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A. ŞEVKI EREK 
• 

SSCB'YI 
CLI'IIL'''<IN GENÇLIK VE SPOR BAKANı \LI ŞEVKI EREK 

GEçılGIMil HAFTALAR ıÇiNilE SOVYETLER BIRllGI 

SPOR KO\lI fl:.SININ ilA VETLlSI OLARAK KOMŞU ÜLKEYI:. 

GITTI 

• 
EREK, SSCB SPOR TESISLERINI (,Ellll VE SOVYET SPOR 

\DA\ILARIYLA GÖRÜŞMELI:.R YAI'TI 

• 
AŞAGIOA CI:.PHECI BAKANıN, MOSKOVA'DAN AYRıLMA
DAN öNCE GELI IZLENIMLERI HAKKINDA "SOVlTSKIY 
SPORT" DERGISI MUHABIRININ SORULARıNA VERDlGI 
CEVAPLARı BULACAKSıNıZ. 

• 
o S-ıyın B.ıh.Jn, Tür!.. spor heyeti

nin Sovyetler Birli�j'ni ıiy.ıreti ilk kcı 
bu derece yÜh.sck düzeyde yapıldı. Ne
den böyle oldu? 

o Moskova"ya hareketimden iın<..-e 
)-'aptığ'ım basın toplantısında, gazeteciler 
bana. Ilt'yelin \1uskova ziyaretinin amaç
larını sordular. Büyük H! iyi komşuları
ffill.lIl L('eNbesini 6ğr(>nmcyc gittiğimizi 
suyledim. Kabul ediniz ki, SoyvcLsPO' 
runun otoritesi ve onun uluslararası 
alandaki başarıları hatırı sayılır ve onem
li ba�arııardır. Sovyet sporcuları Monlre· 
al'dı' ustalıklarını bi "('ok kcl. kanıtla
dılar Işte bu nedenle Leerubeni/., bi7.im 
için son derece dcgerlidir. Basın toplan
tısında i.irneğin, bakanhf!ıınıı-ın Sovyet· 
ler Birli�i'ndt'kilere benzer c;ocuk spor 
okulları a(;maya ha;r.ırlandı�ını açıkla· 
ml�lIk. 

Bu yılın Mart ayında Ankara'da 
ı.ilkell'rimiı- arasındaki sportif i.şbirli
�ine ilişkin olarak bir protokol imza· 
Ianmıştı. O .laman biz Sovyetler Birliği'· 
ni ı-iyaret için n'smi bir davet almıştık. 
SSCB Spor Komik'si'ndeki gürtişmell'r 
sırasında serbl'st ve greko-romen güreş, 
boks, atlı spor, genel beden egitimi dal 
larında Tı.irk antrenör·uzman kursların
daki dersleri yiirtitmek ic;in Sovyet an
trenıır ve uzmanlarının ülkemi/.(' gönde· 
rilml'si konusunda anlaşmaya vardık. 

tıkemizdl' ı.(url'ljin bir numaralı 
spor oldugu herı.. .... sC;l' bilinir. Ancak son 
yıllarda Tiirk "ufl'şC;ilcri uluslarası alan
da po/.isyonlarını kaybediyorlar. Tiirk 
Milli Takımı, son olimpiyatla ı.ayıf kal
dı. Serbest gun.>ş stilinde sadece bir 
tek dürdundiluk aldık. Işte bu nedenle 
kuşkusuz yararı dokunaca�ına inandı· 
�ım uzmanlannwn lavsiyl' \'1.' yardımla· 

rı biı-im için gı'reklidir 
Heyetimiı-in SSCB Spor Kumitesi'n· 

de yaptığı gurti.şmt.'lerin spor alanında 
hayati ünemi olan bir diı-i sorunları .,.öz
meniize vl' ulkelerimiı- arasındaki iyi 
komşuluı.. i1i�kilerinin gelişnw w güC;' 
lenmesine yardım edcce�iılt' inanıyo· 
rum. 

O Sayın BJl"an, Sovyetler Birl iği'ni 

ıiy.ırcı programınıı çok yiiktüydu. Her

halde ilienimleriniı çoktur. Bunldrlll ba
ıılarını anlatabilir misiniz? 

o Ll'ningrad'da, Taşkenne ve Mos· 
kova'da gürkemli spor tt'sislcri gorduk. 
Bir orlaokulu" basit spor sahasından 
Taşk('nt yakınında Kibraye'de bulunan 
hemen h.mwn hizmett' girecek durumda· 
ki spor kompleksine kadar istediğimiz 
herşeyi bi/.l' gtistcrdiler. özbekistan'ın 
ba�kentind(>ki "Vubileyıuy" spor sarayı 
bi/.i hayran bıraktı. Ch'a termoıııetresi 
'iıfırın uslünde ·12 derecı'yi güslNirkt'n 
yerli hok<,ycill'r buzda antrenman yapı
yorlardı. Spor sarayının içi serindL Kos· 
ınonot t:. Tilov yatılı spor okulunu zi· 
yaretimiz heyet iiyeleri iil.erinde biiyiik 
i/l{'nimler bıraklı. Dcvll'l yeni yı'Li�en 
ııesle gen,'t'kh'n buyuk ii/{'1l ı{iistı'riyor. 
Bur.ada biı. miijı'mrnel t?ekilde 

.. 
donatıı· 

mit? kapalı spor sahalarını n' yuzme ha· 
vuzunu gürduk. 

Taşkı1nt \il' Buhara'dil ı:-cc;irdil"!imiı-
2 gtin lam anlamıyla doluydu. Kalyan 
Camii, Mirc Arab Medresesi, ısmail Sa. 
mani Mnı-olesi ve dij{er t'ski mimari anıt
lar gibi ı'ski l'5t'rll'ri ziyarl't elmt' olan.a�ı 
bulduk. Sovyet Itiikiimeti'nin tarihi anıt· 

ların korunmasına, onların montaj \'l' 
restorasyonuna buyuk paralar ayırdı�ı
Ila inandık 

Suvydlt'r Birliiii'ndl' sanayi, larım 
vl' kultur alanlarındaki ba�arılann yanısı· 

Cephe 'nin Bakanı, S08yalut .por onlaYlfınl öuüyor. 

ra sporda da !:"lm,,'{'kh'll buyuk başarılar 
elde edildi�ine, sportir kompleksierin 
hiiııi bilt'n v{' scv{'n UZLLLLUL antrenörler 
saf:ladığına inandık 

• 

Muskova'da ilk kt'/. bulunuyorum. 
lIı'r tararta bol yeşilıik. �/.tll park "c 
bahçeler, yiiksek binalar guzt' \'urpıym 
Sovyet Ordusu Merkl'zi Spor Kliibu'niin 
spor tesisleri muhl('�l'nı. Yapımı henüz 
devam eden kapalı futbol·ham atlcti7.m 
kompleksi bUyiik bir iı-Ienim bıraKıyor. 

O SdYIl1 B.ıkan, Sovyet insanlarına 

neler dilemek isterdin�/} 

". 
O Barış ve mutluluk Spor, halklan 

yaklat?tınyor, birbirini daha iyi tanıma· 
ya. dostluk ve karşılıklı anlayışın geliş· 
mesine yardım ediyor. Mont1't'al'de bu· 
lunmadım, ama Moskova Olimpiyat"ına 
gelmeyi çok isterim 

öniimiizde ·1 yıl var. Bu yıllar ic;indE" 
Sovyet sporculmnın daha birçok kez 
görkemli z.aferl('r kazanacaklanna ve 
Olimpiyat Moskovası'nın gerc;ek bir 
dostluk ve kardeşlik kenti olacağına 
inanıyorum. Sovyet sporculannın başa· 
nsmdan kuşku edilemez. 

Sovyet insanlarına tam bir refah ,'eo 

her evde mutluluk dilernek isterim. 

• 
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TrJRKiYCDE YORaYDS 

• • 

CEPHEDE DINGIL 
tl, Laf aramızda, iki ay içinde temel

lerimizi atar itimize bakanı.. Gerisini AP 
duşunsUn!. .. " 

MSP Millet Meclisi Grup Başkanve
kili Şevket Kazan, bundan bir-iki ay 
önce bu sözleri bir ,ueteciye söylemi, 
ve partisinin 1976 köprüsünü Ileçene ka
dar AP'ye k&J'41 izleyeceli politikanın 
ana hatlarını çizerek kurnu kurnaz da 
gtilmü,tü ... 

Mecliderin tatile ııirmesinden itiba
rcn cepheci ortaklar arasında ve özellik
le AP ile MSP ara.5l1ld. başlayan ve git
tikçe kızışan temel atma yarışının MSP 
tarafından önemli bir farkla önde göıü
riildi.iı}ü son haftalarda, cephe içinden 
beklenen tepişme sesi geçtiRimiz harta· 
nın başlarından itibaren duyulmaya baş
landı. 

Cephe içindeki dal.ıımanın yükse
len grafiRi Çarşamba etinu, Demirel'in 
ıstanbul'dan Ankara'ya gelmesi ve aynı 
saatlerde Erbakan'ın Van'a, temel atma 
dolayısıyla uçmasıyı. daha da yükseldi 
ve Perşembe günü birbirlerini yalanlama 
şeklinde devam elti 

Erbakan, CHP-MSP koalisyonu za
manında Çandarh gemisinin Ege'de pet
rol araştırması yapmadı�ını söyleyen 
Demirel'i yalanlıyor, üstune üstlük, "Tür
kiye'nin en önemli meselesinin Hora 
olmadıRını" kaydediyordu __ 

MSP'NIN HARITASı 

Erbakan'ın bu ııötlerinin ,azeteler
de yayım1andl�1 (iin, MSP'nin .özcüsü 
Milli Gazete okuyucularına "ARır Sana
yi tlavesi" adı altında paraaız ramazan 
hediye&i daitıtıyordu. 

Uavenin kapatında ve ortuında bir 
Türkiye haritası yer alıyor ve o da "Ye
niden Büyük Türkiye'ye DoRru" ba,lı
itını taşıyordu!.. 

Verilen bilgiye göre "Bu harita iki 
yıl önce hazırlanmış" açılışı 26 Tem
muz 1976'da nasip olmuştu! Gazete 
"Bu tarihi 4arita:r1 ramazana girerken 
yüzbinlere IlUnmaktan büyük bahtiyar
lık" duyuyorduL 

Haritanın "açılış"ınıı kapak resmin
de MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan yapıyordu!_. 

"Atmak"lan ve "açmak"tan göz 
açamayan MSP'nin, haritanın hazırl anı Ş 
tarihini iki yıl öncesine dayanciırması 
ilginçti. Hele Erbakan'ın Çandarh ko
nusundaki "aydınlatıcı" demecinden 
sorua CHP Genel Sekreteri Orhan Eyü
bo�lu tarafından irade edilen sevgi gös
terisi, başkent kulislerinde yeni siyasal 
hesapların yapılması için benzin depo
sunda kibrit çakmak yerine geçti .. 

ARIZASI: AP-MSP 
ANAHTARIN KULLANIMI 

Bir .öylentiye ,öre MSP'de ,özle
nen deiti,lklikler, bir wreden beri CHP 
ile alttan alta sürdürülen kaçamaklı i1i,
kilerin su yüzüne vunnasıydı. Ancak bu 
tür .öylentiler hafta sonuna kadar ciddi 
dayanaklar bulamadı. 

Ama MSP'nin ne yapmak istediRi 
belliydi. 

MSP bundan böyle cephe ortaklı Rı 
içinde daha ödünsüz bir rol yüklenmeye 
hutrlanıyordu. "Anahtar" olma rolünü 
daha acımasız biçimde oynayacak, ge
rektiRinde büyük orta�ına mobilya, çi
mento ve Lockheed dosyalarını hatırla
tarak 'öz kırpacaktl.. 

Mobilya ve çimentonun Demirel'i, 
Lockheed'in ise Demirel'e içli-dışlı'lı
Rıyla yakınhAı bilinen bir başka AP'li 
bakanı derinden iliilendirmeai, hem ya
kın hem de uzak vadede MSP'nin eline 
önemli vurucu kozlar veriyordu. 

Tabii bütün bunların üstüne, ortak
Itktan "Allahaısmarladık" tehdidi ekle
nince, inandırıclllRındaki güçlüRe rag
men AP'yi zor durumlara düşürmek her 
an mü.mkün olabiliyordu. 

MSP'nin bir türlü ulaşamadlRı ka! 
dagı ise büyük sermayenin güvence düz
ıükleriydi. Büyük sermaye, MSP'ye öte-

den beri hin-j hac.tte ebik tamamlaaın, 

,öz.üyle bakmittı ve öyle bakmakta de
vam da ediyordu. MBP kurmaylutnın 
AP'ye kUlI bellerini bülten hU1U1 buydu 
ve bunu açık açık .öylemekten de çe
kinmiyorlardı. 

Turan Günet'in deyimiyle "televiz
yon reklamında küvete çıplak rizen ka
dına eniel oldulu IÜrce." MSP. büyük 
aennayeden ierekli (Üveni a1amazdl!.. 

MSP'nin teıpih halkuından AP'ye 
ve dolayuıyla cephe ortaklıama bakıtı 
böyleydi. 

AP PENCERESINDEN 

Ya AP yönünden MSP manzaruı 
nasıldı? 

Elbette AP'nin de kendine iöre bir 
takım hesap ve planları, sabır ve taham
mül çerçevcesi içinde şekillenen incelik
li bir politikası vardı. 

AP, işin ta başında, huyunu suyunu 
iyi bildiAi MSP'ye karşı önlemlerini al
mıştı. lık aitızda MSP içine, gerektiRin
de kendine doRru yönlenebilecek bir ay
rılık tohumu ekmek gerekiyordu. Nite
kim 48 kişilik grup içinde 22 kişilik bir 
muhaleret kanadı oluşturulmalcta geci ,o 

kilmedi. Bu kanat, MSP içersinde u.hu
ru yiyor, daha sorua arka pereereden 

CEPHECI BEYLER AYAGA KALKıN 
"o Loekheed firmasının Türkıye 'de rüşvet dağıttığı iddwı iğrenç ve 

memleketimiz için itibar kırıeıdır " 
Cephenin Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Lockheed olayının patlak 

verdiği gtinlerde rüşvet iddialarını yalaniomak zorunluluğunu duyarken dün
yanın �bür ucundan şöyle bir ses geliyordu: 

"- Türkiye 'deki komisyon ücretleri çok mütev!lZidir ... " 
Bu ,özleri ABD Senotosu Çok Ulusı" Şirketler Alt Komite,i Başkanı Se

'UJlör Frank Church 'un sorulorını cevaplondırırken Lockheed Uçak Şirketi 
Genel Müdüriı Cari Kotcian .öylemişti ... 

Japonya'da e.ki &şbakan Tanaka ve diğer ülkelerde hatırı sayılır kişilu 
riişvet barajını yüz milyonlara oturturlarken, Türkiye 'deki bazı "önemli kişi
leri" ikna etmek için sadece 13 milyon 140 bin lira yetmişti!. Lockheed fir· 
masının genel miidürii de bu "mütevaz;" gerçeli dile getiriyordu 

Sonra ne oldu? 

ACIZLARDAKI MDHUR 

Ferit Melen bu konuda bir daha ağzını açmadı. Bu gibi Iıalll'rde ne yapıl· 
mcı.sı gerekliğini olda getirmeyecek kadar pişkjn olan cepheci takım olayı za
man içinde erimeye bırakh. 

Bu arada Thrkjye'de silah alım ıolımlarına iljşkjn bazı defterler de I,arıştı 
rddı. Ancak "değerli basın" da dahil her nedense alım-satım, komuyon uc 
benzeri işlerin derinliline inmek kimsenjn işjne gelmedi 

Olay bjr kez daha gösterjyordu Ili, emperyalist-hapitaliat sistemin kabuğu 
altında .ömürii, 'oyıun ve toplumsal çapraşıklıhlar ne kadar ıjstemin öziine 
uyguma rUşuel de o luıdar bu yapının uıugeçilmez manivelalarındaıı biridir 

Emperyalist .ialemin alı içinde yer alan geri ve çarplll1'iJrlliye hapitaliz
minde de IÔmürii, .oygun ve rUşvet olaylarının gel-geç olgular olmadığı, siste
min kan grubunu oluşturduğu artık ıohlanıımayan bir gerçeh 

O kadar .aklanamıyor ki, geçtiğimiz Şubat ayı ortalarında rezaletj, "Va
tan-memleket" edebiyatı ile karışık, geçiştirmeye çalışan Milli Savunma Ba
kanının yalanı iki gün .onra hem de belgeleriyle hanıtlandı 

YALAN DIZISI 

Melen ııtifa elmedi 
ı.ti(a etmediği gibi yeni yeni çefişkilere, biri birini tutmayan i(adelerin 

karanlık çUllUrlarınıı düştü 
Orneklerden biri, .ilahlı Iwvuetlere alınan heWwpterler/e ilgili 
YVRUYVŞ, .ilahlı kuuvetlere alınan uc mi/yarla ifadesjni bulan bu alım 

ıotım ışlemlerinin ardındahi karanlılia Iıaftalarca dillkali çe/ııl. 
Satınalınan 225 helikopterin ardındaki komisyoncu Panlurlı (irmOlI ve 

onun çeyrek yuzyddır Türkiye'de karonlıh roller oynayan .alıibi John Heıı 
da 'yı .ergiledi 

John /Jenda'nın eslıi Vemohrat Parti ileri gelelileriyle başlayan ve guııü· 
mu.ıe kadar uzanan ılişki halkalarını YVJ(V)'VŞ aeı/dadı 

YVRUYUŞ'ün yayını "tkisi,li bir oranda Rıiıtcrdı. Melen gautl'cileriıı bir 
80ru.u üzerine Joh1l Benda adında bir Iıimseyi taııımadılını ıöyledi Aııcah 
ihj gün .onra Millet Meclui'ııde, Iwnu lıal,lwıda yaptığı bjr Ilonıı�",adu "1'011 
türk" (irmaıının hdihopter alımmda aracılılı yaptığını itiraf ctlı A1II:a/l /lay 
Melen, John Denda 'yı tanımadıllınL tehrarlıyordu i 

Meleıı zor durumdaydı uc çıhar yolıı yalan yokuşu1lda arıyordu Aıılıa
'
ra 

telrfon rehberjnin 38, sayfOlınl a,'an herlıc. "/Jcııda Jo/ın" adlllln harııumdal:i 
adre.i okuyup pekala Panlürk fırıııasıııı bu/abılırdi 
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HULANIKSU 

Konıı nedeme basında gerekli önemi bulmadı. John Benda Ingiliz PGMJ
portuyla bazen komisyoncu, bazen de gazeteci olarak Başkentte işler çev; 
riyordu. 

25 yıl önce de Ingiliz Büyükelçjliğinde mahalli katip olarak ,özülrmüştii. 
Tiirkiye 'de geniş bir çevreyle ",ıkı" ilişkiler kurmuş, ılrarla belirtilen Irao 

ranlık "elıgorev"leriııiıı yanıııro milyarlık işler çeu;rmeyi başarmıştı. 
Konu CHP ızmir Milletvekili Süleyman Genç tarafından, Milli Savunma 

Ballanı Ferit Melen 'e .oru önerge.i halinde iletilerek yeni bir şekil almı,tı 
Ancak bugüne kadar Siileyman Genç 'e cevap uerilmiş delildir, . 

Ulay, Genç ';'1 ,oru ö,ıerge.iyle alevlenir gibi olmuş tle John Benda Tü,... 
kiye 'yi terlıedereh jtalya 'ya /lama 'da gene kendi gibi işler çevjren Mafio tti
I:elli I:arde�j Kosta Benda'ııın yanına gUmişli. O günlerde Ankara ue ı.tanbul'
dalıi .ilah Iıomisyoncuları bürolarında Jolın Henda adından •• k sık .öz edilmi, 
ve "IJellıj de" denmişti, "lienda bir daha Türkiye'ye dönmeyecek, " 

IJir saııdalyesin; Luclılıeed .!landalına kaplırıp kaplımıama savaşı veren 
Cepheye sorulmalıdır 

John Beııda olay"'ı nir;,ı ve Iıaııgi nedeıılerle Cizliyorsunıız 1 
Hay Ferij Me/eli ve Hay Çaglayangil, Johıı Bendo adı sizlere ne hatırla

tıyor i 

Joll1l Ueııda olay. Loc:hheed 'deli daha dallı budaklı. 
/961 'lerde Mılli SavUlıma lIa!lalıı.ğ",a giriş çıkışı YOlaklanail Benda'nın 

lıaMmıdaki bu yasal: I:ara",ıın daha .oııra Ilaldırılışı ve onu izleyen ihaleler, 
'0/111 alma/ar, homjsyonlar, ilil/kj ve bağlantılar ilgiııç; çok ilginç!. 

Ceplıcc; IJeyler, ayafla Ilaılmı,I 

yapmadı�ını söyleyen 
üstune üstlük, üstune üstlük, "Tür

meselesinin Hora 
kaydediyordu __ 

bo�lu tarafından irade edilen sevgi gös
terisi, başkent kulislerinde yeni siyasal 
hesapların yapılması için benzin depo
sunda kibrit çakmak yerine geçti .. 

an mü.mkün olabiliyordu. 
MSP'nin bir türlü ulaşamadlRı ka! 

dagı ise büyük sermayenin güvence düz
ıükleriydi. Büyük sermaye, MSP'ye öte-

kim 48 kişilik 
muhaleret 
kilmedi. Bu 
ru yiyor, 

CEPHECI BEYLER AYAGA KALKıN 
Loekheed firmasının Türkıye 'de rüşvet dağıttığı iddwı iğrenç ve 

için itibar kırıeıdır " 
Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Lockheed olayının patlak 

rüşvet iddialarını yalaniomak zorunluluğunu duyarken dün
ucundan şöyle bir ses geliyordu: 

'deki komisyon ücretleri çok mütev!lZidir ... " 
ABD Senotosu Çok Ulusı" Şirketler Alt Komite,i Başkanı Se

Church 'un sorulorını cevaplondırırken Lockheed Uçak Şirketi 
Cari Kotcian .öylemişti ... 

e.ki &şbakan Tanaka ve diğer ülkelerde hatırı sayılır kişilu 
yüz milyonlara oturturlarken, Türkiye 'deki bazı "önemli kişi

etmek için sadece 13 milyon 140 bin lira yetmişti!. Lockheed fir· 
miidürii de bu "mütevaz;" gerçeli dile getiriyordu 
oldu? oldu? 

ACIZLARDAKI MDHUR 

bu konuda bir daha ağzını açmadı. Bu gibi Iıalll'rde ne yapıl· 
olda getirmeyecek kadar pişkjn olan cepheci takım olayı za

erimeye bırakh. 
Thrkjye'de silah alım ıolımlarına iljşkjn bazı defterler de I,arıştı 

"değerli basın" da dahil her nedense alım-satım, komuyon uc 
derinliline inmek kimsenjn işjne gelmedi 

kez daha gösterjyordu Ili, emperyalist-hapitaliat sistemin kabuğu 
'oyıun ve toplumsal çapraşıklıhlar ne kadar ıjstemin öziine 

de o luıdar bu yapının uıugeçilmez manivelalarındaıı biridir 
Emperyalist .ialemin alı içinde yer alan geri ve çarplll1'iJrlliye 

IÔmürii, .oygun ve rUşvet olaylarının gel-geç olgular olmadığı, siste
grubunu oluşturduğu artık ıohlanıımayan bir gerçeh 

.aklanamıyor ki, geçtiğimiz Şubat ayı ortalarında rezaletj, "Va
edebiyatı ile karışık, geçiştirmeye çalışan Milli Savunma Ba

iki gün .onra hem de belgeleriyle hanıtlandı 

YALAN DIZISI 

elmedi 
etmediği gibi yeni yeni çefişkilere, biri birini tutmayan i(adelerin 

çUllUrlarınıı düştü 
Orneklerden biri, .ilahlı Iwvuetlere alınan heWwpterler/e ilgili 
YVRUYVŞ, .ilahlı kuuvetlere alınan uc mi/yarla ifadesjni bulan bu alım 

ışlemlerinin ardındahi karanlılia Iıaftalarca dillkali çe/ııl. çe/ııl. 
225 helikopterin ardındaki komisyoncu Panlurlı (irmOlI ve 

yuzyddır Türkiye'de karonlıh roller oynayan .alıibi John Heıı 

/Jenda'nın eslıi Vemohrat Parti ileri gelelileriyle başlayan ve guııü· 
uzanan ılişki halkalarını YVJ(V)'VŞ aeı/dadı 

YVRUYUŞ'ün yayını "tkisi,li bir oranda Rıiıtcrdı. Melen gautl'cileriıı bir 
Joh1l Benda adında bir Iıimseyi taııımadılını ıöyledi Aııcah 

Millet Meclui'ııde, Iwnu lıal,lwıda yaptığı bjr Ilonıı�",adu "1'011 
(irmaıının hdihopter alımmda aracılılı yaptığını itiraf ctlı A1II:a/l /lay 

HULANIKSU 

Konıı nedeme basında gerekli önemi bulmadı. John 
portuyla bazen komisyoncu, bazen de gazeteci olarak 
riyordu. 

25 yıl önce de Ingiliz Büyükelçjliğinde mahalli katip 
Tiirkiye 'de geniş bir çevreyle ",ıkı" ilişkiler kurmuş, 

ranlık "elıgorev"leriııiıı yanıııro milyarlık işler çeu;rmeyi 
Konu CHP ızmir Milletvekili Süleyman Genç tarafından, 

Ballanı Ferit Melen 'e .oru önerge.i halinde iletilerek 
Ancak bugüne kadar Siileyman Genç 'e cevap uerilmiş delildir, 

Ulay, Genç ';'1 ,oru ö,ıerge.iyle alevlenir gibi olmuş 
kiye 'yi terlıedereh jtalya 'ya /lama 'da gene kendi gibi 
I:elli I:arde�j Kosta Benda'ııın yanına gUmişli. O günlerde 
dalıi .ilah Iıomisyoncuları bürolarında Jolın Henda adından 
ve "IJellıj de" denmişti, "lienda bir daha Türkiye'ye dönmeyecek, 

IJir saııdalyesin; Luclılıeed .!landalına kaplırıp kaplımıama 
Cepheye sorulmalıdır 

John Beııda olay"'ı nir;,ı ve Iıaııgi nedeıılerle Cizliyorsunıız 
Hay Ferij Me/eli ve Hay Çaglayangil, Johıı Bendo 

tıyor i 

Joll1l Ueııda olay. Loc:hheed 'deli daha dallı budaklı. 
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ÇEKIŞME sı 
ye yanak uzatıyordu_ Gen .. i parti yöne
timini oluşturan kanat, bu g'iinah dek
lanşörle aydınlatamamllJtl ama içine de 
bir kurt dü,mesinin önune ,eçememi,ti. 

Bu berliıizlik, Ap'nin MSP politi
kasında bir hayli etken olmakla beraber 
kesin fUven dayanaklaıından yoksundur. 
Bunun içindir ki, AP cephe ortaklı Rı n
daki MSP çıkınlııına ıon verememekte
din. 

AP kurmaylaıının seçimden ıonra· 
ki durum için dilek, temenni ve tahmin· 
leri "ın,allah bir daha MSP ile koalis' 
yon yapmak zoruna dii.şmeyiz" şeklinde 
duRumlenmektedir. 

DICER CEPHECILER 

AP'ye ,öre DP ve CGP "Kahrolsun 
komunizm" ticaıetinde kendileriyle ba
şa çıkamamı, inu ederek bitmişlerdir. 
Büyük sennay .. , ,erektiginde cinayet iş
lemek ve AP'yi azami ölçüde temiz tut
mak endişe,i ile MHP şebekesine ih
tiyaç duyduRuna ıöre geriye bir MSP 
kalıyordu ... 

MSP'yi içte ve dışta silkelemek ge
rekiyordu. Böylece ilerde ödünç verile
cek bazı unsurlarla birlikte grup oluş
turması arzulanan MHP ile bir koalis
yon kurup, memleketi ıiil gibi idare et· 
mek olanak içine ,irecekti. AP'nin bu· 
giinden zaptedemeciiRi iştah buydu .. 

Ancak ıelişmeler, yapılan hesaplar 
kadar puriis&üz olmuyordu. Nitekim 
MSP'nin, devlet aygıtını kendi unsurla· 
rıyla mayınlamakla göslerdiA:i cüret ve 
pervUJ.ZlıA'a ek olarak, "aHah-bismillah" 
sedalarıyla "riştiA'i çukur açma törenle
ri AP'nin keyfini aJlak bullak etmede ge
cikmedi. 

MSP'yi dizgine almak mumkün ol· 
muyordu. Erbakan'ı durdurmak için 
icad edilen bazı bakanlar kurulu toplan' 
tılanna MSP itibar etmiyordu. Demirel'i 
çileden çıkaran olay da buydu! .. 

MBp'nin oyun bozanlıRı AP kadar 
MHP'yi de ilJilendiriyordu. Cephe çatııı 
altanda ortaklıim kanlı çıkıntıhlını ya
pan bu parti, ilkönce arabulucu roller 
ararken, daha ıonra ne olur ne olmu 
ort.a.khk dqılır endi,esiyle Lockheecl 
olayının üzerine ürkek adımlarla iI.rl.
meye bqladı. AP'ye kar,ı elde koz bu
lundunnula yarar Yardı! .. 

COP'nin iae durumu yürekler &cmy· 
dı. H.arala-cüre1ede ahipliz kalma 
korkIlMI ile &,e,kilaLlarının pür-a.ıhhat 01-
dutunu duyunnu yalanına unldı ve 
dotruıu bu ya, buna ilitkin demeçierine 
üköaoe kendileri inanmadı. 

Tehlikeli IU'IIntdara ıebe olan ,eli,
menin ônünü almak nud miimkün ola
bilirdi? 

ERBAKAN'A KARŞI TUNÇ 

Bu büyük bir itti ve ihaleyi Demirel 
ile birUkte-Feyziollu yüklendil,er. MSP'-

ye esaslı bir ıözdaaı vermenin Lam za
manıydı. MSP'ye kar,ı ııirişilecek ehli· 
leştirme çabuın4a direkt roller sakın· 
calı olabilirdi. Bunun için dışardan bir 
oyuncuya ııerek vardı ... 

Demirel ve FeyzioQ:lu bu konuda 
fazlaca muşkülat çekmediler. Şüphe 
uyandırmayacak ismin sahibi Halil Tunç 
idi .. 

Cumhurbaşkanı kontenjanından 
Cumhuryet Senatosu üyeıi olması önem
li bir özellikti 

Daha da önemli5i Türk·ı,'in ıenel 
başkanı olması ve topunu MSP'ye çe· 
virmesi ciddi bir rakWrdu. 

Tunç'un fitilini ataşlemek için ge
çerli sebepler de mpycuttu. MSP'ye baa
lı bakanlık ve kuruluşlarda çalışan işçi
lerin baskı ve tehditlerle, yerden bitme 
MSP e�ilimli sendikalara uye olmaya 
zorlamuı ciddi kaYlılar yaratıyordu. 
Teksir Sendikasının AP'1i başkanı Şev' 
ket Yılmaz'dan sonra Yoı-ı,'in &osyal 
demokrat bqkanı Halit MısırlıoRlu da, 
kendi sendikasına baltlı işyerlerinde işçi
leri harekete ,eçirmeye hazırlanıyordu. 

Halil Tunç'un arayıp da buiamadıRı 
ııerekçell:ır ve koşullardı bunlar. Eylemin 
içinde hem saitı hem de solu memnun 
edecek bir ylRın unsur vardı. Ama oku
dujtu aryanın güftesi Demirel·Feyziogıu 
ikilisine aitti. 

Tunç, "MSP hakkında. savcıların 
derhal haıekete eeçmesini" istiyor, Ana
yasa Mahkemesine ıörevini hatı.rlatıyor
d;J! 

Tunç bu arada Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk'ü ziyaret ediyor, "Devlet 
aygıtının Cumhuriyet düşmanları lara
fından işgal edilmesinden duydul'u en
dişeleri" kendisine ilettiRini ve temel 
konularda Cumhurbaşkanı ile "muta
bık" kaldıaını açıkhyordu!.. 

Televizyon ekranlarında Tunç'u iz' 
leyenler, özellikle MSP'yi korkutma fas
Iında zaptedilemeyen IÜlücüklere anlam 
veremiyorlardı. 

Buna kaı,dık MSP, Tunç'u doktor
lara ,ikayet elmek le yeliniyordu. MSP 
Genel Sqkan Yardımcıaı Fehmi Cuma· 
lıoRlu "Halil Tunç hutadır. Bir mü te· 
h...... hekim olarak _veıiara kendiani 
ihbar ediyorum" diyordu ... 

MSP, .ahne önündeki Tunç'un arka
.ında. wnörler oldulunu anlamakta ,e
ciltmemi,ti ... 

Geçtilimiz haftanın ıonunda cephe 
içi çeki,mea bu noktada ,el'linlilini 
koruyordu ... 

Şimdilik ,erdirilen ipin 'iatiinde 
oyunun her t.ürlütü oynanmaktadır. 
MSP'nin Leapih ,ucüne kar,ılık AP'li 
Kültür Bakanı Rıtkı Danı,man Erzurum
un çat i1çeaine "derek Şeyh Mehmet 
Erendi'nin önünde yere dinek vurdu ve 

bu dalda partianin hlll iddialı oldu lu
nu kanıtladı. Şeyh Mehmet Efendi'nin 
önunde çömelen iki numaralı zat da, 
Vali Sabri Turan idi. 

SEÇIME DOCRU 

Oncekilere oranla daha ciddi acsler 
çıkarlan tepi,menin bir daRıimaya yol 
açacaRını sOylemek ,imdilik guı;tür. An· 
cak cephenin bUlÜne kadar t..a,ldIRı ya
rım-yamalak uyumu bundan boyle &ür
dürmcıi de ııüçtur 

MSP, AP'nin alttan alta Haziran 
ı 977 seçim hazırllRına girdiaini biitün 
açıklıitıyla kavramı,tır. Böyle olunca ar· 
tık erken seçim ,arklHını unutmu, ,ö' 
runen CHP ilc ba,ladlRı kulvara dönmek 
ve ipi n'lrmal &Üresinde Ekim 1977'de 
göj:i:üslemek isteyebilir ... 

Bu durumda CHP'nin eailimi ne 
olabilir? 

Gerek iç politikada ,erekse dı, po
litika konularında sa_ı Iolu belli olma· 
yan CHP'Ain, MSP'nin pencereaine bu 
konuda ayna tuttultu öteden beri bilin' 
mektedir. Kesin olmayan belirtilere ,öre 
de, MSP penceresinden ilk i,aretler alın
mıştır. 

CHP ,imdi var ,ücüyle aosyalistle· 
re kar,ı mücadele vermektedir. TtP'e 
kar,ı bazı CHP örgütlerinin giri,tiRi ka· 
ralama ve ihbar bombardımanı ilginçtir 
Türkiye'deki sosyalist potansiyeli, taba
nında zar-zor misafir edebilen CHP, top· 
larını cepheden çok ı.;Osyalist hareketin 
baRrına yöneltirken, eski a11,kanlıkların
dan.6ir hayli yararlanmaktadır. 

Tabandan rersatı renah ıerilerde 
bulunal\ bir Prore.or Beıim O,tunel'in 
parti seıninerlerinde anlattıkları, paıtili 
üyelerin aRzıyla "yurekler acııı"dır. Oı' 
tünel "Karma ekonomi" sakızıyla i.,ör
mektedir 

Merkez yönetiminin harika çocukla
rından Alev Coşkun'un öyküsü ise Ada
na 'da hili anlatılmakladır. 

GeçtiRimiz aylar içerainde Adana'
da bir seminere giden Alev Coşkun da 
ha sonra &arulaıı cevaplandırmı, ve bu 
arada bir uyenin "biz 101 bir parti ol
duRumuzu ıöylüyoruz ama 90 bin lira
ya kadaıki toprak ıelirlerinden ver,i 
muafiyetinin altına da imza atıyoruz. 
Su n&S11 olur?" ,eklindeki bir ıoruıu
na şu cevabı v�rmi,ti: 

"- Akıllı bir muhalefet partisi hükü
mete karşı, huineyi bo,altacak teklir· 
ler yapar. Hazine bo,ahr ... hükümet 
zor duruma düşer ve istifaya zorlanır. 
ışte biz de bunu yapıyoruz ... " 

Aley Co,kun'un bu dehşetli ceva
bı salondakileri hayreLlere düşürmu" 
eenç bir partili "Herhalde" demişti 
"Genel Merkez bizimle alay etmek için 
de�işik yöntemler u)'luluyor .... 

Ama en güzel cevabı arka lUralar· 
dan bir başka partili üye vermi,ti: 

"- Peki ama be adam, Yahya ile 
niye u�raşıyoruz ki? O da hazineyi bi
zim namımıza 20 milyon boşalttı." 

AP'NIN "YAZI- TURA"SI: 
• DEMIREL - ÖZTÜRK! • 

Adı: Seyfi 
Soyadı: Öztürk 

Savcılık"" hüyjyet 'kontrolu y .. pılmıyor. 5..dece kim olduiunu belirtmek 
için .. dını tekrviiidık. 

Siy;asal hilYilla Osman Bölükbilşı'nın ÇilOQ Uşıyıcıhiınc:bn ba,ladl. sö

lükbil,ı'nın çanta. ta.Şıyıcıhğl o umanlar öyle abur-cubur i, deliidi. 
Kendi ifadesiyle Osman Bölükb3ŞI, "Iman ordUIMI başkomuwıı" idi! .. 
Dilhil sonn bölükba,ı'nın MP'sini bınkıp AP'ye sıçradı, Bu kez SüteYINn 

Demirel'in çantasını tilşımilya başlıdı. Müteahhitlikten başbakanlık yoku,unu 
tırmanan Demirel'in klS3 umand .. gözdesi oldu. 1965 Şubatındın Ekim'ine 
kadar süre Orgiiplü kabinesinde Süleyman Demirel &tb .. kan Y .. rdımcısı, ken
disi de Köyişleri Bakanı olank bir süre yer aldı. 

Hükümet sandalyelerine oturuş tarihleri ortak başladı ve öylece devam et
ti. Demirel'in başbıkan olduğu her dönemde o da vazgeçilmez b .. kiın'dı ... 

27 Ekim 1965 ·22 Ekim 1969 tarihleri arasında yer alan 1. Demirel kiı
binesinde önce Ulaştırma, sonra da Devlet Ibkanı olank görev .. Idı. 

Daha sonril onu 3 Kasım 1969 - 14 Şubat 1970 tarihleri arasında II. De· 
mirel Kabinesinde Çalışma Bakanı olarak görüyoruz. 

6 Mart 1970 - 12 Mart 1971 arasındaki iii. Demirel kibinesinde de Ça
lışma Bakanı ... 

12 Mart rejiminin "Partilerüstü" hükümetlerine AP üye verirken Demirel 
onu ziyan etmedi!.. 

Ne zaman ki, 31 Mart 1975'de MC kuruldu, Demirel Başbakan oldu; o da 
devlet bakanı ... Hem de görev ve yetkileri kesinlikle bilinmeyen bir devlet 
bakanı. 

Bir yabancı g.lıeteeinin yanılgısı ilginç! Demirel'in yürürken arkasından, 
otururken yanından, gece gündüz ayrılmayan bu adam olsa olsa polisıi!.. 

Loekheed yolsuıluğunu araştırmakla görevli Millet Meclisi Komisyonu 
Başkanı CHP Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Başbakan Demirel'i ko
misyona çağırdıAı zaman bu geldi. Alpaslan "Sen değil, başbakan gelsin" de
diği zaman da hadise çıkardı. 

Mobilya dosyasında Demirel adına ortalığa ateş saçan bu. Çimento dos
yasında Demirel adına gögsünü siper eden bu. Lockheed dosyasına gelince 
işler biraz deAişti. Bu kez hep Demirel konuşuyor. Bakalım o ne zaman ko
nuşacak? Yazı mı, tura mı? Demirel mi, Öztürk mU? . 
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ahipliz kalma 
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TUNÇ 

ihaleyi Demirel 
yüklendil,er. MSP'-

ııerekçell:ır ve koşullardı bunlar. Eylemin 
içinde hem saitı hem de solu memnun 
edecek bir ylRın unsur vardı. Ama oku
dujtu aryanın güftesi Demirel·Feyziogıu 
ikilisine aitti. 

Tunç, "MSP hakkında. savcıların 
derhal haıekete eeçmesini" istiyor, Ana
yasa Mahkemesine ıörevini hatı.rlatıyor
d;J! d;J! 

Tunç bu arada Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk'ü ziyaret ediyor, "Devlet 
aygıtının Cumhuriyet düşmanları lara
fından işgal edilmesinden duydul'u en
dişeleri" kendisine ilettiRini ve temel 
konularda Cumhurbaşkanı ile "muta
bık" kaldıaını açıkhyordu!.. 

Televizyon ekranlarında Tunç'u iz' 
leyenler, özellikle MSP'yi korkutma fas
Iında zaptedilemeyen IÜlücüklere anlam 
veremiyorlardı. 

Buna kaı,dık MSP, Tunç'u doktor
lara ,ikayet elmek le elmek le elmek yeliniyordu. MSP 
Genel Sqkan Yardımcıaı Fehmi Cuma· 
lıoRlu "Halil Tunç hutadır. Bir mü te· mü te· mü 
h...... hekim olarak _veıiara kendiani 
ihbar ediyorum" diyordu ... 

MSP, .ahne önündeki Tunç'un arka
.ında. .ında. wnörler oldulunu anlamakta ,e
ciltmemi,ti ... 

Geçtilimiz haftanın ıonunda cephe 
içi çeki,mea bu noktada ,el'linlilini 
koruyordu ... 

Şimdilik ,erdirilen ipin 'iatiinde 
oyunun her t.ürlütü oynanmaktadır. 
MSP'nin Leapih ,ucüne kar,ılık AP'li 
Kültür Bakanı Rıtkı Danı,man Erzurum
un çat i1çeaine "derek Şeyh Mehmet 
Erendi'nin önünde yere dinek vurdu ve 

bu dalda partianin hlll iddialı oldu lu
nu kanıtladı. Şeyh Mehmet Efendi'nin 
önunde çömelen iki numaralı zat da, 
Vali Sabri Turan idi. 

AP'NIN "YAZI- TURA"SI: 
• DEMIREL - ÖZTÜRK! 

Adı: Seyfi 
Soyadı: Öztürk 

Savcılık"" hüyjyet 'kontrolu y .. pılmıyor. 5..dece kim 
için .. dını .. dını .. tekrviiidık. 

Siy;asal hilYilla Osman Bölükbilşı'nın ÇilOQ Uşıyıcıhiınc:bn 
lükbil,ı'nın çanta. ta.Şıyıcıhğl o umanlar öyle abur-cubur 

Kendi ifadesiyle Osman Bölükb3ŞI, "Iman "Iman ordUIMI başkomuwıı" 
Dilhil sonn bölükba,ı'nın MP'sini bınkıp AP'ye sıçradı, 

Demirel'in çantasını tilşımilya başlıdı. Müteahhitlikten başbakanlık 
tırmanan Demirel'in klS3 umand .. umand .. umand gözdesi oldu. 1965 Şubatındın 
kadar süre Orgiiplü kabinesinde Süleyman Demirel &tb .. 
disi de Köyişleri Bakanı olank bir süre yer aldı. 

Hükümet sandalyelerine oturuş tarihleri ortak başladı 
ti. Demirel'in başbıkan olduğu her dönemde MSP'-dönemde MSP'-MSP'-o MSP'-da MSP'-da MSP'- vazgeçilmez 

27 Ekim 1965 ·22 Ekim 1969 tarihleri arasında yer 
binesinde önce Ulaştırma, sonra da Devlet Ibkanı olank 

Daha sonril onu 3 Kasım 1969 - 14 Şubat 1970 tarihleri 
mirel Kabinesinde Çalışma Bakanı olarak görüyoruz. 

6 Mart 1970 - 12 Mart 1971 arasındaki iii. Demirel 
lışma Bakanı ... 

12 Mart rejiminin "Partilerüstü" hükümetlerine AP üye 
onu ziyan etmedi!.. 

Ne zaman ki, 31 Mart 1975'de MC kuruldu, Demirel 
devlet bakanı ... Hem de görev ve yetkileri kesinlikle bilinmeyen 
bakanı. 

Bir yabancı g.lıeteeinin yanılgısı ilginç! Demirel'in 
otururken yanından, gece gündüz ayrılmayan bu adam olsa olsa 

Loekheed yolsuıluğunu araştırmakla görevli Millet 
Başkanı CHP Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Başbakan 
misyona çağırdıAı zaman bu geldi. Alpaslan "Sen "Sen değil, 
diği zaman da hadise çıkardı. 

Mobilya dosyasında Demirel adına ortalığa ateş 



SENDİKAL HAREKETIE 
YENİ OYUNlAR, YENİ 
FİGÜRANIAR 

Türkiye'de, sendikal hareket alanın
da ilginç gelişmeler birbirini i�diyor. Sa
n sendikacılığa. işverenden yana sendi
kacılığa karşı mücadele bayrağını yıllar 
önce açmış bulunan sendikalar, günü
mü;"de. sermaye sınıfının yeni oyunlarını 
göğüslemek zorunda kalıyorlar. 

Sarı sendikacıll�a karşı mücadele 
bayrağını ilk açan sendikalardan biri, 
Turizm-İş. Bu sendika, aynı işkolunda
ki Oleyis'in sarı sendikacılığına karşı, 
1965 yılında kuruldu. Sendikanın kuru
luşunda Turgut Gökdere ve Rıza Erdo
ğan büyük roL oynadı. Kuruluş, bu kişi
lerin öncülüğünde gerçekleşti. 

DISK 'LE BlltLI KTr; 

1965 yılında kurulan genç Turizm
İş, DISK 'in kuruluşundan 13 gün sonra 
bu konfederasyona katılıyor. Bir anlam
da, DİSK 'in en köklü üyelerinden biri. 

Türkiye'de, hizmet sektörününü, di
ğer işkoııanna kıyasla farklı özellikleri 
var. Hizmet sektöründe, sosyalist sendi· 
kacılığın gelişimi, diğer işkoııanna kı
yasla daha büyük engellerle karşı karşı
ya. Bu ve benzeri nedenlerle, Turizm-Iş 
kendi işkolunda uzun süre geniş yığın
lan kapsayamadı. Diğer bazı işkolIann
da olduğu gibi, patron sendikacılığı Tu
rizm işkoluna da uzun süre damgasını 
vurdu. 

Köklü değişiklikler, 12 Mart döne
minden sonra başladı. 12 Mart dönemi
nin deneyleri ile başla geniş işçi yığın
lan Türkiye hallo gerçekleri daha net 
olarak görmeye başladı. Kitlelerdeki 
devrimci birikim, sendikal hareket ala
nında da yansımasını bulmakla gecik
medi. 

Bu gelişimin ürünleri Turizm işko
lunda da görüldü. Bu işkolunda devrim· 
ci sendikacılığın öncülüğünü yapan Tu· 
rizm-Iş, büyük gelişmeler kaydetti. Geç
tiğimiz yıllar içerisinde, Oleyis'in taba
nından Turizm-ış 'e büyük kaymalar ol
du. Turizm-Iş, ilerici sendikal hareketin 
bir parçası olarak güçleniyordu. So
nunda, Hilton, Sheraton, Maçka, Inter
kontinenlal, Etap gibi büyük işyerlerin
de, işçilerin tek temsilcisi olarak Tu
rizm-iş ağırlığını koydu. 

Ancak, sermaye cephesi de boş 
durmuyordu. Planlar, Turizm-İş'i bu iş
kolunda yok etmeye yönelikti. Örne· 
ğin, Çınar Oteli grevinde, sermayenin 
diğer kesimlerinin de desteğini alan iş
veren, görüşmeleri sürüncemede bıraka
rak işçileri yıldırmayı denedi. Sökmedi. 
Aynı oyun, Hilton grevi sırasında da de
nendi. Bu da sökmedi. Hilton'da ve daha 
sonra ünlü ITI'nin Sheraton'unda, işçi
lerin hakJı istekleri, işveren tarafından 
kabul edildi. Işe iktidar kanştı. Devletin 
ve organlarının gücü, çeşitli işyerlerinde, 
Turizm-Iş'e yetki vermemek için olma
dık yollan denedi. 

Ancak burjuvazi, ilerici sendikal ha
reketi köreitmenin başka yolları oldu�u
nun da bilincinde. Özellikle Türkiye'de, 
işveren için, patronlar sınıfı için öyle 
yollar var ki. Sıra daha sonra bunların 
gündeme konulmasına geldi. 

TURIZM-Iş KONGRESI 

28 Mayıs tarihinde, Turizm-İş sen
dikasının 7. Kongresi yapıldı. Kongre
de, sosyalist sendikacılığın, sosyalist sen
dikacıların karşısına, kendi aralarında ii-

YVRVYVŞ - 31 AGUSTOS 1976 - 6 

kesi!., ancak sosyalist sendikacılığa karşı 
olmakta ilkeli ve kararlı bir grup çıkll. 
Işverenlerin, kuruluşundan bu yana Tu
rizm-Iş 'c yönelttikleri saldırı, 7. kongre
de ifadesini böyle buldu. Sonunda, bu 
ilkesiz, ama devrimci sendikacılığı wsfi
yeye niyetli grup, sendika yönetiminde 
belirli bir ağırlık elde edebildi. 

Kongre'den sonra, kungrenin so
nuçları açıkça ortaya çıkmaya başladı. 
Kongre sonucunda yönelimde yer alan 
belırli bir kesim, en iyiniyetli bir yorum· 
la, sendikacılığı bilmiyordu. Gündemde 
bir çok mesele varken, bu kesim, çoğun
lukla olmasına karşılık, karar alamadı. 
Çünkü, çoğu ke:ı: alacakları kararın ne 
anlama geldiğini bile kestiremiyorlardı. 
Bunlar, 1965 yılında, Turizm işkolun
da sarı sendikacılık karşısında alterna
tif olarak kurulan Turizm-Iş üyesiydi
ler. Hatta yönetici idiler. Yine de, top
lu iş sözleşmesinden yararlanmak için 
Hilton'da, Oleyis'e dayanışma aidatı 
ödediler. Kendi içinde belki ilkesiz, ama 
sosyalizme karşı niyetli grubun eleman
lanndan bu gurubun başkan adayı Şa
ban Yaşaroğlu ödüyordu Oleyis'e bu 
dayanışma aidatını. Sonunda Hilton'da 

da. DISK adını ağızlarından di.işürmeyen 
kişiler, tam tanıına luminaisız ve gerek
çesi1. olarak 6 kişinin işine son vCJiyor
lar. 

Bununla da kalmıyor. Kıyım çark
lan daha da ötede işletilmeye çalışılı
yor. Sendikanın Iç Anadolu Bölge Tem
sileisi için, iş akdinin feshi ve onur kuru
luna sevki kararı-.alır.ıyor. Ileri sürülen 
I{erekçenin, sendika ile, sendika disipli
ni ve işleyişi ile hiç bir ilgisi yok. 

Turizm-Iş'te bu lemizlik harekatı 
personel masranarından tasarruf için mi 
yapılıyor? Hiç de öyle de�il. �;ünkü, atı
lanların yerine, yenilerinin alınması için 
leşebbüse geçiliyor. Bu arada, bazı laf
lar da ağızdan kaçıyur. Yürütme kurulu 
üyelerinden biri işten çıkarılanların hak
kında "çıkarılrnaları yolunda DISK'ten 
talimat aldıkları" yolunda bir söz söylü
yor. Oleyi� dayanışmacısı Yaşaroğlu ise 
daha sonra şöyle düzeltiyor: "İşten Çl
karılanları bilmem ama, işe yeni alına
cakların alınması konusunda DISK'in 
talimatı var." 

Yürütme Kurulu toplantısı sürüyor. 
Bu arada, DISK'e bağlı bir sendikanın 
binasında, 12 Mart öncesi goşizmini ve 

Turizm-Iş.- Sermayenin ue figuranlarının oyunu boşa çıkarılacak. 

"meyva"lar toplanmaya başlandı. HiI· 
ton'da, Turizm-İş'in üye sayısı 450 iken 
bu sayı 60'a düştü. Sendikanın tasfiye
cileri bizzat sendikanın yöneticileriydi. 

Bu arada sermaye, Turizm-ış'in bu 
zayıf döneminden yararlanmayı bildi. 
Çınar Oteli 'nden 17 yıllık işçiler atıldı. 
Maçka'da, 23 işçinin işine son verildi. 

IÇERIDE ÇALıŞANLAR 

Sermayenin, Turizm-tl/'in dışındaki 
kesimi böyle çalışıyordu. Ama içerideki 
kesim de elbette boş durmayacaktı. 
Durmuyordu. 

Önemli gelişmeler, sendika yürütme 
kurulunun 23 Ağustos tarihinde yaptığı 
toplantı ile hı:ı:landı. Y önetimde ağırlı
ğı olan ekip, sendikada uzman teknisyen 
olarak çalışan 6 kişinin iş akdini 13. 
maddeye göre, gerekçesiz ve la:r.minaisız 
olarak feshetti. Burada, çok ilginç bir 
nokta var. DISK'in ilkelerinden biri, 
işyerlerinde, işverenlerin benzer bir 
biçimde tazminatsız ve gerekçesiz ola
rak işçi atmaları uygulamasına karşı 
mücadele vermek. DISK, bunu her yer
de, her işkolunda savunuyor. Hal böyle 
iken, DISK'in bizzat içinde bir sendika-

12 Mart dönemi faşizmini andıran olay
lar cereyan ediyor. Sendika binasını öğ· 
renciler basıyor. Öğrenciler ve nitelikleri 
konusundaki hassasiyetleri ile dikkat çe
ken kimi yöneticilerin inadına, bir sen
dika binası bir öğrenci güruhunun bas
klnına uğruyor. Baskın, yukanda de
ğindi�imiz maddelerin gündemde oldu· 
ğu bir toplantı zamanına rastlıyor. Bel
li ki, belirli kararların şu ya da bu şekil
de alınmasını sağlamak için, baskın türü 
yöntemlerden, öğrenci heyecanından 
yararlanmak, yalnızca geçmişin tescilli 
goşistlerine özgü bir yöntem değil. özen
tiler ve hevesliler de bu yolu deniyorlar. 

Bu gelişmeler üzerine genel başkan 
istifa ediyor. Daha sonra, dışarı çıkmak 
istiyor. ÖR"renci olarak görev yapıp da· 
ha sonra "işçi" olarak lanse edilmeye 
alışkın gençler, başkana engel olmaya 
kalkıyorlar. Bu sırada sendika binasına 
gelen ve işlen atılmaları kararhıştırılan 
uzmanlara da bu vazifeşinas gençler yuh 
çekiyorlar. Bu açıdan 1969'ların MDD'
cilerini, 1970'lerin sendika basma diplo· 
malı faşistlerini hiç aratmıyorlar. 

Sendika içinde gelişmeler böyle sü
rüp giderken, sermaye, işyerlerinde başı
nı alıp gitmektedir. Bu arada, İnter'de 

4 işçi işten atılıyor. Olayı sendikalan
na anlatmak üzere yola çıkan 25 işçi, 
temsilcilikte kimseyi bularnıyor. Bunun 
ü7.erine, Turizm-Iş genel merkezine geli
yorlar. Ama içeriye girmek mümkün 
mü? Içeride sosyalist hareketin turisti 
olma dışında Turizm-Iş'le hiç bir ilgileri 
olmayan bir gençlik kümesi ile karşılaşı
yorlar. Böylece çoğu kadın olan 25 işçi 
dertlerini anlalamadan geri dönmek zo
runda kalıyorlar. Yalancılık bugüne ka
dar güçsüzlerin en güçlü silahı olarak gö
rüldüğünden, olay işyerlerine başka türlü 
yansıtılmak isteniyor. Söylenen, "Tıp'li
lerin sendika binasını bastığı, işçilerin 
bu nedenle geri dönmek wrunda kaldı· 
ğı" cinsinden kuyruklu bir yalandır. 

NE OLACAK ? 

Olaylar ve istifalardan sonra, Tu· 
rizm-Iş'te başkanlık görevini şu anda Rı
za Erdoğan yürütüyor. Ana tüzüğe gö· 
re, genel başkanın istifası dolayısıyla, 
Turi7.m-h;'in 3 ay içerisinde olağanüstü 
genel kurula gitmesi gerekiyor. 

Burası, meselinin bir yönü. Mesele
nin daha önemli yönleri ise daha başka 
noktalarda ortaya çıkıyor. 

Bunlardan birincisi, sendika basma 
uygulamasının bir adet haline getirilip 
getirilmeyeceği sorununda düğümleni
yor. Sendika basma uygulamalanm bu
güne dek MDD'ciler işçi sınıfına ters, sa
pık akımlar ve raşistler bol bol uyguladı. 
Bu seferki de bundan farklı değiL. çün
kü, sendika basma, kişilerin niyeti ya 
da "lanse ediliş" biçimlen ile kurtanla
mayacak kadar büyük bir suç_ Sendika 
basma, sarı sendikacılann sendikayı da
ğıtma, ikiye bölme ve burjuvazi eliyle 
iktidan ele geçirme politikalarının orta
ya konuş biçimidir. Böyle bir suçun ce
zasını verecek olanlar ise sosyalistlerdir. 
Sosyalistler bunun hesabını en kısa za
manda soracaklar. 

Meselenin ikinci önemli yönü ise, 
adet haline getirilmek istenen bir başka 
uygulamaya ilişkin. Turizm-İ, Genel 
Başkanı Turgut Gökdere'nin istifasından 
sonra, Oleyis'in Maçka'da Turizm-ı,'e 
yaptı�ı işbirliei önerisİ-kabul edildi. Ay
nı Oleyis, kısa bir süre önce Maçka Ote
linde Turizm-Iş'in yıkılması için elinden 
geleni ardına koymamıştı oysa_ 

Niçin mi böyle yapılıyor? Bunun 
nedenlerini ikili olarak ele almak gereki
yor. Birincisi, Turizm-İş'in sendikacılık
tan habersiz, ilkesiz, ama belirli konu
larda misyonlu bir bölüm yöneticisi, 
özellikle Hilton'da kendilerinin yol açtı
ğı çözülmeden paniğe kapılmış durum
da. Şırınga bekliyorlar. Denize düşenin 
neye sarılacağı ise biliniyor. 

İkinci, ancak daha önemli olan bir 
nokta daha var. Bu da adet ha1ini ruma
ya aday bir uygulamaya ilişkin. Kimya
İş sendi�asının başına örülen çorap bili
niyor. Tasfiye edilemeyen, ya da isteni
len kJvama getiriiemeyen bir kuruluşu, 
başka bir kuruluşla sulandınna işlemi, 
ola ki, Turizm-Iş içinde düşünülüyor. 
Turizm-ış 'in bir bölüm ilkesiz ama mis· 
yonlu yöneticisinin Oteyis'e kırptıklan 
göze, bir de bu açıdan bakmak gereki
yor. 

Ne var ki, bütün bu oyunlar, ancak 
üstten oynanabilir. Başta türlüsü ıaten 
mümkün deeil. Ancak, bütün üstten oy
nanan pyunların oldu�u gibi, bu oyunun 
panzehiri de tabandan gelecek. Tabanda· 
ki gelişme ve bilinçlenme, er geç, Tür
kiye'de sendikal hareketi sulandırma ça
balarını topraea gömecek. 
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Hilton'da ve daha 
Sheraton'unda, işçi

işveren tarafından 
iktidar kanştı. Devletin 

çeşitli işyerlerinde, 
vermemek için olma

ilerici sendikal ha
başka yolları oldu�u
Özellikle Türkiye'de, 

patronlar sınıfı için öyle 
daha sonra bunların 

geldi. 

KONGRESI 

karşısında 
tif olarak kurulan Turizm-Iş üyesiydi
ler. Hatta yönetici idiler. Yine de, top
lu iş sözleşmesinden yararlanmak için 
Hilton'da, Oleyis'e dayanışma aidatı 
ödediler. Kendi içinde belki ilkesiz, ama 
sosyalizme karşı niyetli grubun eleman
lanndan bu gurubun başkan adayı Şa
ban Yaşaroğlu ödüyordu Oleyis'e bu 
dayanışma aidatını. Sonunda Hilton'da 

talimat aldıkları" yolunda bir söz söylü
yor. Oleyi� dayanışmacısı Yaşaroğlu ise 
daha sonra şöyle düzeltiyor: "İşten Çl
karılanları bilmem ama, işe yeni alına
cakların alınması konusunda DISK'in 
talimatı var." 

Yürütme Kurulu toplantısı sürüyor. 
Bu arada, DISK'e bağlı bir sendikanın 
binasında, 12 Mart öncesi goşizmini ve 

Turizm-Iş.- Sermayenin ue figuranlarının oyunu boşa çıkarılacak. 

"meyva"lar toplanmaya başlandı. HiI· 
ton'da, Turizm-İş'in üye sayısı 450 iken 
bu sayı 60'a düştü. Sendikanın tasfiye
cileri bizzat sendikanın yöneticileriydi. 

Bu arada sermaye, Turizm-ış'in bu 
zayıf döneminden yararlanmayı bildi. 
Çınar Oteli 'nden 17 yıllık işçiler atıldı. 
Maçka'da, 23 işçinin işine son verildi. 

IÇERIDE ÇALıŞANLAR 

Sermayenin, Turizm-tl/'in dışındaki 
kesimi böyle çalışıyordu. Ama içerideki 
kesim de elbette boş durmayacaktı. 
Durmuyordu. 

Önemli gelişmeler, sendika yürütme 
kurulunun 23 Ağustos tarihinde yaptığı 
toplantı ile hı:ı:landı. Y önetimde ağırlı
ğı olan ekip, sendikada uzman teknisyen 
olarak çalışan 6 kişinin iş akdini 13. 
maddeye göre, gerekçesiz ve la:r.minaisız 
olarak feshetti. Burada, çok ilginç bir 
nokta var. DISK'in ilkelerinden biri, 
işyerlerinde, işverenlerin benzer bir 

12 Mart dönemi faşizmini andıran olay
lar cereyan ediyor. Sendika binasını öğ· 
renciler basıyor. Öğrenciler ve nitelikleri 
konusundaki hassasiyetleri ile dikkat çe
ken kimi yöneticilerin inadına, bir sen
dika binası bir öğrenci güruhunun bas
klnına uğruyor. Baskın, yukanda de
ğindi�imiz maddelerin gündemde oldu· 
ğu bir toplantı zamanına rastlıyor. Bel
li ki, belirli kararların şu ya da bu şekil
de alınmasını sağlamak için, baskın türü 
yöntemlerden, öğrenci heyecanından 
yararlanmak, yalnızca geçmişin tescilli 
goşistlerine özgü bir yöntem değil. özen
tiler ve hevesliler de bu yolu deniyorlar. 

Bu gelişmeler üzerine genel başkan 
istifa ediyor. Daha sonra, dışarı çıkmak 
istiyor. ÖR"renci olarak görev yapıp da· 
ha sonra "işçi" olarak lanse edilmeye 
alışkın gençler, başkana engel olmaya 
kalkıyorlar. Bu sırada sendika binasına 
gelen ve işlen atılmaları kararhıştırılan 
uzmanlara da bu vazifeşinas gençler yuh 
çekiyorlar. Bu açıdan 1969'ların MDD'

rizm-Iş'te başkanlık 
za Erdoğan 
re, genel 
Turi7.m-h;'in 
genel kurula 

Burası, 
nin daha önemli 
noktalarda 

Bunlardan 
uygulamasının 
getirilmeyeceği 
yor. Sendika 
güne dek MDD'ciler 
pık akımlar 
Bu seferki 
kü, sendika 
da "lanse ediliş" 
mayacak kadar 
basma, sarı 
ğıtma, ikiye 
iktidan ele 
ya konuş biçimidir. 
zasını verecek 
Sosyalistler 
manda soracaklar. 

Meselenin 
adet haline 
uygulamaya 
Başkanı Turgut 
sonra, Oleyis'in Maçka'da 
yaptı�ı işbirliei 
nı Oleyis, kısa 
linde Turizm-Iş'in 
geleni ardına 

Niçin 
nedenlerini 
yor. Birincisi, 
tan habersiz, 
larda misyonlu 
özellikle Hilton'da 
ğı çözülmeden 
da. Şırınga 
neye sarılacağı 

İkinci, 
nokta daha 
ya aday bir 
İş sendi�asının 
niyor. Tasfiye 
len kJvama 
başka bir 
ola ki, Turizm-Iş 
Turizm-ış 'in 
yonlu yöneticisinin 
göze, bir de 
yor. 

Ne var 
üstten oynanabilir. 
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Örgutlenme çalışmalarının Llmamlandıgı ilçelerden birı olan Ankara'nın 
Ayaş ilçesinde de engelleme girişimleri ile k.uşılaşıldı. Ayaş'taki baskılar ve 
bunları yöneltenlerin nitelikleri, kullandıkları yöntem her yerde aynı. Ay,ış'lı 
partililerin olup bitenlere Türkiye'deki siyasal gelişmelere ve sömürü düzeninin 
ilçelerine yansıyış biçimine ilişkjn gerçekçi gÖ11emleri var. Ayaş TIp Başkanı 
kaynakçı Yusuf Demircan ile Sekreter katayCl Niyazi Çeliksümer baskılara, 
Ayaş'ta çıkarcıla"n döndürdükleri dolaplan, sömürüyü ve demokrasi düşm,uı
lıklarını açığa çıkararak karşılık veriyorfar. Nasırlı ellerinin sarfetti�i emek ve 
döktükleri alınterinden başka !,:uvenceleri" olmayan bütün emekçiler örıı:ütlcn· 
dikçe, Tip güçlenip yayıldıkça, fabrikadan, tarlaya her yerde gerçekler anla· 
(ıldıkça zorbalann uykuları ka�ıyor. Tip'i Ayaş'ta kurup ona sahip çıkarak 
Ayaş çıkarcılannı" uykusunu kaçıranlarla yaptığıml1 söyleşiyi sunuyoruz: 

Önce Başkan Yusuf Demircan'a sor
duk. 

• Türkiye işçi Partisi'nin kurucula
n olarak sizlere burada çeşitli baskılar 
yöneltiliyor. Kısaca anlatır mısınız? 

• Evet, TU"1 kurduk, Ayaş'ın pa· 
zarı olan günlerden Cuma günü karakol 
komuLanl beni ve sekreter arkadaşı ça· 
tırtmak için jandarma yollamış. Ama 
böyle bir çatırılışın gerekçesi yoktu. 
Karakol komutanı bize, "Sizi Kayma
kam ça�ırıyor." dedi. Kaymakama git· 
tik. "Oyelerini�in isimlerini tesbit edin 
bize bir dilekçe verin." dedi. Bi" zaten 
bir hafta önce uyelerimizin lesbitini ya
pıp dilekçeyi vermi,tik. "Gidip yeniden 
yapın, bize listesini eönde.in." dedi. Bizi 
bir onbaşı ve iki jandarma ile bpraber 
Cuma günu tam buranın kalabaııgında 
işimi"den alarak karakola çağırtmak 
apaçık baskıdır, Halkın üzerinde etki ya· 
ratmaktır 

Buradan sonra Ayaş itçe Sekreteri 
Niya/i Çeliksumer devam ediyor: 

• Dükkana dondüm. Bir de baktım 
belediyeden bir şôför gelmiş. "Seni reia 
ça�ırıyor" dedi 

• Belediye başkanı hangi partiden? 

AP'li, Hem de ileri g,,'enlerinden. 
vardım. Oç ki�i beni bclı:li

yor Bıri AP'li reis. Birisi Belediye ('ncu
men uyeıı CHP'li Musa, bir de ,imdi be
I('dıyecle çalı/jan �ki bir ôı:-:retmen I-h.i. 
Sl'yin. Bana dedikleri 'iu. "Zamanında bu 
partiyi kapattılar lşC;i Partisi komunist. 
tir. Bir kutülüğu olmasaydı niye kapat
sınıar. Gel "'n bu işle u�raı;ma." 

"Istersem ben levhayı dükkanıma asa
rım. O da, "Sen sıkıyu oraya, dukkanı· 
na lu. Ben nasıl liOkmesini bilirim." Hal· 
buki kanuna gôre istersem part.i tabela
sını evime bile asarım. Kimse karışamaz. 
Bunlar kendi yaptıkları kanunlara bile 
uymuyorlar. 

• Bir de partiyi kurunca, eski ala
caklılarının borçları için bastırmaya baş
ladıkları söyleniyor. 

rlurıım var Banka kredil�'rinin daı.ııtı
mında, Itcrmayı' parliluriuin buyuk a�ırlı' 
�I sii:r. kOlltlSII. KUç'uk ufl'liciler bu kre 
dilorr mııhıaç' Kredi cln�ılımında, dedi· 
�im gibi, mahalli parti başkıınlarının 
buyük ::ıı.:ırlı�ı var Borçlarını odcyeıne· 
yen kuı;uk çifl\,ilN, bankalarla birliktt', 
bu partilerin de boyuııchırıı ı::ıına giriyor 
lar. Yani. hem bankanın, hl'lII de tdeci 
nin kuca�ına ehiimuş oluyorlar !>Onun
da Tereciler, aracılar yalnızca koyıüle· 
ri. kuçuk ureticileri de ilgilt'ndirmiyor 
Rugun 70 kuruşluk domate�, Ankara'da 
kilosu 1 liradan satılıyor. �ehirli halk, 
bu aracılar nedeiliyle alabildijtine sumü 
rülmuş oluyor. Ben gece gunduı bunla· 
rın urctiminde çıılışırken. ellerimi yarar· 
ken, !>Ojlukta, Mcııkta, kurtla, ku�la mü 
cadt'le edC'rken, onlar orda oturduti:u 
yerden yüzde uçyüz gibi rahat bir kazan
ca kavuşuyor. Bizinı koştu�umuz, mü
cadele ettiilimiz i.şler bunlar 

Rir de Ayaş'ın inek derdi var 

• inck dı'rdi mi? Ne demek bu? 

• Anlatayım Ayaş AP ilçe ba�ka
mnın kararı ilc buraya Avrupa'dan inek 
gelirtildi. Uanimarka, Hollanda ve Ai· 
manya'dan. Başta bi7.lere pek mdhel
tiler bu inckıcri. Bunlardan satın alır
sak, gunde 20 kilodan razla sut alacak· 
tık, sOylt'nenlere gôre. Ben de inekler 
den birini aldım. Ama nerede o vadedi
len randıman'? Yarısını bile alanlıyorum. 
Rana diyor ki, "Senin ahırın musait cte· 
ği!. Peki, ahınm müs,,'\it değilse, bana bu 
ine�i niye verdin? Peki trknik bakım 
yoksa, veterineri yoksa bu inekler ne 
işe yarar? ü('" serer ;ıar zor bulup vete' 
riner gelirtlim. Inegi daha ellemedf'l:1, 

"Ver 1:'0 lira," Ben on sefer bunu ge 
tirtirsem. rne�in bedelini veterinere ve· 
rirsem, benim geçimim ne olur'? Sonra 
beni ona göre eğil. Hasta oldultu zaman 
ben ineğime kendim de bakabileyim. 
Kurs aç. Beni beş·altı ay kursa gönder. 
3700 lira iııekten daha açıitım var. 13·14 
bin inek geldi. 5.600'ü hasta olarak. Ay
rıca süt ineiıi olarak deRi!, kasaplık mal 
olarak geldiğini kulaktan kıılal:'a duyu
yoruz. Ve nitekim d(' böyledir. �imdiye 
kadar 12 kilo süt aldı�ımı bilmem. �im· 
di bu ineklerd"n çoğu ölmek üzere. 16 
bin liraya sigorta da yapıldı. Inekleri 
ölenler, sigorta paralarını alamıyorlar. 

Işte inek sömürusu de boyle. BoL
geyi göz önüne almadan, bizinı e�ilimi
mizi. ahırların durumunu, bakım masraf' 
larını göz önüne almadan ieLitip pahalı 

B!r CHP'1i uye, bir belediye reisi, bir 
('m.rklı o{ı:relmı'n alıyordu M.i"ü. Kendile
nnı dinle�ıkt('n sonra, kararlı oldugu' 
mu, fiırkıy(' tşC;i Partili olarak çalışa
caı;::ımı li(.Iylpdim. Ulkrdeki adaletsizlik. 
lerdı·n. M'.imurudf'n bah5(!tti�imde d(' kız. 
dılar, En ..onunda bplediye başkanı "Se. 
nin bl'ynin yıkanmış." dedi. CHP'li üye 
de sureklı olarak "U('ni;,o; Ge;,o;miş 'le ar
kada/jlarını naaıl aslılar?" diyordu 

Türkiye I,çi Parti,i Ayaş Ilçe Başhanı Kaynakç, Yu.u! Demirca" k011uşuyor 

Tartışına u:r.ayınea belediye reisi 
"P('ki, ama sonunda CAnar olarak bun: 
dan &en zararlı I,;ıkarsın," dıy(' bir tehdit 
"avurdu, "B('n bu ellerimi nasırlatl.ıktan 
ı>onra aç kalmam." dl'dim, Büyle deyin. 
c(', "8rnınl(' konu�maya gelml'7.," dMi 
Baktım susuyorlar, "Aana "yvallah" de 
-tim. Çıktım g('ldim Uir d(' 4unu dedim 

• Sömurusuı bir toplıımd,ııı, emek· inek S."Itıyorlflr, Şimdi hepimiz ?arar 
çinin, kendi ,ıımterinin üruni.ıne kendisı- dayız 
nin sahip çıkmasınd;ın süz ediyorsunu/. 

Ayaş ve dolaylarında IMSıl yürüyor bu 

sömuıu? ilk aklınıt.l gelenler neler? 

• Aya/i'ıa ap.u;ık ortaya çıkan bir 

Başk,lIl Yusuf Demirc,m'" sordu k 

• Bugun bir umut ol,ırak CIIP'den 
SÖI ecliliyor AYdŞ" TiP'IHer olMak ne 

diyorsunuı bu konuda? CHP'yi nasıl 
değerlendiriyorsunu,? 

• Gen::ektcn de 1973 ı,et,,'imlerindc 
CHP .bir çok kişiye umut vermişti. Au 
gun bde, ço�u arkada41mıı ellP'ye inan
mış durumda. Ancak, CIIP'nin neleri 
yapıp neleri yapamayacaı<ını henuz bir 
ç'ok kiı;;i anlamış durumda de"il 

Burada Ayaş'taki hir durumdan ve 
AP'hlerle CHP'lilerin ileri gelenlerinin 
yakınlaşmasından W7. elmek idiyorum 
Hııi TIP'len caydırmak isteyenlerin ara: 
s.ında bir CHP'linin de bulunduğunu bi. 
Iıyorsunu�. Bu, bir yana. Başka mesele. 
ler de var, anlatmak istediğimiz. 

1969 yılında jeolog raporu ile, 
Ayaş'ın i.ki mahalle1ii �jn heyelan bUige· 
sıne girdığ:i tesbıt edıliyor. Bu durum. 
da,

. 
ilçenin ba,ka bir yere 4ınması ge· 

rekıyor. Raporu hazırlayanlar, bu tavsi· 
yede bulunuyorlar. Ancak kasabanın 
ileri gelen eşrafı buna şiddetle karşı 
çıkıyor. Nedeni dı" Ayaş'ın nakli ile, 
lŞehrin bUyümesi ihtimali ve kendi çıkar
larının, kendileri lehine bulunan duru 
mun tcNiine dunmesi. Mesela bugun di
yelim burada bir manira"uracı var. Kasa
ba �aşka yere taşındı�ıııda çok büyük 
bir ıhtimalle buyüyecek. O 7.aO\an ola· 
cak 5 maniraturael. Bu, şu anda Ayaş'· 
ta y.ukunu tulan bulun çevreler için ge· 
�erlı. Sonunda Aya�'ın AP'li ve CHP'li 
ilçe başkanları tutup tmar ve l.skan Ba· 
kanı NureHin Ok'a, CHP'li ılyas Sel,;
kin'e kadar çıkıyorlar. Özellikle Seç· 
kin'in girişimleri ile Laşınma unleniyor. 

AP'1i ve CHP'li ilçe başkanları bu 
�ada birleşiyorlar. Kasabanın ta�ınması 
ıkisinin de çıkarlarına dokunuyor. Bu 
noktada aralarında hiç bir ayrılık kalmı· 
yor. Ticaret çevreleri ile kiralık ev sa· 
hiplerinin baskıları yiil.unden, büyuk bir 
tehlike halen orLada. 

• Çeşitli baskılara rağmen, AyaŞ'
ta partililer olarak çalışmaları nasıl SÜr· 
durmeyi düşunüyorsunuz? � 

• Baskılar bizi gerilelerneyecek 
Böylece mücadelenin gereklerini, zorluk
larını öğrenecegiz. Çevre köylerden, 
bize baskı yapıldığını duyanlar olmuş. 
Hep birlikte ilçeye geldiler. Parti'nin 
kurulduğunu duymuşl:ır. Söyledikleri 
şu oldu: "Gerek üyelik için, gerekse ku
rulu� için hazmz. Baskıdan yılanlar var· 
sa, yerlerini doldurmaya hazırız." 

Işte böyleleri de var. Mücadelede 
böylelerine büyuk işler dşi.iyor. Bir de, 
"CHP gelsin iktidara yerlc�sin ki, biz 
ondan sonra orLaya çıkalım" diyenler 
var. Bunlarla aramızda surekli olarak 
tartışıyoruz. Bu düşlincede olan arka· 
daşlara, bunun yanlışlıgını anlatmaya 
çalışıyoruz. Diyoruz ki, orguıleııme her 
donem i'iin temel görevdir. Biz, bıışka 
yız. Biz Halk Partisi degiliı. Bugunku ik 
tidara karşı olduğu gibi, Halk Partisi'ne 
karşı mücadele dı' gerekecektir, Yarın, 
bir Halk Partisi iktidarı karşısında da 
muhalefet v{'fip, gerçekleri, dogruları or 
ortaya koymanııl. gerekecektir. Bunun 
hazırlıklarına şimdiden girişmeliyiz. 

Işle, Partnin kurulması bu ııibi Lar 
tışma:.ı.r a,,;ısından da yararlı oldu. Ar· 
tık, daha rahat, daha açık kOHuı;;abili 
yoruz. Önerıpri, gcrç('kl{'ri anlatırken, 
meselenin parti yanı pek açıklıll:a kavuş' 
moudı. ("ünku ortada parti yoktu, :;iimdi 
istediğimiz dJJ7.(·ni nasıl ne yolla kurn 
ca�ımızı, parti vasıla ... ıyla daha açık aıı· 
latabiliyoruz. 

Sonra, soruyorlar bi7.e, parti kurdu· 
(runuz için karakola ça"rıldınız., nic,.'in? 
Biz de anlatıyorıı?, l'artiyi "nlatıyoruz, 
partinin idediklerini, hederıerini anlalı' 
yoru;,o;. Ve ni"'in bunlardan gocıınup bizi 
karakola çaılırdıklarını anlatıyorliz. 
Boyle örneklerle ger\,(Ikler daha kolay 
anlatılıyor 

Türkiye lşc,.'i Partiıi'ni kıırduk. Sur 
durecegiz. ve gi.içlendireci!'R'iz 
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başka !,:uvenceleri" olmayan bütün emekçiler örıı:ütlcn· 
yayıldıkça, fabrikadan, tarlaya her yerde gerçekler anla· 

uykuları ka�ıyor. Tip'i Ayaş'ta kurup ona sahip çıkarak 
uykusunu kaçıranlarla yaptığıml1 söyleşiyi sunuyoruz: 

Demircan'a sor

Partisi'nin kurucula
çeşitli baskılar 

mısınız? 

Ayaş'ın pa· 
günü karakol 
arkadaşı ça· 

yollamış. Ama 
gerekçesi yoktu. 

"Sizi Kayma
Kaymakama git· 

tesbit edin 
dedi. Bi" zaten 

lesbitini ya
"Gidip yeniden 

eönde.in." dedi. Bizi 
ile bpraber 

kalabaııgında 
çağırtmak 

üzerinde etki ya· 

itçe Sekreteri 
ediyor: 

de baktım 
"Seni reia 

hangi partiden? 

g,,'enlerinden. 
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"Istersem ben levhayı dükkanıma asa
rım. O da, "Sen sıkıyu oraya, dukkanı· 
na lu. Ben nasıl liOkmesini bilirim." Hal· 
buki kanuna gôre istersem part.i tabela
sını evime bile asarım. Kimse karışamaz. 
Bunlar kendi yaptıkları kanunlara bile 
uymuyorlar. 

• Bir de partiyi kurunca, eski ala
caklılarının borçları için bastırmaya baş
ladıkları söyleniyor. 

• Anlatayım Ayaş AP ilçe ba�ka
mnın kararı ilc buraya Avrupa'dan inek 
gelirtildi. Uanimarka, Hollanda ve Ai· 
manya'dan. Başta bi7.lere pek mdhel
tiler bu inckıcri. Bunlardan satın alır
sak, gunde gunde 20 kilodan razla sut sut alacak· 
tık, sOylt'nenlere gôre. Ben de inekler inekler 
den birini aldım. Ama nerede o vadedi
len randıman'? Yarısını bile alanlıyorum. 
Rana diyor ki, "Senin ahırın musait musait cte· 
ği!. Peki, ahınm müs,,'\it değilse, bana bu 
ine�i niye verdin? Peki trknik bakım 
yoksa, veterineri yoksa bu inekler ne 
işe yarar? ü('" serer ;ıar zor bulup vete' 
riner gelirtlim. Inegi daha ellemedf'l:1, 

"Ver 1:'0 lira," Ben on sefer bunu ge ge 
tirtirsem. rne�in bedelini veterinere ve· 
rirsem, benim geçimim ne olur'? Sonra 
beni ona göre eğil. Hasta oldultu zaman 
ben ineğime kendim de bakabileyim. 
Kurs aç. Beni beş·altı ay kursa gönder. 
3700 lira iııekten daha açıitım var. 13·14 
bin inek geldi. 5.600'ü hasta olarak. Ay
rıca süt ineiıi olarak deRi!, kasaplık mal 
olarak geldiğini kulaktan kıılal:'a duyu
yoruz. Ve nitekim d(' böyledir. �imdiye 
kadar 12 kilo süt aldı�ımı bilmem. �im· 
di bu ineklerd"n çoğu ölmek üzere. 16 
bin liraya sigorta da yapıldı. Inekleri 
ölenler, sigorta paralarını paralarını alamıyorlar. 

Işte inek sömürusu sömürusu de boyle. BoLBoL
geyi göz önüne almadan, bizinı e�ilimi
mizi. ahırların durumunu, bakım masraf' 
larını göz göz önüne almadan almadan ieLitip ieLitip pahalı pahalı 
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de çıkarlarına 
noktada aralarında 
yor. Ticaret çevreleri 
hiplerinin baskıları 
tehlike halen orLada. 

• Çeşitli baskılara 
ta partililer olarak 
durmeyi düşunüyorsunuz? 

• Baskılar 
Böylece mücadelenin 
larını öğrenecegiz. 
bize baskı yapıldığını 
Hep birlikte ilçeye 
kurulduğunu kurulduğunu duymuşl:ır. 
şu oldu: "Gerek 
rulu� için hazmz. 
sa, yerlerini doldurmaya 

Işte böyleleri 
böylelerine büyuk 
"CHP gelsin iktidara 
ondan sonra orLaya 
var. Bunlarla aramızda 
tartışıyoruz. Bu 
daşlara, bunun 
çalışıyoruz. Diyoruz 
donem i'iin temel 
yız. Biz Halk Partisi 
tidara karşı olduğu 
karşı mücadele 
bir Halk Partisi 
muhalefet v{'fip, 
ortaya koymanııl. gerekecektir. 
hazırlıklarına şimdiden 

Işle, Partnin 
tışma:.ı.r a,,;ısından 
tık, daha rahat, 
yoruz. Önerıpri, 
meselenin parti 
moudı. ("ünku ("ünku ortada 
istediğimiz dJJ7.(·ni 
ca�ımızı, parti vasıla 
latabiliyoruz. 

Sonra, soruyorlar 
(runuz için karakola 
Biz de anlatıyorıı?, 
partinin idediklerini, 

Ve ni"'in 



DEMOKRASİMÜCADELES 
METIN 

Bugünlerde en çok "demokrasl"den sôz ediliyor. 
Gerçekten de, demokrasi mucadelesi Türkiye'nin giin
deminde. Toplumun demokratikleştirilmesi, Türkiye'· 
deld devrimci mücadelenin temel hedefleri arasında. 

12 Mart döneminden ve MC'nin nitelitinin iyice 
lçlAa çıkmasından sonra, demokrasi mlicadelesinin 
güncellilinde herkes birleşti. Ancak, bu birleşmenin 
ıynnblan üzerinde önemle dunnak gerekiyor. Sosya
listler de, ilerlci demokratlar da demokrasiden, etkili 
bir demokratik mücadele verilmesinden yanı. Ama bu 
arada, sosyalistlerin bir başka özellikleri daha var. 
Sosyalistler, demokratik mücadelenin bir retiş haıine 
getirilmesine, "demokrasi mücadelesi"nin yanlış 
önerilerin gerekçesi olarak kullanılmasına karşılar. 

Cevap verilmesi gereken sorular, şunlar: Demok
nsi mücadelesi nasıl tetiş haline getirilir? Demokrasi 
mücadelesi, ne zaman yanlış önerilerin gerekçesi ola
rak öne stqü!ür? 

"HERŞEYIN sıRASı VAR" 

Yukandaki sorulara verilecek cevap, en başta, 
demokrasi mücadelesini fetiş haline getirenlerle, de· 
mokrasi mücadelesi adına yanlış öneriler ileri süren· 
lerin sınıfsal ve politik konumlan ile ilgili. Çünkü, de· 
mokrasi ve demokrasi mücadelesi, en başta, Türkiye 
kapitalizminin yapısıyla, 'FUrkiye'deki bUyük serma· 
yenin yapısıyla ilgili. 

En açık gerçek şu: Türkiye·de, antidemokratik 
egitimlerin, baskılann. faşizmi tezgahlama çabalan· 
nın kaynagı, siyasal partilerin ve bunlan yöneten ki· 
şilerin zihniyetierinden ibaret degiı. Yalnızca bu çer· 
çeve içerisinde düşünmek. yanılgılann en büyügü. 
Ancak burada da kalmıyor. hk yanılgı, ikinci bir ya· 
nılgıya da kaynakJık ediyor. Bu yanılgı da şu: Türki· 
ye'de bazı siyasi partiler "veri olarak" demokrasiden 
yanadır. Türkiye'de bazı siyasi liderler "veri olarak" 
demokrasi a,ıgıdır. 

Her iki yanılgının da kaynaeı �mokrasinin ve 
demokrasi düşmanhe-ının temeldeki sınıfsal kökeni· 
nin görülernemesi. Böyle olunca, Türkiye'de büyük 
sermayenin gücünü, tekeııerin etkinligini kırmada 
hemen hiç bir ciddi öneri ya da girişimi olmayan 
ıiyasi örgütler, liderlerinin ve kadrolannın "demokra· 
si aşkı" veri alanarak, demokratik mücadelenin tek 
gücü ilan ediliyor. 

Sonuçlar hemen ortaya çıkıyor. tık planda orta· 
ya Çıkan, "herşeyin sırası var" mantıe-ı. Bu mantıe-m 
örnekleri ,öyle: Demokrasiden yana tutarlı bir par
ti, CHP varken, ve gündemdeki acil sorun demokrasi 
mücadelesi iken, sosyalist örgüte ne gerek var? CHP· 
nin dı,ında bir sosyalist örgütün varlıgı, ilerici güçle· 
ri bölüp en başta demokrasi mücadelesine zarar ver
mez mi? 

"Herşeyin sırası var" mantıgının, sosyalizmden 
yana bonkör savunuculan, demokrasi mücadelesini 
CHP'ye, sosyalist mücadeleyi de sosyalistıere bıraka· 
rak, "Sezarın hakkını Sezara vermeyi" unutmuyorlar. 
Tabii, sosyalistlerin "kendi" mücadelelerini CHP'nin 
demokrasi mücadelesindeki zaferinden sonraya ertele· 
meleri koşulu ile. 

DEMOKRATIK GELIŞIMIN MOTOR" 

Türkiye·de bu mantıeın eleştirisi günümüzde bu· 
yük önem taşıyor. Çünkü Turkiye'de en basit gerçp�· 
leri n bile, tE-krar tekrar ortaya konması bUyük ön .. i 

taşıyor 
Bunun için, önce uluslararası örnekler var. Bu ör

nekler, geçmişe ve günümüze ilişkin. Örneklerin tümü 
de çok onemli bazı gerçekıere işaret ediyor. Bunlar, 
şöyle: Demokrasi ve demokrasi mUcadelesi, geçmişLe 
ve bugün hep bir sınıf meselesi olmuştur� bu nedenle 
bir sınıf hareketi olan sosyalist hareketin örgütlenme· 
si, demokrasi mücadelesinin on pfanda buIunduCu do· 
nemlerde dahi acil bir zonınluluktur� sosyalist örgüt· 
lenme, ,eltle vurmak bir yana, kendi dışındaki ilerici· 

demokrat hareketi sae-Iam temeller üzerine oturtacak 
bir nitelik taşır. 

Demokrasinin sınıfsal niteliei Uzerinde uzun boy
lu durmak belki de çok gerekli deei!. Bir genelleme 
ve bir örnek yeterli. Genellerne şu: Tarihin her döne· 
minde, demokrasi düşmanı girişimler, belirli bir sını· 
fm, burjuvazinin eseri oldu. Yalnızca faşizm dönemin· 
de de deeil. Kapitalizmin serbest rekabetçi diye ad· 
la�ınlan döneminde bile, örgütlenme ve grev haklan· 
nın yasaklanması gibi "anti·demokratik" girişimler, 
hep burjuvazinin çabalan sonucunda ortaya çıktı. 
Kısacası, burjuvazinin kendi demokrasisini in kAn, 
kendi iktidan ile birlikte başladı. Buna klnjılık, bur· 
juva demokrasisinin gerçekleştlrilmesl ., genişletil· 
mesi ; hatta kimi kapitalist ülkelerde beıirli anlam· 
larda aşılarak nitelikçe farklı bir boyuta ulaşması, bir 
başka sınıfın, işçi sınıfının öncülüe-ünde gerçekleşti. 
Örnek de burada ortaya çıkıyor: Grev hakkı, bir bur· 
juva demokratik hak olarak bilinir. Burjuva demokra
sHerinde, kaçınılmaz bir hak oldueu için. Ancak, bu 
hakkı burjuvazinin tanıdı gı bir hak olarak da görme· 
rnek gerek. Çünkü, burjuva demokrasisi, sermaye sa· 
hibi ile emek gücü sahibinin "serbestçe" anJaşmasınl 
öngörür. Bu anlaşma yapıldıktan sonra işçinin greve 
gitmesi, burjuva demokratik hak değildir. Burjuva 
demokrasisinin öngördüeü bir anlaşmanın "ihlali"dir. 
Ama bu hak, kanh mücadeleler sonucunda kazanıldı. 
Kanlı sınıf mücadeleleri sonucunda. Burjuva demokra· 
sisinin sınıfsal temeline, bu demokrasinin aşılarak ge
nişletilmesinin sınıfsal motoruna ilişkin iyi bir örnek. 

DEMOKRASI MÜCADELESINDE 
HERKESE GÖREV V AR 

Demokrasi, bir sınıf meselesi. Ancak demokrasi· 
ye, demokrasiyi bir sınıf meselesi olarak görmeden 
inanan ilericiler de var. Geçmişte oldu. Yann da ola· 
cak. Bugün bunlann önemli bir bölümü, sosyal 
demokrat örgütlere baRiı. Bu örgütlere oy veriyor. An· 
cak, böyleleri, sosyal demokrasinin örglitsel ve düşün· 
sel alanda tam bir berraklıea kavuşmasından önce de 
vardılar. ömeein, 1900'Ierin başında Rusya'da. Le· 
nin'in böyleleri için söyledikleri, başta deeindigimiz 
örnekler açısından çok anlamlı. Lenin, Narodnikle
ri kastederek şöyle diyor: 

"Sosyalistler, böyle bir demokratik partinin orta· 
ya çıkışına, ileri doeru atılmış yararlı bir adım olarak 
bakarlar. Sosyalistlerin popülistıere karşı verdikleri 
mücadele de esasen böyle bir gelişime yardımcı olur. 
öyle ki, sosyalistler, Marksizmin bayraAı altında 
toplanırken, geriye kalanlar ıda demokratik bir parti 
içinde örgütlenirler. Ikisi, otokrasiye ve mutlakiyete 
karşı yanyana savaşırlar." 

Söylenen çok açık. Sosyalistlerin dışında ilerici· 
ler var. Bunların, demokrasi mücadelesinde yerleri var 
Ve hepsinden öte, sosyalistlerin baeımsız örgtitlenme 
si, ilerici demokratlann gücünü ve elkinli�ini artım. 

Yalnızca Lenin söylemiyor. Yakın geçmişin pra
ti�i de doRnıluyor. Dogrulanan nokta, gelişmiş, aıge
Iiljmiıj bıitiin ulkeler için geçerli. �oyle: Sosyal de· 
mokratlar, sosyalistlerden uzaklaştıkları sürece, kendi 
Labanlarını ve etkinliklerini de yitiriyorlar. Demokrasi 
yolunda en güçlü adımlar, sosyal demokratlann sosya· 

!istleri bir düşman deeil, yandaş olarak gördükleri ve 
bunun somut gereklerini yaptıkjan dönemlerde atah
yor. 

Ama yalnızca bu da degi!. Sosyal demokratlann 
ileri bir çizgiye çekiJebilmesi için tek koşul, ittifak ya 
da koalisyona benzer bir uygulama degıl. Sosyalistle
rin etkili bir muhalefet vennesi bile kimi dönemlerde 
sosyal demokrasiyi ileri bir çizgiye ge tire biliyor. so. 
yal demokrasi, bu muhalefet karşısında, demokrasinin 
genişletilmesinden yana somut adımlar atma duru
munda kalıyor. Her iki somut durumun en belirgin 
örneklerini Finlandiya'da bulmak mi.imküo. Komünist 
Partisi Başkanı Aarne Sawnen, devlet mekanaIlIMI· 
nın faşistlerden temizlenmesi, serbest egitim ve de
mokratik eeitim reformu, fakirlere ücretsiz bakım, 
toprak dalıbmı, sallık sisU!minin köklü bir biçimde 
dee-iştirilmesi gibi ilerici, demokratik adımlann ko
münisUerin sosyal demokratlarta iktidara ortak olduk. 
lan, ya da komünistlerin sosyal demotrUi karşlIInda 
etkili bir muhalefet .oluşturduklan dönemlerde atal
dl�ınJ vurguluyor. 

Yalnızca Finlandiya da degil. Fransa, Hindistan 
ve Seylan'dan örnekler, yukanda söylenenleri doiru
lar nitelikte. Iktidar ortae-ı olmak ayn mesele. Sosyal 
demokratlar, sOlyalistlerden uzaklaştıklan &ürece, 
hem gerici güçler ve komplolar karşısında çaresiz du
ruma düşüyor, hem de kendi oy ve üye tabanlanm 
yitiriyorlar. Bu kadar sık tekrarlanan bir deneyden 
ders almak gerekiyor. Ama hepsinin ötesinde Çlbnl
ması.gereken ders şu; Demokratik mücadele Ilruında. 
demokrasiden yana en küçük bir adımın atılması bile 
sosyalistlerin ayn, bagımslZ varlıe-ıru ve örgüeünü ge. 
rektiriyor. 

Uluslararası örnekler, bunlar. Türkiye'de de bun· 
lar tartışılıyor. Sosyalist örgütlenmenin güçlü adımlar 
atması ile birlikte, tartışmalar daha da yolunlqta. 
YOROYOŞ'ün bir önceki saYl5lnda, tartışmanın ıere· 
gine ve yuanna deeinildi. Uluslu81ISJ örneklerin &0-

nuncusu, bu tür tartı,malann niteliline açıklık pti
rici bir yan taşıyor. Şili Komünist Partisi Genel Set· 
reteri LUis'Corvaliiı, Halk BlrliRi'.lıi işba, .. > plltl 
sıralannda şunlan söylüyor: 

"Halkl.an yana, demokraıik güçleri bl ... ,Umıek 
için pek çok engeli aşmamız, pek çok direnıneyi tır. 
mamız, görünen, bazen de ıörünmeyen dÜfmanlada 
5I.v84mamız, yanlışlu yapan dürüst kı,ilerin yanbt 
tutumlannı düzeltrnek için sürekli olarak tartı,malara 
girmemiz gerekiyordu." 

"Görünmeyen diilJmanlar" ve "yanlı,lar Yapıli. 
dürüst ki,lIer". Demek böyleleri her yerde .u. [)e.. 
rnek böyleleri ile her yerde tartı,ılıyor. 

Çok doeal. Çünkü, küçük burjuYlZinln oldulU 
her yerde "yanlışlu yapan dürüst kişiler" olacak. ser
mayenin, iktidanm koruyup peki,tirmek için her Y� 
lu denedie-i ülkelerde "görünmeyen dütmanlar" da 
olacak. Sosyalistler, "dürüst" ki,lIeri uyanrken, "iö
l'Ünmeyen dütman"lan açıla çıkaracak. 

GELIŞMELER VE SORULAR 

. Artık, uluslararası plandan, somut verilerle Tür
kiye'ye dtmmek gerekiyor. Veriler, geçtiRimiz günlen 
ilişkin. Sırasıyla şayle: 

DISK, ıstanbul'da bUyuk bir miting gerçekle,tiri· 
yor. Sosyalistlerin yanısıra, tüm ilerici kuruıu,lar ml· 
tinge katılıyorlar. Tüm "i1ericilı'r" ı Mayıs'ın gürkem· 
ii gosLerisini alkışlıyor. Sonra, CHP Istanbul ii Ba,· 

"HERŞEYIN sıRASı VAR" 

sorulara verilecek cevap, en başta, 
mücadelesini fetiş haline getirenlerle, de· 

mücadelesi adına yanlış öneriler ileri süren· 
politik konumlan ile ilgili. Çünkü, de· 

demokrasi mücadelesi, en başta, Türkiye 
yapısıyla, 'FUrkiye'deki bUyük serma· 
ilgili. 

gerçek şu: Türkiye·de, antidemokratik 
baskılann. faşizmi tezgahlama çabalan· 

siyasal partilerin ve bunlan yöneten ki· 
zihniyetierinden ibaret degiı. Yalnızca bu çer· 

düşünmek. yanılgılann en büyügü. 
kalmıyor. hk yanılgı, ikinci bir ya· 

kaynakJık ediyor. Bu yanılgı da şu: Türki· 
partiler "veri olarak" demokrasiden 

Türkiye'de bazı siyasi liderler "veri olarak" 

yanılgının da kaynaeı �mokrasinin ve 
demokrasi düşmanhe-ının temeldeki sınıfsal kökeni· 

Böyle olunca, Türkiye'de büyük 
gücünü, tekeııerin etkinligini kırmada 

ciddi öneri ya da girişimi olmayan 
örgütler, liderlerinin ve kadrolannın "demokra· 

alanarak, demokratik mücadelenin tek 

hemen ortaya çıkıyor. tık planda orta· 
"herşeyin sırası var" mantıe-ı. Bu mantıe-m 

Demokrasiden yana tutarlı bir par
gündemdeki acil sorun demokrasi 

sosyalist örgüte ne gerek var? CHP· 
sosyalist örgütün varlıgı, ilerici güçle· 

demokrasi mücadelesine zarar ver

sırası var" mantıgının, sosyalizmden 
savunuculan, demokrasi mücadelesini 

mücadeleyi de sosyalistıere bıraka· 
hakkını Sezara vermeyi" unutmuyorlar. 

sosyalistlerin "kendi" mücadelelerini CHP'nin 
mücadelesindeki zaferinden sonraya ertele· 
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mantıeın eleştirisi günümüzde bu· 
Çünkü Turkiye'de en basit gerçp�· 

tekrar ortaya konması bUyük ön .. ön .. ön i 

önce uluslararası örnekler var. Bu ör
günümüze ilişkin. Örneklerin tümü 

bazı gerçekıere işaret ediyor. Bunlar, 
ve demokrasi mUcadelesi, geçmişLe 

sınıf meselesi olmuştur� bu nedenle 
olan sosyalist hareketin örgütlenme· 

mücadelesinin on pfanda buIunduCu do· 

demokrasisinin öngördüeü bir anlaşmanın "ihlali"dir. 
Ama bu hak, kanh mücadeleler sonucunda kazanıldı. 
Kanlı sınıf mücadeleleri sonucunda. Burjuva demokra· 
sisinin sınıfsal temeline, bu demokrasinin aşılarak ge
nişletilmesinin sınıfsal motoruna ilişkin iyi bir örnek. 

DEMOKRASI MÜCADELESINDE 
HERKESE GÖREV V AR 

Demokrasi, bir sınıf meselesi. Ancak demokrasi· 
ye, demokrasiyi bir sınıf meselesi olarak görmeden 
inanan ilericiler de var. Geçmişte oldu. Yann da ola· 
cak. Bugün bunlann önemli bir bölümü, bölümü, sosyal 
demokrat örgütlere baRiı. Bu örgütlere oy veriyor. An· 
cak, böyleleri, sosyal demokrasinin örglitsel ve düşün· 
sel alanda tam bir berraklıea kavuşmasından önce de 
vardılar. ömeein, 1900'Ierin başında Rusya'da. Le· 
nin'in böyleleri için söyledikleri, başta deeindigimiz 
örnekler açısından çok anlamlı. Lenin, Narodnikle
ri kastederek şöyle diyor: 

"Sosyalistler, böyle bir demokratik partinin orta· 
ya çıkışına, ileri doeru atılmış yararlı bir adım olarak 
bakarlar. Sosyalistlerin popülistıere karşı verdikleri 
mücadele de esasen böyle bir gelişime yardımcı olur. 
öyle ki, sosyalistler, Marksizmin bayraAı altında 
toplanırken, geriye kalanlar ıda demokratik bir parti 
içinde örgütlenirler. Ikisi, otokrasiye ve mutlakiyete 
karşı yanyana savaşırlar." 

Söylenen çok açık. Sosyalistlerin dışında ilerici· 
ler var. Bunların, demokrasi mücadelesinde yerleri var var 
Ve hepsinden öte, sosyalistlerin baeımsız örgtitlenme örgtitlenme 
si, ilerici demokratlann gücünü ve elkinli�ini artım. 

Yalnızca Lenin söylemiyor. Yakın geçmişin pra
ti�i de doRnıluyor. Dogrulanan nokta, gelişmiş, aıge
Iiljmiıj bıitiin ulkeler için geçerli. �oyle: Sosyal de· 
mokratlar, sosyalistlerden uzaklaştıkları sürece, kendi 

hem gerici güçler ve komplolar 
ruma düşüyor, hem de 
yitiriyorlar. Bu kadar 
ders almak gerekiyor. 
ması.gereken ders şu; Demokratik 
demokrasiden yana en 
sosyalistlerin ayn, bagımslZ 
rektiriyor. 

Uluslararası örnekler, 
lar tartışılıyor. Sosyalist 
atması ile birlikte, tartışmalar 
YOROYOŞ'ün bir önceki 
gine ve yuanna deeinildi. 
nuncusu, bu tür tartı,malann 
rici bir yan taşıyor. Şili 
reteri LUis'Corvaliiı, Halk 
sıralannda şunlan söylüyor: 

"Halkl.an yana, demokraıik 
için pek çok engeli aşmamız, 
mamız, görünen, bazen 
5I.v84mamız, yanlışlu 
tutumlannı düzeltrnek 
girmemiz gerekiyordu." 

"Görünmeyen diilJmanlar" 
dürüst ki,lIer". Demek 
rnek böyleleri ile her yerde 

Çok doeal. Çünkü, 
her yerde "yanlışlu yapan 
mayenin, iktidanm koruyup 
lu denedie-i ülkelerde 
olacak. Sosyalistler, "dürüst" 
l'Ünmeyen dütman"lan 

GELIŞMELER 

. Artık, uluslararası 
kiye'ye dtmmek gerekiyor. 
ilişkin. Sırasıyla şayle: 

DISK, ıstanbul'da 
Sosyalistlerin 
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DEVREDILEMEZ 
kanlılı. 1 Mayıs mitingine katılan bir üyesini ihraç is
temi Ue haysiyet divanına veriyor. Niçin? CHP 'nın bu 
tavn kuşııında, 1 Mayıs'. alloşlayan bir çok kişi yal
nızca susuyor. Niçin? 

CHP yeni kurultayı için tüzük delişiklikleri ha· 
zırlıyor. Bu deelşikJiklerden biri, basında, yalmzca 
Milliyet'te açıklanıyor. Şöyle: "CHP'!iIer parti ilkesi
ne aykın kuruluşlarla ilişki kuramayacak", Haberin 
aynnolanna göre, yeni b.izükte "partilerin parti doR
nıltusuna ve temel ilkelerine aykın amaç güden kuru
luşlara üye olamamalan ve ilişki kuramarnalan" : .. 
Otesi getiriliyor. Hanei "kuruluşlar"? Niçin? Bu tü
zük maddesi, eRer gerçekleşirse, ileride nasıl kullarula
c:aIt? 

Semııyenln darboRazlannın daha da daraldıgı, 
büyük sermayenin işçi ücretlerine ve haklanna karşı 
örgütlü saJdınlara giriştiei bir dönemde, "ilerici" ba· 
ıında yorumlar çıkıyor. Bir bölümü şöyle: "Rafet 
lbrahimogıu 'nun açıklamaim ilk bakışta akla yakın 
görünmektedir. Eler ulusal ekonomiyi bir bütün ola· 
rak dU.ünme düzeyine ulaşabilmişsek aşın ücret amş· 
Iannın sakıncalannı da hesaplamak zorundayız." Da· 
ha sonra işverenlerin "bir çırpını.t" ve "arınış" içinde 
olduklanna deliniliyor. Işverenbaşı İbrahimoııu 'nun 
ücretler konusundaki klasik yakınışlan birdenbire 
"ilerici" basında haklılık ve sütun kazanıveriyor. NI· 
çin? 

Bütün bu sorulann cevabı bulunmalı. Verilecek 
cevaplarda anahtar nitelilinde olan, sennaye ve "de· 
mokratik solcu" CHP cephesindeki gelişmeler. 

TEKELCiLICIN IKI PARTISI 

Sermayedeki gelişmelere, tarihsel bir yaklaşım 
içinde bakmak gerekli. Türkiye'de, demokrasinin hep 
sınırlı oldulu, belirli aralıklarla rafa kaldınldıgı bilini· 
yor. Bir nedeni olması gerek. Neden, Türkiye'de ser· 
mayenin, b1Ujından itibaren, devlet himayesinde palaz· 
lanan asalak ve tek:!lci bir nitelile sahip olmasında. 
Boyuttan Batı'dakinden çok rarklı olmakla birlikte 
tekelcilik ve tekelcilikin avantajlanndan yararlanan 
bir kapitalist gelişme, hemen hemen Türkiye kapita· 
lizmi kadar eski. Dolayısıyla, devlet mekanizması ile, 
devletin organlan ile sermayenin kaynaşması, Türki· 
ye'nin ilkel kapitalizminde bile, oldukça köklü bir 
gelenete sahip. Türkiye'deki antidemokratik baskı ve 
eemmlerin, bunlann süreklilieinin başlıca kaynaeı, 
bu. Ancak, kitlelerdeki birikim, böyle bir yapıya en 
Ideal biçimiyle uygun düşen tek partili bir yönetime, 
ya da günümüzd!;!, tam boy bir açık raşizme olanak 
tanımıyor. YORUYOŞ'ün onceki sayılannda yazıldı. 
Sermaye, bu olanagı zorlamaya çaııştı. Bunun Için, 
rl!iiit yönetime kitle tabanı kazanması gerekli. Dinci· 
lik ve ırkçılıkla bu tabanı saelamaya ÇalıŞtı. Deneyler, 
sökmedi�ini gösleriyor. Sokmeyince, sermayenin "iki 
partili" bir siyasi hayata oynaması gerekiyor. Serma· 
ye, iki partili siyasi hayatın raıiletlerine çok önceden 

inandı. Tek parti yönetimi kitlelerdeki huzunuzluRu 
artJrdl�ındıi. sermayenin ıiyasl manevra alanını ge
nişletmek uzere, Iki partili siyasi hayat yararlı görüldü. 
Türkiye'nın yakın tarihi, bir anlamda, sermayenin bu 
iki partiyi idare ederek, siyasi hayatı Idare etmesi ile 
geçti. tki parti arasındaki sürtüşmeler , sermaye için 
gereksiz boyutlara ulaştı�ında, büyük işadamları hep 
müdahale etme geregi duydular. 1950-60 arasının 
DP . CHP sürtuşmelerinin üzerine, bu sürtüşmeler iyi
ce şirazeden çıktıgı dönemlerde, Vehbi Koç ile Oze· 
�ir Avunduk'un gidip yatıştırdıgı biliniyor. 

Bugün, iki partili bir siyasi yaşam, gerçekleştiri· 
lemeyen özlemler karşısında, yine gündemde. tki parti 
arutndaki ilişkiıere yine &ermayenin ileri ıtlenltri 

kanşıyorlar. Amı" Vehbi Koç ve Uzeyir Avunduk 
örnekleri ancak bir yerden sonra geçerli. Sürtüşmeler 
bu noktaya gelinceye kadar, sermaye için pek de ha
yati olmayan konularda, iki partiyi mümkün oldu tu 
kadar "birbirine karşıt" göstermekte yarar var. Ser· 
mayenin, geniş yıeınlar karşısında siY15i; manevra 
olanalına kavuşabilmesi böyle bir oyunu gerektiriyor. 

OLKEMlzDE SOSYAL DEMOKRAT ÖN. 
DERLERIN BIR YANDAN SıK SıK ÖZ· 
YÖNETIMDEN BAHSEDERKEN, ORE· 
TIM ARAÇLARıNıN MOLKIYET! SORU· 
NUNU GöRMEZLIKTEN GELMELERI 
BOYOK SERMAYENIN KAMULAŞTı· 
RI LMASıNı ÖNERMEK BIR YANA HER 
FIRSATIA ONA GOVENCE VERMEYE 
ÇALIŞMALARI ıÇTENLIKLERININ BIR 
ÖLÇOSODOR, 
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CHP CEPHESINDE 

Buraya kadar söylenenler, gelişmenin sermaye 
yanına ilişkin. Bunun yanında gelişmelerin bir de 
CHP yanı var. CHP, iktidara giden yolun, ulusal ve 
uluslararası sermayeye güvence vermeden geçtili kanı· 
sına ula,mış durumda. Bu da YOROYOŞ'de deratar· 
ca yazıldı. Son günlerin önceden bilinenlere getirdiği 
yenilik ise yalnızca yeni örneklerden ibaret. CHP, son 
günlerde muhalefetini münhasıran Ege, Hora ve taban 
fiyatlan gibi konulara ayırdı. Böylece, hem MC'ye 
kar,ı muhaleret veriyor, hem de bu muhaleretl ser· 
mayeyi ürkütmeyecek sınırlar içerisinde tutmuş olu· 
yor. Çandarh·Hora, fo.A:evit-Demirel tartışma ve kıyas· 
lamalannın getirdieı yenilik, bu. Diğer bir yenilik ise, 
CHP 'ye iman ölçüsUne varan bir umutla ba�lananla· 
nn, sermayenin dümensuyuna uzakta� veya yak.Jndan 
girmeleri. CHP, sermayeye yeni garantiler verme gere· 

eini duyarken, CHP adına garantörlük görevini üstle. 
nenler susarak, ya da sermayenin sorunlannı "anla
yıp" çözüm önerileri sunarak görevlerini yerine geli
riyorlar. 

1\irkiye'de "herşeyin sırası var" mantıeını benim. 
seyenlerin, bütün bu gelişmelere dikkat etmeleri gere. 
kiyor. dolru gözlemlerden hareketle yeni yan. 
hşlara koşulu ile. Çünkü, geçmişte 
olduAu gibi bugün de, Dünyada olduRu gibi Türkiye'
de de, tutarhk bir demokrasi mücadelesi, sosyaıist ör
gütün baRımsız varlılı ile·, 

bu örgütün güçlenmesi ile mümkün. Sosyal demokrat örgütiin demokrasi müca
delesinde tutarlı ve ileri mevzilere çekilebilmesi için 
zorunlu olan kO!iuI da bu. Bunun dışında, sosyalist 
örgütlenmeyi yine yadsıyarak, CHP 'yi kendi ıınırlan 
içerisinde ve solundan bütünüyle balımsız olarak ileri 
çizgiye çekmeye çalışmak kısır bir çaba. CHP içinden 
sosyalist bir örgüt türetmeye çalışmakla sosyalist ör. 
glitün gerelini unutarak demokrui mücadelesi verme
ye çalışmak, eşit ölçüde yanlış, tutanlZ ve zararlı. 

TEKELCI GELIŞIMIN IKILI YÖN O 

Türkiye'de, yanlışlardan ve tutarsızlıklardan kur
tulmak için olgulan eksik, yanmyamalak kavramak
tan da kurtulmak gerekiyor. Suyun yüz derecede kay. 
nadılını bilmek, sorunlan diyalektik açıdan ele ala
bilmek için yeterli deeil. Aynı şekilde, tekelci senna. 
yenin gelişmesiyle demokratik mücadele olanaklan· 
nın geliştilini söylemek de do�ru, ama eksik. Gelişen 
olguları iki yanıyla değerlendirmek dolru yargıIara 
ulaşmak için zorunlu. Tekelci sermayenin gelişmesi 
ile birlikte ortaya çıkan olgulann ikili yönüne Lenin 
işaret ediyor: Evet, tekelci sermaye geliştikçe, antite
kelci, demokratik güçbirliği olanaklan da gelii!liyor. 
Ancak bu, sorunun bir yönü. öteki yönü ise şu: Te· 
kelciliğin gelişmesi ile birlikte, büyük sermaye, küçük 
ve orta sermayedarlan kendilerlne bağımlı hale getiri· 
yor. Küçük v(' orta sermayeyi bu yolla kendisine bağ· 
layarak, sosyalizmin oldueu gibi, demokrasi mücade
lesinin karşısına da yekvücut olarak çıkmak istiyor. 

Bu gözlem, sosyalist mücadele bir yana, demokra
si mücadelesinde de sosyalistlerin ve balımsız sosya· 
list örgütün taşıdığı büyük önemi ve vazgeçilmezlili 
açıkça ortaya koyuyor. Çünkü, tekellerin etkinliğinin 
kınlmasına ilişkin gerçekçi ve hepsinden öte 80mut 
önerilerle ortaya çıkanlar yalnızca sosyaıistler. Sosyal 
deı\ıokrasinin demokrasi mücadelesinde anti tekelci 
bir çizgiye çekilebılmesi de ancak sosyalistlerin ideo
lojik ve örgütsel a�Ir1Ik1an sayesinde gerçekleşecek. 
Bai!lka yol yok. Sosyalistlerin ideolojik ve örgütsel 
aeırhklannın yeterince hissedilmediği dönemde, sos· 
yal demokratların büyük sermaye karşısındaki tavırla· 
nntn ne olacalı konusunda fazla araşbrmaya gerek 
yok. CHP'ye ve yapbklanna bakmak yeterli. Türkiye 
İşçi Partisi yayın organı Çark Baiak, bu sorunu şöyle 
özelliyor: 

"Olkemizde sosyal demokrat önderlerin bir yan
dan sık sık özyönetimden bahsederken, üretim araç
Iannın mi.i.lkiyeti sorununu gönnezlikten gelmeleri, 
büyük sermayenin kamulaşbnlmasını önermek bir ya
na her rırsatta ona güvence vermeye çalışmalan iç
teniikierinin bir ölçüsüdür." 

TRENI KAÇiRANLAR 

Yalnızca, tekelci sermaye de delil. Tekelci serma
ye, demokrasi mücadelesinin karşısına, "yekvücut" 
olarak çıkmak istiyor. Ankara halkı. rınn patronlarına 
karşı mücadele verdi. Mücadele, halk tarafından seçi
len, bu nedenle de demokratik niteliği büyük önem 
taşıyan belediye önciilüğünde verildi. Halk tatarından 
seçilen bir organ oldulu için, yetkileri bülUn burjuva 
iktidarlannda kısılıp yok edilmek istenen belediye. bu 
kısıtlı olanaklar içinde demokrasi mücadelesi verdi. 
Belediye başkanı. partisinden, CHP'den gerekli deste· 
ği göremedieini söylerken, aynı partinin bir mensubu 
fınncılar başkanı olarak kendisine çatıyordu. Bir di· 
ğeri ise "iktidara aday olundulu bir sırada rırıncılan 
karşıya almanın gerekli olup olmadıgını" sorabili· 
yordu. Belediye b1Ujkanı, sonunda, kendisine yardımcı 
olan halka ve sosyalistıere teşekkur etti. Basit ama 
çarpıcı bir örnek. 

örnekler zamanla çogalacak. Ama gerçekler şim· 
diden ortada. Sosyalist örgütlenme, toplumsal müca· 
delelerde, sırasının gelmesini bekleyen bir raaliyet de· 
�il. 

Sosyalist örgütlenme için sıra bekleyenler, bugün 
olmasa bile, yakın bir gelecekte geri kaldıklannı, "tre· 
ni kaçırdıklarını" anlayacaklar 

darboRazlannın daha da daraldıgı, 
ücretlerine ve haklanna karşı 

dönemde, "ilerici" ba· 
bölümü şöyle: "Rafet 
ilk bakışta akla yakın 

ekonomiyi bir bütün ola· 
ulaşabilmişsek aşın ücret amş· 

hesaplamak zorundayız." Da· 
çırpını.t" ve "arınış" içinde 

Işverenbaşı İbrahimoııu 'nun 
yakınışlan birdenbire 

sütun kazanıveriyor. NI· 

bulunmalı. Verilecek 
olan, sennaye ve "de· 

cephesindeki gelişmeler. 

IKI PARTISI 

tarihsel bir yaklaşım 
Türkiye'de, demokrasinin hep 

rafa kaldınldıgı bilini· 
Neden, Türkiye'de ser· 

devlet himayesinde palaz· 
nitelile sahip olmasında. 

rarklı olmakla birlikte 
avantajlanndan yararlanan 

hemen hemen Türkiye kapita· 
devlet mekanizması ile, 

sermayenin kaynaşması, Türki· 
bile, oldukça köklü bir 
antidemokratik baskı ve 

süreklilieinin başlıca kaynaeı, 
birikim, böyle bir yapıya en 

tek partili bir yönetime, 
bir açık raşizme olanak 

onceki sayılannda yazıldı. 
zorlamaya çaııştı. Bunun Için, 

kazanması gerekli. Dinci· 
saelamaya ÇalıŞtı. Deneyler, 

sökmedi�ini gösleriyor. Sokmeyince, sermayenin "iki "iki 

kanşıyorlar. Amı" Vehbi Koç ve Uzeyir Avunduk 
örnekleri ancak bir yerden sonra geçerli. Sürtüşmeler 
bu noktaya gelinceye kadar, sermaye için pek de ha
yati olmayan konularda, iki partiyi mümkün oldu tu 
kadar "birbirine karşıt" göstermekte yarar var. Ser· 
mayenin, geniş yıeınlar karşısında siY15i; manevra 
olanalına kavuşabilmesi böyle bir oyunu gerektiriyor. gerektiriyor. 

OLKEMlzDE SOSYAL DEMOKRAT ÖN. 
DERLERIN BIR YANDAN SıK SıK ÖZ· 
YÖNETIMDEN BAHSEDERKEN, ORE· 
TIM ARAÇLARıNıN MO

BAHSEDERKEN, 
O

BAHSEDERKEN, 
LKIYET! SORU· 

NUNU GöRMEZLIKTEN GELMELERI 
BOYOK SERMAYENIN KAMULAŞTı· 
RI LMASıNı ÖNERMEK BIR YANA HER 
FIRSATIA ONA GOVENCE VERMEYE 
ÇALIŞMALARI ıÇTENLIKLERININ BIR 
ÖLÇOSODOR, 
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CHP CEPHESINDE 

Buraya kadar söylenenler, gelişmenin sermaye 
yanına ilişkin. Bunun yanında gelişmelerin bir de 
CHP yanı var. CHP, iktidara giden yolun, ulusal ve 
uluslararası sermayeye güvence vermeden geçtili kanı· 
sına ula,mış durumda. Bu da YOROYOŞ'de deratar· 
ca yazıldı. Son günlerin önceden bilinenlere getirdiği 
yenilik ise yalnızca yeni örneklerden ibaret. CHP, son 
günlerde muhalefetini münhasıran Ege, Hora ve taban 
fiyatlan gibi konulara ayırdı. Böylece, hem MC'ye 
kar,ı muhaleret veriyor, hem de bu muhaleretl ser· 
mayeyi ürkütmeyecek sınırlar içerisinde tutmuş olu· 
yor. Çandarh·Hora, fo.A:evit-Demirel tartışma ve kıyas· 
lamalannın getirdieı yenilik, bu. Diğer bir yenilik ise, 
CHP 'ye iman ölçüsUne varan bir umutla ba�lananla· 

ulaşmak için zorunlu. Tekelci sermayenin 
ile birlikte ortaya çıkan olgulann 
işaret ediyor: Evet, tekelci sermaye 
kelci, demokratik güçbirliği olanaklan 
Ancak bu, sorunun bir yönü. öteki 
kelciliğin gelişmesi ile birlikte, büyük 
ve orta sermayedarlan kendilerlne 
yor. Küçük v(' orta sermayeyi bu yolla 
layarak, sosyalizmin oldueu gibi, 
lesinin karşısına da yekvücut olarak 

Bu gözlem, sosyalist mücadele 
si mücadelesinde de sosyalistlerin 
list örgütün taşıdığı büyük önemi 
açıkça ortaya koyuyor. Çünkü, tekellerin 
kınlmasına ilişkin gerçekçi ve hepsinden 
önerilerle ortaya çıkanlar yalnızca 
deı\ıokrasinin demokrasi mücadelesinde 
bir çizgiye çekilebılmesi de ancak 
lojik ve örgütsel a�Ir1Ik1an sayesinde 
Bai!lka yol yok. Sosyalistlerin ideolojik 
aeırhklannın yeterince hissedilmediği 
yal demokratların büyük sermaye 
nntn ne olacalı konusunda fazla 
yok. CHP'ye ve yapbklanna bakmak 
İşçi Partisi yayın organı Çark Baiak, 
özelliyor: 

"Olkemizde sosyal demokrat 
dan sık sık özyönetimden bahsederken, 
Iannın mi.i.lkiyeti sorununu gönnezlikten 
büyük sermayenin kamulaşbnlmasını 
na her rırsatta ona güvence vermeye 
teniikierinin bir ölçüsüdür." 

TRENI KAÇiRANLAR 

Yalnızca, tekelci sermaye de delil. 
ye, demokrasi mücadelesinin karşısına, 
olarak çıkmak istiyor. Ankara halkı. 
karşı mücadele verdi. Mücadele, halk 
len, bu nedenle de demokratik niteliği 
taşıyan belediye önciilüğünde verildi. 
seçilen bir organ oldulu için, yetkileri 
iktidarlannda kısılıp yok edilmek istenen 
kısıtlı olanaklar içinde demokrasi 
Belediye başkanı. partisinden, CHP'den 
ği göremedieini söylerken, aynı partinin 
fınncılar başkanı olarak kendisine 
ğeri ise "iktidara aday olundulu 
karşıya almanın gerekli olup olmadıgını" 
yordu. Belediye b1Ujkanı, sonunda, 
olan halka ve sosyalistıere teşekkur 
çarpıcı bir örnek. 

örnekler zamanla çogalacak. 
diden ortada. Sosyalist örgütlenme, 
delelerde, sırasının gelmesini bekleyen 
�il. 

Sosyalist örgütlenme için sıra bekleyenler, 



YtılWYı,S'un 72, \ayısında, ıhsan 
Coksaraıı'a ili��in bir habı'r )'('r alıyur 
c1u_ Ilab..rdı'ki rulu�rarı halırlayacaksı-
1111.. Rıı rulografla, Goksaran. Ila\'a-1ti 
\(.'nc1il\ası başkanı Erdui!an Bakı ilt' bir 
liklf' �urul"yordu 

l-:rc1oi!an Baleı. Hava-Iş selldil\asl 
başkanı olarak, kudaıııanları yal\ınc1an 
tanıyan, iyi ilişki/t'r ktır.tn bir ıaL (;uk
.saran paşa ilt' (;ektirc1i�i resimdeki sa
mimi ha\a du bunun kanıllanndan biri. 
Ancak, Erdoğan Halcı, yal1ll7,ca hakkın· 
da yeniden dava açılması �1a1iye nıüfeı
ti�l('fi ıararından gerekli görülen (:üksa
ran'. yakınlı�ı ile tanınan biri de�i1. 
Bir wndika başkanı olarak, Ralcı'nın 
bUguOl' d('k kamuoyu tarafından bilin· 
meyen, duyulmayan pek çok o/.elli�i 

IŞTEN ATıLANLAR 
Erdoğan Balcı ve çevresini l.ıımtma

ya ba�laınadan önce, THY 'da son �ün
lerde orh'ya çıkan b8l.1 giritiimler ü/Nin· 
dt' durmak �erekiyor 

Turk lIava Yolları Idare Meclisi, 
10 Agustos tarihinde aldıl!ı bir karetrla. 
ha\'a yollarında çalışan 15 işçinin işine 
son \'eriyor. Gerekçeden önl..'e, işlerine 
son \erilenlerin nitelikleri Uzerinde dur
mak gerek. Bu 15 kişinin bUyük bölümü 
Ha\-a-Iş içerisinde. Erdo�an Malcı'ya 
karşı olan kişilerdir, Işlerine son verilen
lerin ço�unun ortak ozellij!i, Hava-Iş 
buııyesinde, başını Balcı'nın çektiği yol· 
suzluklara, rezaletlere karşı olmalarıdır. 
Istedikleri. Hava.tş·in bir çifllik gibi de· 
gil, temsil ettiği işçilere layık bir örgüt 
ularak yönelilmesidir, 

Hu iş.;ilı'r. Balcı'nın \t'pkisini, hu Çl-
1\1�ları no nH'rkı'/t' karşı muhaıcret hare
I\t,ti içinde yer almaları nedeniyle çeki
yorlu 

MENTl:.ŞE'YI KIM 
TARTAKLADI? 

Peki. Saleı'nın tiikaYl'tlerini dikkaLe 
alan TIIY idaresi, işlen (, 'ıkarma gerek
,'ı'leri olarak nell'ri güsleriyur? I(erhal
de. "siz ı-:rdo�an Balcı'ya karşısınız, 
onun ic;in :şten altık" diyemel.. {:erek· 
çe olarak şunları buluyorlar: 

1. Bulent Ecevit'in Amerika'dan 
Turkiye'ye donültu sırasında, ha\·aalanın· 
cia, Ulaştırma Rakanı Nahit Menteşe tar
laklanıyor, Iddiaya göre, Menteşe'yi tar-· 
taklayanlar, THY personeli uldugu gibi, 
tUmu de Balcı'ya muhalif kişilerdir, Iş
ten atılanlar da. bunlardır, 

2, THY'da baıL servislerin çalışma
sı müşterilerin, yolcuların şikayeClerini 
çekmektedir, Işlen aUlanlar da, bu ser· 
viste çahşanlardır. 

Slndika Başkanı Balcı'nın uydur
maIan ile THY idaresi tarafından ireri 
$Ürtilen' "gerekçe"ler, bunlar. Bunların 
tUmunun de gerçeklerle i1�isi olmadığını 
belirtmeye gerek yok, "Menteşe'nin tar
taklanması" olayına, sôzu edilen işçile
rin katılmaması bir yana, bu olayı gören 
bir tek tanık bile yoktur ortada. Yalancı 
t.aııık bile yoktur. 

Öle yandan, "şikayetlere sebep ol
duRu" iddia edilen seniste, işten alılan
ların yalnızca uçu çalışmaktadır! Bu bir 
yana, gerçekte ortada "şikayet" filan da 
yoktur . 

• • 

'NIN CALıŞMA BAKANLICı 
MC, Turldş, Jpraş işvereni ve Koca· 

eli Böl�e <.:alışma MudiJrlüRu, Kocaeli 2, 
Iş Mahkı'mesi tarafından suçustU yaka· 
landı. 

YORUYO�fun onceki sayılannda, 
Ipraş rafinl'risindeki yetki sorununa 
ilişkin olara dönen dolaplar Ü7.erindc 
durulmuş, �1C'nin Çalışma Rakanlı�ı'
nın, OISK'e ba�lı Pelrol \'e Kimya Işçi
leri Sendikası'na yetki vermemek için 
oynadı�ı oyunlar anlatılmışlı 

Yetkiyi, her ne pahasına olursa ol
sun. sahtr> fi� diJıenleyen Türk-İş'e bağ
lı Petrol Iş sendikasına vermek isteyen, 
<.:alı�ına Hakanlıgı'nın oyunlarım kısaca 
';"elley.lim, Prtrryl ve Kimya Işçileri 

. DOLDU· Spndikası, sahte fiş dwenlendi�i gerek-
çesi ile, Kocaeli 2. Asliye Ce"a Mahke-
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çalı ,n,. mudurünun işine, <,:alışm. Ba-
BAGI M BtZ S iN VE TORK .Iş'in • 

kanlıg, tararından son veriliyor. Verine, SO Ne iŞVEREN 
daha onu' St>ydişehir'dr MC adına M G gm .. yapan bir muretti� atanıyor. Bu-
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asıllarının Asliye lIukuk Mahkeınesi'nde ısı 'M 1 Ş çı . olmasına karşın fotokopiler üzerinde in. 
cı'h-mı' yaptı ve dÜl.mece bir raporla yet 

� � SIN kiyi Pl'trol·İ� Sendikasına verdi. Yasala· 
ra y(> Yargıtay içtihatlarına açıkça aykı-
rı olan bu durum, MC yetiştirmesi $ey
diş«'hir fl'dail!.'rinin pervasıı.lıklarım ne· 
reyıı kadar göturebilecl'klerini gösteri, 
yordu, Salıu' riş iJz<'rinden karar .. erme· 
ye kararlı piyonlar, bunlar ellerinden alı· 
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nınca, e4; görülmeml, bır kararla, bu 
sahte rı,lerin fotC'!!cpileri ul.erinden ka· 
rara vanyorlardı 

Petrol Kimya ışçileri Sendikası'nın 
itirazı uıerine, Kocaeli 2, IIj Mahkemesi, 

Aeusıos ayı içinde a1dl�1 bir kararla bu 
yasa dışı davranı,a "dur" dedi, Mahke· 
me, fotokopi uzerinden yetki wrileme· 
yecegini karara ba�ladL Aynı mahkpme, 
Asliyt> Hukuk Mahkeml'si'nde bulunan 

bel�e asıllannın incelenmesinden sonra 
varılacak karar geregince yetkili sendi· 
kanın belirlenecegini savundu ve san 
Petroı.lş'in yetkisin ipta1 etti. 

Petroı·lş'in "yetkisini" radyoda u
darda veren, TV'de ise bu "haı,.ri" Ip. 
raş 'tan görüntiilerle süsleyen TRT ise. 
mahkemenin karanndan sonra derin 
bir suskunluk içine girdi. Oyun bo
zulmuştu, ızmit, Seydişehir olmayacak
lı. DISK 'in gtiçliJ oldu�u yo�un bir sa
nayi bülgesinde (,'alışan IPRAŞ iş<;ileri, 
Seydişehir deneyinden önemli dersler 
çıkarnuşlardı. 

Oyun bozuldu, ama sona ermedi. 
ıPHA�'tan sonra, Pl';'I'KIM iHeri Için 
de bölge (,'ahşma müdiirlii�üne belgeler 
teslim edilmiştir. PETKhı için. tescilU 
sahtekar Petrol·lş yine sahtı' (iş di.izen
leyerek bülge çalışma nliJdiJrliigiine VE'r
miştir, MC bt'sl(>nH,'si müfettişler hi li 
buradadır. Aynı oyunu PETKıM i<;in ye
niden tt'7,gahlamak uzı're, hazır kuvvet 
beklemeklt>dirh'r. Aynı biıl�ı'd�. faşisl 
Türk �letal'i Iiıküp alan <:ı;>lik Ifalat v. 
Mannesman işçilerinin başarısı, IPRAŞ 
Vl' PETKI'-1 işı.;ih·rinin başansı ile de 
sürecek, DISK'in gı.it'ü bir kl>" daha ka
mUanacaklır. 

Şimdi, sabırlı H' kararlı bir bekle
yiş içinde İPRAŞ no PETKıM işçileri. 
Son SÖI.U onlar süyl('yecı'k 

MSP TIpı TICARET 
ı,in bir yonu bu. Hanalardan beri 

yazıldıılı halde bilirilt'meyen yohıuıluk' 
ların bir batka orneti de Mudur ya da 
mudur vekillerinin makamlarını kendi Çı' 

Yolları Idare Meclisi, 
aldıl!ı bir karetrla. 

çalışan 15 işçinin işine 
Gerekçeden önl..'l..'l.. e, işlerine 

nitelikleri Uzerinde dur
kişinin bUyük bölümü 

Erdo�an Malcı'ya 
Işlerine son verilen

ozellij!i, Hava-Iş 
Balcı'nın çektiği yol· 

karşı olmalarıdır. 
bir çifllik gibi de· 

işçilere layık bir örgüt 

Slndika Başkanı Balcı'nın uydur
maIan ile THY idaresi tarafından ireri 
$Ürtilen' "gerekçe"ler, bunlar. Bunların 
tUmunun tUmunun de gerçeklerle i1�isi olmadığını 
belirtmeye gerek yok, "Menteşe'nin tar
taklanması" olayına, sôzu edilen işçile
rin katılmaması bir yana, bu olayı gören 
bir tek tanık bile yoktur ortada. Yalancı 
t.aııık bile yoktur. 

Öle yandan, "şikayetlere sebep ol
duRu" iddia edilen seniste, işten alılan
ların yalnızca uçu çalışmaktadır! Bu bir 
yana, gerçekte ortada "şikayet" filan da 
yoktur . 
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'NIN CALıŞMA BAKANLICı 
Jpraş işvereni ve Koca· 

MudiJrlüRu, Kocaeli 2, 
tarafından suçustU yaka· 

onceki sayılannda, 
yetki sorununa 

dolaplar Ü7.erindc 
Çalışma Rakanlı�ı'

Pelrol \'e Kimya Işçi
yetki vermemek için 

anlatılmışlı anlatılmışlı 
pahasına olursa ol

diJıenleyen Türk-İş'e bağ
sendikasına vermek isteyen, 

oyunlarım kısaca 
ve Kimya Işçileri 
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. fotokopiler üzerinde in. 
dÜl.mece bir raporla yet 

� � SIN Sendikasına verdi. Yasala· 
içtihatlarına açıkça aykı-

bel�e asıllannın 
varılacak 
kanın belirlenecegini 
Petroı.lş'in 

Petroı·lş'in 
darda veren, 
raş 'tan görüntiilerle 
mahkemenin karanndan 
bir suskunluk 
zulmuştu, 
lı. DISK 'in 
nayi bülgesinde 
Seydişehir 
çıkarnuşlardı. 

Oyun 
ıPHA�'tan 
de bölge 
teslim edilmiştir. 
sahtekar 
leyerek bülge 
miştir, MC 
buradadır
niden tt'7,gahlamak 
beklemeklt>dirh'r. 
Türk �letal'i 
Mannesman 
Vl' PETKI'-1 
sürecek, DISK'in 
mUanacaklır. 

Şimdi, 
yiş içinde 
Son SÖI.U 

MSP 



öYLE BIR SENDIKA KI ! 

Peki bütün bunlu niçin yapılıyor? 
Bütün bu yalan ve kıyımlann gerekçesi 
ne'? Gerekçelerden biri, başta da de ei· 
nHdi, bu kişllerin, sendika Içinde Dalcı
mn keyfi yönetimine karşı muhd�fct 
hareketi Içinde yer almalan. AnC!..� �.u 
tek neden deeil kuşkusuz. Asıl ıted:m
leri görebUrnek için, Balcı'nın n1tcli!!i
ni bilmek ıerekiyor. Kendisine ve ys.1:ın
larına uıladıklanna göz atmak gereki· 
yor. 

Balcı, kendisine muhalif olanlan, 
yıyuıladıll bir bildiride, "aklı dengeden 
yoksun bir avuç zavallı" diye suçluyor 
aynen. , 15 Şubat tarihli flürriyet 
gazetesinde yazılanlara göre, Balcı "çe
,it1i nedenler yüzünden" bir süre Bakır
köy'de tedavi gönnüş. Bu hastahaneden 
nporlu. Bu, Bllel'mn muhaliflerince bi· 
liniyor. 

Ba,ka nedenler de var. Sırasıyla 
töyle: 

ı. Ahmet Fıdan, Balcı'nın sat kolu. 
Sendıka'nın 10. dönem haysiyet divanı 
bqkaru. 22 Aluıto. tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde yer alan bir habere göre Ah
met Fıdan, Iw-go bed.llerinde tahrir.t 
yaparak, zimmetine 81 bin lira geçiri
yor. Fidan 'ın bu işlemleri, THY müfet· 
tiflerince .. tanıyor ve kendisine işten 
el çektiriliyor. Fidan'ın bu belgeli yol· 
suzlutunun yuuma Kıbns ÇıkarmUl 
lUIIUICIa üy.lerden toplanan panılar üze· 
rinde d. bazı hak1ar Iddia .ttl�i söyleni· 
,/or. 

2. ErdoRan BalC1'nın arkadqı Fi· 
dan·ın yapbtlan bunlar. Erdo�in Balcı'· 
mn ak:rabalan da var. Bunlardan biri, 
BalCl'oın yeteni YunUl Yilitolullan. 
YlIilOıUııan, Ilkokul mezunu. hkokul'· 
un üzerine 1.5 yılıanonlUk elitimi gör
dillü yakınlan tarafından ileri sürülüyor. 

karları için kullanmaları. Bunlardan biri 
de .. al ,örevi Çalltma Bakan1IA'I'nda Şu
be Müdi.irlüıü olan ve Ankara Böı,e Ca
�ma Müdürü Yardımcılılma Yeltaleten 
bakan Av. Orhan Ozkurt. Daha önce 
Emniyet. Müdürlülü yapan, .onradan 
prçek maleli olan avukatlıla dönen 
Ozkurt, MSP'nin Çalı,ma BakanlıA'l'nı 
ele ,eçirmetinden .onra Bakanhk hizme
tiDe alındı. önce BakanlıkLa Şube Mü
dülülü ,örevinde bulunan Ozkurt daha 
ıonra, vekalet.çiler kenanına katılarak 
A.nkara Böıa:e Müdürliiliinde müdiir yar' 
dımethlına nkaJet etmeye başladı. Bun· 
dan .onra ticarete atıldı. Ticareti ,öyle: 
"veren ve ı,çi Sorunları adı altında bir 
kitap kaleme alan Ozkurt, önlÖzün bir 
bölümünde ,öyle diyor kitabında 

"Her ,eçen IÜn hızla kalkınan Tür· 
kiye'mizde yeni i, aJanları kurulmakta, 
,el�mekte .. " ve devam ediyor, "Bu,iin
kü if y .. amımlZl düzenleyen l.ş Kanunu
nn, ilıili t.ü.züklerin ve yönetmeliklerin 
uyıu1anmamuı, ... i, uyu,mazlıklarına, 
ean ve maJ kaybına neden olmakta, bun
dan da ulu .. 1 ekonomimizin, i,veren ve 
i,çilerimizin bUyük zararlar ıtördüRü ... " 
ve öntöz töyle ıonuçlanıyor: 

"Kitabın çalıtma hayatına huzur ve 
bant ,etirmes-ini içtenlikle dilerim" 

ltçi-i,veren, yani i,çi ıınıfı ile ser
maye .ınıfı aruındaki ıınıf çeli,kiıini 
yuaJarın bilinmemuine ballayarak bii 
yük bir ke,ifte bulunan etki komiser, 
yeni Şube Mlidlirli, kitabına 3 ayet ve 3 
hadiı yumıt. Kitabın fiyatı 250 lira. Sa
tltl Bölıe Çalı,ma Mudurhilunde yapı· 
hyor. tt için b ... vuran i,çilere ve i, ... eren 
vekillerine ... tılıyor. Hem de fatura kar· 
,lhRında BOylece kitabın .ürumü "R"la 
nıyor. 

ÇALIŞMA BAKANlıCı ARPALIK 
OLARAK KULLANılıYOR 

MSP'nin elinde bulunan bakanlık 
larda aklın alamayacaılı i,ler yapılıyor 
"Dini butun" muılumanların yaptıkları 

Bu kişi, THY Lkram Servisi'ne mudür 
muavini statüsü ile ve 7.400 TL ücreUe 
getiriliyor. Oysa bu servisLe bu göreve 
gelebilmek için en azından Otelcllik 
Okulu mezunu olmak gerek. 

3. Sendikanın eski maJi sekreteri 
Şlikrü Onar, Ba1cl'nın üstün gayretleri 
sonucunda, sendika hesaplannda büyük 
açık vennesine karşılık, Münih 'e Jayin 
ediliyor. Onar, Münih'te de boş dumm
yor. Adı, orada da bazı yolsuzluklara ka
nşıyor. Almanya'da müfettişler Onar 
Için "mali muhasipJik yapamaz" raporu 
veriyor. Bunun üzerine Onar Kopen
hag'a geçiyor. Burada da 700 bin liralık 
bir yolsuzlulu ortaya çıkıyor. Bu yol
suzluk mahkeme tararından k.utlUanı
yor. 

MUHALEFET, ANKARA'YI 
KAZANlNCA 

Hava-İ, sendikası başkanı Balcı'nın 
ve çevresinin nitetiRi, bu. Sendika için
deki muhalefet grubu, bunlan istenme
yen adam ilan ediyor. Muhaleret grubu
nun, Ankan Şube Kongresi'ni kazanma
sı üzerine, Balcı küplere biniyor. 15 kişi
lik bir listeyl THY idaresine vererek 
bunlann işten atılmalannı sallıyor. 

Ancak Baleı burada da bır alicengiz 
oyunu yapıyor. İşten atııanıann arasın· 
da kendi adamlanndan 6 kişi var. Bun· 
lar, oyunun kuralı olarak diler 10 kişi
nin arasına konuluyorlar. Şimdi Balcı 
"haksızlılın düZeltilecelini ve işten ab
lanlar arasında suç5uzluk.Jan ortaya Çl
kanlann işe a1ınacaA'lnı" söylüyor. Oyun 
açık. Sonuçta, BaScl'nID adamlan i,e alı
nacak, böylelikle de "hak yerini bul
muş" olacak. 

Türk-İş üyesi Hava-İş sendikasında 
dönen dolaplar, bunlar. Bu sendikanın 
yönetimini ve başkanını iyi tanıyın. lle· 
ride, isimlerini yeniden duyabiliriz_ 

hertey kendilerine uzgü. Ozellkle ça· 
h,ma BakanhRı'nda, sermaye sını (ının 
hizmetlOe .unuluyor tüm olanaklar. Ça· 
htma BakanhRı'nın MSP tarafından yö
netilmelinde bazı akaalelıklar çıkıyor. 
Ak.aaklıklann b ... ında ,elen, kadro ye
teriiziiRinin .onucu itlerin ittenilditi ıi
bi yürütülememeti. Bu! nedenle aynı ki
,iyi iki yerde birden çalıturmak zorun
da kAlıyor bakanlık. Bir yerde uil olarak 
,örev alan, diler bir yerde vekiJ olarak 
çalı,tırıhyor. Böylece, yeti,kin kadroıu 
bulunmayUl MSP. bo, yerlere atama 
yapm.dılı ıibi, bu bo, bulunan kadro· 
lar da yeti,tirilecekler için el altında bu
lunduruluyor. Bunlara örnek vermek ge
rek. Ornekler ,öyle: Ankara Böl,e Ça
h,ma MüduriüRünde Mudür Vekili olarak 
görev yapan Hakkı Koca, aynı zamanda 
Malatya BöJıe Çah,ma MudurluRünün 
a,li Mudurü. Diler Lararıan Hakkı Koca 
Malatya Bölıe Çah,ma Miiduru olarak 
maaş alırken, Ankara Bölıe Çah,ma Mu· 
durluRüne vekalet eHiRi için de vekalet 
licreti alıyor. Vekaleten Ankara'da bu· 
lunan Mudur Koca'nın yerine vekaleLen 
bakan bir başkası ise Malatya'da maaş 
almakla metKu!. Böylece iki mudürlük 
makamı için 3 maa, ödeniyor. MSP Ca· 
h,ma Bakanltlını partiıinin arpahRı yap· 
mı, durumda. Ankara Bölge ÇaJı�ma 
MudurluRunun ierçek mudlirü ise ,U an· 
da Cah,ma BakanllQı Arattırma Kuru· 
lunda p .. if bir ıörevde. Adı H Cahit 
önkan. Ancak örakan anla,ıldıtı kada 
rıyla bu i,ten pek ,ikayetçi detil. Şi· 
kayetçi olmamık ki,inin kendi.i için bir 
çözüm olabilir. Ne var * iCHP dönemin' 
de ilerici olarak kendini tanıtan Örakan'· 
ın iktidarın deRi,meıiYI4\ birlikLe ,ar de· 
jti,tirmi, olabileceRi de gözlerden ırak 
tutulmayacak bir konu. Bu aynı zaman
da CHP'nin iktidar donemindeki kadro· 
larının ne k.dar tularıız olduRunun 110' 

mut ıö.terııeıi. Şimdilik MC'nin dumen 
.uyuna ıidenler 01111 bir CIIP iktidarı 
doneminde yeniden orlaya çıkıp görev 
talep edecekler 

• 

• 

BURJUVAZI 

NEREDEN 

ES İNLENİYO K 

VEDA T PEKEL 

Burjuvuinin umana ve ko�ullara bağlı olank, gürültülü yada cıhz bir bt
çimde ama hiç oın vermeden öne sürdüğü birtıkım tılep�ri Yilr. Bu tılepler 
1975 yılı boyuna. tekrarlandı durdu. 1975'in pzete koleksiyonlarına �öyle 
bir göz gezdirrnek, bugün öne sürülerllerin hiç de yeni şeyler olm;ııdığını _. 

larnak için yeterli. 
Burjuvazinin niyetini dahi iyj·. anlamak bakımındın ba�hc.ı uleplerini bir 

sıralamaya tabi tutmak gerekli. Sıralam;ıı Şöy&e: 
1) Sendikalar, mali ve idari yönden denetin altına alınnWıdır. 
2) Sendika üyeliii "merkezi bir bir büro" urafından verilecek üye k..JmI. 

leriyle geçerli olm;ıılı ve yetki hilaflarında bu brnelere göre i�lem yapllrNII
dır. 

3) Sendikalar i�çilerin "y;u.;;ı dı,ı" eylemlerinden sorumlu tutulm;ııhder. 
4) Check-Off (AidatlMın bordrod.Jn kesilmesi) sistemi !akhrılmahdtr. 
S) Konfederuyonlar düzeyinde toplu sözle,me y.ııpılabilmelidir. 
6} "Ulugl ücret Konseyi" kurulmalıdır. 
Burjuvazinin TORK-Iş'ten hiç bir �ilayeti yok. OIrnm için bir neden de 

yok. Bunun için, burjuVilzinin ulepleri, i�çi �mfının devrimci sendilal hMIe
ketini yani DISK'i hedef alıyor. Öte yandan Devlet Güvenlik M.ıı.hkemeleri de 
işçi sınıfımn politik hareketini boAmayl armçlıyor. Her iki ıiri�im de �rlı.
mentO<b.n geçirilecek y;u.;;ılan. bağlıdır. Böylece, iki yıla yuın bir süredir sü
rekli zorbnan bm boy açık fa�izm -Ege sorunu Burjunziye bu konud.ı yeni 
olanaklar sonm;ıızg- parlamenter görünümlü .bir f.ıı�izm boyutlarına indirgen
mi� olacaktır. 

Burjuvazinin devrimci sendikal hareketle ilgili hegbı üç ina hedefe Vilr
mayı amaçlamaktadır. 

1) Devrimci sendikaları (OISK'I) tısfiye etmek. 
2) Konfedelilsyonlir düzeyinde ve i�kolu seviyesinde toplu sözle�me 

yapmak. 
3) Bu sözleşmelere eSiS olaQk ücret irtl�larının tınmm önceden belir

lemek. 
Burjuvazi, her konuda oldiAi gibi, bu konuda da, emperyalist Iapitılist 

ülkelerin örneklerini izliyor. l�verenlerin iştıhım bb.1rtın özellikle, ABD, Is
veç, federal Alm;ıınya ve JaponYi'dıki uYRulam.ıılar. Bu uygulamaları kısac..J 
da 01501 bilmekte yarar var. 

Isveç'te en üstün seviyedeki I�çi Konfederasyonu (L.O.) ile I,veren Kon
federasyonu (SAf) ülkenin tümü için geçerli olmak üzere bir temel .ınl"$:T'.J 
(Basic agreement) imzalıyorlar. Bu anla,ma, süresi içinde bütün i,koILırın.I:: 
yenilenecek sözleşmelerin temelini teşkil ediyor. Bu iki kurulu� arasındı .ın 

la�ma sağlan.ırmısa, resmi "Uzla�tırma Kurulu" veya "Milli luücü Komitesi" 

(Nation.ıl Lıbour Market Commitec) devreye girerek anla�m.ı ıemini sağlı
yor. Isvcç'te 1972 yılı için 800 bin i�çiyi kapsayan ve üç yol için % 2S'Iik 
bir ücret artı�ı getiren bir örnek biliniyor. 

Japonya'daki uygulama esasla farklılık ta�ımas�ı da biraz daha ilginç. Her 
yıl Nisan·Mayıs aylarında yenilenen toplu söıleşmelerden bir tanesi "Emsal 
Anla�ma" kabul ediliyor. Buna J.ıponca'da "Shunto" deniliyor. Yani "Bahar 
Ihtilafı". "Bahar Ihtilifı" 1972 yılında De miryolu I,çilerinin "Emsal Anl.ı,
ması" ile sonuçlanıyor ve o yıl deği�ik i�kollarındin 8.160.000 işçiyi kapsı
yor. 1974 yılında ise Toyato Otomobil fabrikası sözlc�mesi "emsal anla,mı" 
oluyor ve 10 milyon işçi için uygulanıyor. 

ABO'dc ise "Hayat Pahalı iıK i Komitesi" var. Bu komite, her yıl uluStII 
düzcydeki ücrct ayarlamalarını belirleyici bir tanda (Guide line) saptıyor. Bu 
sapt.1ma yapıldıktan sonrOl (American Arbitration AssociOltion) denilcn N' 
ğımsız uzlaştırma kurulları ınla$maıhkları, bu esasa görc çölüme bağlıyor: 

fereral Almanya'daki uygulama hakkında .ıyrınıılı bilgi elimiıde yok. 
Ancak bu ülkede de farklı bir durum olmadığı Illuhakkak. Bu örnekleri gör· 
diikten sonra burjuvazinin "Ulusal Ucret Konseyi", "Konfederasyonlar Oüıc
yinde toplu siulcşme" ve Güçlü scndikacılık" çığlıklarının ardında neltr yaııı

ğını anlamak daha bir kolayl.ı$ıyor. 
Bu taleplerin yoAun bir biçimde tartı$ı1dığl MESS kungresi daha son .. e· 

rerkcn MC HükUmetinin aynı doğrultuda bir takım yasal düzenlemelere gi· 
ri$tiAinin basına yansıması orıad" bir daııışıklı döi:ü� olduğunu göstermekte· 
dir. Parl.ımelHndan gc('irilmesine ('alı$llaCOlk olan yeni yasalarla sendik .. ı hare· 
keti "disiplin" dltınd alınmış, Devlet Güvı'nlik Mahkemeleriyle SOSYdlist solu 
tasfiyc edilmi$ bir Ulkc, burjuvMinin ö/lcdiği dikensiı gül bahçesidir. 

BurjuvJ1i karll.nmı ;ıçmış oyunu a,ık oynuyor. 

YOROYOŞ· 31 AGUSTOS 1916· II 

THY müfet· 
kendisine işten 

belgeli yol· 
ÇıkarmUl 

panılar üze· 
.ttl�i söyleni· 

arkadqı Fi· 
Erdo�in Balcı'· 
Bunlardan biri, 

Yilitolullan. 
mezunu. hkokul'· 

elitimi gör
sürülüyor. 

Bunlardan biri 
Bakan1IA'I'nda Şu

Böı,e Ca
Yardımcılılma Yeltaleten 

Daha önce 
.onradan 

avukatlıla dönen 
BakanlıA'l'nı 

Bakanhk hizme
Şube Mü

Ozkurt daha 
kenanına katılarak 

müdiir yar' 
başladı. Bun· 

Ticareti ,öyle: 
altında bir 

önlÖzün bir 
kitabında kitabında 

kalkınan Tür· 
kurulmakta, 

ediyor, "Bu,iin
l.ş Kanunu

yönetmeliklerin 
uyu,mazlıklarına, 

olmakta, bun
i,veren ve 

ıtördüRü ... " 

hayatına huzur ve 
dilerimdilerim" 
ıınıfı ile ser

çeli,kiıini 
ballayarak bii 

etki komiser, 
3 ayet ve 3 

250 lira. Sa
Mudurhilunde yapı· 

i,çilere ve i, ... eren 
fatura kar· 

.ürumü "R"la "R"la 

ARPALIK 

oyunu yapıyor. İşten atııanıann arasın· 
da kendi adamlanndan 6 kişi var. Bun· 
lar, oyunun kuralı olarak diler 10 kişi
nin arasına konuluyorlar. Şimdi Balcı 
"haksızlılın düZeltilecelini ve işten ab
lanlar arasında suç5uzluk.Jan suç5uzluk.Jan ortaya Çl
kanlann işe a1ınacaA'lnı" söylüyor. Oyun 
açık. Sonuçta, BaScl'nID adamlan i,e alı
nacak, böylelikle de "hak yerini bul
muş" olacak. 

Türk-İş üyesi Hava-İş sendikasında 
dönen dolaplar, bunlar. Bu sendikanın 
yönetimini ve başkanını iyi tanıyın. lle· 
ride, isimlerini yeniden duyabiliriz_ 

hertey kendilerine uzgü. Ozellkle ça· ça· 
h,ma BakanhRı'nda, sermaye sını (ının (ının 
hizmetlOe .unuluyor tüm olanaklar. Ça· olanaklar. Ça· 
htma BakanhRı'nın MSP tarafından yöyö
netilmelinde bazı akaalelıklar çıkıyor. çıkıyor. 
Ak.aaklıklann b ... ında ,elen, kadro yeye
teriiziiRinin .onucu itlerin ittenilditi ıiıi
bi yürütülememeti. Bu! nedenle aynı kiki
,iyi iki yerde birden çalıturmak zorunzorun
da kAlıyor bakanlık. Bir yerde uil olarak olarak 
,örev alan, diler bir yerde vekiJ olarak olarak 
çalı,tırıhyor. Böylece, yeti,kin kadroıu kadroıu 
bulunmayUl MSP. bo, yerlere atama atama 
yapm.dılı ıibi, bu bo, bulunan kadro· kadro· 
lar da yeti,tirilecekler için el altında bubu
lunduruluyor. Bunlara örnek vermek gege
rek. Ornekler ,öyle: Ankara Böl,e ÇaÇa
h,ma MüduriüRünde Mudür Vekili olarak olarak 
görev yapan Hakkı Koca, aynı zamanda zamanda 
Malatya BöJıe Çah,ma MudurluRünün MudurluRünün 
a,li Mudurü. Diler Lararıan Hakkı Koca Koca 
Malatya Bölıe Çah,ma Miiduru olarak olarak 
maaş alırken, Ankara Bölıe Çah,ma Mu· Mu· 
durluRüne vekalet eHiRi için de vekalet vekalet 
licreti alıyor. Vekaleten Ankara'da bu· bu· 
lunan Mudur Koca'nın yerine vekaleLen vekaleLen 
bakan bir başkası ise Malatya'da maaş maaş 
almakla metKu!. Böylece iki mudürlük mudürlük 
makamı için 3 maa, ödeniyor. MSP Ca· Ca· 
h,ma Bakanltlını partiıinin arpahRı yap· yap· 
mı, durumda. Ankara Bölge ÇaJı�ma ÇaJı�ma 
MudurluRunun MudurluRunun ierçek mudlirü ise ,U an· an· 
da Cah,ma BakanllQı Arattırma Kuru· Kuru· 
lunda p .. if p .. if p .. bir ıörevde. Adı H Cahit Cahit 
önkan. Ancak örakan anla,ıldıtı kada kada 
rıyla bu i,ten pek ,ikayetçi detil. Şi· Şi· 
kayetçi olmamık ki,inin kendi.i için bir bir 
çözüm olabilir. Ne var *

ki,inin 
*

ki,inin 
iCHP dönemin' dönemin' 

de ilerici olarak kendini 
*

kendini 
*

tanıtan Örakan'· Örakan'· 
ın iktidarın deRi,meıiYI4\ birlikLe ,ar de· de· 
jti,tirmi, olabileceRi de gözlerden ırak ırak 
tutulmayacak bir konu. Bu aynı zamanzaman
da CHP'nin iktidar donemindeki kadro· kadro· 
larının ne k.dar tularıız olduRunun 110' 110' 

Şimdilik MC'nin dumen dumen 

3) Sendikalar i�çilerin "y;u.;;ı dı,ı" eylemlerinden sorumlu 
4) Check-Off (AidatlMın bordrod.Jn kesilmesi) sistemi 
S) Konfederuyonlar düzeyinde toplu sözle,me y.ııpıl
6} "Ulugl ücret Konseyi" kurulmalıdır. 
Burjuvazinin TORK-Iş'ten hiç bir �ilayeti yok. OIrnm 

yok. yok. Bunun için, burjuVilzinin ulepleri, i�çi �mfının devrimci 
ketini yani DISK'i hedef alıyor. Öte yandan Devlet Güvenlik 
işçi sınıfımn politik hareketini boAmayl armçlıyor. Her 
mentO<b.n geçirilecek y;u.;;ılan. bağlıdır. Böylece, iki yıla 
rekli zorbnan bm boy açık fa�izm -Ege sorunu Burjunziye 
olanaklar sonm;ıızg- parlamenter görünümlü .bir .bir . f.ıı�izm boyutlarına 
mi� mi� olacaktır. 

Burjuvazinin devrimci sendikal hareketle ilgili hegbı 
mayı mayı amaçlamaktadır. 

1) Devrimci sendikaları (OISK'I) tısfiye etmek. 
2) Konfedelilsyonlir düzeyinde ve i�kolu seviyesinde 

yapmak. yapmak. 
3) Bu sözleşmelere eSiS olaQk ücret irtl�larının tınmm 

lemek. 
Burjuvazi, her konuda oldiAi gibi, bu konuda da, emperyalist 

ülkelerin ülkelerin örneklerini izliyor. l�verenlerin iştıhım bb.1rtın 
veç, veç, federal Alm;ıınya ve JaponYi'dıki uYRulam.ıılar. Bu 
da da 01501 bilmekte yarar var. 

Isveç'te en üstün seviyedeki I�çi Konfederasyonu (L.O.) 
federasyonu federasyonu (SAf) ülkenin tümü için geçerli olmak üzere 
(Basic agreement) imzalıyorlar. Bu anla,ma, süresi içinde 
yenilenecek yenilenecek sözleşmelerin temelini teşkil ediyor. Bu iki k
la�ma sağlan.ırmısa, resmi "Uzla�tırma Kurulu" veya "Milli 

((Nation.ıl Lıbour Market Commitec) devreye girerek anla�m.ı 
yor. yor. Isvcç'te 1972 yılı için 800 bin i�çiyi kapsayan ve 
bir bir ücret artı�ı getiren bir örnek biliniyor. 

Japonya'daki uygulama esasla farklılık ta�ımas�ı da biraz 

yyıl Nisan·Mayıs aylarında yenilenen toplu söıleşmelerden 
Anla�ma" Anla�ma" kabul ediliyor. Buna J.ıponca'da "Shunto" deniliyor. 
Ihtilafı". "Bahar Ihtilifı" 1972 yılında De miryolu I,çiler
ması" ması" ile sonuçlanıyor ve o yıl deği�ik i�kollarındin 8.160.000 
yyor. 1974 yılında ise Toyato Otomobil fabrikası sözlc�mesi 
oluyor oluyor ve 10 milyon işçi için uygulanıyor. 

ABO'dc ise "Hayat Pahalı iıK i Komitesi" var. Bu ko
düzcydeki düzcydeki ücrct ayarlamalarını belirleyici bir tanda (Guide 
sapt.1ma sapt.1ma yapıldıktan sonrOl (American Arbitration AssociOltion) 
ğımsız ğımsız uzlaştırma kurulları ınla$maıhkları, bu esasa görc 

fereral Almanya'daki uygulama hakkında .ıyrınıılı 
Ancak bu ülkede de farklı bir durum olmadığı Illuhakkak. 
diikten sonra burjuvazinin "Ulusal Ucret Konseyi", "Konf
yinde toplu siulcşme" ve Güçlü scndikacılık" çığlıklarının 
ğını anlamak daha bir kolayl.ı$ıyor. 

Bu taleplerin yoAun bir biçimde tartı$ı1dığl MESS kungresi 
rerkcn MC HükUmetinin aynı doğrultuda bir takım yasal 
ri$tiAinin basına yansıması orıad" orıad" bir daııışıklı döi:ü� olduğunu 
dir. dir. Parl.ımelHndan gc('irilmesine ('alı$llaCOlk olan yeni yasalarla 
keti "disiplin" dltınd alınmış, Devlet Güvı'nlik Mahkemeleriyle 



: 
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BURJUVAZI II. DUNYA 
Faşist Almanya'nın Polonya'yı işgal 

ediıJiyle Ikinci Dünya Savaşı'nın başla
mısını simgeleyen 1 Eylül tarihi, tüm ba
nşseverlerin savaş yaratıcılanna karşı ev
rensel mücadelesini belirlemek üzere 
Uluslararası Banş Günü olarak anılıyor. 

1 Eylül 1939 günü fa'iist Hitler or
dulannın üç cepheden Polonya'ya saldır
ması ile arkasında SO milyon ölü, bir 
o kadar yaralı ve sakat insan, yüz mil
yarlarca dolarlık maddi kayıp bırakarak 
tarihe geçecek olan savaş başlıyordu. 

İkinci Dünya Savaşı 'nın yarattı�ı 
a�ır sonuçların delerlendirilmesi, gü
nümüzde banş uC"runa bütün dünyada
ki ilerici ve 4emokrat güçlerin verdili 
mücadelenin, o sonuçları yaşayan bü
yük kitlelerin özlemleriyle çakışa" bir 
mücadele biçimini alabilmesi açısından 
büyük önem taşıyor. 

KAPITALIST SISTEM 
YARGıLANıYOR 

ıkinci Dünya Savaşı, yalnızca sava
şın do�rudan alanı haline gelen 40 ülke
nin, savaşta yer alan 61 devletin (ki 1.7 
milyar insan ve dünya nüfusunun yüzde_ 
80'i demekti bu), silahlı kuvvetlerde yer 
alan 110 milyon insanın kaderine ilişkin 
deeildi. Bu savaş, bütün insanlı�ın, eko
nomik ve kültürel gelişme düzeyleri ne 
olursa olsun, bütün halklann gelece�ini 
belirledi. 

Bu belirleme, yalnız politik ve eko
nomik açıdan da söz konusu değildi. 
Aynı zamanda ve daha önemlisi, bu sa
vaşla birlikte, savaş arefesinde tek dün
ya sistemi olan kapitalist dünya sistemi 
bir kez daha tarihin önünde yargılandı. 
II. Dünya Savaşı'nın sanık sandalyesine 
oturan sadece Alman, ıtalyan ve Japon 
faşizm-militarizmi değildi. "Burjuva-de
mokratik" olarak nitelendirilen burjuva 
devletleri de, faşizmin saldınsına çanak 
tutan, olanak veren tutumlanyla, tarihin 
önünde yargılandılar. Savaşların, kapita
lizmden ve kapitalizmin egemen smlOa
nndan, onların siyasal örgütlerinin izle
dikleri politikadan kaynaklandığı, Po
lonya'nın işgaline yol açan olaylar dizi· 
sinde somut olarak beliriyordu. 

Ikinci dünya savaşının ertesinde, ta
rihin kapitalizm i<;in verdiği yargı, halk
ların devrimci mücadelesinde dile �eli
yornu: Artık bir "nünya sosyııli .. l, siste-

, vardı. 

POLONY A'NIN I�GALI 
HAZıRLANıYOR 

l l itll'r"iıı PIJlunya'ya �iri�indl' nilnya 
kn�ııll;ırı �i)YIl'yrli Ulu!-;Iarara!-;ı fa�i7.lllin 

YOUUYii,'; :11 ACilıSTOS 1976·12 

Avrupa, Asya ve Afrika'daki saldın ve 
işganeri, ıngiltere ve Fransa'nın stratejik 
mevzilerinI ciddi biçimde zayıflatrruşb. 
Buna karşılık Almanya ve ortaklarının 
gerek stratejik konumlan gerekse askeri 
potansiyeııeri giderek güçlenmiş bulunu
yordu. Bu oıgulan de�erlendiren Hitler 
faşistleri, SSCB Ile Bab Avrupa ülkele
rinin güçlerini de karşılaştırarak, savaşa 
kapitalist Avrupa devletlerini haritadan 
silerek başlamanın kendileri için daha 
tekin olaca�ını saptamışlardı. AJmanya 
ile Münih anlaşmasına oturarak, Hitler'
in anti-Sovyet hırsından yararlanmak 
için 9na Avrupa'da birçok ödün veren 
kapitalist ülkelerin silahı, böylece bizzat 
kendilerine dönüyordu. 

Polonya ile aralannda daha önce gi
rişilen taahhütleri de hiçe sayarak, her 
ne pahasına bir kez daha Hitler'le uzlaş-

ma zemini aramaya başlayan ıngiltere 
ve Fransa, bu kez vaktin çok geç oldu
�unu görüyor ve 2 gün sonra Almanya
ya savaş açıyoriardı. Ancak Polonya'yı 
kurtarmak gibi bir kaygıyla hareket et
meyen Chamberlein ve Daladier, Polon
ya ordusunun trajik durumu karşısında 
da seyirci kalıyorlardı. Daha sonraki sos
yalist Polonya'nın devlet başkanlarından 
W. Gomulka, bu durumu 1959 yılında 
şöyle de�erlendirecekti: "Polonya, Mü
nih u",laşmacısı Ingiltere ve to'ransa için 
bir piyondan ibaretti. Hitler ordusunun, 
ülkemiıi kısa zamanda işgal etti�tcn 
sonra Sovyet ordusuyla yüzyüze gelece
�ini umuyorlardı. Bu yüzden de, o piyo
nu. kendi kirli oyunlarında gönül rahatlı
�I ile feda edeceklerdi. Münih politika
sının temel ilkesini, yani üçüncü Reich'i 
SSCB'ne karııı itme ilkesini gerçekleştir
me girişimleri bu kez başka araçlarla 
sürdürülüyordu. " 

Burjuvaların ve senyörlerin Polon
ya'sı. Eylül ayının ilk yarısında bütünüy
le faşist güçlerin eline geçti. Polonya hü
kümeti ve genel kurmayı, savilşın kuca
lına ittikleri halklannı yüzüstü bırakarak 
çareyi sıvışmakta buldular. Hitler faşist
leri 6 milyon 28 bin Polonyahnm ölü· 
müne neden oldular. 644 bin Polonya·ıı 
ise doğrudan doi::ruya işgalcilerin katli
am ve işkenceleriyle yok ediini. Ancak 
milyonlarca Pulonya'lı da faşiımle pa
zarlıklı ve artık toplumsal olarak inas 
etmiş egemen sınınarın, uğndıki<ırı fe· 
laketin baş sorumlusu olduğunu kavn· 
yordu. ülk('nin ilerici l!il<:I{'fi, Polnnya 
işçi Partisi'niıı oıırlerliğiııclc toplana· 
cak , bCiylcliklc i Şı," i sıııırının Vi.' ilerici 
kiiylü harl'kl'tiııin birliği sağlaııacaktı. 

(:en;ı'klı'LI, I'uluııya c�cmcıı SILlıf!;.!" 
rının anti-sovyCı politikası, Polnııya'lllll 
di..ı�nll'sindı'ki ba� nenı,t1lerden biri ulıı-· 

yordu. Polonya yöneticileri, 1939'un 
bahar ve yaz aylannda yapılan Sovyet, 
ıngiliz, Amerikan görüşmeleri sırasında 
SSCB'nin önerdi�i yardımı reddetmişti. 
Donanımdan yoksun ve başıboş Polon
ya ordusunun faşistlerin kat kat üstün 
güçlerine direnmesi olanaksızdı. Hitler 
ordulanna karşı direnen, yine de yurt
sever örgütler ve sivil halk oldu. öme
�in bir Madlin kalesi, askerlerin, işçi
lerin, köylülerin ve aydınlann kahraman
ca direnişi sonucunda 2 Ekim 'e kadar 
düşmüyordu. Varşova ise garnizon bir
likleri ile komünistlerle sol sosyalistlerin 
kurduklan işçi tugayının direnişiyle, 
dişe diş savunuldu. 

SOSY ALlZM KORKUSU 
HITLERIN'IN RAKIPLERINI 

NASIL SINDIRDI? 

1939 A�ustosunun başlannda, Hit
ler'in Polonya ile ilgili tasanlan gerek 
Londra ve Paris'te, gerekse Moskova'da 
aynntılanna kadar bilinebiliyordu. Ber
lin'deki Sovyet Elçili�i, A�ustos'un ilk 
günlerinde Moskova'ya gerekli istihbara
tı vermişti. 7 Ağustos'ta, Sovyet yetki
lileri, Polonya'daki Alman Elçili�i'nden 
şu bilgiyi elde ediyorlardı: "Alman kuv
vetlerinin Polonya'ya karşı yönlendiril
mesi ve gerekli teçhizatın yo�unlaştınl
ması Ağustos 15 'le 20 arasında tamam
lanacaktır. A�ustos 25'ten sonra Polon
ya'ya karşı askeri harekatın başlayacağı 
tahmin edilebilir." 

Sovyet hükümetinin üçlü görüşme 
teklifi, ancak Alustos ayının l2'sinde 
gerçekleşebilecekti. Ingiliz ve Fransız 
hükümetlerinin, görüşmelerde ballayıcı 
bir sonuç alınmaması için heyetlerini 
yetkisiz temsilcilerden oluşturduklan bu 
tartışmalardan bir sonuç alınamadı. 
Fransa ve ıngiltere, Hitler'in ülkelerine 
saldırması olasıheı karşısında, Sovyet 
kuvvetlerinin yardıma gelmek üzere PO
lonya ve Romanya üzerinden geçmeleri
ne kesinlikle karşı olduklarını belli et
mişlerdi. Moskova görüşmelerinefen 
çıkan tek sonuç, iki kapitalist ülkenin, 
SSCB ile herhangi bir askeri işbirligini 
ciddi olarak düşünmedikleri idi. 

W, Gomulka, 1962 Ocakında şöyle 
diyecekti 'bu konuda: "Polonya'nın ve 
bütün Avrupa'nın Alman saldınsına 
karşı güvenli�i, ancak ve ancak, o zaman 
Sovyetler Birli�i'nin belirtti�i yolda sa�
lanabilirdı: Polonya'nın da katılmasıyla 

bir In�iliz·Ffilnsız.Soyvt!l savunma ittifa
kı kurulmalıydl." Ancak Polanya'daki 
burjuva Iıüki..ımdi, Polonyn'nııı bu ittifa· 
ka �irmı'sıııı' kı'sinlikle kar�ı çıkıyordu. 
Sovyl'l Kı/.ıl ürdusu'nuıı topraklarından 

geçmesine de izin vermeyen Polonya 
yönetimi, Moskova görüşmelerinin başa
nsızhg-ı için. elinden geleni esirgemedi. 
Polonya'nın bu konudaki direnişi, Fran
sız ve İngiliz hükümetlerinden a1dıRı ye
şil ışık1a mümkündii ancak. 

Sovyet hükümetinin ıararlan sonu
cunda Polonya'ya Kızıl Ordu'nun kendi 
topraklanndan geçmesi konusundaki gö
rüşünü soran Fransa da, Polonya-Alman
ya ilişkilerinir. en gergin oıdu�u bir dö· 
nemde, 21 ARustos'ta, Polonya'dan 
kesin red cevabı alıyordu. 

22 ARustos'da Fransız askeri heyeti 
SSeB'ne, Kızıl Ordu'nun Polonya top
rak.lanndan geçmesini onayladıeını açık
lıyor. ancak bu son anda da, girişim In
giliz hükümeti tarafından açmaza soku
luyordu. Polonya'nın Sovyet ordusunun 
geçişine karşı olması, İngiliz hükümeti 
tarafından, SoyvetJer Bittiei ile bir itti
raka girm�mek için gerekçe olarak kul· 
lanılacaktı. Bu sıralarda Londra'dan 
Moskova'ya gönderilen bir gizli emirde, 
"askeri anlaşmanın mümkün olan en ge
nel deyimler içinde yapılması" isteni
yordu. 

Moskova'da üçlü görüşmeler sürer· 
ken, Londra'da da gizli İngiliz-Alman 
görüşmeleri devam ediyordu. O günlerin 
gazetelerinde yazılanlann aksine, görüş· 
melerin amacı, İngiltere'nin Almanya'ya 
vereceli bir kredinin çok ötesine gidi· 
yordu. 8 Haziran 1939'da, Chamber
lein, AJman yönetici çevreleriyle sıkı 
ilişkileri olan Trott zu Salz'a şöyle di
yordu: "Avrupa sorununun çözümü, 
ancak Berlin-Londra ekseninde gerçek· 
leşecektir." (İngiliz dış politika dökü
manlan). Temmuz ayında ise, Ingiliz 
hükümeti, Hitler'cilere, "yeni dünya pa· 
zarlannın açılması, varolanlann kullanıl
ması ve bu pazarların dünya ölçüsünde 
paylaşılması amacıyla geniş İngiliz-Al
man işbirlili planlan" sunuyordu. (Ikin
ci dünya savaşı arefesınde ilişkin dokü
man ve materyaller, Fransızca, C. LL_ 
s. 70) Ve Ingiliz ticaret bakanı Humon, 
paylaşılacak pazarlar olarak da, Çin 'in 
ve SovyeUer Birlili'nin adını geçiriyor
du! 

Bunun da ötesinde, ıngilizler, Hlt
ler'cilere bir saldırmlZhk pakt); sömü
rülmesine AJmanya'nın da katılacılı 
"geniş bir Arrika sömürge kUflll"nın 
kurulmasını öngören bir sömürge sorun
Ian anlaşması vb. öneriyordu. Alman
ya ile ınııiltere arasındaki anlaşmanın 

sa�lanmasından sonra da Ingiltere Po
lonya'ya karşı olan taahhütlerinden \'az
geçecekti. SSCB ile yapılan görüşmeler 
de son bulacaktı. Batı Avrupa'nm "bur· 
juva özgürlüklerine aşık" dı'ınokrat hi..ı-

KAPITALIST SISTEM 
YARGıLANıYOR 
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A'NIN I�GALI 

ma zemini aramaya başlayan ıngiltere 
ve Fransa, bu kez vaktin çok geç oldu
�unu görüyor ve 2 gün sonra Almanya
ya savaş açıyoriardı. Ancak Polonya'yı 
kurtarmak gibi bir kaygıyla hareket et
meyen Chamberlein ve Daladier, Polon
ya ordusunun trajik durumu karşısında 
da seyirci kalıyorlardı. Daha sonraki sos
yalist Polonya'nın devlet başkanlarından 
W. Gomulka, bu durumu 1959 yılında 
şöyle de�erlendirecekti: "Polonya, Mü
nih u",laşmacısı Ingiltere ve to'ransa için 
bir piyondan ibaretti. Hitler ordusunun, 
ülkemiıi kısa zamanda işgal etti�tcn 
sonra Sovyet ordusuyla yüzyüze gelece
�ini umuyorlardı. Bu yüzden de, o piyo
nu. kendi kirli oyunlarında gönül rahatlı
�I ile feda edeceklerdi. Münih politika
sının temel ilkesini, yani üçüncü Reich'i 
SSCB'ne karııı itme ilkesini gerçekleştir
me girişimleri bu kez başka araçlarla 
sürdürülüyordu. " " 

Burjuvaların ve senyörlerin Polon
ya'sı. Eylül ayının ilk yarısında bütünüy
le faşist güçlerin eline geçti. Polonya hü
kümeti ve genel kurmayı, savilşın kuca
lına ittikleri halklannı yüzüstü bırakarak 
çareyi sıvışmakta buldular. Hitler faşist
leri 6 milyon 28 bin Polonyahnm ölü· 
müne neden oldular. 644 bin Polonya·ıı 
ise doğrudan doi::ruya işgalcilerin katli
am ve işkenceleriyle yok ediini. Ancak 
milyonlarca Pulonya'lı da faşiımle pa
zarlıklı ve artık toplumsal olarak inas 
etmiş egemen sınınarın, uğndıki<ırı fe· 
laketin baş sorumlusu olduğunu kavn· 
yordu. ülk('nin ilerici l!il<:I{'fi, Polnnya 
işçi Partisi'niıı oıırlerliğiııclc toplana· 

günlerinde Moskova'ya gerekli istihbara
tı vermişti. 7 Ağustos'ta, Sovyet yetki
lileri, Polonya'daki Alman Elçili�i'nden 
şu bilgiyi elde ediyorlardı: "Alman kuv
vetlerinin Polonya'ya karşı yönlendiril
mesi ve gerekli teçhizatın yo�unlaştınl
ması Ağustos 15 'le 20 arasında tamam
lanacaktır. A�ustos 25'ten sonra Polon
ya'ya karşı askeri harekatın başlayacağı 
tahmin edilebilir." 

Sovyet hükümetinin üçlü görüşme 
teklifi, ancak Alustos ayının l2'sinde 
gerçekleşebilecekti. Ingiliz ve Fransız 
hükümetlerinin, görüşmelerde ballayıcı 
bir sonuç alınmaması için heyetlerini 
yetkisiz temsilcilerden oluşturduklan bu 
tartışmalardan bir sonuç alınamadı. 
Fransa ve ıngiltere, Hitler'in ülkelerine 
saldırması olasıheı karşısında, Sovyet 
kuvvetlerinin yardıma gelmek üzere PO
lonya ve Romanya üzerinden geçmeleri
ne kesinlikle karşı olduklarını belli et
mişlerdi. Moskova görüşmelerinefen 
çıkan tek sonuç, iki kapitalist ülkenin, 
SSCB ile herhangi bir askeri işbirligini 
ciddi olarak düşünmedikleri idi. 

W, Gomulka, 1962 Ocakında şöyle 
diyecekti 'bu konuda: "Polonya'nın ve 
bütün Avrupa'nın Alman saldınsına 
karşı güvenli�i, ancak ve ancak, o zaman 
Sovyetler Birli�i'nin belirtti�i yolda sa�
lanabilirdı: Polonya'nın da katılmasıyla 

yordu. 
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İBARRURİ MOSKOVA' DA 
BİR DEMEÇ VERDİ 
MOSKOVA'DAKI KüÇüK DAIRESINDE BIR DEMEÇ VEREN IBARRURI: "BAŞKALARI ŞU 
VEYA BU BıÇIMDE KIŞLAKLARINA ÇEKILIRKEN, FRANKO DIKTATöRLüGüNE SüREKLI 
BıÇIMDE TEK KARŞI ÇıKAN KOMüNIST PARTISI OLDU. KAÇiMIZ TUTUKLANDIK, BASKı· 
NIN KURBANı OLDUK. öLDüRüLDüK! MüCADELE ıÇINDE BAŞKALARI DA. SOSY ALIST· 
LER VE ESKI GELENEKLERINE RAGMEN ANARŞISTLER DE ORTAYA ÇıKTı. FAKAT öN 
SAFTA VE SAYıCA EN ÇOK OLAN KOMüNISTLERDI' HıÇBIR FEDAKARlıKTAN ÇEKINME· 
DEN. MüCADELEDE BIR AN BILE DURAKLAMADILAR. KOMüNISTLERIN BUGüN MUHALE· 
FETIN TEMEL SIYASAL GüCü. MUHALEFETI TOPARLAYABILECEK VE üLKEMIZIN DE· 
MOKRATIK GELIŞMESINI YöNLENDIRECEK BüYüK GüÇ OLMALARı BUNDANDIR. KOMü' 
NIST PARTISI. ISPANYA'NIN DEGIŞIM OLANAKLARıNı ıÇINDE TAŞıYAN KITLE MOCADE· 
LELERININ YARATıcıSIDIR. 

�ylul ayının başında Madrid'c do· 
nece�i açıklanan İspanya Komünisl Par· 
tisi başkanı Dolores Ibarruri, şu anda 
yaşamını sl.irdurdü�ü Moskova'nın mer
keı:indeki küçük dairesinde bir demt'e:; 
verdi. Madrid'e dönüş hazırlıklannı sur
düren Ibarruri, birkaç saat süren görüş· 
me sl.iresince son derece canhydı. 0010' 
res Ibarruri'nin Fransız L'Humanite ga
ı:eLesinde yayınlanan görüşmesi sırasında 
İspanya Komunisl Partisi yürütme komi
lesi üyesi Ignacio Gallego da hazır bu
lundu. 

Mutlakiyetçi bir ailede dünyaya 
gelmesine ra�men, Biscaye maden işçi· 
lerinin yaşamını yalondan izleyerek kü· 
çük yaşta sosyalizm için mücadelenin 
zorunlulu�unu kavramış olan Ibarruri, 
bu konuda bir soruyu şöyle yanıtladı: 

"Bir Komunist Partisi kurulması 
sorunu ortaya atılır atılmaz, ben de, ku
ruluşunda ilk yer alanlann arasınday· 
dım". 

Ibarruri, kendisine "La Passionaria" 
sıratının verilmesini de şöyle anlatıyor: 
"Bu çok eski zamanlara gidiyor, Yaşa· 
mımın ilk yazısını "Biscaye Madencisi" 

..... adlı bir dergiye yazmıştım. Yazım din· 
sel ikiyüzlülü�e, sahte sorulu�a k�ı Çı
kıyordu, Yazının yayınlanması "Passion 
haftasına" rasladı. O zamanden beri "La 
Pasıionatiı" olarak anıldım" 

STALlNGRAD SAVUNMASıNDA 
öLEN OGLU 

da, di�er insanlarla olan ilişkilerine da
yanarak de�erlendirilebilirler. Dimit· 
rov'un kişilieinde, devrimci militan, yü· 
rek insanından ayn deeildi. O, işçi sını· 
Cının, onunla birlikte demokrasiye ve 
sosyalizme do�ru yürüyebilecek tüm 
giiçlerle ittiCakının zorunlulu�unu kavra· 
mıştı. Ve insani olan yine onda hakim 
durumdaydı" 

Ibarruri, İspanya Komünist Parti· 
si'nden de şu söı:lerle söz ediyor: 

dönmesiyle ilgili olarak, birkaç ay önce 
içişleri bakanı Fraga Iribame'nin Passlo
naria'nın ülkeye girmesine izin vererne· 
yece�ini, çünkü o'nu korumak için ge· 
rekli kuvveti olmadıeı söyledi�ini hatır· 
latbktan sonra, gülerek şöyle dedi: "So
nuç olarak artık Fraga lribarne bakan 
degiı". 

Ibamıri, ıspanyol kilisesindeki ge· 
Iişmeler konusunda da, Monserrat gibi 
bUyük manastırlann olumlu konumunu, 
işçilere kiliselerinde toplanma olana�ı 

v()ren din adamlarının durumunu halır
Ialarak :?uylı' dedi: "BCişka ,:aman sıkı 
antikomuniı;l olan unsurlar bill' bugun 
bizim sanarımıı;da çarpışıyor, Arlık bi· 
zimle uyum içiııdı' eylem yapan bir hri'i' 
liyan demokrasi var, Rir guney Avrupa 
ulkesinde ilk kcl. bu nilelikLe bir olgu 
g<ır\.iıuyor" 

"DEMOKRATIK KOPUŞ" 

D, Ibarruri, �öruşme'iindc, demok· 
ralik kopuşa" do{!ru ilerlemede, hükü· 
metle muhalefeı arasında bir diyalog ku, 
rulup kurulamamasının, ilk adımı belirle· 
yece�ini belirtti. "Demokratik Koordi· 
nasyon" adındaki muhalerel(n güçbir· 
Ii�i kuruluşunun, blinyesindeki birliğin 
korunması gerekli�ini hatırlatan I'K.P. 
başkanı, hükümetle görüşmelere olurabi· 
lecek tek yetkili kuruluşun da olduRunu 
bildirdi. Ibarruri, Demokratik Koordi· 
nasyon'un bünyesindeki iirgütlerin, sa· 
dece kendi bağımsı? urgülleri için yarar 
sağlama yoluna bugüne kadar ilileme· 
di�ini de söyledi, 

I'K,P. başkanı, hükümetle mu hale
ret diyalo�lJnun, anayasal döneme giden 
kapılann açılmasıyla sonuçlanması ge
rekli�ini söyledi. Ibarruri, siyasal parti· 
lerin eylem ôzgürluğünü gUvenceye ala
cak ve Kurucu Meclis seçimlerini düzen· 
leyecek geçici bir ulusal bağlaşma ko· 
a1isyon hükumetinin kurulması gerekli· 
�ini belirtti, 

Daha sonra, Parti Merkez Komite· 
si'nin bir süre önce Roma'da tamamladı· 
gı toplantısı üı:crinde duran Dolores I· 
barruri, I.K.P. genel sekreteri Santiago 
Carillo'dan wz ederken şu deyimleri 
kullandı: "O'nun adı, Parti'mizin, ülke· 
mizin gerçeklen uygun düşen bütün ka
rarlarıyla yanyana yer almaktadır" 

I.K.P, başkanı, Eylül başında Mad· 
rid'e dönerken Paris'ten geçece�ini de 
açıkladı. Ibarruri, bu ziyaretin amacının, 
F.K.P.'ne dayanışması için leşekkür ol· 
dugunu da belirtti. Ibarruri söyle dedi: 
"Fransız Komünist Partisi ile, dayanış· 
ma, yaşayan bU- sö:ıcük biçimini alıyor. 
O'nun başanlannın herbirini kendimi· 
zinkiler gibi yaşıyoruz. çünkü ti!p.nya'da 
bu başarıların dogrudan bir yansıması 0-

luyor". 
D. [barruri, Madrid'deki ilk hapisa· 

ne yıllannı da ,öyle hatırlıyor: "O�lu. 
mun O sırada sokakta terkedilmeş oldu. 
�unu dü�ünmek çok acıydı! fiapisane. 
deki tüm komünistlerin ortak sınavına, 
benim için, bir de çocuklarının akibetin. 
den endişelenen bir annenin acısı ekleni. 
yordu, Çok yoksul bir yaşam süren bir 
yoldaş ailesi o�lumu yanına aldı. On. 
lara olan şükran borcumu hep içimde ta. 
şıdım, Daha sonra, Madrid'de Parti'nin 
yönetiminde bulundu�um sırada, ço. 
cuk.lanmın Sovyetler Birli�i'ne gitme
sinde mutabık kaldım". 

"Başkalan şu veya bu biçimde kış· 
laklanna çekilirken, Iı'ranko diktatörlü· 
�üne stirekli biçimde tek karşı çıkan Ko· 
münist Partisi oldu. Kaçırnız tutuklan· 
dık, baskının kurbanı olduk, öldüruldük! 
Mücadele içinde başkaları da, sosyalist
ler ve eski geleneklerine ra�men anar· 
şistler de ortaya çıktı. Fakat ön safla ve 
sayıca en çok olan komünisllerdi. 

PORTEKIZ KOMÜNiST PARTiSİ 
SOSY ALlSTLERIN SACCI 

POliTiKASıNA KARŞI HALKı UYARDı 

Dolores Ibarruri'nin üzerine titredi. 
�i o�lu, Sovyet Ordusu'nun sanannda, 
Stalingrad savunması için çarpışırken 
ölmüştü. Moskova'da, Volga nehrinin kı. 
YlSında açılan bi.ıyük bulvar üzerinde, ü
zerinde "Kuben Ibarruri" adının yazılı 
oldugu bir heykcl, onun adına yükseli
yor. 

IBARRURI DIMITROV'U 
ANLATıYOR 

Dolores Ibarruri, Komünist Enter. 
nasyonal'in yönetiminde ÇalıŞtıel yıllar. 
daki anılarından söz ederken, Dirnit. 
rov'u anmadan geçmiyor: 

" Yon('ticiler yalnız siyasi kapasi· 
telerine baklı olarak degiı, aynı zaman. 

YVRVYVŞ· 31 AGUSTOS 1976·14 

Hiçbir redakarlıktan çekinmeden, 
mücadelede bir an bile duraklamadılar, 
Komünlstlerin bugün muhaleCetin teınel 
siyasi gücü, muhalefeti toparlayabilecek 
ve ülkemizin demokratik gelişmesini 
yönlendirecek büyük güç olmaları, bun· 
dandır. Komünist Partisi, Ispanya'nın 
de�i�im olanaklannı Içinde taşıyan kitle 
mücadelelerinin yaratıcısıdır". 

Ibarruri, bir süre önce ilan edılen af· 
rın bu mücadelelerinin ürünü oldu�unu, 
ancak tam aL yolunda sadece bir "adım" 
olduRunu belirttikten sonra şöyle de· 
vam etti: "Bizim Isledi�imiz, lşlemedi�i
miz bir suç için bizden özür dilenmesi 
deRIIdir, Af, tek suçlan özgürlük için 
mücadele olan insanları ilgilendiriyor bu. 
gün i\u kQşullarda, ar, sadece bir ada. 
let sorunudur. Ulusal bir zorunluluk
tur". 

"Onceki hükumet (Arias Navarıo 
hükümeti) bu zorunluluRu kavramadlRı 
için duşmuşLür", 

Ibarrurl, siyasal slirgunlerin ülkeye 

Portekiz Komünist Partisi Merkez 
Komitesi'nın siyasal komisyonu önceki 
halta yayınladıl!ı bir bildiride, sosyalist· 
lerin kurdu�u azınlık hükümetinin, ülke· 
yi saAa götürmek amacını gütlüRünu a· 
çıkladı. 

Hiikümet programı uzerine açılan 
tartışmayı konu alan bildiride, bu tartıŞ' 
malar sırasında, PKP'nin hükümetle ilgili 
daha önce koydueu teşhisieri doRruladl
Rı anlatıldı. Bildiride daha sonra belirti
len noktalar şunlar: 

"Soares'in azınlık hükümeti, ülkeyi 
sa�a do�ru kaydırmayı amaçlayan bir 
siyasal do�rullu önermektedir, Bu ger
çekleşirse, Anayasa ve Nisan 1974 Dev· 
rimi'nin temel kazanımlan tarafından 
korunan demokratik rejim tehlikeye a· 
tılmış olacaktır, 

"PKP, Halkçı Demokrat Parti ve 
Sosyal ve Demokrat Merktoz Partileri ta
rarından destt>klenen bir sa� politikanın 
uygulanmasıyla doılabilecek sonuçlar· 

dan büyük bir kaygı duymakladır, 
"PKP, sae politikanın uygulanması 

sırasında alınabilecek işçi duşmanı yada 
halka karşı nitelikteki tedbirlere karşı 
mücadele edecektir, 

"ÖLe yandan, Sosyalist Parti'nin hü
kümet politikasının kaçınılmaz ba�an· 
slzhRının Portekiz'deki demokrasinin 
yenilgisi haline gelmesi de, Portekiz de· 
mokratlannın çıkarına de eLi dir. Bu ne· 
denle, PKP, saR güçlerin saldırısının ö
nündeki engelleri yü�ltmeyi baş görev 
olarak görmektedir. 

"Komunistler, ülkede demokralik 
bir politikanın uygulanması perspektif· 
lerini koruma yönündeki çabalarını sur· 
düreceklerdir. Bunun yanısıra PKP, de, 
mokratik öZgUrlüklerin ve Devrim'in ka· 
zanımlannın korunmasından yana yapı· 
lacak olumlu girişimleri de, hükümet bu 
gibi girişimlerde bulundueu takdirde, 
destekleyecektir' , 

görüş· 
derece canhydı. 0010' 

Fransız L'Humanite ga
görüşmesi sırasında 

Partisi yürütme komi
Gallego da hazır bu

ailede dünyaya 
Biscaye maden işçi· 

yalondan izleyerek kü· 
için mücadelenin 

kavramış olan Ibarruri, 
şöyle yanıtladı: 

Partisi kurulması 
atılmaz, ben de, ku
alanlann arasınday· 

"La Passionaria" 
şöyle anlatıyor: 

zamanlara gidiyor, Yaşa· 
"Biscaye Madencisi" 

yazmıştım. Yazım din· 
sorulu�a k�ı Çı

yayınlanması "Passion 
zamanden beri "La 

anıldım" 

SAVUNMASıNDA 
OGLU 

da, di�er insanlarla olan ilişkilerine da
yanarak de�erlendirilebilirler. Dimit· 
rov'un kişilieinde, devrimci militan, yü· 
rek insanından ayn deeildi. O, işçi sını· 
Cının, onunla birlikte demokrasiye ve 
sosyalizme do�ru yürüyebilecek tüm 
giiçlerle ittiCakının zorunlulu�unu kavra· 
mıştı. Ve Ve insani insani olan yine onda hakim 
durumdaydı" durumdaydı" 

Ibarruri, İspanya Komünist Parti· 
si'nden de şu söı:lerle söz ediyor: 

dönmesiyle ilgili olarak, birkaç ay önce 
içişleri bakanı Fraga Iribame'nin Passlo
naria'nın ülkeye girmesine izin vererne· 
yece�ini, çünkü o'nu korumak için ge· 
rekli kuvveti olmadıeı söyledi�ini hatır· 
latbktan sonra, gülerek şöyle dedi: "So
nuç olarak artık Fraga lribarne bakan 
degiı". 

Ibamıri, ıspanyol kilisesindeki ge· 
Iişmeler konusunda da, Monserrat gibi 
bUyük manastırlann olumlu konumunu, 
işçilere kiliselerinde toplanma olana�ı 

sağlama yoluna 
di�ini de söyledi, 

I'K,P. 
ret diyalo�lJnun, 
kapılann 
rekli�ini söyledi. 
lerin eylem 
cak ve Kurucu 
leyecek geçici 
a1isyon hükumetinin 
�ini belirtti, 

Daha 
si'nin bir süre 
gı toplantısı 
barruri, I.K.P. 
Carillo'dan 
kullandı: 
mizin gerçeklen 
rarlarıyla 

I.K.P, 
rid'e dönerken 
açıkladı. Ibarruri, 
F.K.P.'ne 
dugunu da 
"Fransız Komünist 
ma, yaşayan 
O'nun başanlannın 
zinkiler gibi 
bu başarıların 
luyor". 

Madrid'deki ilk hapisa· 
hatırlıyor: "O�lu. 
terkedilmeş oldu. 
acıydı! fiapisane. 

komünistlerin ortak sınavına, 
çocuklarının akibetin. 

annenin acısı ekleni. 
bir yaşam yaşam süren bir 

yanına aldı. On. 
borcumu hep içimde ta. 

şıdım, Daha sonra, Madrid'de Parti'nin 
bulundu�um sırada, ço. 

cuk.lanmın Sovyetler Birli�i'ne gitme
kaldım". 

"Başkalan şu veya bu biçimde kış· 
laklanna çekilirken, Iı'ranko diktatörlü· 
�üne stirekli biçimde tek karşı çıkan Ko· 
münist Partisi oldu. Kaçırnız tutuklan· 
dık, baskının kurbanı olduk, öldüruldük! 
Mücadele içinde başkaları da, sosyalist
ler ve eski geleneklerine ra�men anar· 
şistler de ortaya çıktı. Fakat ön safla ve 
sayıca en çok olan komünisllerdi. 

PORTEKIZ KOMÜNiST 
SOSY ALlSTLERIN SACCI 

POliTiKASıNA KARŞI HALKı 

Dolores Ibarruri'nin üzerine titredi. 
Ordusu'nun sanannda, 

için çarpışırken 
Volga nehrinin kı. 

bulvar üzerinde, ü
Ibarruri" adının yazılı 

onun adına yükseli

DIMITROV'U 
ANLATıYOR 

Komünist Enter. 

Hiçbir redakarlıktan çekinmeden, 
mücadelede bir an bile duraklamadılar, 
Komünlstlerin bugün muhaleCetin teınel 
siyasi gücü, muhalefeti toparlayabilecek 
ve ülkemizin demokratik gelişmesini 
yönlendirecek büyük güç olmaları, bun· 
dandır. Komünist Partisi, Ispanya'nın 
de�i�im olanaklannı Içinde taşıyan kitle 
mücadelelerinin yaratıcısıdır". 

Ibarruri, bir süre önce ilan edılen af· 
rın bu mücadelelerinin ürünü oldu�unu, 
ancak tam aL yolunda sadece bir "adım" 
olduRunu belirttikten sonra şöyle de· 
vam etti: "Bizim Isledi�imiz, lşlemedi�i
miz bir suç için bizden özür dilenmesi 
deRIIdir, Af, tek suçlan özgürlük için 
mücadele olan insanları ilgilendiriyor bu. 
gün i\u kQşullarda, ar, sadece bir ada. 
let sorunudur. Ulusal bir zorunluluk

Portekiz Komünist Partisi Merkez 
Komitesi'nın siyasal komisyonu önceki 
halta yayınladıl!ı bir bildiride, sosyalist· 
lerin kurdu�u azınlık hükümetinin, ülke· 
yi saAa götürmek amacını gütlüRünu a· 
çıkladı. 

Hiikümet programı uzerine açılan 
tartışmayı konu alan bildiride, bu tartıŞ' 
malar sırasında, PKP'nin hükümetle ilgili 
daha önce koydueu teşhisieri doRruladl
Rı anlatıldı. Bildiride daha sonra belirti
len noktalar şunlar: 

"Soares'in azınlık hükümeti, ülkeyi 
sa�a do�ru kaydırmayı amaçlayan bir 
siyasal do�rullu önermektedir, Bu ger
çekleşirse, Anayasa ve Nisan 1974 Dev· 
rimi'nin temel kazanımlan tarafından 
korunan demokratik rejim tehlikeye 

dan büyük büyük 
"PKP, 

sırasında alınabilecek 
halka karşı 
mücadele edecektir

"ÖLe 

kümet politikasının 
slzhRının 
yenilgisi haline 
mokratlannın 
denle, PKP, 
nündeki engelleri 
olarak görmektedir. 

"Komunistler, 
bir politikanın 
lerini koruma 
düreceklerdir. 
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t\t'mal n (,:ukurka\aklı bir gaıd('cıdir, Iki yıl oneı' (: .. �rılı olarak ı::illii:i 

SO\) .. -'U('r Kirliği izleoim Ye inc(-'Iı'mcl{'rini bu � li "Lenin'in Ülkesi" "dh kila· 

bında toplayarak yayınladı. Kib,bının sonuna l'klcdiKi "son .... iı,"d,·n birka< 

cumlc almayı. oııun kilabını lanılmadan oneı' yararlı gurduıu 
Çukurkavaklı bir g"ıt'tı·cidir. tki önce c;'a�rılı olarak ı;illi�j Snv

yetler Birliği jzlı'nim "l' inc\.'lı'nlClı'rıni bu )'ıı·ı.('nin·in tllkt'�i'·arllı kitabında 
toplayarak yayınladı Kitabının sonuna .. -klt·dISi "M'n sOı"dt'" birkaç cumlı' 
almayı. onun kilabını tanıtmadan onec. yararlı gordi.inı 

'(: .. z('h'cj g('(ck k"ndi toplumu om.ini.ındt" gcrl'kSt-' gl'lı-'cck kuşaklar kar
�LSında sorumlulu�u olan insandır. Gorduklı·riııi. bildiklerini, yaşamına glr!'n 
olaylar içinden edindiklerini. enim' boyuna auı;;tırıp okurlarına sunm.k zo
runlulu�undadır "ncak ilıl!'v ):erine getirilirkcn. oz!'n c:oc;tNilm!'si gı'rd,ı'n 
durumlar vardır. Bunlardan birisi v!' belki de baljlıcası kı'ndı toplumunu 0-

lumluya, daha iyiye. doArulara goh.irme çabasıdır. Hu çabayı sUrdururken 
GaZl·teci, insanın tum ı..ie�erlerini yüceltmt'yl'. O'nu dotanın yaşamın dci:(i
liimlt'rinden yararlandırarak dt'ğiı;;lirmeye kararlı bir eı:ilimci gıbidir " 

Iliç kuşkusuz "gaz!'lccilik görevi'·budur. Kapitalist guçlerinegemenoldu
�u bir loplum duzeninde yaşay",n biliN, ozellikle "Insanın tum deı7!erlt'rinin 
yuceltildiei" toplumların insanlarına duyduı{u'nuz öz('n v(' yakınlıkla, bu tur 
kitapları yutar gibi okuyoruz. 

Çukurka\aklı. Sovyetler Birliği insanlarını "pınl pınl giyinmi�, temiz. 
sağlıklı. ne�cli. çevr!'sine sevgi saçan Vt' gü\enen"insalar olarak tanımladığı 
7.aman, toplum duzeninizi k!'ndi çalışma'il ve guçlı.'riyle, insanın yiJcı'lmcsi" 
için deği�tiren bu halka biJtiJn dli!'lya Iıalklan adına saygı duyuyoru�. 

Sovyetler Birliği halkı 47 yıldır ev kiralarının, 25 yıldır elektrik ve hava 
gaı:ı ücrt'tlerinin deği�mediği ve konut inşaalına d!'\-Il'lin bir ticaret vası1ası 
olarak değıl sosyal bır hizmet olarak baktığı bir ulked!' ya�amakladırlar. Sov
yetler Hirligind(' tOı'rak bütün halka aittir. Toprak satılmaz, kiraya \('rilmeı, 
kirayla tutulrnu, So\yeller Anaya,<;ası gen:>ğinc(' kollektif çiftliklı'rin işgal et 
tik�eri toprak halka parasız olarak kullanmak üzer!' .. erilmiştir. Bu ülkede ens· 
tituler, Teknik Okullar, orl<ıı dereceli okullar, McsIl'k Tt'knik Okullarında ve 
<;e�itli kurslarda doksan milyon insan okumaktadır. Hu öğrencilerin ı.içl<, birı 
kadındır. Herbin sovyel kadınından740'ı yüksek u' orta öRrenime sahiptir. 
Erk�klı'r için bu oran binde 737 dir. Yüksek .,e orta öğrt'nim sahibi her beş 
uzmandan üçü kadındır. Bu okullardan çıkan herkes, okulunu hıtımıeeleı, 
nerede çalışaca�ını bilir.ı'ikede 36 milyon emekçi l'konomi,k eeitim gönır. 
So\"yet )'uks.ck Surasında 1517 üye vadır. Bu uyeler arasında 62 dil konuşu· 
lur. 1974 yılında iJlkedeki işçi sayısı 68 milyondur. 

Soyyetler Birliğinde bir gar.;on kadın haftada uç gün geldiı:i işinden 
2500 lira alır, (LV kirası vermez ve çocuklarının kreşlerde büyüdutünu ve gu· 
vende olduğunu görerek kendini j�inc ve kişisel mutlulukuna adayabilir ve 
Turk ·gazetecinin Türk kadınlarına bir Sovyet kadını olarak ilı,tilecek bir me -
sajı olup olmadığı sorusuna: 

"Sovyetler Birlitinde kadınlar i.izülriıüyorlar. Isterim ki dlinyanın hiç bir 
yerinde de i.izülmesinler." diye karşılık verir 

Moskova lini,,'ersitesinde 16 fakülte, 27000 öğrenci, 5000 slajiyer, 200 
ayrı böliim, 300'e yakın laboratuar dört bilim enstı.ilusü vardır. Sayısız araş
tınna filoları, araslırma enstitüleri, eğilim ussü. 2 açık hava stadyumu ve 12 
dalda sporcu yetiştiren olanakları vardır.Artistler ve sanatçılar da üniversite
lerden yetişir. bğrenciler için plaj ve yayla gibi dinlenme yerleri vardLr. 

tnsan bunları okuyunca bizim güven.!.izlik içindl.', can kaygısıyla dersini 
bile dinliyemiyen, dayak ve hakarelin her türlüsUnu tanımış 6ğrcncilerimiz 
\it' kapılarına panzerler dayanan üniversitelerimiz geliyor aklıma. üstelik bu 
iJniversitelere sınavsız da giriliyor. Bizim kişisel uğraşlar içinde yıpranan , 
yada tutunabilen, ya yitip giden sanatçılarınuz. aydınlarımız, kadın ve çocuk
larımız geliyor aklıma. Kilabın 92. Sayfasında çok dokunaklı bir böli.im var. 

·'Moskova, ya giden Baku uçağında 3·4 yaşlarındaki bir kız çocu�una 
butün uçak halkının, yaşlı kadınından, genç erke�ine ve kilap okuyan genç 
kadınından hoslı'Sine kadar herkesin çcı;;illi biçimlerde gösterdikleri s<'vgi, ve 
sevgiye doymuş, bunu olağan karşılamaya a!ılıkın, soı::ukkanlı. dengeli, 61. 
çiJlü Sovyet �'ocugu ... Yazar bu bölümü n basına "Umut Çiçckl<,ri" demiş_ 

"Bu çocuk sanki ön koltuklardan birisinde oturan bayanın değil bu 
uçakla bulunanların tümünün en yakını ve yüreğinden bir parça gibiydi. Bir 
toplumun bOylesi bir eğitim ve ortak sevgi di.izeyinde bulu�ması bl'lki bir
çoklarına bir şey söylemiyebilir. Ancak çocuklar her toplumun yarınını oluş
turacak en bUyiJk gUven kaynatıdır. Ozanın dediği gibi. "umut çiçe�idir ço
cuklar dunyamlZda." 

Yazarın, kil.ı.bının başlı�ı i.izerinde durmak ve başlıgın hıç kuşkusuz seçi
lerek konulmuş oldugunu vurgulamak istiyorum. 

Sovyetler Birli!}i ülkesine ve halkına saygımız bellidir ki, dcnizlt.>rinin. göl
lerinin, otellerinin gi.ı2elli�inden, insanlarının rahatlık verici dış görunuşlerin
den doimuyor. Bu toplumun ve ulkenin hala gideremedi�i toplumsal çl'lişkı 
ler varsa, bunları Sovyet romanlarında gönıp oku yı biliriz. Nl' var ki, Sovyet 
halkı ve sovyet devriminin öncüleri elli y li önce bu ülkeyi' insanın insanı sö
münnedili ekonomik ve toplumsal koşulları üzerinde yeniden temellendirir
ken bir çok doğrnatiksosyalizrngöriışlerini de yenrnişlerdir. 

"SosyaJizmin siyasi unsurlarıyla iktisadi unsuru arasında uygunluk bu
lunmlSl gerektiei hakkındaki göruşleri ,Sovyet Devrimi deCiljtirmiştir, çiJn
kuLenin'in sosyalist devrim .nlayLŞI, sosy.lizmin siyasi unsuruyla iktisadi un· 
suru arısında mutlak bir uygunluk bulunması zorululutunu reddederek si
yasi unsura öncelik lanıyordu.1905Şubat devriminden 1917'Ieregelinceye ka
dar 

,
ıeçen dönem içinde, Ruı haJlu bazı siyasi hak ve özıürlükleri elde etmişti 

BuI'Juva demokratik devrimini tamamlayarnam" olmasın. kartın sosyaJist 
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devrime siyasi açıdanson d('rece hazırhklıydı. 1917 devriminingerçekle�mesi 
bir raslantı de�iI, bir ıorunluluktur. Ru da Lt.onin gibi bUyük bir öncünun ve 
6rgı.itlenmiş sosyalistlerin bir başarısı olmuştur. Onun için saygıyla okudu
ğumuz bu kitap hiç ku�kusu7. Ltınin'in ve insanca haklarına sahip çıkmasını 
bilen Sovyet halkının ülkt'si'ni anlatıyor dl'rst:k, salt yüzeysel hayranlı�ın dı
�;ında tarihsel bir gerçt'si belirtmiş oluruz 

Aynı glinlerde okuduı!:um başka bir kitap, Kara Dok işçiSi, "Lenin'in 
Ulkesi'nden edindigim güzel izlenimlerle çelişen, bataklık haline gelmiş baş
ka bir dunyanın insanlarını tanılıyordu. 

ı'-ransa'ya dok işçili(:i yapmak üzere gelen zenci Afrika'lıların korkunç 
yaşama boğuntularını anlatan bu kitapta burjuvasından işçisine kadar 
mutlulukları ",ok )!eçici olan ve raslanlılara bağlanan boyuna çabalayan, di
dişen, insanlar anlatılıyor . 

Doklarda yük işçili�i yapan Uiaw, kendinde edebiyat yt·tenekleri sezerek 
yaşadığı çevrenin romanını yazmak ister. Cündli/. yük taşıyıp gece daha zor
lu bir çalışmanın içine girmek zorunda kalarak yazdığı, çok gı.iç koşullarda 
yazabildiği bu romanı, yayımcıların çok para istemeleri sonucu bastıramaz. 
Bir işçinin, burjuva diJLenlerindl'ki kargaşaheı ve engellerle dolu yolları geçe. 
rek edebiyat başarılarına ulaşması son derece güç, hatta olanaksızdır_ Kitabı
nın basılmasına aracı olmaya <;.ol veren bir F'ransız kadın yaıar, z<,ncinin kila· 
bını, onun halx>ri olmadan k�ndi imzasıyla yayınlatır. Bunu, kitap yayınlan
dıktan sonra habt'r alan Diaw, haklılıeına duyduğu güven ve hakkını arayamı
yacağını bilmenin çaresizliği içinde kadının e\ine gider. onu tarlaklarken (ıl
düri.ir. l-:debiyat dlinyasında çoğunlukla böyledir bu. Yaşayabilmek için insan
ları satmak, aldatmak, üldürmck ya da ölmek gerekir_ 

Oiaw süresiı hapse hiJklim giy!'r. Onunla c\"lencbilmek için kitabının ba
sımını bt>klcyen gcbı' wvgilisi, babasının ünlinli koruyabilmek için bir zl'ncidı'n 
olma çocuğunu aldırmak Lorunda bırakılan Fransız Andree'nin olümli, An
drcc'nin babasının mutsu/luğu, annesinin tutuklanması, sendikasl7. dok işçi
lerinin yoksulluğu H� insanca yaşama kO'..;ullarından u/aklı�ı, romanın oteki 
ins.tn dramıandır. ller birimizi raslanlıların nelerlc karşılaşlıraca�ını bileme
diğimi;.: bu güvensizlikler ortamında, Diaw'ın tutukevinden dayısına yazdı�ı 
ve kitabın son bölümü olan mektup, bu dünyanın değiştirilmesinin ve y!'niden 
kurulmasının gerekliliğini biJtün serLliğiyle ortaya koyuyor. 

DOSTLAR Tlv A TROSU AN KARA 'DA 

Vo�tfar 1'/yatrosu 1975·76 tiyaıro (/oı,('ıııınde oyııadığı oyıı"'arı 1 t:y· 
IIJI'dclı ıtibari'n" ıl/,arn 'dıı Çağdaş Sahile 'de sergileyece/, 

J 2 Mal'I 'ın getirdiRi toplumaal olaylara iI,i oyutıla yaklaljıyor Vv.llar 1', 
yairaıil. Wlgcıu Ercnu.'UlI .ol:aktaki i,ua/ııtl duyarlıilından yofa ('.karnk 
hafem ald.il' "Urıal:" ue Macit Koper'iıı SabolcUlar Davası'ııın belg('/('riııi 
I:ullanarah oluşturduKu ''Sobotoj Uyunu" 

LJi'vriıııci uc ilcrici oyıın/ardan .eçilmiş şarkı ue tiirhulerdi'n kurulu 
"J..,'zcnler Rzilenlcr HaşImıdıronlar" hem bir re.silaf hem de amacına ezgiyle 
ulalfan bir aylin niteliğinde. Gi'nco Erkal 'ııı Nazım Hilmıet 'itı ş;;rli'riı,den 
derleyip, .ohneye uygulayarak oynadığı "Kerenı Gibi" adlı aylin, iki yıldır 
aUrdiirdiigu ilgiyi A nkara 'ya bır kez daha gbliirecek. 

Doıtlar 7'jyalro.u 'nun A nkaro Çağdaş Sahne'de .ergileyeceği dort oyu 
nun ilginç yon/erinden biri de tumuniln buim yazarlarınıızin ilriinil olmalı. 
(Kerem Gibi ve Eunler Ezilenler HaşkaldıranliJr, beşer oyun oytUJyacaktır.) 
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biJtiJn dli!'lya Iıalklan adına saygı duyuyoru�. 
halkı 47 yıldır ev kiralarının, 25 yıldır elektrik ve hava 

deği�mediği ve konut inşaalına d!'\-Il'lin bir ticaret vası1ası 
hizmet olarak baktığı bir ulked!' ulked!' ya�amakladırlar. Sov

bütün halka aittir. Toprak satılmaz, kiraya \('rilmeı, 
So\yeller Anaya,<;ası gen:>ğinc(' kollektif çiftliklı'rin işgal et 

parasız olarak kullanmak üzer!' .. erilmiştir. Bu ülkede ens· 
orl<ıı dereceli okullar, McsIl'k Tt'knik Okullarında ve 

milyon insan okumaktadır. Hu öğrencilerin ı.içl<, birı 
kadınından740'ı yüksek u' orta öRrenime sahiptir. 

binde 737 dir. Yüksek .,e orta öğrt'nim sahibi her beş 
Bu okullardan çıkan herkes, okulunu hıtımıeehıtımıeeleı, eı, 

bilir.ı'ikede 36 milyon emekçi l'konomi,k eeitim gönır. 
Surasında 1517 üye vadır. Bu uyeler arasında 62 dil konuşu· konuşu· 
iJlkedeki işçi sayısı 68 milyondur. 

Birliğinde bir gar.;on kadın haftada haftada uç gün geldiı:i işinden işinden 
vermez ve çocuklarının kreşlerde büyüdutünu kreşlerde büyüdutünu ve gu· gu· 

kendini j�inc ve kişisel mutlulukuna adayabilir ve ve 
kadınlarına bir Sovyet kadını olarak ilı,tilecek bir me --

sorusuna: 
Birlitinde kadınlar i.izülriıüyorlar. Isterim ki dlinyanın hiç bir bir 

i.izülmesinler." diye karşılık verir verir 
lini,,'ersitesinde 16 fakülte, 27000 öğrenci, 5000 slajiyer, 200 200 

laboratuar dört bilim enstı.ilusü enstı.ilusü vardır. Sayısız araşaraş
enstitüleri, eğilim ussü. 2 açık hava stadyumu ve 12 12 
olanakları vardır.Artistler ve sanatçılar da üniversiteüniversite

bğrenciler için plaj ve yayla gibi dinlenme yerleri vardLr. vardLr. 
okuyunca bizim güven.!.izlik içindl.', can kaygısıyla dersini dersini 
dayak ve hakarelin her türlüsUnu tanımış 6ğrcncilerimiz 6ğrcncilerimiz 

dayanan üniversitelerimiz geliyor aklıma. üstelik bu bu 
da giriliyor. Bizim kişisel uğraşlar içinde yıpranan , , 

yitip giden sanatçılarınuz. aydınlarımız, kadın ve çocukçocuk
Kilabın 92. Sayfasında çok dokunaklı bir böli.im var. var. 

giden Baku uçağında 3·4 yaşlarındaki bir kız çocu�una çocu�una 
yaşlı kadınından, genç erke�ine ve kilap okuyan genç genç 
kadar herkesin çcı;;illi biçimlerde gösterdikleri s<'vgi, ve ve 

doymuş, bunu olağan karşılamaya a!ılıkın, soı::ukkanlı. ı::ukkanlı. ı:: dengeli, 61. 61. 
Yazar bu bölümü n bölümü n bölümü basına "Umut Çiçckl<,ri" demiş_ demiş_ 

ön koltuklardan birisinde oturan bayanın değil bu bu 
tümünün en yakını ve yüreğinden bir parça gibiydi. Bir 

eğitim ve ortak sevgi di.izeyinde bulu�ması bl'lki bir
söylemiyebilir. Ancak çocuklar her toplumun yarınını oluş

kaynatıdır. Ozanın dediği gibi. "umut çiçe�idir ço

başlı�ı i.izerinde durmak ve başlıgın hıç kuşkusuz seçi
oldugunu vurgulamak istiyorum. 

ülkesine ve halkına saygımız bellidir ki, dcnizlt.>rinin. göl
gi.ı2elli�inden, insanlarının rahatlık verici dış görunuşlerin
toplumun ve ulkenin hala gideremedi�i toplumsal çl'lişkı çl'lişkı 

Sovyet romanlarında gönıp oku yı oku yı oku biliriz. Nl' var ki, Sovyet 
devriminin öncüleri elli y li önce bu ülkeyi' insanın insanı sö

ve toplumsal koşulları üzerinde yeniden temellendirir
doğrnatiksosyalizrngöriışlerini de yenrnişlerdir. 

unsurlarıyla iktisadi unsuru arasında uygunluk bu
hakkındaki göruşleri ,Sovyet Devrimi deCiljtirmiştir, çiJn

devrim .nlayLŞI, sosy.lizmin siyasi unsuruyla iktisadi un· 
bir uygunluk bulunması zorululutunu reddederek si

lanıyordu.1905Şubat devriminden 1917'Ieregelinceye ka

lu bir çalışmanın içine girmek zorunda kalarak yazdığı, çok 
yazabildiği bu romanı, yayımcıların çok para istemeleri sonucu 
Bir işçinin, burjuva diJLenlerindl'ki kargaşaheı ve engellerle dolu 
rek edebiyat başarılarına ulaşması son derece güç, hatta olanaksızdır_ 
nın basılmasına aracı olmaya <;.ol <;.ol veren bir F'ransız kadın yaıar, 
bını, onun halx>ri olmadan k�ndi imzasıyla yayınlatır. Bunu, kitap 
dıktan sonra habt'r alan Diaw, haklılıeına duyduğu güven ve hakkını 
yacağını bilmenin çaresizliği içinde kadının e\ine gider. onu tarlaklarken 
düri.ir. l-:debiyat dlinyasında çoğunlukla böyledir bu. Yaşayabilmek 
ları satmak, aldatmak, üldürmck ya da ölmek gerekir_ 

Oiaw süresiı hapse hiJklim giy!'r. Onunla c\"lencbilmek için 
sımını bt>klcyen gcbı' wvgilisi, babasının ünlinli koruyabilmek için 
olma çocuğunu aldırmak Lorunda bırakılan Fransız Andree'nin 
drcc'nin babasının mutsu/luğu, annesinin tutuklanması, sendikasl7. 
lerinin yoksulluğu H� insanca yaşama kO'..;ullarından u/aklı�ı, 
ins.tn dramıandır. ller birimizi raslanlıların nelerlc karşılaşlıraca�ını 
diğimi;.: bu güvensizlikler ortamında, Diaw'ın tutukevinden dayısına 
ve kitabın son bölümü olan mektup, bu dünyanın değiştirilmesinin 
kurulmasının gerekliliğini biJtün serLliğiyle ortaya koyuyor. 
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J 2 Mal'I 'ın getirdiRi toplumaal olaylara iI,i oyutıla yaklaljıyor 
yairaıil. Wlgcıu Ercnu.'UlI .ol:aktaki i,ua/ııtl duyarlıilından duyarlıilından 
hafem ald.il' "Urıal:" ue Macit Koper'iıı SabolcUlar Davası'ııın 
I:ullanarah oluşturduKu ''Sobotoj Uyunu" Uyunu" 

LJi'vriıııci uc ilcrici oyıın/ardan .eçilmiş şarkı ue tiirhulerdi'n tiirhulerdi'n 
"J..,'zcnler "J..,'zcnler "J.. Rzilenlcr HaşImıdıronlar" hem bir re.silaf hem de amacına 

ulalfan bir aylin niteliğinde. Gi'nco Erkal 'ııı Nazım Hilmıet 'itı 
derleyip, .ohneye uygulayarak oynadığı "Kerenı Gibi" Gibi" adlı adlı aylin, aylin, 
aUrdiirdiigu ilgiyi A nkara 'ya bır kez daha gbliirecek. 



SON BELElllvE SEçiMLERINilE, UMaMSIZ OLA· 
RAK TUNCEı.I BELElllvE BAŞKANLIGlNI KA· 
ZANAN SOI.EVMAN KIKMIZl1'Ali TOIIKIYE 
Işçi PARTISI'NE GIRilI. TUNO:ı.I'NIN Tlp'LI 
BELEDlvE BAliKANI KIIlMIZITAı;;'IN yıııw· 
VUli'E VERDlGI IlEMECI OKUIILAIIIMIZA SU· 
NUVORUZ. 

DEMOKRATIKLEŞME 
•• • 

SURECINDE YEREL 
iDARELERE BÜYÜK GÖREVLER 
DÜŞÜYOR 

• Ozge-çmişinizi anlatır mısınız? 

• Tunceli, Merkez Erdoedu köyü 1934 doeum
luyum. hkokulu, baRIı bulundueumuz Karakoç·Palu 
bucalmda, ortaokulu da Tunceli Ortaokulu'nda oku
dum. 1951-52 ders yılında. Elazıi!: Lisesfnde okurken, 
kadastro kurs sınavlanna katıldım ve kazandım. 9 ay· 
hk meslek kursundan sonu, ren memuru yardımcısı 
olarak 1953 yıhnda Diyarbakır şehir kadastrosuna 
-atandam. 1956·58 yıllan arasındaki askerlik dışında 
Kadastro'daL teknisyen yardımcısı, te:knisyen ve kon
trol memuru olarak görev yaptım. 

1953 yılına dek. kÖYÜOlle ilişkilerim sürdü. Fiilen 
köyde çall,ıyordum. Ilkokul sıralanndan itibaren 
1953 yıhna kadar bedenen çalıştım. Çadır bekçilili, 
IUculuk ve amelelik yaptım. 

1953'den 1968'e kadar kadastroda süren görevim 
önceki deneylerime ek olarak, Anadolu köyllisünün 
tüm yaşantısını görmeme ve bu yaşantıya katılmama 
olanak sallldl. Onlula birlikte ahırlarda yıttık, ezilen 
insanlann çilelerini yakmdan biliyorum. Kadastro 
ekibinin mensubu olarak gittilim köylerde mkmadan, 
yorulmadan ve tam bir tanfslZhk içinde görev yaptı· 
Iımı SlDlyorum. Küçüklükten itlbaren yaşarn kavgası· 
nın içinde yer Ilan bir kişi olarak, halkın yanında ve 
haksIZhlın kaf1lşında yer almaya çalıştım. 

Son olarak Çivril'de iken. 2 Hazinn 1965'de 
"'imde mahalli seçimlere katıldım ve kazandım. O za· 
mandan bu YIRl Tunceli belediye başkınhlı görevini 
sürdürüyoRim. Belediye başkanhlı seçimlerini, ilk dö
DeA'l-Cumhuriyet Halk Partisi ıdayı olarak, ikinci d";· 
nemde de boJımsız olarak kazandım. 

• Mevcut yıYlar 'çerçevesinde, yerel id.ıreler 
gerçek fonksiyonl.ırını yerine getirebiliyor mu? 

• Hayır. VHl.yet müessesesi, Türkiye'de beledi
yeler üzerinde adeta kabnerle,miştir. ValUer, vali mu
ırinieri, il idare kurullan, bulunmadılanda yerine ba
kan yettililer, ve giderek merkezi hükümetln tüm gö
revlileri. yerel hizmet gören belediyeler kUlilsanda, is
tedikleri an istedikleri oyunu oynayıbiliyorlar. Bunun 
çok somut " pincel örnekleri var. ömelin, bu say
dıeamlZ cörPvlilp"!Ien birine, dalgmbk ıonucu selam 
verilmedi mi, ya da istedikleri düzeyde özel ihtimım 
gösterilmedi ml. belediye ba,kınlan ve belediye 
organlan yerden yere vumlur. Başlanna türlü çorıplar 
örülmeye çalı,dır. Sözünü ettilirniz vesayet müessese
ıi, bucık müdürtülünden Başbakana kadar, bu şekil· 
de işler. Belfdiyeye yardımda bulunmaya, lwlediye. 
nin hizmet ve çalı,malanna katkıda bulunmaya gelin· 
ce, yardımlqma ve katkı anlayışı bu kademelerde ço· 

tunluklı mevcut diliidir. 
U,tüne ülUük, alışılagelmilj bir uyğulama ile. 

Cumhuriyet hükümetlerinin hiçbiri, Belediye idarele· 

rinin özerkliklerine saygı gostermt'mişlir. Say�ı gos· 
termek bir yana, lwlt'diyt' başkanlarının siyasi inanç· 

Ianndan hart"ketle, bunların siya'ii iktidarın duğrullu· 
suna ters düşmesi durumunda. şt>hir halkını (·eıalan· 
dırmak adet halini almıştır. Bu durumda. YNt'l ida· 
rPlerin önemli bir birimi olan bt>lediy .. lt>rin, halk:ı Iı'r, 
siyti81 iktidarlar karljısında. ronksiyımlarını ı!t>n·kti· 
ei biçimde yürulA.>bilmeleri mumkun �linııınll'Rlrktr· 

dir. Oyle ki. bu idareler için kullanılan '·o7.l·rk·· lahi· 
ri hil('. bır aldatmacadan otf'yt> i:t>ı.;emt'Rlt>ktl'dir 

• Ptki, yerel idJreler J.:crçek funk�iiyunl.ırll1J ne 
um.ıo k.ı ... u�oIhilir? 

• Belirlmf'Yf' ı.;<ıIı�tlı:tıın I!ihi. ypn'l ıdart'h'nn ıŞ' 
1('\'lı'rini �1'r(;I'k <ınl.tlnda yunılmrh'ri. hul!unku ikti· 

darlann yönetim anlayışları ve tutumları çerçevesin· 
de mümkün degildir. 

Yerel idarelerin demokratikleştirilmesi. genel ola· 
rak Türkiye ölçelindeki demokratikleşmenin ön ve 
zorunlu koşullanndan birisidir. Başka bir deyişle, de· 
mOkratikleşmeyi, salt yasal düzenlemeler çerçevesin
de ele almarnak gerekil'. Bu sorun, vergi düzenlemele· 
rinden üretim ve tüketim düzenlemelerine kadar uza
nan çok geniş kapsamlı girişimleri içerir. 

Vani, anlidemokratik girişimıeri, yalnızca yasal 
dÜZenlemeierin içinde aramamalıyız. Fa,izmin, anti· 
demokratik baskı ve girişimlerin tabanının, kökenini 
tasfiye etme yollannı bulmak geıekir mutlaka. Yerel 
idarelerin kendi işlevleripi gereli ölçüde yerine geti· 
rebilmeleri de, işte bu genel demdkntikle,me lÜl'eCi 
ile birlikte Ciılecektir. 

' 

Gıda ve dller �mel ihtiy� maddelerinin ÜftUml 
ve halka ulaşması. geniş yılınlar h;in büyük önem ta· 
şıyan bir sorundur. Bu yolda. genili yılınıanD lehine 
girişimler, gpnel d('mokralikleşm.nin ünpmli bir par· 
çasıdır. Annk hp men bt.-lirtmek gerekir ki, yalnızca 
kiLlelerin t('mel ihtiyaç maddelerinin üretimini kamu· 
I.ştırmak, tpk başına yerel yonf'timlt"ri gerçek işlevle· 
ri nt" ka\·uşturamayacaktır. Buna ek nlarak. lÜkelimin 
\'t" fiyatl.mn da sıkı bir biçimde kontrol t>dilmesi �e· 
rf>km·eklf'dir. Hu planda. riyat kontrnlu 31r,'ısıııdan dev· 
h-tin 'iahip C)ldu�u yasal olanaklar. bt>ı ... diyelı·rt' veril· 
m ... lidir. I\ıiyl('('f' lx-If'diyelt"r. üz"l sektorun dikte ('t· 
ıirmek i,ırdiı:ti fiyatlara kilr,.ı koyabilt'l't'k duruma KP' 
!irill'hilir. �1;ıhalli id<ın'lrrin ül.el sl'klÜrle baljt>debil· 
IllI'si iı,-in. dl',·If'l olanaklarının bu idarel('re d('vredil· 
Illl'si �wn'kir kısaı·asl. 

Bu aı.;ıdan. l\irkiyr·drki hıılklan y.ıııa i1t>rid be· 
1('(!iYI'INI' huyuk �ort'\'If'r duı,l1H'klf'dir. Bıı yııldaki 
ınuI';ıdl'lı' nıııu/. (ImUl.a ,·I·rilml·lidir. IIeh'diyi' mf'l'Iisi 

ııyı·!t·riııdı'ıı twh'dıyı' bOl"lkanlarııu& kadar lum birikim· 
iN. �·uk;ırıda Iwlirtilı'n dnı::rultudilki muudf'It'lıin ılrI 

kıı,?ullarınııı !ı;ı/.ırlanıııası 1(;111 ,;alı"ılııallChrlar. 

• Bu konu ikI yönüyle ıle 
Ilerici belediyelerin yöneUme 
toplumdaki demokraUItIt,mo 
Nya neriye göliiıildi 
IÜftCl, yalnız slyual lkUdann 
düzeyinde deRii, toplumdaki bılıün 
ler düzeyinde söz konUlU oIUI,ohDuI 
ıec;Ur. 

Konunun ikinci yönünü ile 'u .. Idlde 
mümkündür: IlerIci belediyelerin yliııetlmo 
belediyenin konusu olan ıomut. sonmıar 
emekçi halkın ve halktan yana Ilerlel 
biriilInin .. Rlanması açısından bIIYWı 
lım anl.yışımlZl göre, demokraUk 
IILI, öncelikle _iıı.,.rin 
tulUnda 
ILLI bir çizginin yerel 
mesl. halkın 
slyual Iktidann büroknılk 
ortak oJmak Için deın. HalIUn 
kanlaki anılılidakl bırlıll. tUm 
mücadeledeki birlik Ile tutarlı 
II IIIR.n, Ilerici belediyelerin 
&Ibi kavranmış oIacatllr, kanımca. 

olarak görev yaptım. 
dek. kÖYÜOlle ilişkilerim sürdü. Fiilen 

çall,ıyordum. Ilkokul sıralanndan itibaren 
bedenen çalıştım. Çadır bekçilili, 

amelelik yaptım. 
1968'e kadar kadastroda süren görevim 

deneylerime ek olarak, Anadolu köyllisünün 
görmeme ve bu yaşantıya katılmama 

Onlula birlikte ahırlarda yıttık, ezilen 
çilelerini yakmdan biliyorum. Kadastro 

olarak gittilim köylerde mkmadan, 
tam bir tanfslZhk içinde görev yaptı· 

Küçüklükten itlbaren yaşarn kavgası· 
Ilan bir kişi olarak, halkın yanında ve 

kaf1lşında yer almaya çalıştım. 
Çivril'de iken. 2 Hazinn 1965'de 

seçimlere katıldım ve kazandım. O za· 
Tunceli belediye başkınhlı görevini 

Belediye başkanhlı seçimlerini, ilk dö
Halk Partisi ıdayı olarak, ikinci d";· 

boJımsız olarak kazandım. 

yıYlar 'çerçevesinde, yerel id.ıreler 
fonksiyonl.ırını yerine getirebiliyor mu? 

VHl.yet müessesesi, Türkiye'de beledi
adeta kabnerle,miştir. ValUer, vali mu

idare kurullan, bulunmadılanda yerine ba
giderek merkezi hükümetln tüm gö

hizmet gören belediyeler kUlilsanda, is
istedikleri oyunu oynayıbiliyorlar. Bunun 

pincel örnekleri var. ömelin, bu say
cörPvlilp"!Ien birine, dalgmbk ıonucu selam 

da istedikleri düzeyde özel ihtimım 
belediye ba,kınlan ve belediye 

yere vumlur. Başlanna türlü çorıplar 
Sözünü ettilirniz vesayet müessese

müdürtülünden Başbakana kadar, bu şekil· 
Belfdiyeye yardımda bulunmaya, lwlediye. 

çalı,malanna katkıda bulunmaya gelin· 
ve katkı anlayışı bu kademelerde ço· 
diliidir. 

ülUük, alışılagelmilj bir uyğulama ile. 
hükümetlerinin hiçbiri, Belediye idarele· 

özerkliklerine saygı gostermt'mişlir. Say�ı gos· 
lwlt'diyt' başkanlarının siyasi inanç· 

hart"ketle, bunların siya'ii iktidarın duğrullu· 
durumunda. şt>hir halkını (·eıalan· 

halini almıştır. Bu durumda. YNt'l ida· 
birimi olan bt>lediy .. lt>rin, halk:ı Iı'r, 
karljısında. ronksiyımlarını ı!t>n·kti· 

yürulA.>bilmeleri mumkun �linııınll'Rlrktr· 

idareler için kullanılan '·o7.l·rk·· lahi· 
aldatmacadan otf'yt> i:t>ı.;emt'Rlt>ktl'dir 

yerel idJreler J.:crçek funk�iiyunl.ırll1J ne 

rak Türkiye ölçelindeki demokratikleşmenin ön ve 
zorunlu koşullanndan birisidir. Başka bir deyişle, de· 
mOkratikleşmeyi, salt yasal düzenlemeler çerçevesin
de ele almarnak gerekil'. Bu sorun, vergi düzenlemele· 
rinden üretim ve tüketim düzenlemelerine kadar uza
nan çok geniş kapsamlı girişimleri içerir. 

Vani, anlidemokratik girişimıeri, yalnızca yasal 
dÜZenlemeierin içinde aramamalıyız. Fa,izmin, anti· 
demokratik baskı ve girişimlerin tabanının, kökenini 
tasfiye etme yollannı bulmak geıekir mutlaka. Yerel 
idarelerin kendi işlevleripi gereli ölçüde yerine geti· 
rebilmeleri de, işte bu genel demdkntikle,me lÜl'eCi 
ile birlikte Ciılecektir. 

' 

Gıda ve dller �mel ihtiy� maddelerinin ÜftUml 
ve halka ulaşması. geniş yılınlar h;in büyük önem ta· 
şıyan bir sorundur. Bu yolda. genili yılınıanD lehine 
girişimler, gpnel d('mokralikleşm.nin ünpmli bir par· 
çasıdır. Annk hp men bt.-lirtmek gerekir ki, yalnızca 
kiLlelerin t('mel ihtiyaç maddelerinin üretimini kamu· 
I.ştırmak, tpk başına yerel yonf'timlt"ri gerçek işlevle· 
ri nt" ka\·uşturamayacaktır. Buna ek nlarak. lÜkelimin 
\'t" fiyatl.mn da sıkı bir biçimde kontrol t>dilmesi �e· 
rf>km·eklf'dir. Hu planda. riyat kontrnlu 31r,'ısıııdan dev· 
h-tin 'iahip C)ldu�u yasal olanaklar. bt>ı ... diyelı·rt' veril· 
m ... lidir. I\ıiyl('('f' lx-If'diyelt"r. üz"l sektorun dikte ('t· 
ıirmek i,ırdiı:ti fiyatlara kilr,.ı koyabilt'l't'k duruma KP' 
!irill'hilir. �1;ıhalli id<ın'lrrin ül.el sl'klÜrle baljt>debil· 
IllI'si iı,-in. dl',·If'l olanaklarının bu idarel('re d('vredil· 
Illl'si �wn'kir kısaı·asl. 

Bu aı.;ıdan. l\irkiyr·drki hıılklan y.ıııa i1t>rid be· 
1('(!iYI'INI' huyuk �ort'\'If'r duı,l1H'klf'dir. Bıı yııldaki 

• Bu konu ikI yönüyle yönüyle 
Ilerici belediyelerin yöneUme yöneUme 
toplumdaki demokraUItIt,mo demokraUItIt,mo 
Nya neriye göliiıildi 
IÜftCl, yalnız slyual lkUdann 
düzeyinde deRii, toplumdaki 
ler düzeyinde söz konUlU 
ıec;Ur. 

Konunun ikinci yönünü 
mümkündür: IlerIci belediyelerin 
belediyenin konusu olan 
emekçi halkın ve halktan 
biriilInin .. Rlanması açısından 
lım anl.yışımlZl anl.yışımlZl göre, göre, demokraUk 
IILI, öncelikle _iıı.,.rin 
tulUnda 
ILLI bir çizginin çizginin yerel 
mesl. halkın halkın 
slyual Iktidann büroknılk 
ortak oJmak Için deın. 
kanlaki anılılidakl bırlıll. 
mücadeledeki birlik Ile tutarlı 
II II IIIR.n, IIIR.n, Ilerici belediyelerin belediyelerin 
&Ibi kavranmış oIacatllr, 




