı aylık çarpışmalardan sonra 
ortaya çıkan genel blanço Ilerlcl güçle
rin lehinedir." 

HRISTIYANlARIN DURUMU 

LKP Merkez Komitesi'nin karannda 
ülkedeki hristiyanlann durumuna d .. şu 
şekilde deRinildi: 

"Mücadelenin, ulusal kurtulu, ve 
Lübnan'ın birllll için bir mücadele biçi
mini alması nedeniyle, binlerce hristiyan 
tecritçi güçlerin siyasal ve moral baskı
sından kurtulmaya başlamışlıırdır. Bu 
çevı-eler gittikçe büyümektedır. Onlar 
da, kurtuluş yolunun, komplonun 
dürülmesi ve başanya ulaşmasında de�i1, 
Lübnan'ın, her türlü tedhiş ve sindirme· 
ye karşı tek güvence olan mez.heplere 
dayanmayan bır demokrasiye doRru ge
lişmesinde yattlRmm bilincine vannak-

tadırlar. " 
LKP yetkili organının karanna daha 

sonra şöyle devam edildi: 
"Lübnan halkçı güçlerinin ve kitle

lerinin ve Filistin direnişinin önündeki 
tek seçenek, Suriye işgaline ve tecritçi 
askeri baskıya karşı direnme yönündeki 
siyasal karan bir kez daha bütünlük için
de teyid etmektir". 

"HALK ORDUSU 
KURULMALıDıR" 

LKP'nin bu çözümlemelerinin so
nuç bölümünde de şu açıklamalar ) Il
pıldı: 

"Halkçı güçleri bölmek, oruan gü
venlik konusunda bir anarşi içinde tut
mak ve direnişin moral gücünü zayıf-

"Bu amaçla, Leslimiyetçi yada ço· 
cuksu goşist tutumla yurtsever ve ilerici 
güçlerin içinde yada kenarında ikincil 
çelişkileri keskinleştirme girişimlerine 
karşı kararlılıkla duran Lübnan komü
nisUeri; bazı siyasal derebeylerin ve pa
rah ajan provokalörlerin başvurduklan 
yurtsever kitlelerin birlilini parçalama. 
çabalarına da kesinHk!e karşıdırlar". 

DAHA GOÇLO DAYANIŞMA 

"Lübnan'daki bugünkü olaylar ve 
bu olaylardan güdülen amıç, Lübnan 
halkının ve FüiJUn direnifinin kaderi-

SON GERILEMEYE RAGMEN GENEL BLANÇO ILERICI GOÇLERIN LEHINEDIR! 

latmak amacıyla ilerici bölgelerde sürdü
rülen ekonomik ve askeri kuşatma kar
şısında, bu bölgelerin acıı zorunlulukla
nna cevap veren geçici bır yönetim 
programı oluşturulmasını öneriyoruz" . 

"Yurtsever ve ilerici askerl güçlerin, 
gitgide düzenıı bır ordu biçimini alan 
tecrltçl güçleri yenilgiye uıralabilecek 
bır biçimde yenıden örgütlenmesı halk 
ordusunun kurulmasını gerektlrlr ... " 

YURTSEVER CEPHE 

"Filistin direnişiyle kaynaşmış olan 
Lübnan yurtsever ve ilerici güçlerinin 
cephesinin güçlendirilmesi, kurulacak 
genış yurtsever cephenin etkin çekirde
eini oluşturabilir ve oluşturmalıdır. 
Yurtsever cephe, Suriye işgali karşısın
da ve tecritçi komplonun b07.guna ue
ratılması yönünde ortak tutum alma te
meli Ü7.erinde, yüreı!lnde Lübnan'ın, o
nun ulusal baeımsl7.lığının, ba�ımsız 
ulusal gelilimesinin çıkarlannı ve Filis
tin davasını taşıyan herkesi icine alacak
tır ... " 

nin sınırlannı da aşmaktadır. Tüm uıuuı 
kurtuluş hareketi tarihinin kritik bir a
nını yışamtktaylZ. Lübnan'da olup bi· 
tecekJerln, bütün Arap dünyasındaki du
rum üzerinde olumlu yada olumsuz etki
leri olacaktır". 

Bu konuda, Suriye komünisUerine, 
yurtseverlerine, ve Uericllerine ve Suriye 
ordusunun asker ve subaylannı büyük 
bir sorumlwuk düştüeü bildirilen karar 
metninde daha sonra şöyle dendi: 

"Uluslararası dayanışma kampanya
sı, Suriye rejiminden kaynaklanan gerici 
ilerlemenin (renlenmesinde önemli bir 
rol oynamıştır. Lübnan ve Filistin halk
lan ve bu halklann ilerici ve yurtsever 
güçleri, hem moral ve maddi biçimler al
tında, Hem de Suriye müdahalesinin kı
nanmasının sertleştirilmesi biçiminde, 
daha büyük bir dayanışma beklemekte
dirier. Bu dayanışma, Lübnan' ın birli· 
liııl ve Filistin direnişini koruyacak de
mokratik bir çÖ7.ÜJne varma yolunda, ö
nümüzdeki komplonun hüsrana uRratlla
caema olan inancı pckişl1recektir". 
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Avrupa'daki Filistin 

dayanışma kampanyası sonu
hükümetinin uluslararası 
edilmesi, bu ittifakı açık 

başıbozukluea düşünnüşlür. 
konusu kampanyada 

Komünist Partileri 
oynamışlardu." 

FILIsTIN DIRENIŞINI VE LOB
NAN HALKıNı DIZE GETIRME
DEN, ıMZALADıCı ANLAŞMA 
HOKOMLERINE UYMA Y A NI
YETLI OLMADICı BELIRTILI
YOR. YOR. 

bugünkü aşamanın gereklerine uygun 
biçimde örgütlenmesi halinde, bu kiUe
lere dayanarak, Suriye-gericilik koalis
yonuna karşı bir direniş örgüUenmesi 
için gerekli koşullar yaratılabilir. Çünkü, 
son dönemde u�ratı1dıklan gerilemeye 
raemen, altı aylık çarpışmalardan sonra 
ortaya çıkan genel blanço Ilerlcl güçle
rin lehinedir." 

HRISTIYANlARIN DURUMU 

LKP Merkez Komitesi'nin karannda 
ülkedeki hristiyanlann durumuna d .. şu 
şekilde deRinildi: 

"Mücadelenin, ulusal kurtulu, ve 
Lübnan'ın birllll için bir mücadele biçi
mini alması nedeniyle, binlerce hristiyan 
tecritecritecrtçi güçlerin siyasal ve moral baskı
sından kurtulmaya başlamışlıırdır. Bu 
çevı-eler gittikçe büyümektedır. Onlar 
da, kurtuluş yolunun, komplonun 
dürülmesi ve başanya ulaşmasında de�i1, 
Lübnan'ın, her türlü tedhiş ve sindirme· 

LKP'nin bu çözümlemelerinin so
nuç bölümünde de şu açıklamalar ) Il
pıldı: 

"Halkçı güçleri bölmek, oruan gü
venlik konusunda bir anarşi içinde tut
mak ve direnişin direnişin moral gücünü gücünü zayıf-zayıf-

"Lübnan'daki 
bu bu olaylardan 
halkının halkının 

SON GERILEMEYE RAGMEN GENEL BLANÇO ILERICI 

latmak amacıyla ilerici bölgelerde sürdü
rülen ekonomik ve askeri kuşatma kar
şısında, bu bölgelerin acıı zorunlulukla
nna cevap veren geçici bır yönetim 
programı oluşturulmasını öneriyoruz" . 

"Yurtsever ve ilerici askerl güçlerin, 
gitgide düzenıı bır ordu biçimini alan 
tecrltçl güçleri yenilgiye uıralabilecek 
bır biçimde yenıden örgütlenmesı halk 
ordusunun kurulmasını gerektlrlr ... " 

YURTSEVER CEPHE 

"Filistin direnişiyle kaynaşmış olan 
Lübnan yurtsever ve ilerici güçlerinin 
cephesinin güçlendirilmesi, kurulacak 
genış yurtsever cephenin etkin çekirde
eini oluşturabilir ve oluşturmalıdır. 
Yurtsever cephe, Suriye işgali karşısın
da ve tecritçi komplonun b07.guna ue
ratılması yönünde ortak tutum alma te
meli Ü7.erinde, yüreı!lnde Lübnan'ın, o
nun ulusal baeımsl7.lığının, ba�ımsız 

nin sınırlannı 
kurtuluş 
nını yışamtktaylZ. 
tecekJerln, 
rum üzerinde 
leri olacaktır". 

Bu konuda, 
yurtseverlerine, 
ordusunun 
bir sorumlwuk 
metninde 

"Uluslararası 
sı, Suriye 
ilerlemenin (renlenmesinde 
rol oynamıştır. Lübnan 
lan ve bu halklann 
güçleri, güçleri, güçler hem 
tında, Hem 
nanmasının 
daha büyük 
dirier. Bu 
liııl ve Filistin 
mokratik 
nümüzdeki 



"FAŞISTLERIN SALDıRGANLl
GINA OLANAK VE CESARET 
VEREN, BÜTÜN GERICI ARAP 
GÜÇLERININ VE EMPERYA
LIZMIN DESTEKLEDIGI VE FA
ŞISTLERE SILAH VE MADDI 
YARDIM SAGLA Y AN SURIYE 
MÜDAHALESI OLDU. BUGÜN
KÜ T1RMANMANIN BAŞ SO
RUMLULARI, NE GEMAYEL'
LER, NE ŞAMUN'LAR, NE 
FRANJIYE'LERDIR. ONLARı 
KORUYAN VE DESTEKLEYEN 
SURIYE'LI MüDAHALECILER
DIR." 

Paris'te bulundU'lu sırada L'Huma
Dite gazetesine bir demeç veten Lübnan 
Komünist Partisi genel se mteri Nlcolas 
Chaoui, gericilerin sa.Jdırganhlınl izin ve 
cesaret verenin, Suriye'nin müdahalesi 
olduRunu söyledi. Chaoui, bugünkü 
akeri tırmanmanın dunnasının tek şu
bnın, Suriye müdahalesine son vennek 
olduRunu bUdirdl. 

LKP genel sekreteri, Lübnan'dm 
du.rumu genel olarak ,öyle yorumladı: 

.. Şu andaki durumu belirieyen ana 
unsur, birkaç aydır süren ve soruınlulu
tu gerici güçlerin olan, askeri bnnanma
dır. Bundan, böylece gericilerin �tün
lütünün kanıtlandıeı sonucunu çıkarma
mak gerekir. Faşist yöneticilerin bütün 
yalancı pehlivanlık.lanna nlmen, yılın 
ilk ıyıanndan beri üstün durumda olan 
ilerici güçler olmuştur. Bunu gericiler de 
kabul etmek zorunda kaldılar. Ne var ki, 
(qisUerin u.ldırganlıllOl olanak veren 
te cesaretlendireo, bütün gerici Arap 
Mlerinln ve uluslllVUl emperyalizmin 
desteklediei ve f",iatlere allah ve maddi 
yardım ualayan Suriye müdahalesi 
oldu. 

Aıkeri bnna.nma vardır ama, siy"" 

« DURUMUN 

BAŞ SORUMLUSU 
• • 

SURIYE ' DIR » 

brmanma da vardır. ömeeln bugüne ka· 
dar Filistin'1i1erin önündeki temel Wep 
Kahlre anlaşmasına uymalan oldu. Geri· 
ciler, şimdi bu anlaşmalann aşılmış ol· 
dueunu söylemektedirler. Dış müdahale· 
den cesaret buJan gerlciler, Filistin 'Iile· 
rin genel silahsızlanmasını ve Arap ülke· 
leri içinde daRılmalmnı öne sürerek, 
Lübnan'da Filistin'lilerin bizzat varhlını 
tartışma konusu yapmaktadırtar. Bun· 
lar, hiçbir zaman bir tartışma temeli 
oluştunnası olanaksız olan komik koşul· 
lardır. Faşistlerin bu kibir gösterisi, as· 
lında, Arap ülkeleri içindeki ve dışında· 
ki işbirlikçilerlnden gördüklert desteRe 

sırUannı nasıl dayadıklarını göstermek· 
tedir. 

TAKSIM ÖNERISI 
YENIDEN GELIYOR 

Şunu belirtmtok gerekir ki, bugünkü 
tınnanmanın ba, sorumlulan, ne Gema· 
yel'ler, ne Şamun'lar, ne de Franjiye'ler· 
dir; onlan koruyan ye destekleyen Su· 
riye'lI müdahalecilerdir. Falanjistlerl, bir 

·wbşma içinde mantıksal tezleri ortaya 
koyarak ikna etmenin olanaklı oldueu· 

na ınanmak boştur. Bu brmanma, an· 
cak Suriye kuvvetlerinin ülkeyi bo,alt.
masıyla son bulacaktır. Bizim istedili· 
miz de budur. 

Gericilik, bir ara terkediimi, görü· 
nen bir tezi, Lübnan'ın taksimi tezini 
yeniden tezgahlamaktadır. Şunu belirt· 
rnek gerekir kı, Suriye ordusunun var· 
IıRı, halk düşmanı gOçlere, bu konuyu 
yeniden gündeme getirme ve bu yolda 
adımlar atma olanaRını vermektedir. 

KOMÜNISTLERLE 
SOSYALISTLERIN BIRllGI 

LKP genel sekreteri, Lübnan'daki 
olaylar içinde partisinin durumunu 
şöyle belirtti: 

" Partimiz birkaç yıl önce kurul· 
muş Ilerici CeDhe icindeki temel ş:ijçler
den biridir. Partimizin kendisinesaptadlRı 
heder her zaman için, ilerici güçlerin bır· 
lieini, ve ilk planda da Komünist Partisi 
ile Kemal Canpolat'ın Sosyalist Parlisi 
arasındaki ba�lan güçlendirmek olmu,· 
tur. Emperyalizmin ve iç gericililin 
komplolanna karşı mücadelemizdeki 
başlıca unsur olarak, bu birliei görmü· 
şüzdür. Şimdi de, bütün Lübnanh ilerici 
gUçleri ve çok sıkı baelar içinde bulun· 
du�umuz Filistin direnişini içine alan 
Cephe çerçevesi içinde eylemimizi sür· 
dürüyoruz. Bunalımın başından beri ta· 
kındılımız tavır, bütün Lübnanh ilerici 
güçlerin ve Filistin hareketinin tam 01-
muştur. Bu, birliAimize büyük bir güç 
katmış ve bu birli�in, güçlükleri aşması· 
nı, özellikle komünistlerle sosyalistleri 
bölme çabalannı yenmesini saflamıştır. 
Antikomünist kampanyalar şimdi de bit· 
miş deRiidip. 

Bizim önerilerimiz akılcı öneriler· 
dir. İnanıyoruz ki, bugünkü koşullarda, 
bunalımın çözümü için, bir uzlaşma çö· 
zümünden başka yol yoktur. Gerici güç. 
lerin hesaplannı yaptı Rı antikomünizm, 
yalnız bize delil, bütün ilericilere, Filis· 
tinlilere, ülkenin baeımsızh�ına ve birti· 
line yöneliktir. Müttefiklerimiz de bunu 
çok iyi bilmektedirter." 

SURIYE SOLUN ZAFERINI ÖNLEMEK ISTIYOR. 
Fqlııt ku ... ıı.rtn Tel Zaııtar'dak[ 

kaWam..ı, ve bunu Weyen günlerde Su· 
rtye ordUlUYIa ı,blrllll halinde gelişti· 
rUen hareket, bütün dünya Uerictlerinın 
tepkilini doRuroyor. Çe,IUI ulwlararıısı 
demokratik ve ilerici örgütler Filiatin ve 
Lübnan balkıyla dayarıı,mumnı ve Su· 
riye müdahalesi aleyhlndeki tutumlannı 
beUrtltken, LübDan KomUnist Partisl'nl 
LerDIil eden bir beyet Avrupa ülkelerin· 
deki tcmulanm geçen hafta tamamladı. 

L'{P heyetine bqkanbk eden Parti 
genel .nhıri Nlcolu Chaoui, temasla· 
n IlIUlOda Parlı'te blt buın toplanbsı 
yapb . .. Şu anda ıkı kamp bir 
savqın deRil, önceden planlanmış imha 
ve jenOlit eylemlerinin" bulunduRunu 
belirten Chaoui ,öyle dedi: "Suriye or· 
dusu ve Baas partisi Içindeki ve Suriye'· 
deki halk arasındaki huzursuılukla Ilgili 
haberter alıyoruz. Zamanla bu çelişkiler 
daha da sertle,ecektlr." 

"KUTSAL ITTİFAK" 

N. Chaout, Lübnan sorununa siya· 
sal bir çözüm bulmanın tek yolunun, 
Suriye müdahaleıine $On verilmesi oldu
Runu da hatırlattı. 

LKP Genel .. mieri bum toplanb· 
sında tU görüşleri de belirtti:· 

" Emperyalist komploya karşı yürüt· 
tüeümüz mücadelede yalnız olmadıetmı· 
zı bilmemiı; emperyaıizmin ve gerici 
Arap rejimierinin doRrudan doRruya,ls. 
rall'in ise dolaytı olarak desteklediRi Su· 
riye müdahale ordusu ile f&4lst milisler 
&rUındaki kutsal ittirakın kartısında, 
ondan daha güçlü olan ban, gUçleri koa· 
lisyonunun bizden yana olması, maddi 
ve siyasal yardımını eslrgememesi, müca· 
delemizdeki kararlılıeımızı irtınyor." 

MÜDAHALENIN AMACı SOLUN 
ILERLEMESINI ÖNLEM EKTI 

N. Chaoui, Lübnan gelişmelerini 
özetlerken, Suriye müdahaJeslnin rasla· 
dıRı zamanın, bu müdahalenin amacını 
açıkça ortaya koydu�unu şöyle açıkla· 
dı: 

"Dae savaşı diye nitelenen mücade· 
lemiz, başarı üstüne başarı kaıanarak 
bizi zarerln kapısına kadar �cıırdl. Ordu 
bozgun durumundaydı, (aşislierin işblr· 
likçisi Franjlye sarayından kaçmak zo· 
runda kaldı, gerici kuvvetlerin morali sı· 

rıra dU.lü. SoI'un Uerl oüıdUIU ye _ za· 
manda en geniş çevrelerin onayını kaza· 
nan refonn progrunı, saR ıçın blle ciddi 
ve kabul edilebilir görünmeye başladı. 

"Suriye, kuvvetlerini Lübnan 'a sok· 
mak için işte bu anı seçtl. Bunun açık 
amacı, solun zaferini önlemek ve saR 'ın 
askeri yenilgisinden sonra mümkün hale 
gelecek bir siyasal çözümün doRmasınl 
engeııemektl. 

Diler bir açıdan bakarsak da, Suri· 
ye saldıruı, önceki çatışmalarla karşılaş· 
tınlamayacak (elakeUerin doRmasına ne· 
den oldu." 

Nicolas Chaoui, "Suriye halkını ve 
onun ordusunu yakındın tanıdıklannı, 
halkın sesini duyuracaRına ve ordunun 
yola sokulaClAma Inandıklannı" söyle· 
dikten sonra, Lübnan'daki komploya ne· 
den olan gelişmeleri ,öyle özetledı: 

KOMPLONUN AMACı 

"Lübnan, son yıllarda demokratik 
özgürlükler düzeyinde önemli gelişmele· 
re tanık olmuşlur. Filistin direnişi, hal· 
kımızın uzun mücadelelerle kopardılı 
demokratik haklardan ve Ilerici güçlerin, 
mücadele örgütleri oluşlurma ve progra· 

muıı uygulama konusunda saeladıklm 
korumadan yararlanabilmiştir. Sosyalist 
ülkelerin, üçüncü dünya ülkelerinin ve 
dünyadaki demokratik güçlerin desteRi 
sayesinde Direniş hareketi dostlar ka· 
zanmış; vasHiklerinden korunmayı ha· 
şardılı Arap ülkelerine ve BM 'e Filistin 
halkının tek ve yasal temsilcisi olduRu' 
nu kabul ettinnlştir. Böylece, emper· 
yalizm için bu atılımı parçalamak, dar 
boyutlara sıkıştırmık zorunlu olmuş· 
tur." 

N. Chaoul, aynca, bu gelişmelerin, 
"Sina anlaşmasıyla aynı doerultuda ol· 
duRunu ve Orta Dolu 'da Amerikan Lar· 
zı bır yalancı·çözüme giriş oldueunu" 
belirtti. Chaoui şöyle dedi: "bu çözü· 
mün öz�lIiel, Filistin Arap halkının Çı' 
karlannı harcamasıdır." 

LKP genel sekreteri, iç savaşta bir 
anlaşma saRianması konusunda da şu 
görüşleri belirtti : "Teslim olunmayacAk
tır. Biliyoruz ki, Suriye yöneticileri i ... iıı 
önemli olan, görüşmelerin yapıldıgmın 
i1l1n edilmesinden ibarettir. Fakal lo'i1is· 
Lin direnişini ve Lübnan halkını di1.e ge· 
tırmeden, varılan anlaşmalan uyttulama· 
ya kesinlikle niyetleri yoklur." 
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başlıca unsur olarak, 
şüzdür. Şimdi de, bütün 
gUçleri ve çok sıkı 
du�umuz Filistin 
Cephe çerçevesi içinde 
dürüyoruz. Bunalımın 
kındılımız tavır, bütün 
güçlerin ve Filistin 
muştur. Bu, birliAimize 
katmış ve bu birli�in, 
nı, özellikle komünistlerle sosyalistleri 
bölme çabalannı yenmesini 
Antikomünist kampanyalar 
miş deRiidip. 

Bizim önerilerimiz 
dir. İnanıyoruz ki, 
bunalımın çözümü 
zümünden başka yol yoktur. 
lerin hesaplannı yaptı 
yalnız bize delil, bütün 
tinlilere, ülkenin baeımsızh�ına 
line yöneliktir. yöneliktir. Müttef
çok iyi bilmektedirter." iyi bilmektedirter." 

SURIYE SOLUN ZAFERINI ÖNLEMEK ISTIYOR. ISTIYOR. 
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sorununa siya· 
yolunun, 

LKP Genel .. mieri bum toplanb· 
sında tU görüşleri de belirtti:· 

" Emperyalist komploya karşı yürüt· 
tüeümüz mücadelede yalnız olmadıetmı· 
zı bilmemiı; emperyaıizmin ve gerici 
Arap rejimierinin doRrudan doRruya,ls. 
rall'in ise dolaytı olarak desteklediRi Su· 
riye müdahale ordusu ile f&4lst milisler 
&rUındaki kutsal ittirakın kartısında, 
ondan daha güçlü olan ban, gUçleri koa· 
lisyonunun bizden yana olması, maddi 
ve siyasal yardımını eslrgememesi, müca· 
delemizdeki kararlılıeımızı irtınyor." 

MÜDAHALENIN AMACı SOLUN 
ILERLEMESINI ÖNLEM EKTI 

N. Chaoui, Lübnan gelişmelerini 
özetlerken, Suriye müdahaJeslnin rasla· 
dıRı zamanın, bu müdahalenin amacını 
açıkça ortaya koydu�unu şöyle açıkla· 
dı: 

"Dae savaşı diye nitelenen mücade· 
lemiz, başarı üstüne başarı kaıanarak 
bizi zarerln kapısına kadar �cıırdl. Ordu 
bozgun durumundaydı, (aşislierin işblr· 

rıra dU.lü. SoI'un Uerl oüıdUIU ye _ za· 
manda en geniş çevrelerin onayını kaza· 
nan refonn progrunı, saR ıçın blle ciddi 
ve kabul edilebilir görünmeye başladı. 

"Suriye, kuvvetlerini Lübnan 'a sok· 
mak için işte bu anı seçtl. Bunun açık 
amacı, solun zaferini önlemek ve saR 'ın 
askeri yenilgisinden sonra mümkün hale 
gelecek bir siyasal çözümün doRmasınl 
engeııemektl. 

Diler bir açıdan bakarsak da, Suri· 
ye saldıruı, önceki çatışmalarla karşılaş· 
tınlamayacak (elakeUerin doRmasına ne· 
den oldu." 

Nicolas Chaoui, "Suriye halkını ve 
onun ordusunu yakındın tanıdıklannı, 
halkın sesini duyuracaRına ve ordunun 
yola sokulaClAma Inandıklannı" söyle· 
dikten sonra, Lübnan'daki komploya ne· 
den olan gelişmeleri ,öyle özetledı: 

KOMPLONUN AMACı 

"Lübnan, son yıllarda demokratik 
özgürlükler düzeyinde önemli gelişmele· 
re tanık olmuşlur. Filistin direnişi, hal· 
kımızın uzun mücadelelerle kopardılı 

muıı uygulama uygulama konusunda konusunda 
korumadan yararla
ülkelerin, üçüncü dünya 
dünyadaki demokratik 
sayesinde Direniş 
zanmış; vasHiklerinden 
şardılı Arap ülkelerine 
halkının tek ve yasal 
nu kabul ettinnlştir. Böylece, 
yalizm için bu atılımı parçalamak, dar 
boyutlara sıkıştırmık 
tur." 

N. Chaoul, aynca, 
"Sina anlaşmasıyla 
duRunu ve Orta Dolu 
zı bır yalancı·çözüme 
belirtti. Chaoui şöyle 
mün öz�lIiel, Filistin 
karlannı harcamasıdır." 

LKP genel sekret
anlaşma saRianması 
görüşleri belirtti : "Teslim 
tır. Biliyoruz ki, Suriye 
önemli olan, görüşmelerin 
i1l1n edilmesinden ibarettir. 
Lin direnişini ve Lübnan 
tırmeden, varılan anlaşmalan 



ŞAM"IN BÜYÜK YANıLGıSı 
JACQUES CQUBARO· 

juriye rejimi, Filistin direnişine ve Lübnan ilericilerine karŞı sav�� hin
gi sapkınlıkla itilebilmiştir? Ibşbn Hafıı Esat, Falanjistlerin SOlflN. geçip. 
Suudi Arabistan dolar1ı,,"., Washington'un övgüleri"i ve Tel Aviv'le Amman'
ın alkışlarını toplayarak, hangi amaçla ittifaklarını tersine çevirmiJtir? 

Şam'da egemen olan houralık, yerel sonuçları dışında, Mısır', kemiren 
hilstilıkan hiç de farklı değildir. 1967 ısrail gIdınsını" yarattıı. iwl kaybı
nın sonuçlarını gidermek için, iki rejim yöneticilerinin ortak düşminla uz
lışma ya da onunla ittifak yapma girişimleri arasındııki paraleli çizmemek 
olanaksızdır. 

SEDAT BURJUVAZIYE MEYDANI AÇıYOR 

Gerici güçler, 1967 yenilgisinden sonr.ı, bunun soruml��u�unu Mısır,ve 
Suriye hılklarının benimsediği ilerici rejimiere yıkmaya ıınştıler. Mısır cb. 
ordu genel kurmayının temizlenmesini de ıetiren bo�su�, Suriye'de ıynı bi
çimde sonuçlınmadı. Anti-emperyalist miiadelede birincı pla� rol oynayan 
Nısır'ın sahneden çekilişi gericilerin saldırısını kolaylaştırdı. Gıderek bu saldı
rılar hızlandı. Enver Sedat ve Hafız E5l.t Ekim 1973 savaşını girdikleri sır.ıda 
koşuılır çok nuikti. Mısır ve Suriye'nin bu konuda danışmadıklvı Sovyetler 
BirliAi'nin tutumu, durumun nazikiiiini belli ediyordu. Sedat'la Hafıı'ın ,una
cı ABD 'nin diyıloga girmeye zorlanmasıydı. Ekonominin çok düşük ci1ı.ey� olmısı gibi iç zorunlulukların baskısı altındaki Enver Sedat, Batı sermaye
sine " ıçılma" politikasında elini çabuk tuttu. Burjuvazinin palul.ınm.ıJI için 
meydını boşaını. 

HAFIZ ESAT'IN SORUNU 

Klhire, böylece "her koyun kendi bacaiından asılır" biçimindeki milli· 
y.tçi tutumu benimsedi. Bu dunımdiı Şom. IWılre'nln bu d6niIJIInO hay .... -
hkl. izleyen aynı iUçlerin baskısı �bnda. yalnızlıl. teritedilmiı oluyordu. 

Ancak Suriy. yöneticilerinin _ Mısır'dakinden t.ır1th bir sıy .... 
pıçler cienıesi .... dı. _·ın .. kı denetiminde ve bir hoı&öril biçimi altında 
da ...... Suriye Komilnlst Partisi'nin de yer aldılı ilerici partilerden oIupn 
bir Ulusal Cephe'nin var!ılı, Mısırıükine benzer bir sUrecin ,elişmajnin 6nO
ne _"..ıı.,. çıkarıyordu_ -

SuriY. yöneticileri. 1975 yıhnda, ABO'ye karıı iyi niy.tlerini ıc.nnı.
mü amacıyla Henry Kissinaer'in istemi üzerine Suriye kıyılarındaki petrol 
araştırma tekelini Amerikan Tripko şirketine veren anlaşmayı imı.aladllv. 
Bu, Suriye KomUnist Partisi'nin protestosuyla Urşılandı. 8w partisi için
de de bu ödÜllÜ kımya" sesler yUkseldi. Aynı yıl, başkent su rejiminin 
düzenlenmesi 45 milyon dolJR bir Amerikan firmasını verildi ve yine aynı 
protestolarla. wşılaştı. Bu anlaınw1In koşulları Suriye için gerçekten onur 
kırıcıydı. Projenin malzemeleri, taşıması ve serekli sigorta işlemleri Amerilwl 
firmasına ait olacaktı. Anlaşmanın bir maddesi, Suriye çimentosunun kulla
nılrrwı için Amerilan firmasının iznini şart koşuyordu. 

öZEL KESIM TlRMANIYOR 

Fakat, ülkenin içinde de paruitler, gayrimenkul spekUlasyonuyla geçinen 
"yeni zenginler" eksik değildi. 

Şam'ı ziyaret edenler ilk ıözlemleri larşısıncb. irkiliyortardı: ülkede bü
yük bir konut bunalımı varken, Kusioum tepesine ya dı hava alanını doğru 
siteler uzanıyordu. Pek kısa siire önce kemerleri sıkmasıyfa Un salan bu kentte 
artık lüks butikler, kabal'efer .. dım başıydı. 

Ozel sektör, son iki yılda, kamu sektörünün .işçilerini tehlikeli biçimde 
emecek kadar çarpık bir gelişme göstermişti. K.ımulaştırılmış bir işletmenin 
yöneticisi, SOO lira ücret alın bir· işçiye bır işveren tarafından 2000 lira teklif
te bulunulduğunu bana anlanıktan sonr.ı şöyle diyordu: 

"Eğer son plan bu gerçeklere göre yeniden düzenle,nmeıse, kımu sek. 
törü kısa nmanda kalifiye işçilerinden ve en iyi mühendislerinden yoksun 
kılacııktır." 

Arz-talep yasasının iştemesine 5l.ğlının )çrbestlik, çarkı Ja� da ç0"ı . e
ni zeııginlerin lehine döndürUyordu. Geçen yılki yüzde 30 otımndaki enfbs.. 
yonun satın alma gücünü ciddi biçimde düşürmesi bunu kanıtıadı. Fiyat ır
tışlan, iç spekülasyonun da etkicivl� ivir.e hızlandı. 

RlFAT ESAT. FLANJlST BIR MALlYECI ILE 

Birkaç yıl öncesine kadar yüksek memurların eraemı ıçın gosterilecek 
örnek bir ülke olın Suriye, artık bu nitelilini de yitirdi. Konuştujum yüksek 
memurlardan biri, bir devlet işletmesiyle dijeri ara.sında bile artık rüşvet 
beklendiğini söylüyordu. Gerçekte bu çUrüme, Başkan Hafız Esat'ın en ya
kın çevresine kadar tırımnmıştır. Başkan'ın kardeşi Rıfat Egt'ın, özellikle 
Boulros EI Khoury adlı Lübmn'lı Falanjist liderlerden bir maliyeci ile çevir
diKi işler, Ş.ı.m'da herkesin bildiği "slr"lardan biridir. Yarbıy Rıfat Esıt'ın 
aynı zamanda iktidarın muhafızııııyı .. görevli ve genel kurmaydan bağımsız 
Öıf"t askerı biriikierin başında oiması, ôurumU d;.h;; d: ;ığ!!'!�,tırmaktadır. 

YABANCI SERMAYEYE BACIMLlLlK 

KomUnistl.rin önerdili ,ibi öz.1 .. ktörı. kıımu .. ktöril aruıncı. ılutcl 
bir denge kurulmuı yerıne, ekonomik potansiyelin yüzde lO'inden çolunu 
tutın kamu sektöril ıitgide burjuvazinin çıkıtıarına koşulmakbcbr. 

V.nl beı yılhk pl.". y.banc:ı ser"",y.y. balımhhlı artınnk bu .... ıı. 
meyi dıN. cb hızlandır.ıeak niteliktedir. Kapitalist dünyanın �tu pari 
biJbalarından biri h;ıJine gelen Suudi Arabistan, Suriye'ye verdiii borçlann, 
fabrikaı ... yapımı y. da .... yalist ıiık.lerle ball."mıı projelerin .... Ç.kleıti
rilmesi için kullanılmanwını şart koşmakbdır. Sonaç: 1970-75 U3S1nda 
Suriy.·nin dıı ahıveriılerinde .... yalist ülk.lerin payı yllzde 24_2'den 2O.6·ya 
�k_n. ortak P...,.·ın payı YÜZd. 26.6·dan yüzde 40'0 çıkmı,tır_ "BD. 
bualiı $am·a. uç yıl öncesind.n .. kiz kııt tulıı "",ı .. tmaktadır ... 

SUUDı ARABISTAN'IN BASKıSı 

Saptadılı hedefler sol ..... fından pek .... ç.kçi bulun"",y." yeni beı YM
lık plan, Suriye'nin ya�ncı sermaye wşısındaki balımhhimı .-tnnk bu. 
.Iillmi ıUçl.ndir_l. benz.mektedir_ Ahnacak borçbıron ytlıde 2.5 Y' ,da 4 
,ibi düıOk t.ıi.lerl. ahnll'WI da t.ır1t.ımeyecektir. Valnız bu yıhn bOtçeiinde 
9 milyill1lk ,.lir. karıı 16 mllyill1lk nı;unf linIöriJIIIyor_ SurIy. y_dlor! 
bu açılı ha ... i kııynaklıı kapatacaktırl 

Suudi _istan'ın bu konudaki tutu·"'" .çıktır: lIOnOIOnnın ........ 
uut.ru ·Suriy.·nin siv-J çlzlisi Dımnde _i kurmaya çah.......-_ No 
yazık ki. iktidann merdivenlerinde buncbn doirudıın dOtrUY> ç .... aIJOYa
cak az :ldam yoktur_ 

Ve Q Suudı _istan. en baJia. Ui ..... Ceı!he'nin � ve lId 
. bakanı oı.n kom8nistlefle _'cdann (� _ 

atılıımında ınrlıdır_ Suriy. yetkilileri 5011 aylarda SK' y pa
saportbnnı ıeri aI""ıbır. kom8nlst 61retmon1or1 deli'"' y.-. ....... -
dir_ "ynı tilrden Iıiemlor!n iıçilere de uy .............. ___ bır r-
da yeni yayınlıınmıftlr_ 

KlSSINGER'1N TAnıcı 

Ki .. in ..... poIltliwınl bu .... çeklere uydurmu,tur_ IIlr lMIIIImII dokuz yıl
dır iıl'I altındaki bir DIkenin kurtırıl ..... için sonu ... lWIıır .-.eyı tir
dUrmekte_. çok ...... p.ıulıın"", ilrZusuylıı tutupn bır burj ..... lnln. kıındi
sini &eri ç.virmeyecetini delru hesapl.",ııtır_ . 

_ partısı içinde .. fın ıUçlenmesi ve KIıoi"....·in ....ııerı. ş""·da. 
"ne ezeli düşman ne de ezeli dost vardır" teıinin dolmasana yol açmttbr. 

Bu tezi benimsemek il •• diiı"""'lıın dost sayınııya bqlomok __ 
sadece bir adım farkı vardır. Işte, lDbnan buRllıml sarasanda da bu adım atıl
mıştır. Geçen ocak ayında Falanjistlerin sırtı yere ya,pı,tllı .urnIn, sqcdlr, 
Beyrut'Uki Sovy.t elçiliğine ,.nel bir anlııı""",ın koıullıınnı 6Innnıek _ 
Iki görevli gönderirken, aynı � Şam, 98 milletvekilinden 7O'Inln Urşl 
çıktığı fr.ınjiye'nin altıN. bir-eyer veriyor, Truva atı "Sa.ikJ"lan ilerici IÜÇIere 
ve Filistin direnişine larŞI sQrüyordu. Washinaton, Inil'in SurIye yöneticileri
nin bu tuu.ına Söz yum.ıcığı pr.ıntisini Ocak ve Mayıs ıylMınd.J. yenilecli. 

ESA T'IN DÜŞÜNDÜCÜ 

Başkın Haftz It.sann kıruındaki, ABD ile girişilebilecek uzl.ışmayı 
kotırmak üzere, kendisinin �şı çekeceii bir koalisyonu aerçekleştirmektir. 
E"t Sodat'ın t.rsine. Sovy.t1.r Birlıli il. de ipleri kOp"'ınıı"",ya çahımak. 
Udı:. Amacı, oynıdıiı oyundı bu lartl da sonuna kıdır saldımaktır. Oyunu
na OrdUn'le inifıka girerek başlamıştır. Ekonomik birlilin kurulmasından 
sonra, sır.ı "federuyon"a gelmiştir. Geriye de Filistin'lilerin yola ptirilmesi 
kalmıştır. 

Suriye yönetiCiileri, bir Filistin devletinin kurulmumcbn yanı olduklannı 
hiçbir nman açıklamamışlardır. 1974'te Kahire'de yapılan son Filistin ulu-
5l.1 konseyinde buna kırŞI dahi çıkmışla.rdır. 5Mkis'in Lübnan devletinin başı
na "seçilmesi"ndeo iki gün önce, Niyif Havatme ve daha sonr.ı Yaser Anfıt'· 
la görüşmeleri "ruıneb, ıener.ıl Esat Filistin'den "Suriye'ni" piney kesimi" 
olırık söz etmiştir. BDs'Çıbr ve diler Ar.ıp mill iyetç ileri, An" hiilIklarının 
oruk mücadele içindeki çeşltlillğini dikkate almayan milliyetçi ınlayışları 
nedeniyle, kendilerini bUtUn bu bölgenin temsilcileri olarak ıörmektedirler. 
Suriye'nin büyük yanılıısı da işte budur. 

Washington, Filistin devleti düşüncesinin terkedilmesine Iıtırf4hk, sınırtar 
sonradan tartışılmak üzere ısrail'in bir ölçüde geri çekilmesi önerisini yapmak 
için, bu fırsatı kaçırmamıştır tabii. 

Bışkın Eut da, çıkarlar .ansındaki bu uyuşmadan yararlınmak istemek
tedir. Ne var ki, Lübnan'a giren askerlerinin kırşılaştıjı halk tepkı.inin bü
yUklüğUnU v. kııpsıımını hesaplaya"",mııtır. Suriy.·nln lübnan'da "''''1' 
bir soluk duı. iktidatın çizgisine kıırıı sly ... 1 ınIICiIdelenin tirqD Illke lçın
de de yansımasını bulacıktır. Müdahalenin bir "aeılnti" olmadılı ,art1Imek
tedir. Tersine, kaderini serbestçe seçme hakkını dişe dış savunmaya lOfLtIN 
udar kırarh bir .hilkın direnişiyle karşılaşılmıştır. 

boşaını. 

HAFIZ ESAT'IN SORUNU 

böylece "her koyun kendi bacaiından asılır" biçimindeki milli· 
tutumu benimsedi. Bu dunımdiı Şom. IWılre'nln bu d6niIJIInO hay .... -

aynı iUçlerin baskısı �bnda. yalnızlıl. teritedilmiı oluyordu. 
Ancak Suriy. yöneticilerinin _ Mısır'dakinden t.ır1th bir sıy .... 

cienıesi .... dı. .... dı. .... _·ın .. kı .. kı .. denetiminde ve bir hoı&öril biçimi altında 
. Suriye Komilnlst Partisi'nin de yer aldılı ilerici partilerden oIupn 

Cephe'nin var!ılı, Mısırıükine benzer bir sUrecin ,elişmajnin 6nO
çıkarıyordu_ 
yöneticileri. 1975 yıhnda, ABO'ye karıı iyi niy.tlerini ıc.nnı.

amacıyla Henry Kissinaer'in istemi üzerine Suriye kıyılarındaki petrol 
tekelini Amerikan Tripko şirketine veren şirketine veren anlaşmayı imı.aladllv. 

KomUnist Partisi'nin protestosuyla Urşılandı. 8w partisi için
ödÜllÜ kımya" sesler yUkseldi. Aynı yıl, başkent su rejiminin 

45 milyon dolJR bir Amerikan firmasını verildi ve yine aynı 
wşılaştı. Bu anlaınw1In koşulları Suriye Suriye Sur için gerçekten onur 

Projenin malzemeleri, taşıması ve serekli sigorta işlemleri Amerilwl 
olacaktı. Anlaşmanın bir maddesi, Suriye çimentosunun kulla

Amerilan firmasının iznini şart koşuyordu. 

öZEL KESIM TlRMANIYOR 

ülkenin içinde de paruitler, gayrimenkul spekUlasyonuyla geçinen 
zenginler" eksik değildi. 

ziyaret edenler ilk ıözlemleri larşısıncb. irkiliyortardı: ülkede bü
konut bunalımı varken, Kusioum tepesine ya dı hava alanını doğru 

uzanıyordu. Pek kısa siire önce kemerleri sıkmasıyfa Un salan bu kentte 
butikler, kabal'efer .. dım başıydı. 

Ozel sektör, son iki yılda, kamu sektörünün .işçilerini tehlikeli biçimde 
emecek kadar çarpık bir gelişme göstermişti. K.ımulaştırılmış bir işletmenin 

SOO lira ücret alın bir· işçiye bır işveren tarafından 2000 lira teklif
bulunulduğunu bana anlanıktan sonr.ı şöyle diyordu: 

son plan bu gerçeklere göre yeniden düzenle,nmeıse, kımu sek. 
nmanda kalifiye işçilerinden ve en iyi mühendislerinden yoksun 

Arz-talep yasasının iştemesine 5l.ğlının )çrbestlik, )çrbestlik, )çrbes çarkı Ja� da ç0"ı . e
zeııginlerin lehine döndürUyordu. Geçen yılki yüzde 30 otımndaki enf

ç0"ı 
enf

ç0"ı 
bs.. 

alma gücünü ciddi biçimde düşürmesi bunu kanıtıadı. Fiyat ır
spekülasyonun da etkicivl� ivir.e hızlandı. 

RlFAT ESAT. FLANJlST BIR MALlYECI ILE 

yıl öncesine kadar yüksek memurların eraemı ıçın gosterilecek 
ülke olın Suriye, artık bu nitelilini de yitirdi. Konuştujum yüksek 

memurlardan biri, bir devlet işletmesiyle dijeri ara.sında bile artık rüşvet 
söylüyordu. Gerçekte bu çUrüme, Başkan Hafız Esat'ın en ya

çevresine kadar tırımnmıştır. Başkan'ın kardeşi Rıfat Egt'ın, özellikle 
Khoury adlı Lübmn'lı Falanjist liderlerden bir maliyeci ile çevir

.çıktır: 
uut.ru ·Suriy.·nin siv-J çlzlisi çlzlisi Dımnde _i kurmaya 
yazık ki. iktidann merdivenlerinde merdivenlerinde buncbn doirudıın dOtrUY> 
cak az :ldam yoktur_ 

Ve Q Suudı _istan. en baJia. Ui ..... Ceı!he'nin 
. bakanı oı.n kom8nistlefle _'cdann (� 

atılıımında ınrlıdır_ Suriy. yetkilileri 5011 aylarda 
saportbnnı ıeri aI""ıbır. kom8nlst kom8nlst kom8nls 61retmon1or1 del
dir_ "ynı tilrden Iıiemlor!n iıçilere de uy .............. 
da yeni yayınlıınmıftlr_ 

KlSSINGER'1N TAnıcı 

Ki .. in ..... Ki .. in ..... Ki poIltliwınl bu .... çeklere bu .... çeklere bu .... uydurmu,tur
dır iıl'I altındaki bir DIkenin kurtırıl ..... için sonu ... lWIıır 
dUrmekte_. çok ...... p.ıulıın"", ilrZusuylıı tutupn 
sini &eri ç.virmeyecetini delru hesapl.",ııtır_ . 

_ partısı içinde .. fın ıUçlenmesi ve KIıoi"
"ne ezeli düşman ne de ezeli dost vardır" teıinin dolmasana 

Bu tezi benimsemek il •• il •• il diiı"""'lıın dost say
sadece bir adım farkı vardır. Işte, lDbnan buRllıml 
mıştır. Geçen ocak ayında Falanjistlerin sırtı yere ya,pı,tllı 
Beyrut'Uki Sovy.t elçiliğine ,.nel bir anlııı""",ın ııı""",ın ııı koıul
Iki görevli gönderirken, aynı � Şam, 98 milletvekilinden 
çıktığı fr.ınjiye'nin altıN. bir-bir-bir eyer veriyor, Truva atı 
ve Filistin direnişine larŞI sQrüyordu. Washinaton, In
nin bu tuu.ına Söz yum.ıcığı pr.ıntisini Ocak ve 

ESA T'IN DÜŞÜNDÜCÜ 

Başkın Haftz It.sann kıruındaki, ABD ile 
kotırmak üzere, kendisinin �şı çekeceii bir koalisyonu 
E"t Sodat'ın t.rsine. Sovy.t1.r Birlıli il. de ipleri 
Udı:E"t :E"t 

. Amacı, oynıdıiı oyundı bu bu lartl da sonuna kıdır 
na OrdUn'le inifıka girerek başlamıştır. Ekonomik 
sonra, sır.ı "federuyon"a gelmiştir. Geriye de Filistin'lilerin 
kalmıştır. 

Suriye yönetiCiileri, bir Filistin devletinin kurulmumcbn 
hiçbir nman açıklamamışlardır. 1974'te Kahire'de 
5l.1 konseyinde buna kırŞI dahi çıkmışla.rdır. 5Mkis'in 
na "seçilmesi"ndeo iki gün önce, Niyif Havatme ve 
la görüşmeleri "ruıneb, ıener.ıl Esat Filistin'den "Suriye'ni" 
olırık söz etmiştir. BDs'Çıbr ve diler Ar.ıp mill iyet
oruk mücadele içindeki çeşltlillğini dikkate almayan 
nedeniyle, kendilerini bUtUn bu bölgenin temsilcileri 
Suriye'nin büyük yanılıısı da işte budur. 

Washington, Filistin devleti düşüncesinin terkedi
sonradan tartışılmak üzere ısrail'in bir ölçüde geri çekilmesi önerisini 
için, bu fırsatı kaçırmamıştır tabii. 

Bışkın Eut da, çıkarlar .ansındaki bu uyuşmadan 
tedir. Ne var ki, Lübnan'a giren askerlerinin kırşılaştıjı 
yUklüğUnU v. kııpsıımını hesaplaya"",mııtır. Suriy.·nln 
bir soluk duı. iktidatın çizgisine kıırıı sly ... 1 ınIICiIdelenin 



KOLTOR ve SANATTA YARAYAS 
• • • • 

BIR OZANIN GELIŞIMI 
NURER UGURLU 

ŞUrimldn Mçktn oaanlanndan biri de hiç ku,ku· 
IUI Kemal özer'dir. Onun 1959'dan önce batl.Ylp, 
,unUmUsa dek uun.an ,Iir çlzllllne nemel bir yakl.· 
,ımı. baktılunısda; bu ,enel ,örünUmU, ,tire uıun bır 
.ur. IR ftl'meaine ralmen, 1975 aonund. y.yınladı· 
Iİ albncı kltabıyla noktalarnı" bir anlamda 'Kemal 
ÖHr ,Uriuin ıeıı,lmlui ..,.ılerni,tir. 

Bu _rıi1emede Kemal Özer ,Ilrine yaklatmenm 
.. onun 1ıÖ&cilk, Imıe ve tltillllhıden bUtUnlute 
ftI"IDanın yeni nnainllklerini oıı.ya çıkardılı "GW 
Yordamı"j oun kI,mlln! biçim ç.bua ıçınde olu,tu
nubD dayendıl_ dqUncenin daha çok yalnıJltk, bun· 
",oluk Ye tedlrflnllk olmua blsl YaıULı'ıY. dU,ünne' 
meUdir. ÇünkU Kem&ı Özet Ilk kitabınd. bir dU,üoce
ye yulanmamlf ve bir düny. ,öril,ünU olu,tumwnı, 
olmuına ralmen ,Iirini Türk ,Ur ,eleneline balıama· 
lUn .. o ,elen4kten yararlanınanın önemini Mzen bir 
ocan olarak belinni,tir. Onun "Gül Yordamı"nda 
tlti&likle önenuıedill biçim; özeUilde ölçü, uyak, im
"i uyum .. deyi, ,Ure yeni bir öz ,etirdilini kanıtla
mıyora d., cbu ve .çkln bir ozenl. kar,ı kar,ıy. 
kaklılımııı bel,e1iyordu. Türk ,Ur ıelenelinden bi
çim olaralc: yararlanan Kem.1 özer, ,!irini biçim .. ! bir 
",talıkı. pekittirerek ve (iderek yoluDI .. tırarak wr· 
dllrilr. 

1960'lard. "ölü Bir Yu". varır. Bu yıııarda bi· 
çimael kayıı ,iinel olu,umla birlikte yürür. H.tta ki· 
mı yerde biçim ,iire .Iır b.ıu. Bu kitabıyı. Kemal 
Our, bir biçim ozanı olarak ıörünmeklen ve bu dol
rultuda wW .. mlf bulunmaktan çekinmez. lık kita· 
bındaki özü bu kere daha d. loyut1ayarak, lÖzcUklere 
dell,lk anlamlar ve çalrı,ımlar yllldeyerek lÜrd.ürür. 
Oyle ki biçim unııı ve biçime verdili önem onu 
Türk ,ilr ıelenelinden uzakl .. tırıp B.tı ,iirinin özel· 
IIkl. Fr&n.IlZ ,iirinin '.one' ka1ıbın& yaklattırır. 
"ölü bir Yu" ,enel olarak Kem.1 Özer'in kendi y.pı· 
Imdan, dünya ıörütünden batta dah. önceki ,iirinden 
aoyut1aDdlll bir dönemdir. Şiir.1 kay,ı ve bu dolrul· 
tudakl yolun ç.b. ,iderek özü biçim içinde eiitmi,· 
tir. özer ,;bi yeteneRi ve ,iirtel u.tallRı olan bir ozan 
için "ölü Bir Yu" çıkı, yolu kapalı bir çalı,menın 
ürünüdür. 

Bu çıkmaz yolun çıkm�hlını ve tedirginliIini 
çok ,eçmeden yürelinde duyan özer, ,iir anlayı,ın· 
d. ve ,iirinin y.pı.ınd. bir .tılım daha yaparak "Tut· 
uk Kan". uI" U'. Bu kitabınd. özer, ,iirlnin biçim
.. i özenini y.v .. yav., bırakm.mn, hatta B.tı ,iir ,e' 
lenelindeD hızı. uı.kl .. ıp. kendi ,lir ,elenelimizden 
yararlanm.nın yollarını ar.yar.k yeni bir tenteze var· 
mak i.ter. Bu Rntez ona yeni ,iir .. 1 olantlUar verir
ken, IÜrdürdütü dize ve IÖzcük U.taIltl bir yerde onu 
,iirinin doruRuna verdım ama-artık Kemal Özer için 
,iirin iç zen(inliRi ve biçim u.tahlı yeterli deRildir. 
Çünkü şiiri öz yönüyle bir çıkmaıa ,irip saplanmı,tır. 
Özer'in bu çıkmazı ,örmelinde 1960 ıonruı Türkiye· 
ainin hızı. deli,mesi, toplum .. 1 ve ekonomik ıorun
ların Öne çıkmuı ve aiy.sal bilinçlenmenin belirıin 
'le etkın olmaaının payı büyüktür. Türkiye'nin hlZla 
liyaaal ve dü,ünael bir olu,um içinde ,eH,meli, kimi 
öze inmeyen biçimael yenilikler ve üat y.pı deli,ik· 
likleri bir ozan olarak Kem.1 özer'j de etkiler. Şiiri· 
ni bu yeni ıe!i,menin yar.ttılı tiyatal ,eli,me dot· 
rultu.unda olu,turmak dü,ünce.iyle yazm.yı " tatil" 
edip, bir kö,eye çekilir. Bu kÖteye çekili, ve Türki· 
ye'nin .iyual, dü,ünsel ,eli,mell içinde az ıürmez. 
Kem.1 özer on yıl libi uzun bir zaman keliti içinde 
,iir y.yınlarnu. O kadar ki, Kemal Özer ,ibi Rçkin 
bir oZlnın ,iiri bıraktılı Y'rıııı ,Iderek ,eçerUk ka· 
z.nır. 

Bu on yıl ,ibi uzun bir .u.m. dönemi içinde Ke· 
mal özer ılbi .eçkin, cin. ve biçim ueluı bir ozan ne 
y'pmı,tır? Bu .orunun kıı,ılılını özer;in N.m. dö
neminden ıonr. y.yınl.dIRı ,iirlerde ve yazdılı yazı· 
lard. ,örebiliriz. Onun özellikle ,iirini olu,tur.n dü· 
,üncelerin bir yan.ım .. ı ol.n yazılarını ilıiyle izlemek 
,erekir. Bu yazılarınd.n ve y.yınl.dIRı ,iirlerden yola 
çık.rak Kem.1 Özer ,Iirinin Ikinci dönemine y.kl ... • 
biliriz. 

Kem.1 özer'in öz ve içerik "Derıahı"nın o bü· 
yUk, o çileli kapı.ından içeri ıiri,ı 1970'leri bulur. Bi· 
çimln titiz u.tuı Özer, özün ve ,erçekçillRln çaRd .. 
i,çiti olar.k; onnı ol.yların zorı.dıtı ıünlerin hızlı 
detı,imini ıeçirerek devinim.iz ve durıun ,Iiri ıeç· 
mi," bir .nı ıibi bır.kar.k, yazdıRını kıya.ıy. yarıı· 
IILI1L. dönemine ,irer. Kendiıini ve çevre.ini olu,tur.n 
ol.ylar., lIy ... 1 ıeli,melere ve toplumlal deRi,melere 
oı.bildilince .çılır. y.,.dıtı toplumd. en büyük de· 
Rer biriminin emek oldulu dü,ünc"i yollunluk k.· 
nndıktan b.,ka, Kem.1 özer'l eylem içine çeker. 

Onun için .rtık bir 'ıırev', bir 'direni,',  bir 'yürü
yü,' herh.n'; bir olay deıııdir. Ki,i olarak bu eylem' 
ler Içinde bulunm ... bile, ozan olar.k bu eylemler 
içinde bulunm.nın IonımluluiZunu ta,ıyar.k "Şiir 

,eldi ıorumlulula dayandı" IÖzünün altına Irnuaıru 
rah.tç • •  tar. Bir ozan olarak Kemal özer'l, Amerikan 
empery.lizmlnin Türkıye üzerindeki oyunlannı lanet· 
leme, .. -atlama yUrUyU,UDde; 6. FUo'nun ı.tanbul'un 
m.vi au!anru Idrletmellnl prote.to eden ,ençler ara· 
ıında ,örebillrls. "Kanıt Puar"lD meydan bVluınd. 
elindeki &ilah delU, ,lırdir. Toplumaal dUtüDcenin, al· 
yual bilincin etkin .. Ii olan ,IIrinl bu dolrultud. hız· 
la bilemele hatlar. Artık Kemal Özer'ln elindeki ailah 
belUdir ve .dı konmu,tur: ŞUr. Bu .omutlama niteliii 
yolun ve etldn dbelerdlr. 

Bu dü,üncellnl dah. belirtin kılarak "Bulanıldık· 
tan, adan, kapalılıktan çıkarlananların kar,ııın. 
bvramlardan, terimlerden arınmı,ı yalın bır dme, 
herketin her an ıçınde y .. adılı, bildiiZI eonınlardan 
yol. çıkarak, onIan açımlıyarak" dikilir. Giderek 
özer, düny.ya baklfını, y .. amı kavr.yı,ını yolunı .. • 
tırır, peld,tirir. Önüne Çıkan en,eneri .. mak Için ön' 
ce kendilinden b .. lamak ıerellni duyar. Buı eorul.· 
n önce kendiline ıorup, cevaplarken daha önceki 
ozan Kemal özer'I kıyuıya ele,Urip, yarıılam.kt.n 
da çekinmez. Etkin bır özele,tirl Içine ,irerken, ken· 
dlaini eQ:iteeek, be.liyecek ve ,eU,Urecek tek kaynak 
Türk ,iiridır, Türk inaanıdır. Y.,am .. b.kı,ı, düny.yı 
kavrayı,ı onun Için &rtık IÜrekli bir kav,.dır. Şıır de 
bu kavıanın bilincini vermekle yükümlü olm.hdıı. 
Şiir, &rtık onun için kav,anın bir parçuıdır. Giderek 
"Kav,.nın YÜI'eli"dir. Bu. k.vı' Türkiye'nin çileli, 
yokaul ve ezilen emekçi halkının kav,uıdır. Daha 
büyük bir açılımı. bu kav,., bütün dünya emekçileri· 
nin k.Vluıdır. Bu kav,.yı bir ozan olarak yürellnde 
y .. amalıdır, yarııaından yol. çıkan Kemal özer; bü' 
tün bir ömUr bu kavıanın içinde yer .lm.nın, .ynı uf
t. bulunmanın kıvancını yiireRinde duyarak "OziJÜ· 
Düm am. övünüyorum" ,UriDi yazarak, kendiliyle, 
keDdi ,eçmi,iyle korkuNzc, pl.,ır. bunca ,eç 
kaldıRım. üı.lÜnUm , bUI&Dıkhktan ııyırıp y.,amı' 
açmakta çalı,bn ellere ' ... , UziJÜnüm inI&Dın d.lıl.n 
yiirelini , bir dizeyle blrle,tirmek için i bunca ,eç 
kaldılına ,liderimin , am. övünüyorum ,ene de 
karde,ler , kav,.y. ,;rmekte ,ecikaem bile i yanınızd. 
ol.c.lımı yaratırken zateri ' diyerek 1970 Türkiyeli'· 
nin etkin toplumaal ve .iyaaal ol.ylarının bilinçli du· 
yarlılını yUre'inde duyarak. yeni Kemal özer ,iirinı 
olu,turmala batlar. Bu olu,uma, yani "Kav,.nın YÜ' 
reli"ne onun toph.ımculuRa ıeçi, döneminin ilk kita· 
bı ,özüyle b.kabiliriz. O kitaptaki ,iirleri bu açıdan; 
inancı, umudu, .ydınlılı, yarını, ark.da,hlı, kavı.yı 
ve ceaareti aoyut bir kavram olmaktan çıkarıp, y .... 
menlD en ıomut bir kar,ılılı olarak yorumlar. 

"Kav,anın Yüreli"nin uzantııı olan yeni ,Urlerle 
Kemal Özer, 1971 Türkiye'ainin en çalkantılı, ol.lan· 
ü.tü ve ıerçek dı,ıdönemiol.n 12 M.rt'a;onun insan· 
lık dı,ı, çal dı,ı ta,ı.t uYlUlamalarl. vardılı dikta.ı· 
n.; onun cin.yetlerine, kıyımlarına ve .ilablı ba.kınla· 
rına ölümü hiçe .. yarak kar,ı çıkan, direnen ve ra,iz· 
me kar,ı .. va,.n ,ençlikle, i,çiyle birlikte dikilir. 

Artık Kemal özet, 12 Mart f .. iat bukı dönemi· 
nin acılı ve kan.yan olaylanna tanıklık etmek, yarına 

"ALADACLI MIHO" VE AST 

OMER POLAT'IN KOY SEYIRLIK OYUNU ANLA. 
TIM BiçiMINDEN YARARLANARAK YAZDICı 
"ALADACLI MIHO" BAŞARıYLA SURUYOR. 

Bır &üredir, Gençlık Parkı Açıkh.va Ttyatroeu 'n
da sergilenmekle olan Ankara Sanat Tiyatrosunun 
'·Aı.dallı Mıho" IıirnU oyunu ÇeıllU halk k .. lmleri· 
nın ilgisiyle k.r,ılanmaktadır. 

Köy seylrıık oyunlarının biçimsel yaptıından tek
nik ve estetik ögelerinden yararlanılarak yazılan oyun
da bir yandan köy alııının dülUnU anlatılırken, bır 
y.ndan da alanın, beyin kull.nndan biri olan Mıho'
nun öyküsü anlatılıyor. Köy dülUnlerinln ılmg .. ı hall· 
ne gelen davul·zuma oyun batlarnad.n önce tly.tro
nun kaplSmda seyircileri ku,ıhyor. uzun ıUre d.vul· 
zuma e,lIlinde seyircilerı ordan geçen vatand.,ı., 
oyunlar oyn.yıp turkUler si�ylüyorlu. 

Başarıyla sUren oyunun yönetmeniiiini Erol De
mıröz yapıyor. Qekor ve kosWmlert AST ç.h,anlaM· 
ca gerçekle,tlrUml,. 

Ankara Sanat Tiyatrosu çalltmal.nnı 29 Alu,
toı'ı kadar Gençıık Parkı'nda IÜrdUrecek; daha ıonra 
31 "luııOS tarihinde tzmlr Fuan Açıkh.va Tiyatro· 
su 'nda çalı,maıannı Aladallı Mıho ve Nereye P.yldar 
.dlı oyunlarla sürdUrecek. 

bu in_nlık dı,ı dönemden bir iz olNn bırakmak ama
cıyla duyarlı,ını ve bilincini yat.dılı ç.lkantılı lUnle
rin TUrklye'lIne çevirir. Bu t.anıkh'ınd. ,linel çabayı 
elden bırakmıyarak ve top)umeu dünya ,örü,ünü yo· 
.unl .. tııarak "Günce)"i yuma" , onu izlemele yö
neUr. Olayları olanca canhh,ıyla. tqıyarak "Ya,adılı· 
mız Günlerin Şlirleri"nl yUrelLmlzL burkarak ve kara· 
mlSl kurcaJıyarak, bize ul .. muına, bizi uyannuma, 
bir yerde bizi lInmuana özen ,ö.terir. Bu özende Ke· 
mal özer için artık biçim önemlı delildir. Onun için 
önemli olanı, n", nuıl ve kime lÖyUyecelLnl bilmek· 
tir. özer'ln bu döneminde ,iirinin ösü, biçime ece. 
mendil'. ŞUrtnln zanut olarak yapı.ına ıö.terilen 
özen ve titizlik biraz ıeride kalmı,tır. Ö1:er Için önem' 
U olan "Okurla ıu,klyl öne alan, onunla bütünle,me
yi NIlayan, nitelik yönünden oldulu kadar. nicelik 
yönünden de ,eni,Hli, büyümeyi, çolalmayı amaçlı· 
yan bir edebiyatıır." Bu açıdan, toplumcu oumn ıö· 
rnl ,UrinL ıomutlamah;açıkhlı, yalıniılı önem .. mell 
ve halkın duyarlılını olu,turan "Güncel" olaylann 
önemini kavramalıdır. Kem.1 özer', löre; IÜncel olay· 
lar ıeçlci ve yüzey .. 1 bir ıörünüm Içinde bulunmala· 
rına ratmen ,erçekte herbiri toplumuı bır derinlik 
ve etkin bir öz ta,lrIar. 

Bır JÜre .onra onun bu dü,üncelerine daha bir 
,,�ıklık ,etirerek i tUrkü lilah olmalı alzında ' ailah 
olıı'alı elinde bil'; i yüre,inde inanç .ilah olmalı " 
dlye, .. k berke.in ya,amı "vunm.la katılmuını i.ter. 
Böyle. e Kemal özer, "Sen de Katılmalliin Yatanı 
Savunmaı."daki ,iirlerine ul .. ır. 

Bu Kit.bında özer, "y .. ananın ıomutlanıp yeni· 
den y.,anır kılınmuını" i.terkan , dah. önce belirt· 
tilimiz yalınhk ve IÜncellik ıibi ozan.ı özellikleri de 
titizlikle IÜrdürür. Bu ç.b •• ında özer'in "Çalımızın 
,erçek ikilemi kapitalizm ve IOlYallım &!'Uındaki ç •. 
tı,m.yı .. ve bu çatı,m.yı Türkiye'nin tarih.1 ,eli,i· 
mi içinde "rıilemek iıt�rken .orunu "tetik .çıdan 
da biraz dab. çekici kılmuı ,erekmektedir. Daha ön· 
ceki ,iirlerinde belirtin kıldılı u.tahlını yeni boyutlar 
içinde ,eıı,tirmeli Kem.1 Özer ,ibi bir ozan için zor 
olm .... ıerekir. Çünkü o u.tahtın bu ıeni, dü,ünce 
urukları içindeki .çllltnı etkin ve lÜçliJ ol.c.ktır. 

Bu .on ,iirlerinde onun bir batka iltinç ,eli,me· 
.ine de tanık oluruz. Bu, tarih .. ! olu,umları IÜncel 
boyutlar içinde .unm.k ve onl.r. yeni duyarlıklar. 
yeni çalrı,ımlar ,etirmek. Bir b .. ka deyi,le, Türkiye· 
nin tunuel ,eli,imini, ıeçirdili dönemler içindeki 
olaylarayulanarak ve onları ıüncel bir yorum içinde 
ıomutl.yarak bUJÜne uzanmak. Bizce Kemal özer ,i· 
irinin vardlRı en belirgin ve �n etkin .. am. bu 01 .. 
,erek. Bu .,amada özer, ,iirini d.h. büyük, daha ıe· 
ni, bir .çıya vardırıp ve onun biçimin u.ta IÜz,ecin· 
den titizııkle ıeçirip .omuttaru ve bu ıomutlamaaın. 
bel'elel kaynaldar _RI.raa edebiy.tımıı;ın ıÜ%el ve 
etkin ,iirlerini, d"tanlarını yaz.c.Rını lÖyleyebiliriz. 
Vardılı dünya ,örü,ü, uı.,tIRı Inuncd ve evren.1 yo· 
rum &rtık Kem.1 özer'i bızi. bu ,.!i,im çizailinde 
olu,tur.cak bir ,örünüm içindedir. 
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da sergilenmekle olan Ankara Sanat Tiyatrosunun 
'·Aı.dallı Mıho" IıirnU oyunu ÇeıllU halk k .. lmleri· 
nın ilgisiyle k.r,ılanmaktadır. 

Köy seylrıık oyunlarının biçimsel yaptıından tek
nik ve estetik ögelerinden yararlanılarak yazılan oyun
da bir yandan köy alııının dülUnU anlatılırken, bır 
y.ndan da alanın, beyin kull.nndan biri olan Mıho'
nun öyküsü anlatılıyor. Köy dülUnlerinln ılmg .. ı hall· 
ne gelen davul·zuma oyun batlarnad.n önce tly.tro
nun kaplSmda seyircileri ku,ıhyor. uzun ıUre d.vul· 
zuma e,lIlinde seyircilerı ordan geçen vatand.,ı., 
oyunlar oyn.yıp turkUler si�ylüyorlu. 

Başarıyla sUren oyunun yönetmeniiiini Erol De
mıröz yapıyor. Qekor ve kosWmlert AST ç.h,anlaM· 
ca gerçekle,tlrUml,. 

Ankara Sanat Tiyatrosu çalltmal.nnı 29 Alu,

,,�ıklık ,etirerek i tUrkü lilah 
olıı'alı elinde bil'; i yüre,inde 
dlye, .. k berke.in ya,amı "vunm.la 
Böyle. e Kemal özer, "Sen de 
Savunmaı."daki ,iirlerine ul .. 

Bu Kit.bında özer, "y .. ananın 
den y.,anır kılınmuını" i.terkan 
tilimiz yalınhk ve IÜncellik ıibi 
titizlikle IÜrdürür. Bu ç.b •• ç.b •• ç.b ında 
,erçek ikilemi kapitalizm ve IOlYallım &!'Uındaki 
tı,m.yı .. ve bu çatı,m.yı Türkiye
mi içinde "rıilemek iıt�rken 
da biraz dab. çekici kılmuı ,erekmektedir. 
ceki ,iirlerinde belirtin kıldılı u.tahlını 
içinde ,eıı,tirmeli Kem.1 Özer 
olm .... ıerekir. Çünkü o u.tahtın bu 
urukları içindeki .çllltnı etkin ve 

Bu .on ,iirlerinde onun bir 
.ine de tanık oluruz. Bu, tarih 
boyutlar içinde .unm.k ve onl.r. 
yeni çalrı,ımlar ,etirmek. Bir b 
nin tunuel ,eli,imini, ıeçirdili 
olaylarayulanarak ve onları ıüncel 
ıomutl.yarak bUJÜne uzanmak. 
irinin vardlRı en belirgin ve �n 
,erek. Bu .,amada özer, ,iirini 
ni, bir .çıya vardırıp ve onun 
den titizııkle ıeçirip .omuttaru 
bel'elel kaynaldar _RI.raa edebiy.tımıı;ın 
etkin ,iirlerini, d"tanlarını yaz.c.Rını 
Vardılı dünya ,örü,ü, uı.,tIRı 
rum &rtık Kem.1 özer'i bızi. 
olu,tur.cak bir ,örünüm içindedir. 



ANAYASA MAHKEMESININ, ODTÜ KA, 
NUNUNUN BAZI MADDELERINI IPTALI 
ÜZERINE, YÜRÜYÜŞ ANAYASA MAHKE
MESI'NE DAVAYI GÖTÜREN ıLHAN TE
KELI ILE BIR GÖRÜŞME YAPTı. ıLHAN 
TEKELI'NIN YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARı
NA VERDıc:�1 YANıTLARı OKURLARIMI
ZA SUNUYORUZ. 

• Anilyasa Mahkemesinin ODTü kanununun 

kimi maddelerini iptıl etmesini nısıl k;ırşılıyorsunuı? 

• Geçen yıl eylül ayında mannda benim de 
bulundutum 25 öRretim üyesinin SÖZleşmelerinin res
hedilerek, ya da yenilenmeyerek ODTU'den uzaklaş
tınlmalan üzerine YOROYUŞ Dergisinin benimle 
yaptılı konuşmada "kişisel açıdan bu kalan bir (ırsat 
olarak delerlendiriyorum. ODTU yöneticileri, bu ka· 
rarlan ile bana yargı organlanna başvurarak. ODTO 
yasasının Anayasaya aykınhlı iddiasında bulunmak 
olan_Rı salladılar. Bu olanaRı severek kuııanacalım" 

demişlim. Dahı bir yıl dolmadan sonuç alınarak 
ODTU kanununun bazı hükümlerinin An,yasaya aykı
nhRının, Anayasa Mahkemesi karanylı kesinlik 
kazanmış olmasını sevinçle karşılıyorum. ODTU ka· 
nununun Anıyasaya aykınhlı yıllardan beri kamu
oyunda tl.rbşılan bir konuydu. Bizim davalanmız açı· 
hncaya kadar konunun Anayasa Mahkemesine intika· 
ii saRlanamamıştı. ODTO kanununun bizim sorunu· 
muzla ilgili maddeleri Anayasa Mahkemesinin yargı 
denetiminden geçerek Anayasaya aykın bulundu. 
Başka davalar açılarak ODTO kanununun diler bazı 
maddelerinin de Anayasa Mahkemesinin yargı deneti· 
minden geçmesi sıllarursa, muhtemelen o madde-
ler de Anayasaya aykın bulunarak: iptal edilecektir. 

• Anayuı Mahkemesi son Qnn ile ODTÜ I{.a. 
nununun hangi maddelerini iptal etti? 

• Anayasa Mahkemesi, 7307 sayılı ODTO ka· 
nununun 17 nci maddesinin bir kısmı ile 6 ncı madde
sinin (F) fıkrasın, iptal etti. 17 nci madde Oniversite· 
nin ötretim üyeleri ile ilişkisinin özel hukuk hükümle
rine göre kurulmasını öngötiiyordu. Bu maddeye da· 
yanarak ODTO ötıetim üyeleri sözleşme ile çalışb· 
nhyortardı. Mütevelli Heyeti de sözleşmelerini yenile
miyerek ötretim üyelerini kolaylıkla üniversiteden 
uzaklaştırabiliyordu. Yine aynı maddeye dayanarak 
ODTO öereüın üyelerinin okuldan uzaklaşbnldıetn· 
da Danıştay'. başvurmalan yolu kendilerint> kapana· 
biliyordu. ODTO yöneticileri Danıştay'da y.puklan 
savuıınıalarda bu maddeye dayanarak ODTO ötre
tim üyelerinin ancak iş nıahkemelerine başvurahile
celini öne siiıüyorlardı. ış mahkemelerinde ise ötıP.
tim üyelerinin bir kamu ajanı oldulunu söylüyorlar· 
dı. Bu yolla kendi keyfi kararlıanm yargı denetimi dı� 
şmda tutabiliyorlardı. Bu oyun son davalaıa kadar 
bozulmamış, Danıştay ODTO ötretlm üyelerinin aç-

• 
ANAYASA 
MAHKEMESININ 

• 

KARARI VE ODTÜ 
çalışma şarUannı saptarna yetkisini iptal etti. Bu ko
şullann ancak kanunla düzenlenilebileceRini belirtti. 
Anayasa Mahkemesi mütevelli heyetinin bu yetıusi· 
nin anayasaya ayklnhlını ortaya koyduktan sonra, 
buna dayanarak ölretim üyelerini tayin ve uzaklaş
brma yetkisini de iptal etti. Bir yasaı boşluk dolma· 
ması için bu kannn altı ay sonra uygulanmasıru öngö· 
ren bir süre tanıdı. 

ANAYASA MAHKEMESI, BU KARARI ILE 
MOTEVELll HEYETININ öGRETIM 
LERININ ÇALIŞMA ŞARTLARJ.NI SAPTA
MA YETKISINI IPTAL ETTI, BU KOŞUL
LARıN ANCAK KANUNLA DÜZENLENE
BILECECINI BELIRlTL ANAYASA MAH
KEMESI MOTEVELLI HEYETININ BU 
YETKISININ ANA Y ASAYA AYKıRıLICINI 
ORTAYA KOYDUKTAN SONRA, BUNA 
DAYANARAK öGRETIM 'OYELERlNI TA
YIN VE UZAKLAŞTIRMA YETKISINI DE 
IPTAL ETI1, 

BILINDIAl GIBI. ANAYASA MAHKEMESI 
BIR KANUNUN KENDISINE BAŞVURIJ.. 
LAN K.ONULARDAKI MADDELERINI 
IPTAL EDEBtLMEKTEDtR, KENDIUOIN
DEN DIGER ANAYASAVA AYKıRı MAD
DELERI IPTAL YETKISI YOKTua, AMA 
YENI AçıLACAK DAVALARLA, MOTE
VELLI HEyEtININ DIOER YETKILERI KI
SITLANABILLR, SINIRLANABILlR, 

MC HÜKÜMETI DöNEMINDE BIRçoK DA
NIŞTA Y KARARıNıN ,UYGUl.ANMADlGI
NI BILIYORUZ. AMA BU DURUMDA Mtl
TEVELLI HEYETI ONlVERStrEYE DONO-

. ŞOMOZÜ ENGELLEYEMEVECEK. ÇONKtl 
ANAYASA MAHKEMESI KARARI ONLA
RıN BU YETKILERINI DE IPTAL ETMIŞ 
OWU. 

dar üç ay goçecek. Meclis gündemi hem yiildü, hem 
de Devlet Gii-tenlik Mahkemeleri Y ısısi pbi, Medl 
sin çalı'DlISIna engel olabilecek yasa önerileri 'tU IÜD 
demde. 

Alb ay içinde yenı bir yasa çım ..... il;ıiııç bır 
durum doluyor. Anayasa Mahkemesi, açıkça ODTO 
ötıeüın üyelerinin istihdamının yUllara IÖn oIa1ı11o
ceemı helirttieme ve ODTO Için özel bir YUL da çık
madıetna IÖre, ıınel ünIvenlte _daki ko,uıı
uygu1anm&S1 gerekecektir, samnm. 

- Bu ODTO öJreüın üyeleri bakımından _mil. 

bldan bütün davalarda yetkisizlik uran vermişti 
Anayasa Mahkemesi 17 nci maddeyi iptal ederek. bu 
oyunu kökünden bozmuş oldu. Ve bu k.aıutn uylU' 
lanması için bir ıiire tanımadı. Bundan böyle ODTO 
ölretim üyeleri Oniversite ile uyuşmazlıla düştü· 

ODTO'nUn ayncalıldı statiiıüııü sınınınak, yöneUc:ıı. 
rin ve ötıeüın üyelerinin bir ideolejisi halinde ldl. De
VUnIı olarak ODTO'nUn iyi yanlan oldutunu 'fe bu 
nedenlere dayanılarak da ayncaIıldı staliilli 
yordu. oyu a1ternaut yollar da -..rdır. Kaıwııco daha 
ııAtıldı bır yol, iinlvenlte alateminin bülüJılülUnii .. 
eeer ODTO'nUn ıyı yönleri nna bu yöıılerln tüm iiDI
.. nıtolerde uyııuJanmasını sıvuıımııkbr. YeDI kanu
nun ııoclJaııeslnln ODTO'deld, ıınel Uıı\ftnlı. ...... 
mine karlı olan tutum1arıla yenıden fÖOdOD ııeçırm. 
len .. hep oIKOkbr 1IIIIlUII. Bu da olumlu hlr ..... -
medlr, 

e;;nde Danıştay'a başvurabilecelder. 

• 6 ncı maddenin (F) fıkrasının ipQI edilmesi 
neler getiriyor? 

• Bunun sonuçlan daha da ilginç. ODTO ka 
nununun altıncı maddesi, nitelili kamuoyuna çok 
Iyi bilinen MUteveUi Heyetinin yetltllerini beMlyor. 
(F) rılaası be Mütevem Heyetine ötıetlm üyelerini ta
yin yetkisini vermesi yanwra ötretlm üyelerinin ça· 
Iı,ma ve sözle,me şart1annı yürürlükte olan hiçbir ya. 
ııya boltı olmadan sıp_na oiaııak IIIlıyordu. 
Mütevelli beyeU biz ünIvenlleden ıızaldqbnlınClya 
kadar bu yetkisine dayanarak öRreüın üyelerinin söz
le,me şartlannı sapbyordu. Bu sözle,menln prtlan 
be öRreUm üyelerinin anayUII haklannı IDIıUayıcı 
nitelikte ldl. BiZ Univenileden ıızaldqbklan ıonra, 
M'dtevelli heyeti bu yetldalııe dayanarak tim Ilye
lerinin Çalı ,ma ko,ullanru bellrtlyen bir yönetmemr 
hazırtadı. Bu yönetmelikte de AnayUII haklan çl",l_ 
yordu. ömeeln tım üyeleri rosml ya da özel, Ile· 
reUI ya da 1le",1sIz oLarak yapaaldan her Iş Için nok· 
lörden iZin almak zorunda bırakılıyordu. Işın Ilginç 
yanı ODTO öRreUm üyeleri bu yönetmellll kendı· 
lerı için bir Klivence olarak lördWer, Iptali Için Da. 
nı,tay'a bA4vunnadılar bUe. Anıyasa Mahkemesi bu 
uran Ile M'dte .. uı Heyetinin ötreüın üyelerinin 

• Bu \wat ODTO sisteminde ne tür deAitme
leri başl,tabilir? ODTO'nOn da ... demokratikleımesi 
yolunda bir başı.nsIÇ oı.r.ıı. görülebilir mil 

• TabU, bu maddelerin Ipıaıı M'dtevem HeyeU
nın ötıetlm üyeleri üstünde bastı kunna araçlanndan 
en önemlisinı kaldııdı. ötreüın üyelerine ;ıIiveııc:e \LO
tirdi. KarIyerist kaytıılan ata buan ötıetlm üyeleri 
keyfl kararlara daha çok direnehUecelderdlr. 

önemlı oiıiıı Anayııı Mahkemesi iwannın \LO
rekçelerlcllr. ERer bu ıı .. kçe ıllkkaUe _ıılDe, 
ODTO kanununun pek çok maddeolrıln daha Anaya
sıya ay tın oldulu anllfıln. BDlndll1 pbl Anayua 
Mahkemesi bir kanunun bncll&lne bq......ıan konu
larıIaLd maddelerinI Iptal .... bUmektadlr. KendUllln
den dller Anayasaya aykırı maddelerı Iptal yetlda\ 
yoktur. Ama yenı açılacak davaları.. müte .. m he
yetinin dller yetkUerl lDlıUanahUlr, aınııIanabUir. 

SlyUII Itııdar, a1b ay ıçınde Iptal edilen mad· 
delert yenı yasa Çlk.aıuak düzenlemek zorundadır. 
Bu unırlamalar ıçınde Müte HeyeU alateminin bır 
anlamı kalmıyacaRını anlayan siyua\ ııuçlerln, ODTO 
yuaauıı wm olarak yenıden el. almuı bek.lenebUecek. 
bır tubımdur. 

• HükUmet 'ib 'y ıçınde ipı.ı edılen maddele
re ilişkin bir yua Çlk.aramaı.sa ne olacak? 

• HUkiirnetln a1b ay ıçınde yenı bir yili Çıka· 
ramamili o\uılı" çok y\lkIek. TBMM açılıncaya h-

• Bu \watcı.n sonnı ODTO'ye ıeri 'd6nmÔyi 
diqünllyor musunuz? 

• Oniftnlteye dÖııiLeUmIiO ıçın .... kU !üm ,.. 
..... ııiinçler heııill tamamlanmı, dolU. Anayua ...... 
bmeol karanııdanlOllllDanı,Ioy'ln _ da bekle
mek ıınkecek. Bazı çe,..ı.rtn yenı ltJerInıISdOa 
memnun oldUtum ... .. Uıı\ftnlteye ıIÖıımIYeaIImIa 
yolunda bır kanıyı yaymata ç .... bkIaıuıı duyuy0-
rum. Onlvenlteden ıızaldqbnlclıklan IOILLI bor ö .... 
um Ilyea\DIn maddi k",ulIan daha iyi ..... _Of o\
malan bır .. rçek. Hatlıı yeDI iö-rtmı.do birçok 
delerli tecri\bo edindilimla de doiru, Ama bOPO\ııdOD 
daha dolru olan _nıteye ııri dILOıeCeIImIL Bu bi
zim öJren.u.rımı.. karlı olan bç_ bır ytIkIIm
IWülümii&. Ayrıca boIIrIaylm id Uıı\ftnlteye _k 
olanlar 0Id_ ıon ıızaldqbnlan 25 ötNtim üyesi d0-
LU, 12 Mart IOILLIII _mının iıaa\o njlmmdo ...... -
Ilfbnlan 80'1 if tın ötNUm üyesi de ,..ı _k. 
AnayUl,MahkemeolDl.rUran 12 Mart .. jIm\nIn ODTO 
Uzerlndeld 1Öıa..ını IIIeoek. 

• Sizlerin ıeri d6nIqOnIIze Illıkın DonllQY b
mını Mlllevelll Heyetl UYIUIanıusa ne olacak? 

• MC hilkiknlU dÖllemlnde bır çok nanı,1oy 
iwannın uyııuıanmadı ..... bWyorwı. Ama bu durum· 
da Mütevem H.yeU UnIvonlteye dÖII1\4ÜDl1IIü • ..,.u. 
yemeyecek. ÇUnkil Anay ... Mahkemesi uran onlann 
bu yetldlerlnl ılı Iptal ebal, oldu. 

geçerek Anayasaya aykın 
açılarak ODTO kanununun diler bazı bazı 

Anayasa Mahkemesinin yargı deneti· deneti· 
sıllarursa, muhtemelen o madde-madde-

aykın bulunarak: iptal edilecektir. 
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maddelerini iptal etti? 

Mahkemesi, 7307 sayılı ODTO ka· ka· 
maddesinin bir kısmı ile 6 ncı maddemadde

fıkrasın, iptal etti. 17 nci madde Oniversite· Oniversite· 
üyeleri ile ilişkisinin özel hukuk hükümlehükümle
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ötıetim üyeleri sözleşme ile çalışb· çalışb· 
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uzaklaştırabiliyordu. Yine aynı maddeye dayanarak dayanarak 
üyelerinin okuldan uzaklaşbnldıetn· uzaklaşbnldıetn· 

başvurmalan yolu kendilerint> kapana· kapana· 
ODTO yöneticileri Danıştay'da y.puklan Danıştay'da y.puklan 

maddeye dayanarak ODTO ötreötre
ancak iş nıahkemelerine başvurahilenıahkemelerine başvurahile

orlardı. ış mahkemelerinde ise ötıP.ötıP.
bir kamu ajanı oldulunu söylüyorlar· söylüyorlar· 

kendi keyfi kararlıanm yargı denetimi dı� dı� 
tutabiliyorlardı. Bu oyun son davalaıa kadar kadar 

Danıştay ODTO ötretlm üyelerinin aç-aç-

ORTAYA KOYDUKTAN SONRA, BUNA 
DAYANARAK öGRETIM 'OYELERlNI TA
YIN VE UZAKLAŞTIRMA YETKISINI DE 
IPTAL ETI1, 

BILINDIAl GIBI. ANAYASA MAHKEMESI 
BIR KANUNUN KENDISINE BAŞVURIJ.. 
LAN K.ONULARDAKI MADDELERINI 
IPTAL EDEBtLMEKTEDtR, KENDIUOIN
DEN DIGER ANAYASAVA AYKıRı MAD
DELERI IPTAL YETKISI YOKTua, AMA 
YENI AçıLACAK DAVALARLA, MOTE
VELLI HEyEtININ DIOER YETKILERI KI
SITLANABILLR, SINIRLANABILlR, 

MC HÜKÜMETI DöNEMINDE BIRçoK DA
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ANAYASA MAHKEMESI KARARI ONLA
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dar üç ay goçecek. Meclis 
de Devlet Gii-tenlik Mahkemeleri 
sin çalı'DlISIna engel olabilecek yasa 
demde. demde. 

Alb Alb ay ay içinde içinde yenı yenı 
durum doluyor. Anayasa 
ötıeüın üyelerinin istihdamının 
ceemı helirttieme ve ODTO 
madıetna IÖre, ıınel ünIvenlte 
uygu1anm&S1 uygu1anm&S1 gerekecektir, gerekecektir, 

- Bu Bu ODTO ODTO öJreüın öJreüın 

davalarda yetkisizlik uran vermişti işti 
Mahkemesi 17 nci maddeyi iptal ederek. bu 

bozmuş oldu. Ve bu k.aıutn uylU' 
ıiire tanımadı. Bundan böyle ODTO 
Oniversite ile uyuşmazlıla düştü· 

ODTO'nUn ayncalıldı sta
rin ve ötıeüın üyelerinin 
VUnIı olarak ODTO'nUn 
nedenlere dayanılarak da 
yordu. oyu a1ternaut 
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eeer ODTO'nUn ıyı yönleri 
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olmadan sıp_na oiaııak IIIlıyordu. 
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tım tım üyeleri rosml ya da özel, Ile· 

1le",1sIz oLarak yapaaldan her Iş Için nok· 
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leri başl,tabilir? ODTO'nOn da ... demokratikleımesi 
yolunda bir başı.nsIÇ oı.r.ıı. görülebilir mil 

• TabU, bu maddelerin Ipıaıı M'dtevem M'dtevem M' HeyeU
nın ötıetlm üyeleri üstünde bastı kunna araçlanndan 
en önemlisinı kaldııdı. ötreüın üyelerine ;ıIiveııc:e \LO
tirdi. KarIyerist kaytıılan ata buan ötıetlm üyeleri 
keyfl kararlara daha çok direnehUecelderdlr. 

önemlı oiıiıı Anayııı Mahkemesi iwannın \LO
rekçelerlcllr. ERer bu ıı .. kçe ıllkkaUe _ıılDe, 
ODTO kanununun pek çok maddeolrıln daha Anaya
sıya ay tın oldulu anllfıln. BDlndll1 pbl Anayua 
Mahkemesi bir kanunun bncll&lne bq......ıan konu
larıIaLd maddelerinI Iptal .... bUmektadlr. KendUllln
den dller Anayasaya aykırı maddelerı Iptal yetlda\ 
yoktur. Ama yenı açılacak davaları.. müte .. m he
yetinin dller yetkUerl lDlıUanahUlr, aınııIanabUir. 

SlyUII Itııdar, UII Itııdar, UII Itıı a1b ay ıçınde Iptal edilen mad· 
delert yenı yasa Çlk.aıuak düzenlemek zorundadır. 
Bu unırlamalar ıçınde Müte Müte HeyeU alateminin bır 
anlamı kalmıyacaRını anlayan siyua\ ııuçlerln, ODTO 
yuaauıı wm olarak yenıden el. almuı bek.lenebUecek. 
bır tubımdur. 

• HükUmet 'ib 'y ıçınde ipı.ı edılen maddele
re ilişkin bir yua Çlk.aramaı.sa ne olacak? 

• Bu \watcı.n sonnı 
diqünllyor musunuz? 

• Oniftnlteye dÖııiLeUmIiO 
..... ııiinçler heııill tamamlanmı, 
bmeol karanııdanlOllll
mek ıınkecek. Bazı 
memnun oldUtum ... .. 
yolunda bır kanıyı yaymata ç 
rum. Onlvenlteden ıızaldqbnlclıklan 
um Ilyea\DIn maddi k",ulIan 
malan bır .. rçek. .. rçek. .. Hatlıı 
delerli tecri\bo edindilimla de doiru, 
daha dolru olan _nı
zim öJren.u.rımı.. karlı 
IWülümii&. Ayrıca boIIrIa
olanlar 0Id_ ıon ıızaldqbnlan 
LU, 12 Mart IOILLIII _mının 
Ilfbnlan 80'1 if tın ötNUm 
AnayUl,MahkemeolDl.rUran 
Uzerlndeld 1Öıa..ını IIIeoek. 

• Sizlerin ıeri d6nIqOnIIze 
mını Mlllevelll Heyetl UYIUIanıusa 

• MC hilkiknlU dÖll
iwannın uyııuıanmadı ..... 




