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AET ÖZEL KOMiSYON RAPORU 
DPT. AET öZEL IHTISAS KOMISYONU. TÜRKIYE-AET ILIŞ

KILERI ÜZERINE BIR RAPOR YAYıNLADı' BU RAPOR. RES

MI VE öZEL KURULUŞ TEMSILCILERININ GÖRÜŞLERINI 

YANSıTıYOR. RAPORUN EN öNEMLI YANLARıNDAN BIRI. 

AET KONUSUNDA GÜMRÜK BIRlıCı DıŞıNDA BIR FORMÜ

LÜN BULUNMASıNı ÖNERMELERI. RAPORDA BUNUN YA

NıSıRA. ANLAŞMALARA AYKıRı OLARAK BUGÜNE KA

DAR YAPILAN UYGULAMALARA ILIŞKIN BILGILER VERI

LIYOR. 

E<:evit H;kümeti zamanında. kurulan "AET Özel Ihtisas Komisyonu", 

başlamış bulunan LV. Beş Yıllık Plan çalışmaları çerçevesinde, "Ikinci DPT· 

AET Özel hniSis Komisyonu" olarak yeniden toplandı ve Türkiye- AET 

ilişkileri üzerine bir rapor yayınlandı. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ya

yınlanan r.ıpor, resmi ve özel kuruluş temsilcilerinden oluşan komisyonun gö· 
ruşlerini yansıtıyor. 

Raporun en önemli yanlarından birisi, kamu ve özel kuruluşların büyük 
çoğunluğunun, "Gümrük Birliği" dışında bir formülün bulunmasını önermete 
ri. Raporda, "Bu bakımdan Komisyon üyelerinin bütününe yakın bir kısmı, 
Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkilerinin "gümrük birliği" dışındaki 
bir formüle ... dönüştürülmesinin uygun olacağını öne sürmüşlerdir" deniliyor. 

Bu görüş doğrultusunda, raporda, komisyonun, "gümrük birliğine dayalı 
ilişkilerin" "alternative"nin bütün yönleriyle aydınlığa çıkarılması için ilgili 
bakanlık ve kuruluşlar düzeyinde çalışmalara süratle başlanmasını gerekli gör
mektedir" yönündeki önerisine yer verilmektedir. 

Raporda, "sanayileşme ve kalkınma stratejimiz ile Katma Protokol'dan 
doğan yükümlülüklerimiz arasında köklü bir çelişki" olduğu da vurgulanıyor. 
Buna gerekçe olarak da Türkiye'nin sanayi dallarının her türlü korunma ola
naklarından yoksun olarak saptanan takvim çerçevesinde AET rekabetine 
açılması gösteriliyor. 

AP- MSP ÇEKİŞMESİ PAMUK 
TABAN FIATLARıNıN 

AÇIKLANMASINI GECİKTİRİYOR 
AP-MSP arasında varolan çeli,kile

rin giderek yo�unlaştıeı ve her alana ya
yıldıeı anlaşılıyor. Bu çelişkiler zinciri· 
ne yeni bir halka da pamuk destekleme 
alımlan konusunda eklendi. Bu anlaş· 
mazlık nedeniyle, ,imdiye dek çoktan 
saplanması gereken pamuk taban fiyat· 
lan açıklanamıyor. 

öerenildi�ine göre MC'nin MSP ka
nadı, Sümerbank'ın da pamuk alımında 
bulunmasını istiyor. Sümerbank, bir ik
tisadi devlet teşekkülü olarak Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı�ına baelı. Bu bakan
lık MSP'nin elinde bulunuyor. 

AP ise, eskiden oldu�u gibi, pamuk 
alımlannın, Tariş, Antbirlik ve Çukobir
lik kanalıyla yürütülmesini istiyor. Bu 
kooperatiner, AP'ye ba�1ı bakanlıklann 
kontrolunda bulunuyor. AP, MSP'nin 
Sümerbank önerisine ısrarla karşı koyu· 
yor. MSP bu ısrar karşısında her zaman
ki silahlara sahip. Pamuk taban fiyattan 
kararnamesini imzalamıyor. 

TICARET BAKANLıeiNIN PAMUK 
RAPORU VE AP-M SP ÇEKIŞMESININ 

SOMUTU 

Ticaret Bakanlıeı "1976/77 Döne· 
mi Pamuk Destekleme Alımı" ba,lıeıyla 

yayıniadıRı Raporun en sonuna "Karar 
TasanSl"nı da eklemiş bulunuyor. 9 
maddelik lasannın yalnızca saptanacak 
taban fiyatJan rakam olarak oulunmu
yor. Tasannın birinci maddesinde " .. a· 
lımlarda bulunmak üzere ... Tariş ... Çu
kobirtik ve ... Antbirlik görevlendiiilmiş
tir" deniliyor. 

DiRer yandan, raporun 27 inci say
fUlnda, geçmiş yıl deRertendirilmesi ya· 
pılırken Sümerbank sorununa da deRini· 
!iyor. Geçen yıl Sümerbank'a zamanında 
kredi verilmemesi sonucu, Sümerbank 
ihtiyacı olan pamuRu satın alamıyor. 
Daha sonra ihtiyacını, kooperatıflerden 
karşılamak istiyorsa da, kooperatiner 
Sümerbank'ın istedi ei miktan temin e
demiyor ve Banka Ocak ayından itiba
ren borsadan alımlara başlıyor. 

Ticaret Bakanlıeı Raporunun bu 
durumla ilgili deRerlendinnesi şöyle : 
"O tarihe kadar dış piyasalardaki fi· 
yatlar doRrultusunda normal seviyeler· 
de seyreden dahili borsa fiyatları, SÜ· 
merbank'ın devreye ginnesiyle ve teks· 
til mamullerine artan talep karşısında ... 
hızlı bir yükselme Lemayulüne ginniştlr" 

Raporun 26 ıncı sayfasında yer alan 
bir deRerlendirme ise AP ile MSP 
arasındaki çekişmenin temel nedenini 

DPT tarafından resmen yayınlan"n raporun ilginç yanlarından hirisi de, 

Anlaşmalara aykırı olarak yapılan buı uygulamalar hakkında bilgi içermesi 
oluşturuyor. Türkiye ile Ortak Pazar arasındaki anlaşmalara göre, Türkiye'· 
nin, Ortak Pazar'dan ithal edeceği malların 1967 yılı ithalatı csas alınmak üzc

re yüzde 40'ına hiç bir kısıtlama uygulamaması gerekiyor. Ancak raporda, bu 

yüzde 4O'ln % 78.2'sinin ön müsaadeye tabi tutulduğu belirtiliyor ve "Konso· 
lide liberasyon listesinin ancak yUzde 21.8'i gerçek anlamda liberuyon liste
sidir" deniliyor. Daha sonra "Konsolide liber�syon listesini arnırma yükümlü· 
lüğünü yerine getirmek için, bu listeye alınması sakıncalı maddeler merci mü· 
saadesine bağlanarak listeye alınmıştır." ifadesine yer veriliyor. Bu nokuya 
ilişkin olarak hükümeti temsilen katılan üyelerin herhangi bir karşı not yazısı 
da bulunmuyor. 

ıŞÇILER VE ORTAK PAZAR 

Raporda Ortak Pazar ülkelerinde çalışan işçiıerin sorunlarına da yer ve
riliyor. "Son yıllarda uygulaması, 39'uncu maddenin Türkiye'nin AET ülkele
riyle yaptığı ikili sosyal güvenlik anlaşmalarına ve Avrupa Sosyal Güvenlik 
sözleşmesine oranla daha dar kapsamlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu du 
rum bir örnek olmakta ve Türkiye'nin yeni yapacağı ikili sosyal güvenlik an
laşmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü anlaşmalara taraf olan üı· 
keler 39'uncu maddeyi ileri sürerek daha dar kapsamlı sosyal güvenlik hakları 
vermek istemektedirler." denilmekıe ve 39'uncu maddenin ıümünün gözden 
geçirilmesi önerilmektedir. 

Sorunun büyük ölçüde maddede yer alan "işçinin Toplulukta oturan aile 
fertleri" ibaresinden de doğduğu belirtilen raporda, bu maddeye "Türkiye'de 
oturan aile fertleri"nin eklenmesi öneriliyor. Rapor, işçilerin serbest dolaşımı· 
na ve bazı yeni sosyal güvenlik haklarının tanınmasına ilişkin öneriler de içe· 

riyor. Raporda, komsiyona katılan kuruluşlardan DiSK ve TMMOB'nin, an· 
laşmanın bütününe karşı olduklarına ilişkin karşı oy yazısı da yer alıyor. 

açıklayıcı nitelikte. " ... Kooperatif Bir
likleri dieer tip ve kalite pamukların 
fiyatlannı da geçen sene (1974) tesbit 
edilen seviyede tutmalan gerekirken, Ta· 
riş ve Antbirlik di«er tip ve ka1iteler
deki pamuk destekleme alım fiyatlanm 
1974 fiyatlanna oranla daha yüksek tes
bit etmişlerdir." 

ÇEKIŞMENIN TEMEL NEDENI 

Pamuk Türkıye'nin en önemli tanm 
ıürünleri arasında yer alıyor. Türkiye'de 
hızla gelişen tekstil sınayi ve çekilen dö
viz sıkıntısı kar,ısında pamueun en ö· 
nemli ihraç ürünlerinden biri oldu�u 
dikkate alınırsa izlenecek pamuk politi
kasında, iktidar partileri arasında öncü· 
lüRün alınması mücadelesinin önemi 
daha iyi kavranabilir. Nitekim Ticaret 
Bakanlıeı Raporunda, PamUeU" önemi 
üzerinde uzun boylu duruluyor. Türkiye 
ihracatının orlalama %30 unu pamuk 
oluşturuyor. 1975 yılı ihracatında görü
len düşüşün nedenlerinden biri de pa· 
muk ihraç edememekten doRuyor. 1976 
yılındaki yoAun pamuk ihracı bu yılın 
ilk iki ayındaki ihracatı geçmiş yıllara 
oranla rekor düzeye ulaştırdı. 

Bu yıl dünya pamuk stok1annda ö
nemli düşme var. Bu nedenle Ihraç ola
naklan elverişli. Aynca dış piyasalarda 
fiyatlar olumlu bir seyir izliyor. Iç La· 
lep ise aynı ölçüde elverişli görülüyor. 

özellikle pamuk ipliei ihracatında görü· 
len hızlı gelişim ve bu ürüne mevcut iç 
talep, konunun önemini bir kat dahı 
arttmyor. Bu ko,ullar altında pamuk 
taban fiyatlannın yuksek tutulacaRI 
açıl:. Geçen yrı 8 liradı evvelki yıl 
düzeyinde tutulan pamuk taban fiyat
Iannın bu yıl 10.5 lira dÜZeyine yüklel
üleceli yaygın &öylentiler uuındı bu
lunuyor. 

önümüzdeki yılın .. çim yılı oIdutu 
h'brlanııu AP-MSP çekı,meslnin temel 
nedeni de onay, çıkar. Geçen yd art
tınlmayan pamuk taban liyıtlannın bu 
yıl önemıı ölçüde arttlhlmık .teDIResI 
ise bu iktidann gelecek yıl bir kez daha 
pamuk taban fiyıtı sıptamıyıcalmın 
bir göstergesi olarak deeerlendirilebiUr. 
Seçimlerin Haziran'a alınması kuvveUi 
bir olasıhktır. 

Her iki parti de pamuk alımlann. 
kendi yaranna seçim arifesinde kuııan· 
mak istiyor. Oieer tip ve kalıtedeki pa· 
muk fiyatlannın saptanması konusunda 
raporda belirtilen Tariş ve Antbirlik'in 
yüksek fiyat ödeme durumu oy potan· 
siyelini arttınnada ünemli bir araç. TUm 
bunlara karşın, Demirel'in her ne baha· 
sına olursa olsun seçimlere iktidarda 
gitmek istediRi açık.·ıSu nedenle Yere
miyeceRi ödün yok. Bu çeki,menin de 
MSP yaranna bir çözüme kaYU$mUl 
kuvvetli bir olasılık. Ancak seçımlerin 
MSP ya ran na sonuçlanmıyacalı da bir 
diAer kuvvetli olasılık. MSP de giderek 
bunu farkeder görünüyor. 
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doğrultusunda, raporda, komisyonun, "gümrük birliğine dayalı 
ilişkilerin" "alternative"nin bütün yönleriyle aydınlığa çıkarılması için ilgili 

kuruluşlar düzeyinde çalışmalara süratle başlanmasını gerekli gör
yönündeki önerisine yer verilmektedir. 

"sanayileşme ve kalkınma stratejimiz ile Katma Protokol'dan 
yükümlülüklerimiz arasında köklü bir çelişki" olduğu da vurgulanıyor. 

olarak da Türkiye'nin sanayi dallarının her türlü korunma ola
yoksun olarak saptanan takvim çerçevesinde AET rekabetine 

gösteriliyor. 

MSP ÇEKİŞMESİ PAMUK 
TABAN FIATLARıNıN 

AÇIKLANMASINI GECİKTİRİYOR 
varolan çeli,kile

yo�unlaştıeı ve her alana ya
çelişkiler zinciri· 

pamuk destekleme 
eklendi. Bu anlaş· 

,imdiye dek çoktan 
pamuk taban fiyat· 

göre MC'nin MSP ka
da pamuk alımında 
Sümerbank, bir ik

teşekkülü olarak Sanayi ve 
baelı. Bu bakan

bulunuyor. 
oldu�u gibi, pamuk 

Antbirlik ve Çukobir
yürütülmesini istiyor. Bu 

ba�1ı bakanlıklann 
bulunuyor. AP, MSP'nin 

ısrarla karşı koyu· 
karşısında her zaman
Pamuk taban fiyattan 

amıyor. 

BAKANLıeiNIN PAMUK 
ÇEKIŞMESININ 

SOMUTU 

"1976/77 Döne· 
Alımı" ba,lıeıyla 

yayıniadıRı Raporun en sonuna "Karar 
TasanSl"nı da eklemiş bulunuyor. 9 
maddelik lasannın yalnızca saptanacak 
taban fiyatJan rakam olarak oulunmu
yor. Tasannın birinci maddesinde " .. a· 
lımlarda bulunmak üzere ... Tariş ... Çu
kobirtik ve ... Antbirlik görevlendiiilmiş
tir" deniliyor. 

DiRer yandan, raporun 27 inci say
fUlnda, geçmiş yıl deRertendirilmesi ya· 
pılırken Sümerbank sorununa da deRini· 
!iyor. Geçen yıl Sümerbank'a zamanında 
kredi verilmemesi sonucu, Sümerbank 
ihtiyacı olan pamuRu satın alamıyor. 
Daha sonra ihtiyacını, kooperatıflerden 
karşılamak istiyorsa da, kooperatiner 
Sümerbank'ın istedi ei miktan temin e
demiyor ve Banka Ocak ayından itiba
ren borsadan alımlara başlıyor. 

Ticaret Bakanlıeı Raporunun bu 
durumla ilgili deRerlendinnesi şöyle : 
"O tarihe kadar dış piyasalardaki fi· 
yatlar doRrultusunda normal seviyeler· 
de seyreden dahili borsa fiyatları, SÜ· 
merbank'ın devreye ginnesiyle ve teks· 
til mamullerine artan talep karşısında ... 
hızlı bir yükselme Lemayulüne ginniştlr" 

Raporun 26 ıncı sayfasında yer alan 
bir deRerlendirme ise AP ile MSP 
arasındaki çekişmenin temel nedenini 

maddeyi 
vermek istemektedirler." denilmekıe ve 39'uncu maddenin 
geçirilmesi önerilmektedir. 

Sorunun büyük ölçüde maddede yer alan "işçinin 
fertleri" ibaresinden de doğduğu belirtilen raporda, bu 
oturan aile fertleri"nin eklenmesi öneriliyor. Rapor, işçilerin 
na ve bazı yeni sosyal güvenlik haklarının tanınmasına 
riyor. Raporda, komsiyona katılan kuruluşlardan DiSK 
laşmanın bütününe karşı olduklarına ilişkin karşı oy yazısı 

açıklayıcı nitelikte. " ... Kooperatif Bir
likleri dieer tip ve kalite pamukların 
fiyatlannı da geçen sene (1974) tesbit 
edilen seviyede tutmalan gerekirken, Ta· 
riş ve Antbirlik di«er tip ve ka1iteler
deki pamuk destekleme alım fiyatlanm 
1974 fiyatlanna oranla daha yüksek tes
bit etmişlerdir." 

ÇEKIŞMENIN TEMEL NEDENI 

Pamuk Türkıye'nin en önemli tanm 
ıürünleri arasında yer alıyor. Türkiye'de 
hızla gelişen tekstil sınayi ve çekilen dö
viz sıkıntısı kar,ısında pamueun en ö· 
nemli ihraç ürünlerinden biri oldu�u 
dikkate alınırsa izlenecek pamuk politi
kasında, iktidar partileri arasında öncü· 
lüRün alınması mücadelesinin önemi 
daha iyi kavranabilir. Nitekim Ticaret 
Bakanlıeı Raporunda, PamUeU" önemi 
üzerinde uzun boylu duruluyor. Türkiye 
ihracatının orlalama %30 unu pamuk 
oluşturuyor. 1975 yılı ihracatında görü
len düşüşün nedenlerinden biri de pa· 
muk ihraç edememekten doRuyor. 1976 
yılındaki yoAun pamuk ihracı bu yılın 
ilk iki ayındaki ihracatı geçmiş yıllara 
oranla rekor düzeye ulaştırdıırdıır . 

Bu yıl dünya pamuk stok1annda ö
nemli düşme var. Bu nedenle Ihraç ola
naklan elverişli. Aynca dış piyasalarda 
fiyatlar olumlu bir seyir izliyor. Iç La· 
lep ise aynı ölçüde elverişli görülüyor. 

özellikle pamuk 
len hızlı gelişim 
talep, konunun 
arttmyor. 
taban fiyatlannın 
açıl:. Geçen 
düzeyinde 
Iannın bu 
üleceli yaygın 
lunuyor. 

önümüzdeki 
h'brlanııu 
nedeni de 
tınlmayan 
yıl önemıı ölçüde 
ise bu iktidann 
pamuk taban 
bir göstergesi 
Seçimlerin 
bir olasıhktır. 

Her iki 
kendi yaranna 
mak istiyor. 
muk fiyatlannın 
raporda belirtilen 
yüksek fiyat 
siyelini arttınnada 
bunlara karşın, 
sına olursa 
gitmek istediRi 
miyeceRi ödün 
MSP yaranna 
kuvvetli bir 
MSP ya ran 
diAer kuvvetli olasılık. 
bunu farkeder 
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SOSY ALiSlıLER 
YALÇIN KUÇUK 

VE p�·AŞAM 
Iki büyük parti. Iki büyük sendikal örgüt. Ortada, demokrasi. Devlet Gü

venlik Mahkemelerine bağlanan ve tekrar bağlanmak istenen demokrasi. Son 
günlerin görünen tartı�ması, bu. Tartışmanın açık uzantısı ise şu: Demokrasi
nin geleceği, iki büyük sendikal örgütün tutumuna bağlı. Değerlendirme böy
le. Bu değerlendirme ortak. iki büyük parti için de ortak. Ikisi de, açık olmasa 
bile, bu noktada birleşiyor. iki büyük partiye yakın olanlar da bu noktada bir
leşiyor. Bu noktada birleşildiğinde de herkes birleşiyor. Bütün yayın organ
ları, Türkiye somutu üzerine düşünüp ynanların hepsi, iki büyük parti ile iki 
büyük sendikal örgüt arasındaki tartışmaya bel bağlıyor. Şu veya bu şekilde. 

Yepyeni bir durum. Cumhuriyet tarihinde yepyeni bir durum. Yenilik, 
sosyalistlerin işçi sınıfına ve sendikal örgütlerine verdikleri önemde değiL. Bu 
sosyalizmin alfabesi. Yenilik, bu tartışmalara bağlanan umudda da değiL. Bu 
tartışmalara umud bağlamak için hiç bir neden yok. Yenilik, iki büyük parti
nin, demokrasinin geleceğinin belirlenmesinde sendikal örgütlere verdikleri 
ağırlıkta. Artık demokrasinin şaşmaz savunucuları, demokrasi düşmanlarına 
da, demokrasiyi savunmak zorunda olanlara da işçi sendikalarının önemini an
latma zahmetinden kurtuluyorlar. Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasası için 
yasama organlarının toplantıya çağrıldığı bir zamanda iki büyük partinin iki 
büyük sendikal örgütü kendi yanlarına çekmek amacıyla bütün ağırlıklarını 
kullanmaları, bunu gösteriyor. 

Iki büyük parti ve iki büyük işçi sendikası ile ilgili varılan nokta burası. 
Bu noktanın bir de karşı tarafı var. Karşı noktada iki büyük sermaye örgütü. 
Bunlar, Odalar Birliği ile işveren Sendikaları Konfederasyonu. Artık sermaye 
örgütlerinde uzun süreli liderlik tartışması da bir sonuca ulaşmış görünüyor. 
Kurucularının yasal dayanağı olmayan Türk ve Iş Adamları Der· 
neği ile Sanayi Odaları Birliği'nin geri plana düştüğü anlaşılıyor. 12 Mart fa
şizmini desteklemek için kurulan TüSiAD, son zamanlarda Halk Partisi'ne 
doğru belirgin bir eğilim göstermeye başladı. Sakıp Sabancı'nın başını çektiği 
Samyi Odaları Birliği ise daha çok, Hacı Ömer Holding'in, MC Hükümeti'n· 
den yatırım, döviz ve benzeri izinl�r almak için öne sürdüğü bir dernek niteli
ğini kuandı. Bu yüzden her ikisi de sermaye kesimi içinde sürükleyici nitelik· 
lerini kaybettiler. Odalar Birliği ise üyelerinin ekonomik sorunlarını unutup 
Adalet Partisi'nin bir ocağı olma işlevini benimsedi. Böylece sermaye kesimin· 
de ekonomik--sınıfsal liderlik, Işveren Sendikaları Konfederasyonu'nun eline 
geçti. Tekstil işverenlerinin sürdürdüğü çabalar, madeni eşya sanayii işveren
lerinin özlemleriyle birleşince sermaye sınıfının öncü ekonomik örgütü belir
lendi. 

Iki büyük parti ve iki büyük işçi örgütü. Görünen tartışma, burada. Ama 
asıl tartışma başka yerde. Asıl tartışma, işçi sınıfı ile sermaye arasında. Işçi 
sınıfının devrimci ekonomik örgütü DISK ile sermaye sınıfının kararlı örgütü "

Işveren Sendikaları Konfederasyonu arasında. Ekonomik zıtlık ve mücadele 
burada. Bu mücadelede, iki büyük partiden birisi, iki büyUk işçi örgütünU de 
sosyal demokrat çizgiye çekerek zıtlığı yumuşatmayı amaçlıyor. Yumuşatma 
çabaları, TüSIAD'ın sabırlı bekleyişlerine yol açıyor. Iki büyük partiden ikin
cisi, mücadeleyi belli sonuçlara ulaştırmak için seçimleri kazanmayı bekliyor. 
Bu bekleyiş de, Odalar Birliği'nin bilinçli desteğini alıyor. fakat çabalar ve 
bekleyişler ne olursa olsun, işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki çelişkı bü
tün çelişkileri geri plana itiyor. Son günlerin tartışmaları, salt gazete başlıkları 
bile bunun tartışmasız bir olgu olduğunu gözler önüne seriyor. Cumhuriyet 
Türkiyesi'nde yep yeni olan ve son günlerin tartışmalarında bütün açıklığıyla 
ortaya çıkan olgu, bu. 

Böyle bir olgunun bu açıklıkla ortaya çıkmasının önemli vargıları ola
cak. Sosyalistler için. Sosyalistler bu olguyu çok daha önceden gördÜıer. Çok 
daha önceden açıkladılar. Sosyalist hareketin bir "diyalektik sıçrama" içinde 
olduğunu belirttiler. Diyalektik sıçrama, işçi sınıfı ile sermaye arasındaki çe· 
Iişkinin toplumun bütün kesitlerini egemenliği altına almasından kaynaklanı
yor. Diğer bütün çelişkileri geri plana itmesine dayanıyor. Bütün kesit ve kat
manları, işçi sınıfı ile sermaye arasındaki çelişkiye göre sıralanmaya zorlama
sından ileri geliyor. 

Bugün Türkiye bu aşamada. Bu aşamada olmasının sosyalist hareket ve 
sosyalistler için önemli uzantıları var. Artık Türkiye'de tartışma ve özellikle 
"sosyalist" tartışma yeni bir döneme giriyor. "Sosyalist" tartışmanın bir yan· 
da üç edebiyatçı, diğer yanda üç edebiyatçı arasında sürdürüldüğü dönemler 
geride kaldı. Sosyalizm adına üç öğrencinin karşılarındaki üç öğrenciyle sos-

yalizm edebiyatı yarışııkları dönem de geride kaldı. Şimdi Türkiye'de temel 
çelişkinin kazandığı genişlik, tartışmanın da genişliğini belirliyor. Artık siya
sal yaşamın bütün kesit ve katmanlarını kapsıyor. Böyle bir zorunluluk orta
ya çıkıyor. Zorunluluğu çelişkinin ulaştığı boyutlar çıkarıyor. 

Aslında altı sanatçı ya da öğrenciyi ikişer gruba ayırıp, sosyalizm adına 
bunları tartıştırmak burjuvazinin de istediği bir durum. Burjuvazi böyle bir 
tartışmayı iki açıdan ister. Birincisi böyle bir tartışmanın başta işçi sınıfı ol
mak üzere geniş yığınları etkilemesi mümkün değiL. Bu tür tartışma geçmişte 
ve bugün örnekleri görüldüğü gibi, "yaşasın Türkiye işçi sınıfı, yaşasın dünya 
işçi sınıfı" tekerlemelerini aşamaz. Böyle bir tartışma, giderek, tartışmaya 
katılanlar tarafından da anlaşılmaz. Burjuvazinin en büyük kazançlarından 
tiirisi "sosyalistleri" biribirinin anlayamayacağı tartışmalarla etkisizliğe mah
kum etmek. ikinci kazancı ise "sosyalistıer mi? ne söyledikıerini ben de 
anlayamıyorum" deme olanağına kavuşmak. Burjuvazi uzun yıllar bu olanağı 
elde etti. Uzun yıllar kimi "sosyalistler" bu olanağı burjuvazinin eline verdi. 
Şimdi burjuvazi bir olanaktan daha yoksun oluyor. 

Türkiye'de çelişkinin almış olduğu nitelik, burjuvazinin bu silahını tüm
den elinden aldı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir dönemin sancıları 
duyuluyor. Geçiş döneminin sancıları duyuluyor. Geçiş dönemi de, sancıları 
d

·
a geçecek. Yeni dönem toplumsal yaşamın bütün kesitlerinde bütün belirti

leriyle ortaya çıkacak. Türkiye'de sosyalizm, hiç 5ir becerisi, hiç bir başarısı, 
hiç bir mesleği olmayanların uğraş alanı olmaktan tümden çıkacak. Profesyo
nel devrimciliği profesyonel gevezelik olarak gören anlayış sona erecek, 

Nazım Hikmet, büyük bir şair. Düşmanları da kabul etti. "�ma, sosya
list" dediler. Aziz Nesin, büyük bir gülmece yazarı. Burjuvazisiyle birlikte bü
tün dünya kabul ediyor. Türkiye burjuvazisi "ama, sosyalist" diyor. Nazım 
Hikmet, Aziz Nesin önceki dönemlerden bugünlere kalan "büyük" miraslar. 
Ama, az. Kendi uğraş alanlarında "büyük" olup da "ama, sosyalist" olanlar 
iki elin parmakları ile sayılacak kadar az. Daha çok bireysel yaratıcılık alanla
rında. Bu da rastlantı değiL. Çelişkinin daha az yoğun olduğu, toplumun bü· 
tün ke�it ve katmanlarını egemenliği altına almadığı dönemlerde baskı 
yöntemlerini uygulamak daha kolay oluyor. Kolaylıkla yaygın sonuçlar alı
nabiliyor. Bu yüzden üstün yaratcılık örnekleri bireysel yaratıcılığa yatkın 
uğraş alanlarında ortaya çıkabiliyor. 

Şimdi yaşamın her yanında temel çelişki etkinliğini koruyor. Bu ise 
yeni olanaklar yaratıyor. Yeni olanaklar yeni zorunluluklardan doğuyor. Yeni 
zorunluluk ve yeni olanak şu: Emek-sermaye çelişkisinin yaşamın her yanını 
etkinliği altına alması sosyalist görüşün yeni etkinlikler kazanması için gerekli 
ortamı hazırlıyor. Ortamın hazırlanması ise sosyalist görüşün kendiliğinden 
etkinlik kazanacağı anlamına gelmiyor. Sosyalist görüşün etkinlik kazanabil
mesi için sosyalistlerin toplumun her kesitinde yaratıcı olmaları gerekiyor. 

En iyi fizikçi, en iyi mimar, en iyi sosyolog, en iyi mühendis, en iyi ik
tisatÇı, en iyi doktor, en iyi yayıncı, en iyi hukukçu, en iyi yazar, sanatçı. 
Ve diğerleri. Bütün uğraşların en yaratıcı ve özgün uzmanlarının sosyalist 
olabileceği bir döneme giriliyor. Sosyalizm bilimi, bunun için gerekli kılavuzu 
sağlıyor. Temel çelişkilerin etkinliğinin yaygınlaşması, yaşamın tüm olgu ve 
gelişmelerine sosyalist açıdan bakma zorunluluğunu getiriyor. Böylece sosya
list olma ile belli uğraş alanlarında yaratıcı "e özgün çözümler arasındaki du
varlar yıkılıyor. Bu ise, soyalizmin daha da etkinlik kazanabilmesi için yeni 
kapılar açıyor. Açılan yeni kapılar, eski kapıları kapatıyor. 

Önce sosyalistlerin bakış açıları değişecek. Burjuva düzende "burjuva 
uğraşlar" diyerek, tembellik ve beceriksizliğe prim vermeyecek. Sonra da 
yaratıcı olmaktan geri kalmayacak. Hata yapma endişesiyle, sosyalizmin kla
siklerinden alınal1 alıntıları yerli yersiz tekrarlayan papağan durumuna düşme· 
yecek. Şöyle: "Sorunların üzerine tam bir fikir özgürlüğü ve açıklığı ile yürü
mek, bunu yaparken de hata etmekten korkmamak gerekir. Sosyalizm politik 
bir eylem olarak güçlü bir şekilde gelişirken, bilimsel araştırma, inceleme ve 
düşünme yanı da gür bir gelişme gösterirse hatalar çabuk meydana çıkar ve 
düzeltilir. Özgürce de hata etmekten daha tehlikeli olan şey, düşünce· 
nin kalıplaşması, donmasıdır." (B. Boran, Türkiye ve Sosyalizmin Sorunları, 
Istanbul, 1968, Sayfa VII). Çelişkinin yaygınlaştığı ve sosyalist hareketin ile· 
riye doğru yeni adımlar attığı bir zaman kesitinde becerisiz ve papağan türü 
"sosyalistler" döneminin (ümden tarihe karışması en çok burjuvaziyi rahatsız 
ediyor. 

arasındaki tartışmaya bel bağlıyor. Şu veya bu şekilde. 
durum. Cumhuriyet tarihinde yepyeni bir durum. Yenilik, 

sınıfına ve sendikal örgütlerine verdikleri önemde değiL. Bu 
sosyalizmin alfabesi. Yenilik, bu tartışmalara bağlanan umudda da değiL. Bu 

bağlamak için hiç bir neden yok. Yenilik, iki büyük parti
geleceğinin belirlenmesinde sendikal örgütlere verdikleri 

demokrasinin şaşmaz savunucuları, demokrasi düşmanlarına 
savunmak zorunda olanlara da işçi sendikalarının önemini an

kurtuluyorlar. Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasası için 
toplantıya çağrıldığı bir zamanda iki büyük partinin iki 

kendi yanlarına çekmek amacıyla bütün ağırlıklarını 
gösteriyor. 

ve iki büyük işçi sendikası ile ilgili varılan nokta burası. 
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ekonomik örgütü DISK ile sermaye sınıfının kararlı örgütü "

Konfederasyonu arasında. Ekonomik zıtlık ve mücadele 
mücadelede, iki büyük partiden birisi, iki büyUk işçi örgütünU de 

sosyal demokrat çizgiye çekerek zıtlığı yumuşatmayı amaçlıyor. Yumuşatma 
sabırlı bekleyişlerine yol açıyor. Iki büyük partiden ikin
sonuçlara ulaştırmak için seçimleri kazanmayı bekliyor. 

Odalar Birliği'nin bilinçli desteğini alıyor. fakat çabalar ve 
olsun, işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki çelişkı bü

plana itiyor. Son günlerin tartışmaları, salt gazete başlıkları 
tartışmasız bir olgu olduğunu gözler önüne seriyor. Cumhuriyet 

yeni olan ve son günlerin tartışmalarında bütün açıklığıyla 

olgunun bu açıklıkla ortaya çıkmasının önemli vargıları ola
Sosyalistler bu olguyu çok daha önceden gördÜıer. Çok 

açıkladılar. Sosyalist hareketin bir "diyalektik sıçrama" içinde 
Diyalektik sıçrama, işçi sınıfı ile sermaye arasındaki çe· 

bütün kesitlerini egemenliği altına almasından kaynaklanı
çelişkileri geri plana itmesine dayanıyor. Bütün kesit ve kat

sermaye arasındaki çelişkiye göre sıralanmaya zorlama

bu aşamada. Bu aşamada olmasının sosyalist hareket ve 
önemli uzantıları var. Artık Türkiye'de tartışma ve özellikle 

ve bugün örnekleri görüldüğü gibi, "yaşasın Türkiye işçi sınıfı, 
işçi sınıfı" tekerlemelerini aşamaz. Böyle bir tartışma, giderek, 
katılanlar tarafından da anlaşılmaz. Burjuvazinin en büyük 
tiirisi "sosyalistleri" biribirinin anlayamayacağı tartışmalarla etkisizliğe 
kum etmek. ikinci kazancı ise "sosyalistıer mi? ne söyledikıerini 
anlayamıyorum" deme olanağına kavuşmak. Burjuvazi uzun yıllar 
elde etti. Uzun yıllar kimi "sosyalistler" bu olanağı burjuvazinin 
Şimdi burjuvazi bir olanaktan daha yoksun oluyor. 

Türkiye'de çelişkinin almış olduğu nitelik, burjuvazinin 
den elinden aldı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir dönemin 
duyuluyor. Geçiş döneminin sancıları duyuluyor. Geçiş dönemi 
d

·

leriyle ortaya çıkacak. Türkiye'de sosyalizm, hiç 5ir becerisi, 
hiç bir mesleği olmayanların uğraş alanı olmaktan tümden çıkacak. 
nel devrimciliği profesyonel gevezelik olarak gören anlayış sona 

Nazım Hikmet, büyük bir şair. Düşmanları da kabul etti. 
list" dediler. Aziz Nesin, büyük bir gülmece yazarı. Burjuvazisiyle 
tün dünya kabul ediyor. Türkiye burjuvazisi "ama, sosyalist" 
Hikmet, Aziz Nesin önceki dönemlerden bugünlere kalan "büyük" 
Ama, az. Kendi uğraş alanlarında "büyük" olup da "ama, sosyalist" olanlar 
iki elin parmakları ile sayılacak kadar az. Daha çok bireysel yaratıcılık alanla
rında. Bu da rastlantı değiL. Çelişkinin daha az yoğun olduğu, 
tün ke�it ve katmanlarını egemenliği altına almadığı dönemlerde 
yöntemlerini uygulamak daha kolay oluyor. Kolaylıkla yaygın 
nabiliyor. Bu yüzden üstün yaratcılık örnekleri bireysel yaratıcılığa 
uğraş alanlarında ortaya çıkabiliyor. 

Şimdi yaşamın her yanında temel çelişki etkinliğini koruyor. 
yeni olanaklar yaratıyor. Yeni olanaklar yeni zorunluluklardan 
zorunluluk ve yeni olanak şu: Emek-sermaye çelişkisinin yaşamın 
etkinliği altına alması sosyalist görüşün yeni etkinlikler kazanması 
ortamı hazırlıyor. Ortamın hazırlanması ise sosyalist görüşün 
etkinlik kazanacağı anlamına gelmiyor. Sosyalist görüşün etkinlik 
mesi için sosyalistlerin toplumun her kesitinde yaratıcı olmaları 

En iyi fizikçi, en iyi mimar, en iyi sosyolog, en iyi mühendis, 
tisatÇı, en iyi doktor, en iyi yayıncı, en iyi hukukçu, en iyi 
Ve diğerleri. Bütün uğraşların en yaratıcı ve özgün uzmanlarının 
olabileceği bir döneme giriliyor. Sosyalizm bilimi, bunun için gerekli 
sağlıyor. Temel çelişkilerin etkinliğinin yaygınlaşması, yaşamın 
gelişmelerine sosyalist açıdan bakma zorunluluğunu getiriyor. 
list olma ile belli uğraş alanlarında yaratıcı "e özgün çözümler 
varlar yıkılıyor. Bu ise, soyalizmin daha da etkinlik kazanabilmesi 
kapılar açıyor. Açılan yeni kapılar, eski kapıları kapatıyor. 

Önce sosyalistlerin bakış açıları değişecek. Burjuva düzende 
uğraşlar" diyerek, tembellik ve beceriksizliğe prim vermeyecek. 
yaratıcı olmaktan geri kalmayacak. Hata yapma endişesiyle, sosyalizmin 
siklerinden alınal1 alıntıları yerli yersiz tekrarlayan papağan durumuna 
yecek. Şöyle: "Sorunların üzerine tam bir fikir özgürlüğü ve açıklığı 
mek, bunu yaparken de hata etmekten korkmamak gerekir. Sosyalizm 
bir eylem olarak güçlü bir şekilde gelişirken, bilimsel araştırma, 
düşünme yanı da gür bir gelişme gösterirse hatalar çabuk meydana 
düzeltilir. Özgürce de hata etmekten daha tehlikeli olan 
nin kalıplaşması, donmasıdır." (B. Boran, Türkiye ve Sosyalizmin 
Istanbul, 1968, Sayfa VII). Çelişkinin yaygınlaştığı ve sosyalist 
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BÜYÜK SERMAYE DGM 
". DGM 'ye karşı çıkmak, devlet gü

venli�ine, anayasanın hükmüne karşı 
çıkmaktır! .. " 

Kaskatı bir mantık cenderesinden 
dökülen bu sözlerin sahibi her CırSlltla 
anayasayı deliştirmekten. dem vuran ve 
kendi mantılıyla yargıiandıRı takdirde 
de yakasını Türk Ceza Kanununun 146/1. 
maddesinden kurtaramayacak bir zala 
aittir. 

Cephenin büyükbaşı bu sözleri, geç
tilimiz haftanın sonunda, bu salı günü 
olalanüstü toplantıya çalrılan Millet 
Meclisi'nin toplanıp toplanmıyacalı, 
toplanırsa, DGM yasasının çıkıp çıkma
yacaRına ilişkin cephesel endişelerin en 
yolun olduAu günlerde söylüyordu. 

HaCta başında DGM 'ye varacak yol· 
larda "Devlete yardımcı güçler"e verilen 
emir gereRince tertibat alınmış, kanlı 
terör uygulamalarına hız verilmişti. 

Kanh sahnenin perdesi ElazlR'da 
açılmış, kısa zamanda Ankara ve İstan
bul'a yaygınlaştırılması mümkün olmuş· 
'u. 

Cephe, DGM 'yi meclisten geçirebil
mek için, bu kez, faşist bir yasanın te· 
melini atıyordu. 

GENE ERBAKAN 

Artık halkın gözünden kaçmayacak 
kadar açık-seçik çizgilerde sergilenen 
oyunu gizleyebilmek için sa�cı basının 
paçavralarından biri, neme lazım seçkin 
bir ahma.Jı:hk gösterisiyle "Olayları hep 
Ecevitçiler çıkarıyor" örne�i başlıklar 
atıyordu ... 

Oysa aynı konuda "ekgörevli" bir 
muhabir, BabulUnin en irisinde, Demi
rel'e, "bu kadarı da (azla" kabilinden 
"Yok, Sayın Demirel, yok" şeklinde 
sesleniyordu. 

Demirel'in oturma odasında koltuk 
kontenjanı olduQ:u bilinen gazeteci, De· 
mirel'in aezine neden olarak, "Erbakan 
Hoca'nın" azizliklerini gösteriyor, bütün 
suçu Demirel'in "MSP koalisyondan ko· 

par gider" şeklindeki endişelerinden 
kaynaklanan tevekküle baQ:hyordu .. 

Bunun ötesinde basının bazı iyi ni
yetli kalemleri de, "Demirel'in aslında 
insan kanı dökmek istemedilini, ama 
olaylara seyirci kaldıRı" yanılgısına dü· 
şüyorlardı. 

Her iki görüş de bilerek ya da bil· 
meyerek çarpık bir yargıdan kaynakla· 
nıyordu. Türkiye'nin cephe yönetiminde 
faşist terör uygulamalarıyla yangın yeri· 
ne çevrilmesinde tek sorumlu MSP 
deRiidi elbette. 

öte yandan Süleyman Demirel'de 
halii "demok.ratik" yanlar bulunabile
ce�ine ilişkin umutlardan beslenen iyim
ser yargılarnalar, somut durum ve olay
lar sahnesinde havada sallanıp kalıyordu. 

"DURUM"CU BASıN! .. 

İşçi sınıfının, emekçi kitlelerin de· 
mokratik hak ve özgürlükler konusunda 
duyduQ:u inanç ve özlemlere karşı kanlı 
bir duvar nitelij}:indeki DGM yasasının 
büyük sermaye çıkarları açısından anlam 
ve önemini gözden kaçırmak yanıltıcıy' 
dı. Bu arada "Delerli basınıtın liberal 
kılınar içindeki en tilki temsilcisi öRren
ci olaylarını verirken, hemen yanıbaşına 
gazetenin en göze batacak yerine, MHP 
Şişli Ilçe binasının (otolraCınl oturtu
yordu. MHP ilçe binasının camı kırıl
mıştı ... 

Aslında basit bir teknilin kurnaz 
ve sefih bir biçimde kullanılmasıydı bu 
örnek .. 

YENI CINAYET ŞEBEKELERI 

Ankara'daki olaylarda gözlenen bir 
başka olgu da, cephenin AP kanadı la
rafından kurulan bir başka "Devlete 
yardımcı güçler" kadrosuydu. 

Hür·Cenç adını taşıyan örgüt, AP'· 
ii gençler tarafından kurulmuş ve pek 

kısa sayılabilecek zaman zarfında cina
yet işlemekte bir hayli mahir olduRunu 
da kanıtlamı,tı. 

Para tasmatarıyla AP'nin kapı önüne 
baRianan bu örgütün beslemeleri arasın· 
da bazı AP'1i parlamenterlerin olulları 
ile işadamlarının "politize" olmuş evlat
ları da vardı ... 

Cephenin büyükbaşı ba,ta olmak 
üzere sermaye cephesinin SÖzcüleri DGM 
konusunda terter tepinirlerken, Perşem
be ,ünü ak,arnı ızmir'de 6 cepheci 
bakan sicilli bir valan haininin etrafında 
ondan (eyz alıyorlardı. 

Müsf!Ccel vatan haini, Türkiye'nin 
birinci meselea olarak "Komünizm 
tehlikesi"ni ,örüyordu! .. 

Oysa işçi sınıfı, emekçi kitleler ve 
demokratik güçler, Türkiye'de "Komü· 
nizm tehlikesi" kampanası çaldırıldlRın· 
da işbirlikçi tekelci sermaye ve müttefi
ki zümrelerin demokrasiye karŞı yeni 
suçlar işlemeRe hazırlandıAını her za
mankinden daha iyi bilmektedirler. 

Büyük sermayeyi rahatsız eden ne
. den de, toplumsal bilinçlenmenin ulaştı· 

j}:ı boyutlar ve yaygınhktır. 
ışveren örgütlerince alttan alta SÜr· 

dürülen sinsi hazırlıklar, meclislere sev· 
kedilmeyi bekleyen taslak halindeki Ca
şist tasarı ve tekliner sermaye-cephe yö· 
netimi sarmaşılında olgunlaşmayı beko 
lemektedir. 

ÖCRETMENLER 
VE ÖCRENCILER 

Yüksek okulların yeni öAretim yılı 
arifesinde teröre hız verilmesi, sennaye
nin bugüne kadar rahatlıkla uyguladılı 
bir yöntemdir. Sir yandan ilerici ölret· 
menler Milli Elitim Sakanhlı'nın zulüm 
tezgahı allına itilirken, bir yandan öl
rencilere kan yaldırılmaktadır. 

Cephe yönetiminin ilerici, demok
rat ölretmen ve öRrencilere yöneltti Ri 
silah, çeşitli provokasyonlarla süslen
mekledir .. 

AP Genel Sekreter Yardımcı.. .. 
Antalya milletvekili ıhsan Ataöv tarafın· 
dan Ant.alya bölııeainde sürdürülen faali· 
yell�r, cephe yönetiminin ( .. iıt tınna· 
nı,ına iIi,kin ilııinç örnekler oluttur· 
mut.adır. 

Ataöv, TöS·DER'li öRretmenlere 
kar,ı bütün yalan ve iltira makinalannı 
harekeLe ııeçirmekte ve Milli Elitim yet
kililerini de cellatlık ııörevi ile donaı.
ma,ktadır. 

Parti prop.,anduı yapmaı.: için cit· 
tiRi köylerde öRretmenlerin kendisini 
karşılamaya gelmelerini iıteyen Ataöv, 
gelmeyen öRretmenler aruında Tö&' 
DER 'Ii olduRunu .. ptadıklan hakkında 
düzmece tutanaklar düzenlemektedir. 

Kendisine yakın köylülerin imzala
rıyla hazırlanan tutanaklarda TöS·DER'
Ii öRretmenler hakkında çolunlulda tU 
ifade yer almaktadır� 

"- Okul I:ıahçesindeki direle kızıl 
bayrak çekmeye hazırlanıyor! .. " 

Bir zamanlar Beyazıt kuluine çeki' 
len kızıl bayralın, oraya MIT ajanlUl 
tarafından çekildili mahkeme duru,ma' 
larında iktar ve itiraf edildi ve cümle ale
min malumu oldu ama ipiiRi pazara çık
mış bu yöntem hala geçerliRini koru-
yor. 

AP Genel Sekreter Yardımcısı, TöS· 
DER 'Ii ölretmenler hakkında düzenJedi
ii tutanaklan daha sonra, önceden ka
rarlaştlrıldılı gibi Milli Elitim Müdürii· 
ne vennekte o da, en mutemet adamuu 
Çalı koklamalaaevketmektedir. 

Antalya'da bir yılın ipe .. pa ,el· 
mez gerekçelerle ölretmen !uyunına bu. 
verilmek amaçlanmaktadar. Çlinkü bir 
çok yerde oldulu ıibi r .. iı.m bütün ça
balara ralmen kiüe tabanı edinememek· 
tedir . .. 

TRT CEPHESI 

Bu arada cephe i ktidan, i .... albn· 
da bulundurdulu radyo ve telnisyonu 
.n kaba ve en çirkin yöntemlerle propa· 

disk tavrı mı. chp tavrı mı 
DISK, Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikası. Yıllardır başarılı bir eko· 

nomik mücadeleyi yürütüyor. Sınıf sendikacılığını kendisine ilke kabul ediyor. 
Bu yüzden burjuvazinin husumetini üzerinde topluyor. 

DISK'in tabanında sosyal demokrat ve sosyalist işçiler var. Şu anda ço
ğunluk CHP tavrında sosyal demokrat işçilerde. Ama bu durum, şu andaki 
durum. Eğilim ve gelişme çizgisi ise başka. DISK'in tabanında sosyalistıerin 
etkinliği hızla artıyor. CHP tavrı ise hızla geriliyor. Önemli olan da bu. 

DISK'in yöneticilerinin çoğunluğu bu gelişmeden rahatsız. CHP de ra· 
hatsız. Kuşkusuz burjuvazi de rahatsız. Burjuvazinin bu gelişmeden duyduğu 
rahaısızlık, zaman zaman DiSK'in ekonomik mücadeleyi başarıyla vermesinin, 
sınıfsal sendikacılık ilkesini benimsemesinin verdiği rahatsızlığı da geride bıra
kıyor. Burjuvazi ve MC, işçilerin sosyalistleşerek DISK'e geldiği yerlerde daha 
acımasız davranıyor. Seydişehir ve Bursa örnekleri bunu gösteriyor. 

Seydişehir ve Bursa örneklerinde baş sorumlu burjuvazi. Temel araç ise 
Türk-Iş. Her iki örnekte de CHP olayların gerisinde kaldı. Burjuvazi ve Türk· 
iş Seydişehir de istediğini elde etti. Bursa'da ise geri püskürtüldü. Bursa olay
larından sonra düzenlenen mitingte DISK Genel Başkanı Türkler, CHP'nin 
Türk.lş ile işbirliği yapmasında yarar gördüğünü açıkladı. Bursa mitinginde 
IGD giysili goşistler sosyalist işçilere saldırdı. Burjuvazi, IGD giysili goşistle· 
rin hizmetini hiç bir zaman unutmayacak. 

DISK Genel Başkanı Türkler ile Türk·lş Genel Başkanı Tunç, ilk "diya· 
logu" MC televizyonunda başlattılar. MC bunu pek beğenmiş olmalı. Iki kez 
gösterdi. Tunç, DISK içindeki sosyalist sendikalardan yakındı. Tunç, Ecevit'· 
le yaptığı ve televizyondan verilen görüşmede de CHP içinde "temizlik" iste
di. Türkler-Tunç televizyon görüşmesinden sonra DISK yönetimi, DISK için· 
deki sosyalist sendikacılara karşı "operasyonlar" sahneledi. Sosyal-Iş, 
DISK'ten "ihraç" edildi. DISK'in hukuk bürosu bile bu işlemi dayanaksız bul
du. Dinçer Doğu'nun sendikası Petrol-Kimya-Iş, OISK'e yeni katılan, CHP 
tavrında ve Petrol-Kimya.lş'in dörtte biri büyüklüğünde bir sendikaya ihihaka 
zorlandı. Oleyis'i sahneden silme aşamasına gelen Turizm.lş'in başına CHP 

YURUYUŞ· 14 EYLUL 1976 - 4 

Istanbul Iı örgütü'nden birisini getirmek istediler. Şimdiki DISK Genel Sek· 
reteri Mehmet Karaca, bunu gerçekleştirmek için düşünülebilecek her "ope.
rasyona" başvurdu. Olmadı. Şimdi umutlar IGD giysili goşistler ile CHP'nin 
kendi kongrelerini basan lumpenlerinde.Bunlır Istanbul ve Ankilra'da Turizm
lş'i basıyorlar. 

Işte bu sırada Ecevit'in önerisi ile DISK ile Türk-Iş "diyıloı}u" için yeni 
görüşmeler yapılıyor. Demokrasiyi kurtarma umudu bu görüşmelerin 
sonucuna bağlanıyor. Demokrasinin bugünün en güncel sorunu DGM. Tüm 
sosyalistler, demokratlar ve DISK, OGM'ye kökten ve özünden brşı. Tunç ise 
163 üncü madde de kapsam içine alınırsa DGM 'nin sıvunucusu. Ecevit ise 
DGM tartışmasının en sıcak noktasında "DGM'lere verilmek istenen biçimle 
adaletin bağımsızlığındı, demokratik, Ia.yik ve sosyal hukuk devletinde yeni 
gedikler ıçılmak istenmektedir" diyor. Bu sözlere bakarak DGM konusundil 
CHP'nin nerede olduğunu kestirmek zor değiL. CHP, yetkili aı}llIardan herKLZ 
DGM 'nin özüne karşı çıkmı, değiL. Tunç ise DGM konusundaki görüşlerini 
gözden geçireceklerini fakat bu konuda "ihtiyatlı" dilvrınılarık geli,tirecek· 
leri önerileri "meclislerin açılmasından sonra tatbik mevkiine" koyacaklarını 
söylüyor. 

DGM tasarısıyla somut bir biçimde mücadele etmenin yerini "mücadele 
için işbirliı}i" tartışmaları alıyor. 8u, ilginç bir gelişme. Ancak dahil ilıinç 
bir gelişme var. Türk-Iş'in en büyük sendikalarındiln Tek Gıda-Iş'in Genel 
Başkanı ıbrahim Denizcier, Cumhuriyet Gazetesi'ne, şunları ,öylüyor: "ı,. 
verenlere karşı Türk.lş ve OISK'in birleşmelerini, daha da ileri giderek birlik· 
te gerçek bir sosyalist işçi partisini kurmalarını öneriyorum." Zamanında 
bir öneri değil mi? CHP Lideri'nin önerisi ile "işbirliği" yollarını aramaya 
başlayıp sonunda "gerçek" parti kurma önerisiyle ortaya çıkmak çok ilıinç. 
Ilginç olduğu kadar da çok açıklayıcı. CHP'nin böyle bir "gerçek" partiye 
çok ihtiyacı oldullunda kuşku yok. Böyle bir önerini" Tlp'i" seçimlere gi
rebilmenin yasal gereklerini tamamladıllı bir zamanda ortaya çıkmil5ında da 
şaşılacak bir yan yok. 

meclisten geçirebil
faşist bir yasanın te· 

ERBAKAN 

gözünden kaçmayacak 
çizgilerde sergilenen 

için sa�cı basının 
neme lazım seçkin 

gösterisiyle "Olayları hep 
Ecevitçiler çıkarıyor" örne�i başlıklar 

konuda "ekgörevli" bir 
en irisinde, Demi
(azla" kabilinden 

Demirel, yok" şeklinde 

oturma odasında koltuk 
bilinen gazeteci, De· 

neden olarak, "Erbakan 
azizliklerini gösteriyor, bütün 

"MSP koalisyondan ko· 

duyduQ:u inanç ve özlemlere karşı kanlı 
bir duvar nitelij}:indeki DGM yasasının 
büyük sermaye çıkarları açısından anlam 
ve önemini gözden kaçırmak yanıltıcıy' 
dı. Bu arada "Delerli basınıtın liberal 
kılınar içindeki en tilki temsilcisi öRren
ci olaylarını verirken, hemen yanıbaşına 
gazetenin en göze batacak yerine, MHP 
Şişli Ilçe binasının (otolraCınl oturtu
yordu. MHP ilçe binasının camı kırıl
mıştı ... 

Aslında basit bir teknilin kurnaz 
ve sefih bir biçimde kullanılmasıydı bu 
örnek .. 

YENI CINAYET ŞEBEKELERI 

Ankara'daki olaylarda gözlenen bir 
başka olgu da, cephenin AP kanadı la
rafından kurulan bir başka "Devlete 
yardımcı güçler" kadrosuydu. 

Hür·Cenç adını taşıyan örgüt, AP'· 
ii gençler tarafından kurulmuş ve pek 

. den de, toplumsal bilinçlenmenin ulaştı· 
j}:ı boyutlar ve yaygınhktır. 

ışveren örgütlerince alttan alta SÜr· 
dürülen sinsi hazırlıklar, meclislere sev· 
kedilmeyi bekleyen taslak halindeki Ca
şist tasarı ve tekliner sermaye-cephe yö· 
netimi sarmaşılında olgunlaşmayı beko 
lemektedir. 

ÖCRETMENLER 
VE ÖCRENCILER 

Yüksek okulların yeni öAretim yılı 
arifesinde teröre hız verilmesi, sennaye
nin bugüne kadar rahatlıkla uyguladılı 
bir yöntemdir. Sir yandan ilerici ölret· 
menler Milli Elitim Sakanhlı'nın zulüm 
tezgahı allına itilirken, bir yandan öl
rencilere kan yaldırılmaktadır. 

Cephe yönetiminin ilerici, demok
rat ölretmen ve öRrencilere yöneltti Ri 
silah, çeşitli provokasyonlarla süslen
mekledir .mekledir .mekledir . 

larında iktar 
min malumu 
mış bu yöntem 
yor. 

AP Genel 
DER 'Ii ölretmenler 
ii tutanaklan 
rarlaştlrıldılı 
ne vennekte 
Çalı koklamalaaevketmektedir. 

Antalya'da 
mez gerekçelerle 
verilmek 
çok yerde 
balara ralmen 
tedir .tedir .tedir .. 

Bu arada 
da bulundurdulu 
.n kaba ve 

disk disk tavrı mı. chp tavrı mı 
Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikası. Yıllardır başarılı bir eko· 

mücadeleyi yürütüyor. Sınıf sendikacılığını kendisine ilke kabul ediyor. 
burjuvazinin husumetini üzerinde topluyor. 

tabanında sosyal demokrat ve sosyalist işçiler var. Şu anda ço
tavrında sosyal demokrat işçilerde. Ama bu durum, şu andaki 

Eğilim ve gelişme çizgisi ise başka. DISK'in tabanında sosyalistıerin 
artıyor. CHP tavrı ise hızla geriliyor. Önemli olan da bu. 

yöneticilerinin çoğunluğu bu gelişmeden rahatsız. CHP de ra· 
Kuşkusuz burjuvazi de rahatsız. Burjuvazinin bu gelişmeden duyduğu 

zaman zaman DiSK'in ekonomik mücadeleyi başarıyla vermesinin, 
sendikacılık ilkesini benimsemesinin verdiği rahatsızlığı da geride bıra

Burjuvazi ve MC, işçilerin sosyalistleşerek DISK'e geldiği yerlerde daha 
davranıyor. Seydişehir ve Bursa örnekleri bunu gösteriyor. 

Seydişehir ve Bursa örneklerinde baş sorumlu burjuvazi. Temel araç ise 
iki örnekte de CHP olayların gerisinde kaldı. Burjuvazi ve Türk· 
de istediğini elde etti. Bursa'da ise geri püskürtüldü. Bursa olay

sonra düzenlenen mitingte DISK Genel Başkanı Türkler, CHP'nin 
işbirliği yapmasında yarar gördüğünü açıkladı. Bursa mitinginde 
goşistler sosyalist işçilere saldırdı. Burjuvazi, IGD giysili goşistle· 

hiç bir zaman unutmayacak. 
Genel Başkanı Türkler ile Türk·lş Genel Başkanı Tunç, ilk "diya· 
televizyonunda başlattılar. MC bunu pek beğenmiş olmalı. Iki kez 

Tunç, DISK içindeki sosyalist sendikalardan yakındı. Tunç, Ecevit'· 
televizyondan verilen görüşmede de CHP içinde "temizlik" iste

Türkler-Tunç televizyon görüşmesinden sonra DISK yönetimi, yönetimi, DISK için· 
sendikacılara karşı "operasyonlar" sahneledi. Sosyal-Iş, 

"ihraç" edildi. DISK'in hukuk bürosu bile bu işlemi dayanaksız bul

Istanbul Iı örgütü'nden birisini getirmek istediler. Şimdiki 
reteri Mehmet Karaca, bunu gerçekleştirmek için düşünülebilecek 
rasyona" başvurdu. Olmadı. Şimdi umutlar IGD giysili 
kendi kongrelerini basan lumpenlerinde.Bunlır Istanbul 
lş'i basıyorlar. 

Işte bu sırada Ecevit'in önerisi ile DISK ile Türk-Iş 
görüşmeler yapılıyor. Demokrasiyi kurtarma umudu 
sonucuna bağlanıyor. Demokrasinin bugünün en güncel 
sosyalistler, demokratlar ve DISK, OGM'ye kökten ve özünden 
163 üncü madde de kapsam içine alınırsa DGM 'nin 
DGM tartışmasının en sıcak noktasında "DGM'lere verilmek 
adaletin bağımsızlığındı, demokratik, Ia.yik ve sosyal 
gedikler ıçılmak istenmektedir" diyor. Bu sözlere bakarak 
CHP'nin nerede olduğunu kestirmek zor değiL. CHP, yetkili 
DGM 'nin özüne karşı çıkmı, değiL. Tunç ise DGM konusundaki 
gözden geçireceklerini fakat bu konuda "ihtiyatlı" dilvrınılarık 
leri önerileri "meclislerin açılmasından sonra tatbik mevkiine" 
söylüyor. 

DGM tasarısıyla somut bir biçimde biçimde mücadele etmenin 
için işbirliı}i" tartışmaları alıyor. 8u, ilginç bir gelişme. 
bir gelişme var. Türk-Iş'in en büyük sendikalarındiln 
Başkanı ıbrahim Denizcier, Cumhuriyet Gazetesi'ne, 
verenlere karşı Türk.lş ve OISK'in birleşmelerini, daha 
te gerçek bir sosyalist işçi partisini kurmalarını öneriyorum." 
bir öneri değil mi? CHP Lideri'nin önerisi ile "işbirliği" 
başlayıp sonunda "gerçek" parti kurma önerisiyle ortaya 
Ilginç olduğu kadar da çok açıklayıcı. CHP'nin böyle 
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ILE SALDıRIYOR 
ıanda aracı haline ,etinniştir. Faşizm 
özlemciiilinin dola! yapısı ıereRi este
tik ve incelikten yokaun yayınlarla, ger
çekler çarpıtılmakta, haberler yanlı ve 
yönlü verilmektedir. 

Buna en açık örneklerden biri de, 
Elazıl olayları üzerine TRT'nin baş
vurdulu bir kurnazlıktır. TRT Elazıl 
muhabirinin ııörevleri MC'nin Elazıl va
lisine verilecek, o da olaylan "devletin 
resmi görevlisi" s.ı(atıyla "tararsız" 
olarak yansıtacaktı. Ancak, Elazıl valisi 
"ıörevini" belli incelikler içinde yapa· 
madı ve cephe borusu öttürdüRü daha ilk 
cümlelerinde yüzüne gözüne bulaştı .. _ 

Haberin YUl.h4ı ve sunuluşuna biz
nt emeli geçen Karataş, gerçi dinleyici 
ve izleyici kitlelerin dolm haber alışına 
engel olma konu.unda usturuplu bir 
yöntem uyııulamı,tı ama vali, kendisi 
kadar uaturuplu haber verememi,ti. 

ayrılacak Conlar hükümetçe hangi kap
sam ve miktarlarda belirlenecekti acaba? 

Mobilynıarı deniz ortasında sunlaya 
çevirmenin pirimlendirildijfi, "itibarıı" 
kişilerinin Lockhced'den rüşvet yedi�i 
halde hfllii sandalyelerini korudu�u bir 
sistemde, kendi yasalarından bile yakası

nı kurtaramayan bir burjuvazinin yöne
timindeki Türkiye'de, demokrasi kaçkı
nı, hukuk kaçkını bir cephe yönetiminin 
yapmayacaltı şey yoktur ve bu da bilin
mektedir ... 

HAYAT PAHALlLlCI 

Hora ile birlikte cılkı çıkan temel 
atmaların kamuoyunda yarattılı rahat-

:����� ����R:nın
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meaine neden olmaktadır. 

Ev sahiplerinin talep ettikleri kira 
artışı, çok dar bir kesimin toplu sözleş
me dönemi itibariyle sallartıRı ücret 
artışına eşittir. 

Belli oranlardaki artışların genellik
le kira artışları yolu ilc emekçilerin ce· 
binden çıktı�ı gözönüne alınırsa, işveren 
çevrelerinin yo�un yalan-dolan bombar
dımanının konuau ort.aya çıkmaktadır. 

Memurlar, 10 katsayı avutmacasıyla 
şimdiden uyutulmaya çalışılmaktadır. 

Bir zamanlar AP muhaleCetinin &öz
cüsü olarak katsayının II olması gerekti
A:ini savunan ve buna ilişkin bir de öner
gesi bulunan cephenin maliya bakanı 
Yılmaz Ergenekon'a memurlar gereken 
cevabı kitle örgütleri a�zıyla vermekte
dir. 

En büyük memur örgütü olan TOM
DER, bütçe öncesi, bilimsel verilere da
yanarak memurların ekonomik ve özlük 

Orıiitlenm� bmpcm)'GlulI bGf;:' ile .;irclüren w .�çiml�n IuJhlma luıhkırll �Ide eden Türkiye Işçi Part;';. kurucuhır, par
tinin .u""UfU 'lrQI,nda toplu halde ... 

"Vali Bey" iki taraf olarak. "solcu
lar" ve "halk" deyimini kullanıyordu 
ama "Kamber.z diilün plmaz" ömeRi 
komando.uı cinayet olmayacaıını bilen 
yılmlann o anda ellerinin tenini cöster· 
dilderini ııöremiyordu tabü ... 

"HUZUR" TOPLANTISI! 

Haftanın .onlanna dolm, TRT 
miluofon ve ekranlannda birdenbire 
CHP haberleriDe önceaine Oranla fazlalık 
verilmHi de llcinçti. 

Karat.q'ın muhtemelen b&4an11 me
uitine devam etme" yönünde çıkabile
cek bir kararın ertesinde CHP'ye uzatı· 
lan "yarım .lma ıönül alma "ya kimae
nin bir diyeceli olmamalıdır!.. 

Önceki haftanın ıonlannda cepheci 
takım ta.klavatla üniverlite rektörı.ri or· 
tak toplantilIDda "üniveraitede huzur" 
ıorunu cörü,üldü. 

t,b .. ına .ıeldili &ünden bu yana 
yaklatık her hafta bir, aiyual nedenti ci
nayet işleyen cephenin "Huzur" toplan· 
tııında nelerin görüşüldütünü kimse bu 
malum "huzur" çatııı altında aramadı 
tabii... 

TRT Genel Müdürü Şaban Karataş 
hakkında karar verecek Seçim Kurulu'· 
na hatırı .. yılır ölçüde üye veren rektör
lere, üniveraitelerinin mali .orunları hak· 
kında acaba hükümet ne ,ibi kolaylıklar 
ya da enıeller ... 

1977 mali yılı bütçuinin hazırlıRı
na eiri,ildili bu IÜnlerde üniverdtelere 

Siyasal ortamdaki bunalım, ekono
mik alandaki bunalım ile atbaşı gitmek
tedir. Hayat her zamankinden daha çok 
pahalılanmakta, yılın ikinci yarısında dü
'leceRi cephe başının alzından ilan edi
len fiyatlar daha da hızlanarak yüksel
mektedir. 

Hayat pahalıJıIına "işçi ücretlerin· 
deki artışın" neden oldutu yalanına 
sılınan sermaye cephesi kendi sırça.!ı 
in inde işçi sınıfına karşı girişeceQi sal
dırının taktik ve kılınarını gözden geçi· 
rirken, hay.t yakıcı bir .Iırlıkla emekçi 
kitlelerin omuzuna çökmektedir. 

Politik alanda demokr"i düşmanı, 
ekonomik aland. IÖmürücü, Iosy.1 alan
da ıeri ve ilkel çizgilerle .omUanan ,ö· 
beli emperyaliıt lilleme baRIı Türkiye 
kapitalizmi baQrındaki tüm çirkinlikleri 
ne örlecek ne de seyrini geciktirecek güç 
ve olanaklardan yoksundur ... 

KIRALAR ... 

Tüm Türkiye'yi yakıp kavuran ha
yat pahalıhQının yanısıra Ankara'da ve 
diter büyük kentlerde konut sıkıntııı 
had safhaya çıkmıştır. 

Ankara'ya atanan memurlar, ba,
kentte otura,fak ev bulamam.ktadırlar. 

Bu yıl başkentte kiralara zam yapıl· 
mıştır. Ev sahiplerinin kiracılarına JÖyle
dikleri IÖzler genellikle şöyledir: 

"- Toplu JÖzle,melerle nuıl olsa 
aylıklarınlZa zam ıeldi!.." 

haklarına ilişkin ta1epleri kamuoyuna 
açıklamaya başlamıştır. 

CHP, YA DA ADET YERINI 
BULSUN 

Büyük sermayenin gerek siyasal alan· 
da giriştiiıi kanlı terör eylemlerine, ge· 
rekse ekonomik alanda giriş tiR i ve so· 
nuçta işçi sını(ı ve dar gelirli emekçi kit· 
lelerin daha da ezilmelerine ve sömürül
melerine yol açan girişimlere karşı ci ct· 
di, tutarlı ve doRrusu bu ya inandırıcı 
olmaktan uzak bir muhalefet örneRi ser
gileyen soıyal demokrat CHP ne yap
maktadll'? 

Hergün uıulen TRT'de yayınlanmak 
ve üç beş gazetede sütun kapmak endi-o 
şesinden öte anlam ve önem t.&4lmayan 
demeç ve açıklamaların dışında CHP, 
kendi içinde "demoluatik sol"un ilk kıı· 
mını katletmekle meşguldür. 

TlP'e karşı il ve ilçe düzeylerinde 
girişilen tezvirat ve karalama çalışmaları 
kendi içerilindeki grupl .. malarda da ge· 
çerlidir. 

Genel Merkez yönetimi, il ve ilçe 
konırelerinde akla gelebilecek her yolu 
deneyerek yeni oluşan yönetimin kendi 
yanlısı olmuına çabalamaktadır. 

"DEMOKRATIK" YÖNTEMLER 

Bunun için ,öyle bir yöntem unu· 
lanmaktadır: 

Kongrede göze baLmayan bir usul 
haLuI kulen yapılmakLadır. EA"cr seçim 
& Onucu merkez yönetimini güldürecek 
nitelikt.eyse usul halası üzerinde durul· 
mamaktadır. 

Ancak, seçimler, merkez y;inelimi
ne ters gelecek yönde ıonuçlanmışla o 
zaman işler de�işmekte. göreve başla
yan il ya da ilçe yönetimine bir .üre ııon
ra genel merkezden bir yazı ,elmekte
dir. 

Genel Merkez yazısında, "u8u1 hata
sı" üzerinde durulmakta, konerenin lek- -. 
tarlanmasındaki "hukuki zorunluluk" 
söz konusu edilmektedir. 

Kongrelerde, divan başkanlıklarının 
oluşturulmasından seçim yol ve yön
temlerine kadar çCljitli anlidernoktalik 
uygulamalar sergilenrnekledir. 

Ceçtiiıimiz hart.lar içinde, CHP'ye 
fazlasıyla "umut" bağlayan bir partili· 
nin bir CHP İstanbul Milletvekiline söy· 
ledikleri şunlardır: 

"- Perde önünde evliya, perde arka
sında eşkiya olmaktan vazgeçin arıık .. " 

TIP VE öRGOTLENME 

HaCtanın bir başka siyasal olayı da 
TIP'in, seçimlere katılabiIrnek için ge
rekli olan yasal zorunlulukları tamamla
yıp, örne�in Haziran'da yapılacak bir se
çime kaıılabilecek örgütlenmeyi gerçek
leştirmesiydi. 

TİP'in en az tüm ilçeleri dahil ı 5 
ilde örgütlenme çalışmaları, heden aşa· 
rak gerçekleşti. örgüllenme harit.asının, 
Türkiye'nin sanayi bölgeleri haritası ile 
çakışması ve kırsal bolgelere de taşan 
örgütlenme dinamiği, önemli ve anlamlı 
boyutları işaretliyor. 

Partililerin il ve ilçelerdeki örgüt
lenme çalışmaları sırasında gösterdikleri 
yo�un çabalar, özellikle işçi ve emekçi 
yı�ınların işçi sınıf, partisine duydukları 
ilgi ve coşku ile karşılı�ını buldu .. 

örgütlenme çalışmaları yer yer eee
men güçlerin tepki ve engelleriyle karşı· 
laştıysa da, örgütlenme çabası her yerde 
bayrak tutacak eli ve elleri buldu. 

MYK BILDIRISI 

Bu arada Türkiye İşçi Partisi Mer
kez Yönetim Kurulu bir bildiri yayınla
yarak, güncel yurt ve dünya sorunları 
üzerine görüşlerini açıkladı. 

Merkez Yönetim Kurulu bildirisin
de "MC'nin .. vaş kl4kırtıcllıA'1 yaparak 
oy toplama" peşine düştütü belirtilerek, 
son dönemde MC iktidarının iç çelişki
lerinin ön plana çıkmala ba,ladıaına 
işaret edildi. 

Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu 
bildirisinde şu görüşlere yer verildi: 

"Seçimlerin yaklaşmakta olu,u, ül
kenin içinde bulundulu ekonomik du· 
rum, burjuvazinin istemleri, işçi sınıfı· 
nın devrimci hareketinin celişmeıi, MC 
partilerini zorlamaktadır. DGM'lerden, 
devlet kadrolarının kendi partizanları ile 
doldurulmasına, işçiler aruında ayrı ve 
özel örgütlenme istemlerine kadar deAi
şik alanlardaki çelişkiler su yüzüne çık· 
maktadır ... " 

Faşist baskı ve terörün, işç\ &andı 
dışındaki emekçi sını' ve tabakalar üz.e· 
rinde de yolunlaşarak devam ettilli 
kaydedilen TJP Merkez Yönetim Kurulu 
bildirisi şöyle devam etmektedir: 

"ışverenler, ötedenberi ileri IÜrdük· 
leri, işçilerin demokratik haklarını lusıt
lama ve işçi ücretlerini dondurma, eko
nomik ve sosyal kazanımları ,eriletme 
yolundaki istemlerini ıerçekleştirmek 
için işçi sınıfına kar,ı acıktan "V84 
açmış bulunmaktadırlar. 

Burjuvazi ve onun politik temailcisi 
MC partileri, yeni yasa tasarıları ile top
lu iş sözleşmesi ve grev uygulamalarını 
kısıtlamak ve bunu saRiayacak ortamı 
hazırlamak çabasındadıriar. 

Bunun bir parçası olarak DİSK'. 
karşı da yeni tehditler yöneltilmekte
dir. 
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Siyasal ortamdaki bunalım, ekono
mik alandaki bunalım ile atbaşı gitmek
tedir. Hayat her zamankinden daha çok 
pahalılanmakta, yılın ikinci yarısında dü
'leceRi cephe başının alzından ilan edi
len fiyatlar daha da hızlanarak yüksel
mektedir. 

Hayat pahalıJıIına "işçi ücretlerin· 
deki artışın" neden oldutu yalanına 
sılınan sermaye cephesi kendi sırça.!ı 
in inde işçi sınıfına karşı girişeceQi sal
dırının taktik ve kılınarını gözden geçi· 
rirken, hay.t yakıcı bir .Iırlıkla emekçi 
kitlelerin omuzuna çökmektedir. 

Politik alanda demokr"i düşmanı, 
ekonomik aland. IÖmürücü, Iosy.1 alan
da ıeri ve ilkel çizgilerle .omUanan ,ö· 
beli emperyaliıt lilleme baRIı Türkiye 
kapitalizmi baQrındaki tüm çirkinlikleri 
ne örlecek ne de seyrini geciktirecek güç 
ve olanaklardan yoksundur ... 

KIRALAR ... 

Tüm Türkiye'yi yakıp kavuran ha
yat pahalıhQının yanısıra Ankara'da ve 
diter büyük kentlerde konut sıkıntııı 
had safhaya çıkmıştır. 

Ankara'ya atanan memurlar, ba,
kentte otura,fak ev bulamam.ktadırlar. 

Bu yıl başkentte kiralara zam yapıl· 
mıştır. Ev sahiplerinin kiracılarına JÖyle

haklarına ilişkin ta1epleri kamuoyuna kamuoyuna 
açıklamaya başlamıştır. 

CHP, YA DA ADET YERINI 
BULSUN 

Büyük sermayenin gerek siyasal alan· 
da giriştiiıi kanlı terör eylemlerine, ge· 
rekse ekonomik alanda giriş tiR i ve so· 
nuçta işçi sını(ı ve dar gelirli emekçi kit· 
lelerin daha da ezilmelerine ve sömürül
melerine yol açan girişimlere karşı ci ct· 
di, tutarlı ve doRrusu bu ya inandırıcı 
olmaktan uzak bir muhalefet örneRi ser
gileyen soıyal demokrat CHP ne yap
maktadll'? 

Hergün uıulen TRT'de yayınlanmak 
ve üç beş gazetede sütun kapmak endi-o 
şesinden öte anlam ve önem t.&4lmayan 
demeç ve açıklamaların dışında CHP, 
kendi içinde "demoluatik sol"un ilk kıı· 
mını katletmekle meşguldür. 

TlP'e karşı il ve ilçe düzeylerinde 
girişilen tezvirat ve karalama çalışmaları 
kendi içerilindeki grupl .. malarda da ge· 
çerlidir. 

Genel Merkez yönetimi, il ve ilçe 
konırelerinde akla gelebilecek her yolu 
deneyerek yeni oluşan yönetimin kendi 
yanlısı olmuına çabalamaktadır. 

"DEMOKRATIK" YÖNTEMLER 
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rinde de yolunlaşarak 
kaydedilen TJP Merkez 
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TURIZM ıŞ DE 

TASFİYEcİLER İŞBAŞINDA 
Turizm.İş, DİSK'in kuruluşundan ' 

bu yana, bu konfederasyonun içinde 
yer alan bir .sendika. Bugün Turizm·İş, 
bir yandan işkolundaki san sendikalar· . 
la mücadele ederken, öte yandan sendi
kayı içeriden parçalamak üzere harekete 
geçen bazı yöneticilerle uRraşıyor. 

NEDEN SARI YöNETICILER? 

Kimler bu san yöneticiler? Yaptık
lan, bu niteliklerini açıkça ortaya koyu· 
yor. Bunlardan· biri, sendikanın genel 
sekreteri. Bu genel sekreter, aynı zaman· 
daptSK'tn düzenledili 1 Mayıs gösterile
rine katılan üyeleri hakkında soruştunna 
açan CHP İstanbul tı Yönetim Kurulu 
üyesi. Turizm-İş'in yıllardır mücadele 
ettili bir san sendikaya, Oleyiş'e, bu 
genel sekreter, dayanışma aidatı ödeme_ 
cüretini gösterdi. Oleyis, bu durumdan 
yararlanmasını bildi. Ustelik bu olay 
üzerine, Turizm-ış yöneticilerine "sa· 
tılmış sendikacılar" diye dil uzatabil· 
di. Genel sekreterin bu davranışı, bu
nunla da kalmayıp, Turizm.İş'in Hilton' 
da tüm üyelerini kaybetmesine yol açtı. 

Genel sekreter, ve çevresi Turizm
ı,'e büyük zararlar veren bu davranışlan 
ile yetinmedi. Sendika Içinde, başka 
operasyonlan da girişti. Kendi havasın· 
daki die-er iki yönetici ile birlikte "DISK 
ten talimat aldıklan" gerekçesi ile sen
dikada çalışan 5 uzmanın işine son ver· 
diler. Bu işlemin ilginç yönleri var. ış. 
ten çıkanna, iş kanununun işverene tek 
tararh, hiç bir neden göstenneksizin ve 
işçinin nz16lru almaksızın iş akdi tes
hetme yetkisi taruyan anti demokratik 
bir maddesi olan 13. m�ddeye daya�dı. 

nldı. Uswne üstlük, aynı anda 5 işçinin 
işine son verilmesi, mevcut yasalara gö
re, toplu işten çıkanna anlamına geli
yordu. Yine mevcut yasalara göre, 13 
madde dolayısıyla boşalan bir kadroya 
6 ay atama yapılamazkenı bu kuraJ da 
çiRnendi. çienenen kurallar çeşitli ve· 
silelerle işverenlerin de hiçe saydıRı ku
rallardı. Uyulan kuraJlar ise,işverenlerin 
dört elle sanıdıe., işçilerin ise ka1dınl· 
malan için mücadele verdikleri kurallar
lı. 

Turiım-tş'in içindeki niyeUi ekip, 
daha sonra tüzük hükümlerini çiRneye
rek sendikanın iç Anadolu bölge Baş
kanı İsmail Aslan 'ı görevinden aldı. ıs
mail Aslan 'ın bunlann nazarındaki suçu 
açıktı: Sosyalist olmak, tsmail Aslan üs
telik bir de onur kuruluna verildi. Söy· 
leotilere göre, onur kurulu, savunmasını 
almadan İsmail Aslan 'ı üyelikten ihraç 
hazırhklan içinde bulunuyor. 

Genel başkanheı vekalet eden Rıza 
Erdogan 10 yıldır DISK'in içinde, DISK 
in ilkelerini tabana yayma mücadelesi 
veriyor. ışçilerin demokratik haklarının 
genişletiimesi için uAraşıyor. Elbette 
olup bitene göz yumamazdı. 1\izüeün 
kendisine verdiei yetkilere dayanarak, 
bu kararları uygulamaya koymadı. İşt.'en 
atılan uzmanlan geri çaRırdı. 

Bunun üzerine Turizm.İş yönetici· 
leri arasındaki ilkesiz ama niyetli ekip 
ne idigü belirsiz eli sopalı ölreneileri, 
if ten atılan uzmanlan sendikaya sok· 
mamak üzere göreve çaitırdı. Şımank 
çocuk psikolojisinin hergün yeni örnek· 
lerini veren bu öRreneiler, bununla da 
kalmayıp, istira etmesi için genel baş· 
kan vekili Rıza ErdoRan 'a baskıda bu· 
lundular. 

KIBRIS IT A SEÇIMLERI 
ANKARA KAYBETTI 

Kıbrıs Rum kesimindeki Temsilci
ler Meclisi seçimlerinde, ilerici partile
rin oluşturduğu Halk Cephesi ezici 
çoğunluk sağladı. Klerides, ilerici parti
lere karşı sağın tek alternatifi olarak 
çıktı. Kesinlikle yeniidi. Kıbrıs'lı Rum
lar adına bugüne kadar toplumlar arası 
görüşmelere oturan Klerides'in, Rumiarı 
temsille ilgisi olmadığı kesinlikle görül· 
dü. Toplumlar arası görüşmelerin sürekli 
kıl ınması isteği, böylece daha gerçekçi 
bir anlam kazandı. 

Seçimlerde anlam kazanan yalnızca 
bu olmadı. Seçimler, Klerides'ın ikinci 
yenilgisi oldu. Klerides, ilk yenilgisini 
birkaç ay önce almıştı. Viyana'da 
DenktaŞ'la yaptığı anlaşmayı Rum 
yönetimine benimsetemeyince Makarıos 
tarafından açıklanan anlaşma gizliliğini 
yitirdi. Kıbrıs'ın Rum halkı, kendi adına 
ortaya çıkan ve Atina'nın da destekle
diği pOlitikacının, Kıbrıs'la ne kadar il· 
gili olduğunu gözledi. 

Klerides, istifa ederek muhalefete 
geçmek istedi. Istifa engellendi. Ame
rika'nın baskısıyla, Klerides Rum temsil-
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cisi olarak göreve devam ettirildi. Gö' 
rev başka türlü sürdürüldü. Klerides, is· 
teklerini Rum halkına sormadı. Denk· 
taş'tan öğrenmeyi tercih etti. Denktaş' 
la birlikte, Amerika'da ve Atina'yla An· 
kara'da hazırlanan fiili taksim planla· 
rının ayrıntılarını hazırladı. Planların be· 
nimsetilmesi için, Denklaş. bağımsız 
Türk devleti tezini yeniden ortaya attı. 
Klerides, bu tezi Rum'lara götürdü. "Ba· 
ğımsız Türk devletinin kurulmasına yol 
açmadan sorunu çözmek" üzere Kıbrıs' 
ıılardan oy istedi .  Kıbrıs'lı Rumlar bu 
oy'u vermedi. 

Klerides'in seçim kampanyası 
Ankara'da ve Kıbrıs'ın Türk kesiminde 
"başarıyla" sürdürüldü. Bağımsız Türk 
devleti tezinin ne denli yaklaştığı, 
çeşitli açıklamalarla kamuoyuna bildi
rildi. Tez'in haklılık kazandığını, "say· 
gın ve genellikle ılımlı bir Türk gazetesi 
olan yüksek tirailı Milliyet" yazdı. Mil· 
liyet'teki bu yazı ve Milliyet'le ilgili bu 
değerleodirme, Ağon gazetesinde yer 
aldı. Yazının Türk ve YunOln hükümet· 
leri tartlfımbn dikkate alınması istendi. 

SON VILLARDA KENDI IŞKOLUNDA BÜVüK BIR GELIŞME 

GÖSTEREN TURIZM-IŞ'IN TASFIVESI ıÇIN DıŞARıDAN VE 

ıÇERIDEN VüRüTüLEN ÇEŞITLI OVUNLAR, SON ZAMAN

LARDA IVIDEN IvlvE AÇICA ÇıKTı' "TIP'LILERIN TEMIZ

LENMESI" VE "EMIR AUNDICI" GIBI GEREKÇELERLE 

GERÇEK SENDIKACıUCIN TASFIVESI I Ş LEMI, NE OLDU

CU BELIRSIZ KIŞILERIN DE KULLANILMASI SONUCUNDA 

ISTANBUL VE ANKARA'DA HıZLANDı' OLUP BITENLER 
KARŞıSıNDA ı ŞÇILERIN TEPKISI GIDEREK BüVüVOR. 

KIMLER NIYE SEÇTILER? 

Olaylann ardındaki gerçekıere daha 
yakından eRilmek gerekiyor. 

Turizm-ış, kendi işkolunda, özellik· 
le geçtilirniz bir yıl içinde hızla gelişti. 
Turizm-İş 'in gelişimi, patlama sözü ile 
ifade edilecek boyutlaraulaşıyordu . 

Işverenleri tedirgin eden ve alarma 
geçiren de bu oldu. örneein Çınar Ote· 
ii grevinde, dieer Otel sennayedarlan, 
Turizm·lş'in yayılmasını önlemek ve bu 
sendikaya bir darbe indirebilmek için 
Çınar işverenine mali yardımda bulun· 
dular. Işveren kesiminin tedbirleri ve 
çabalan bu planda başanya ulaşarnayın
ca, yeni yollar denendi. Yeni oyunlar 
sahneye kondu. 

Bu yollardan biri, açıktan ve dışa
ndan yıkılamayan sendikayı içerden çö· 
kertmektl. Bu plan uygulamaya kondu. 
Turizm.ış 'in son genel kuruluna ilk kez 
bir işveren geldi. Olan biteni, seçimleri 
merak ediyor, dikkatle izliyordu. Tu
rizm.ış işverenlerin gündemine ginniş· 
ken, DİSK içinde, DISK'in ilkelerinin 

Bu yayınlar, Kıbrıs'taki seçimlerin 
hemen öncesine rasladı. 

Seçimlerden sonra da sürdü. Bu kez 
ağırlık noktasını değiştirdi. Ankara ve 
Denktaş'ın, bir süre önce yerdikleri 
Klerides'ı göklere çıkarışı izlendi. Kıb· 
rıs'lı ilerici partilerin, Türklere karşı 
fenosit yanlısı olduğu ileri sürüldü. Bu 
iddialar, Yunanistan "demokratik sol" 
unun şoven açıklamalarıyla değerlendi· 
rilmek istendi. Fakat, seçimlerden sonra 
Atina'nın girdiği sissizlik değerlendiril
medi. Atina'nın, Klerides'in yenilgisi n-

sulandınlmasına karşı çıkan sosyalist 
yöneticileri tasfiye operasyonu sürü· 

yordu. Bu operasyon, koşullara göre, 
sosyalist sendikacılann arırlıkll oldueu 
her sendikada ayn yöntemler izledi. 

önce Sosyal-Iş 'in DISK'len ihracı 
karan alındı. Daha sonra, Petrol·Kimya 
Iş, güçsüz ve kendi içinde ilkesiz bir sen
dikaya peşkeş çekildi. Keramik-Iş'te 
oyun sökmedi. Sıra Turizm-Iş'e gelmiş· 
ti. Işverenlerin hedeneri ile içeride 
yürütülen operasyon birleşti. 

Son Genel kurulda, yalan dolan 
mekanizması işletilerek bazı iyi niyetli 
delegeler de fesat kliAinin yanına çekü· 
di. Bazı iyi niyetli delegeler, oylanm 
bu klikten yana kullandılar. Ancak, ce· 
Uşen son olaylar sayesinde kimin ne 01-
dulu daha iyi anlaşılmaya başladı. 

Fesat ldiAi çevresindeki 
şekilsiz ittifak, genel kurulda, tüm 
yöneümi ile geçirecek güce sahip delil· 
di. Yapılan seçimler sonucunda, 8qkan· 
lık ve bqkan vekilliklerinden biJi 101-
yalisUere, diler yürütme kurulu üyelik· 
leri de ilkesiz,.çarpık ittifakan eline geç. 
ti. 

Denktaş. akıı hocaları aroSinde 

den sonra, hem Rumiardan yana görü' 
nümünü bozmamak, hem de Amerika'· 
yla anlaşmak konusunda güç durumda 
kaldığı belirtilmedi. 

Kıbrıs'" ilerici partiler, Kıbrıs hal· 
kının benimsemediği bir çözümün Ada'· 
da uygulanamayacağını gösterdiler. En 
zor koşullarda, Kıbrıs'ın bağımsıılığın· 
dan yana olmakta birleştiler. Birlik, 0-
lumlu sonuçbır verdi. Bu birlik, Kıbrıs'u 
şovenizm bıçağının iki yanının da kesin· 
likle köreltilmesini gğlamOlk durumun
d •. 

yıllardır mücadele 
sendikaya, Oleyiş'e, bu 
dayanışma aidatı ödeme_ 

Oleyis, bu durumdan 
Ustelik Ustelik Ust bu olay 

yöneticilerine "sa· 
diye dil uzatabil· 

Genel sekreterin bu davranışı, bu
Turizm.İş'in Hilton' 

kaybetmesine yol açtı. 
ve çevresi Turizm

veren bu davranışlan 
Sendika Içinde, başka 

girişti. Kendi havasın· 
ile birlikte "DISK 
gerekçesi ile sen

uzmanın işine son ver· 
Bu işlemin ilginç yönleri var. ış. 

kanununun işverene tek 
göstenneksizin ve 

almaksızın iş akdi tes
taruyan anti demokratik 

m�dd�dd� eye daya�dı. 

telik bir de onur kuruluna verildi. Söy· 
leotilere göre, onur kurulu, savunmasını 
almadan İsmail Aslan 'ı üyelikten ihraç 
hazırhklan içinde bulunuyor. 

Genel başkanheı vekalet eden Rıza 
Erdogan 10 yıldır DISK'in içinde, DISK 
in ilkelerini tabana yayma mücadelesi 
veriyor. ışçilerin demokratik haklarının 
genişletiimesi için uAraşıyor. Elbette 
olup bitene göz yumamazdı. 1\izüeün 
kendisine verdiei yetkilere dayanarak, 
bu kararları uygulamaya koymadı. İşt.'en 
atılan uzmanlan geri çaRırdı. 

Bunun üzerine Turizm.İş yönetici· 
leri arasındaki ilkesiz ama niyetli ekip 
ne idigü belirsiz eli sopalı ölreneileri, 
if ten atılan uzmanlan sendikaya sok· 
mamak üzere göreve çaitırdı. Şımank 
çocuk psikolojisinin hergün yeni örnek· 
lerini veren bu öRreneiler, bununla da 
kalmayıp, istira etmesi için genel baş· 
kan vekili Rıza ErdoRan 'a baskıda bu· 
lundular. 

KIBRIS IT A SEÇIMLERI 
ANKARA KAYBETTI 

kesimindeki Temsilci
seçimlerinde, ilerici partile

Halk Cephesi ezici 
Klerides, ilerici parti

alternatifi olarak 
yeniidi. Kıbrıs'lı Rum

kadar toplumlar arası 
Klerides'in, Rumiarı 

olmadığı kesinlikle görül· 
görüşmelerin sürekli 

isteği, böylece daha gerçekçi 

anlam kazanan yalnızca 
Klerides'ın ikinci 

Klerides, ilk yenilgisini 
önce almıştı. Viyana'da 

anlaşmayı Rum 
benimsetemeyince Makarıos 

anlaşma gizliliğini 
Rum halkı, kendi adına 
Atina'nın da destekle

Kıbrıs'la ne kadar il· 

ederek muhalefete 

cisi olarak göreve devam ettirildi. Gö' 
rev başka türlü sürdürüldü. Klerides, is· 
teklerini Rum halkına sormadı. Denk· 
taş'tan öğrenmeyi tercih etti. Denktaş' 
la birlikte, Amerika'da ve Atina'yla An· 
kara'da hazırlanan fiili taksim planla· 
rının ayrıntılarını hazırladı. Planların be· 
nimsetilmesi için, Denklaş. bağımsız 
Türk devleti tezini yeniden ortaya attı. 
Klerides, bu tezi Rum'lara götürdü. "Ba· 
ğımsız Türk devletinin kurulmasına yol 
açmadan sorunu çözmek" üzere Kıbrıs' 
ıılardan oy istedi .  Kıbrıs'lı Rumlar bu 
oy'u vermedi. 

Klerides'in seçim kampanyası 
Ankara'da ve Kıbrıs'ın Türk kesiminde 
"başarıyla" sürdürüldü. Bağımsız Türk 
devleti tezinin ne denli yaklaştığı, 
çeşitli açıklamalarla kamuoyuna bildi
rildi. Tez'in haklılık kazandığını, "say· 
gın ve genellikle ılımlı bir Türk gazetesi 
olan yüksek tirailı Milliyet" yazdı. Mil· 
liyet'teki bu yazı ve Milliyet'le ilgili bu 
değerleodirme, Ağon gazetesinde 

yakından eRilmek gerekiyor. 
Turizm-ış, kendi işkolunda, özellik· 

le geçtilirniz bir yıl içinde hızla gelişti. 
Turizm-İş 'in gelişimi, patlama sözü ile 
ifade edilecek boyutlaraulaşıyordu . 

Işverenleri tedirgin eden ve alarma 
geçiren de bu oldu. örneein Çınar Ote· 
ii grevinde, dieer Otel sennayedarlan, 
Turizm·lş'in yayılmasını önlemek ve bu 
sendikaya bir darbe indirebilmek için 
Çınar işverenine mali yardımda bulun· 
dular. Işveren kesiminin tedbirleri ve 
çabalan bu planda başanya ulaşarnayın
ca, yeni yollar denendi. Yeni oyunlar 
sahneye kondu. 

Bu yollardan biri, açıktan ve dışa
ndan yıkılamayan sendikayı içerden çö· 
kertmektl. Bu plan uygulamaya kondu. 
Turizm.ış 'in son genel kuruluna ilk kez 
bir işveren geldi. Olan biteni, seçimleri 
merak ediyor, dikkatle izliyordu. Tu
rizm.ış işverenlerin gündemine ginniş· 
ken, DİSK içinde, DISK'in ilkelerinin 

Bu yayınlar, Kıbrıs'taki seçimlerin 
hemen öncesine rasladı. 

Seçimlerden sonra da sürdü. Bu kez 
ağırlık noktasını değiştirdi. Ankara ve 
Denktaş'ın, bir süre önce yerdikleri 
Klerides'ı göklere çıkarışı izlendi. Kıb· 
rıs'lı ilerici partilerin, Türklere karşı 
fenosit yanlısı olduğu ileri sürüldü. Bu 
iddialar, Yunanistan "demokratik sol" 
unun şoven açıklamalarıyla değerlendi· 
rilmek istendi. Fakat, seçimlerden sonra 

her sendikada 
önce 

karan alındı. 
Iş, güçsüz ve 
dikaya peşkeş 
oyun sökmedi. 
ti. Işverenlerin 
yürütülen operasyon 

Son Genel 
mekanizması 
delegeler de 
di. Bazı iyi 
bu klikten 
Uşen son olaylar 
dulu daha 

Fesat 
şekilsiz ittifak, 
yöneümi ile 
di. Yapılan 
lık ve bqkan 
yalisUere, 
leri de ilkesiz
ti. 

Denktaş. 

den sonra, 
nümünü bozmamak, 
yla anlaşmak 
kaldığı belirtilmedi. 

Kıbrıs'" 
kının benimsemediği 
da uygulanamayacağını 
zor koşullarda, 
dan yana olmakta 
lumlu sonuçbır 
şovenizm bıçağının 



KUTSAL ITTIFAK DEVAM 
EDIYOR 

Kongreden sonra, misyoolu kişiler 
hemen göreve başladılar. Kongre'den 
hemen bir hafta sonra Ankara 'ya gelen 
yöneticilerden biri "TIP'lilerin sendika
dan temızlenmeler! gerektiaini" anlatı· 
yordu. Aynı kişi, bölge temsilcisi Is· 
mail Aslan 'lO görevlerinin bir kısmını e· 
linden alarak ne olduRu belirsiz bir 
sendika görevliaine vennek istedi. 

Bu arada, sosyalizm düşmanlanna 
Keramik.tş kongresinde verilen ders, 
kutsal ittifakı büsbütün çileden çıkar· 
dı, saldırganlaştıldı. 

Bu kez, daha önce bölge temsil· 
cisi görevlerinden bir bölümünün devri 
ile saha kenannda ısındınlan kişiye, 
İsmail Aslan'ın görevden alınması ile, tü· 
wee aykın olarak bölge temsilemei 
görevi verildi. 

kişilere gerçeklen büyük görev düşüyor. 
"Emir verenler", böylelerini arayıp tara· 
yıp buluyorlar. 

SARI YöNETICIYE ıŞÇILER 
TARAFINDAN VERILEN DERS 

Olaylann ertesi günü, sendikanın 
sarı yöneticilerinden biri Ankara'ya geli· 
yor. İşçiler bu yöneticiden hesap so
ruyorlar. Yönetici, işçilerin sıkıştırması 
üzerine yaptıklannın "anti demokratik" 
olduRunu kabul etmek zorunda kalıyor. 

Söz konusu yönetici sendikada i· 
ken, bir gün önce sendjkayı basanlar ka· 
pı önünde nöbet tutuyor. Bunun üzerine 
sendikada bulunan işçiler bir tulanak 
hazırlıyorlar. İşçilerin, İstanbul'dan 
gelen yönetjciye de imzalattıklan bu tu· 
lanakla, sendika bastıran bir yönetici· 
ye güvenilmediei, sendikanın geleceRi a· 
çısından bu şahsın hemen görevinden 
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Turizm·/ş Genel Sekreteri sarı Oleyiş 'e böyle başuurdu. 

Sosyalist sendikacllıRı yoketme alınması gerektiRi belirtiliyor. İsmail 

operasyonunu içeride ve dışanda böyle Aslan 'ın görevinin başına '"'getirilmesi is· 
yürütülüyordu. ıçeriden görev üstlenen· leniyor. İstanbul'dan gelen yönetici bu 
ler bu kargaşalı�ı yaratırken, Maçka istekleri şifahen kabul ediyor. Daha son· 
Otelinden 23, Çınar'dan 17, lnterconti· ra işçilerin güvenmediei ama bazı çev· 
nental'den 4, Anıt'tan 1, Altınnal'dan 1 relerin yarar umduCu görevli ile birlik· 
işçi olmak üzere toplam 46 işçi işten a- te kol kola sendikadan çıkıp gidiyor. 
tıldı. Bu arada san Oleyiş kaybetti�i 
işyerlerini kazanma harekatını boş mey. 
danda sürdürüyordu. OLACANUSTU KONGRE 

TABAN NE DIYOR? 

Olup bitenlere, genel kurulda bu it· 
tifaka oy verenler dahil, bjr çok işçi kar· 
ŞI çıkıyor. Olaylan protesto eden dilek
çeler gönderiliyor. Ankara'da ısmail As· 
lın 'ın görevine iadesi isteniyor. TüzüAe 
aykın bir biçimde görevinden alınan M
lan, görevine dönüyor. 

Bunun iizerine ıstanbul'da yardım· 
lanna başvurulan şımank öRrencilere 
yeniden başvuruluyor. Daha önce ısmail 
Aslan'ın yerine atanmak isteyen sendika 
görevlisi, sendikada işçilerin de bulun· 
du�u bir sırada, getirttiRI öRrencilerle 
Aslan'ı sendikadan dışan attırmaya ça· 
Iışıyor. Işçiler ve Aslan direniyor. Sen· 
dikayı bastıran görevliye niçin böyle 
yaptıRı soruldueunda "emir aldım" ce· 
vabını veriyor. 

Sosyalist sendjkacılıeı yoketme uR' 
raşında emireri mantlRı ile hareket eden 

HAZıRLıKLARı 

Turizm.lş·in genel kurulu 31 Ekim' 
de yapılacak. Hesaplaşma günü yaşı aş
tıkça, sendika korsanlannın görevleri de 
artıyor. Bu kısa dönemde onur kuruluna 
çok Iş düşeceei sanılıyor. Olup bitenleri, 
gerçekleri gören delegelerin, kongreye 
katılmamalan için onur kuruluna veril
meleri bekleniyor. 

Sosyalist sendikacılıeı hedel seçen 
kutsal ittifak kongresı kaybederse ne o· 
lacak? Büyük bir olasılıkla başka bir o· 
perasyona geçilecek. Bu operasyon, Pet· 
rol Kimya.lş'e yapılanlann Turizm-İş'e 
de uygulanmasını Içeriyor. 

Ancak şu da var; Sendikayı bölmek, 
parçalamak, gücünü yoketmek pahasına 

tasfiye etmeye kalkan ve bu 
yönde işveren ajanlan ile jşbirliei, şıma· 
nk öRrenci gruplan ile güçbirliRi yapan 
anlayış, Turizm-Iş kongresinde de mah· 
kum edilecek. 

Hükmü, işçiler verecek. 

TURIZM-IŞ OLAYı 

VE SOSYALİST 
SORUMLULUK 

Bir gençlik derneği var. Yayın organlarında, gençlik kesiminin bant, '" 
. 

mokrasi ve toplumQI ilerleme mücadelesi ekseninde ",aütlenmllint ..., .. 
dığını söylüyor. Bunun için, öğrenci gençlik kesimi içinde bal çallflllllaı Y. 
pıyor. Türkiye'de, ögrenci kesim içinde atu-hkUı olan ıoıisı .rm ye � 
lere karşı mücadele edeceğini söylüyor. Bu eğilimleri Jiddet. *1tiriyer. 

Bunlar, ayrı bir urtıımanın konusu. Derneiin, bu miicıldelede ıne1llçildl 
etkin olduğu � olabileceği, harekeı nokUlarlnın ne k.IdM teçerli eldulU ayın. 
ca tırtışılır. Bu tartışmalar, Türkiye'de gençlik kesiminin koaumundan- .ve 
günümüzün mücıdele perspektifleri açısından yapıldığında, yararlı v. yJPtCI 
da olabilir. 

Ancak ortıda, yine bu ıençlik derneğin. iIi,kin oIorak 
reken başka gerçekler de var. 8u gerçekler, bir IhIÇltk demeli 
karşılık, bu derneğin gençlik kesimi içinde kuzu, dl,lncIa kurt olmalı .. 1I1t. 
kin. 

Okulların açıhılyla birlikte somut veriler ortayı çıkmayı _,lada. Söz ko
nusu dernek, goşist eğilimlere karşı olduiunu söylemekle birlikte. praıikte 
goşiımin karşısına etkin bir biçimde dikiltcek güce sahip delil. Kimi okullar. 
da goşistler iıin vermediği için, kimj eylemlerinden VAZgeÇmek zorunda kah. 
yorlar. Goşistlerin ikaz ve zorlamaları sonucunda, bildirilerinde yer alan buı 
görüşleri geri almak zorunda kalıyortar. 

Bunlar da ayrı bir tanıımanın konusu. Gençlik kesiminde lOIiıme kattı 
kimin ve hangi düşünunin gerçek alternatif olduju, ileride enine bCtYWtI 
tartışılacak. 

Buroya kadar olanı normal. Normal olr_an bundon .......... DonıetIn 
okullarda oldukço .. rinkonlr ve ,iddetten uzak göriiner> iiYtIIri, __ 
kimi mücadele olanlorında asbn kesiliveriyorlar. ııun. 
odına" bildiri ensellemeye kalktıı ... son OLaRk da 
belirli bir siy.,i ıi!rü,te olanlarm tasfıyesi Için, belirti 
çlzıi odına militanirk y_yo kalktılar. 

önce, okullannda dökemedlkı .. i kartların. 
binalarında dökmeye çolrpnlm baz. habrlatrnolar 
si Iljrencilikleri ile iiıIIi: Okullann .... sldln, 
le "her boydan ve soydan sapık ak.mlırfıı" 
ternatlf setirmeye çolı,ın. Bu ııA,.,ıa, 
lörme oı.,.lrlı var. Bu ııA,.,ıa, satıam ıık ........ : � .. I! .. 
çekıeri lördiljünUz ölçilde yanda, bulma 
için gücünüz ve .niyetiniz Vana. 

Kendi mücadele olonlarınııda ııAr>I vermeye ı;ıdiıiiıt ve ni� 
balka alanlarda militın ve vurucu Bilç olmayo t.....ıonmeyln, Çünkü iıu du. 
rumda, en baıu inandırıcı olamazsınız. 

Inandırıcı olamamaktan öte sakıncal. da vv. Kendi alınlarınaat dııında
ki militanlık heveslerinin en ba$ta kime ve nötl zarar verdilini � Bu 
konuda, sorumluluk duygusu uşıyanlilril sorumlululdannı hatn1ıtacak 6mek� 
ler de var . Örnelin, Petrol-Kimya-Iş sendikasındaki sosyalisder, sosyalist LO
rumluluklarının gereği, katılmadıkları bir birle$me karannJ uydu". BölDcü· 
lük yapmadılir. "Ya bizim olur ya da bu sendika baw" demediler. Buna zor
landıkları halde, söz konusu kişjlerin sosyalist sorumlulukları, onları doifu 
olanı gösterdi. 

Bu davranış, akııları başa almak için bir örnek olmalı. Sendika basINnın, 
sendika yöneticilerini baskıya almaya çalışmanın, ve hepsinden öte. "belirli 
bir siyasi çizgiyj barındırmilma" adına, o sendilamn yıkılmasını göze almanın 
sosyalistim diyenlere yakışır hiç bir yanı yok. Ve özellikle ,unu hıtlrLıyın: 
Niyetiniz ne olursa olsun, egemen sınıflann, polisin bulilne kadar Herlcf dev· 
rimci sendikalar içine sokamadığı yıkım tohumlarını, bu davranı,wınızl,ı, ken
diniz ekiyorsunuz. 

Geçmişle, sermayenin ele seçiremediği, polisin .iremedili TLirkiye Işçi 
Partisi Genel Merkezi'ne goşistler girdi. Genel Merkez'de bulunan bir iki kı,iyi 
"rehin" aldı. Ba,kA "eylem"lerde bulundu. Bu davranıŞ, sosyalisı hareketi, 
yalnızca belirti bir pırtiyi delil tüm sol düıüneeyi karılamak Isteyenler için 
bulunmaz bir nimet oldu. Sosyalizme yaıkm ki,ileri, sosyalizmden solutmak 
için kullanıldı. Bu "eylemi" gerçekleştirenler içinde iyi niyedi oI,ı,nlar, suç-
larını ancak yıllar sonr,ı, anlayabiidiler. 

' 

BugUn, benzer uy,ul,ı,malann büyUk sıklnQwınt M11,ı,mak için yıllıo,," 
geçmesini gerektirmeyecek kadar çok deney vır elde. Gerçekle,tlrmeye Ç�IŞ
tıl,"lz Turizm-Iş harekıtı için kullandılınız yınıemlerin sıkıncı.larlnt, sos
yılizm ,ı,çısından ıAır cezalık suç nitelljlni bır aın önce lu.vrayın. 

Ejer, icaıet almışsınır, bütün bu söylenenler ıiılere iazet verenler Için 
de geçerli. 

En son bir nokta daha var: Sosy,ı,list sorumluluk, sosyalizm için yükleni· 
len bir sorumluluk demek. Dolayısıyla hiç bir zaman aUılet ya da uyuşukluk 
değil. Bu nedenle, sosyılist sorumluluklarının aereji olarak provokadf ,iri. 

şimieri cevaplandırmayanların, ileride, yine soıyalin sorumluluklarının sereli 
olarak, meydanı boş sananları her türlü cevabı verebileceklerini unutmayın. 
Hiç kimse unutmasın. 
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Turizm·/ş Genel Sekreteri sarı Oleyiş 'e böyle başuurdu. 

yoketme alınması gerektiRi belirtiliyor. İsmail 

dışanda böyle Aslan 'ın görevinin başına '"'getirilmesi is· 
görev üstlenen· leniyor. İstanbul'dan gelen yönetici bu 

ırken, Maçka istekleri şifahen kabul ediyor. Daha son· 
lnterconti· ra işçilerin güvenmediei ama bazı çev· 

Altınnal'dan 1 relerin yarar umduCu görevli ile birlik· 
işçi işten a- te kol kola sendikadan çıkıp gidiyor. 

kaybetti�i 
harekatını boş mey. 

OLACANUSTU KONGRE 

DIYOR? 

kurulda bu it· 
çok işçi kar· 

eden dilek
Ankara'da ısmail As· 

eniyor. TüzüAe 
görevinden alınan M

anbul'da yardım· 
öRrencilere 
önce ısmail 

isteyen sendika 
işçilerin de bulun· 

öRrencilerle 
attırmaya ça· 

direniyor. Sen· 
niçin böyle 

HAZıRLıKLARı 

Turizm.lş·in genel kurulu 31 Ekim' 
de yapılacak. Hesaplaşma günü yaşı aş
tıkça, sendika korsanlannın görevleri de 
artıyor. Bu kısa dönemde onur kuruluna 
çok Iş düşeceei sanılıyor. Olup bitenleri, 
gerçekleri gören delegelerin, kongreye 
katılmamalan için onur kuruluna veril
meleri bekleniyor. 

Sosyalist sendikacılıeı hedel seçen 
kutsal ittifak kongresı kaybederse ne o· 
lacak? Büyük bir olasılıkla başka bir o· 
perasyona geçilecek. Bu operasyon, Pet· 
rol Kimya.lş'e yapılanlann Turizm-İş'e 
de uygulanmasını Içeriyor. 

Ancak şu da var; Sendikayı bölmek, 
parçalamak, gücünü yoketmek pahasına 

tasfiye etmeye kalkan ve bu 
yönde işveren ajanlan ile jşbirliei, şıma· 

da goşistler iıin vermediği için, kimj eylemlerinden VAZgeÇmek 
yorlar. Goşistlerin ikaz ve zorlamaları sonucunda, bildirile
görüşleri geri almak zorunda kalıyortar. 

Bunlar da ayrı bir tanıımanın konusu. Gençlik kesiminde 
kimin ve hangi düşünunin gerçek alternatif olduju, ileride 
tartışılacak. 

Buroya kadar olanı normal. Normal olr_an bundon 
okullarda oldukço .. rinkonlr ve ,iddetten uzak göriiner> iiYtIIri, 
kimi mücadele olanlorında asbn kesiliveriyorlar. ııun. 
odına" bildiri ensellemeye kalktıı ... son OLaRk da 
belirli bir siy.,i ıi!rü,te olanlarm tasfıyesi tasfıyesi tasf Için, belirti belirti 
çlzıi odına militanirk y_yo kalktılar. 

önce, okullannda dökemedlkı .. i kartların. 
binalarında dökmeye çolrpnlm baz. habrlatrnolar 
si Iljrencilikleri ile iiıIIi: Okullann .... sldln, 
le "her boydan ve soydan sapık ak.mlırfıı" 
ternatlf setirmeye çolı,ın. Bu ııA,.,ıa, 
lörme oı.,.lrlı var. Bu ııA,.,ıa, satıam ıık ........ : � .. � .. � I! 
çekıeri lördiljünUz ölçilde yanda, bulma 
için gücünüz ve .niyetiniz .niyetiniz . Vana. 

Kendi mücadele olonlarınııda ııAr>I vermeye ı;ıdiıiiıt 
balka alanlarda militın ve vurucu Bilç olmayo t.....ıonmey
rumda, en baıu inandırıcı olamazsınız. 

Inandırıcı olamamaktan öte sakıncal. da vv. Kendi alınlarınaat 
ki militanlık heveslerinin en ba$ta kime ve nötl zarar verdilini 
konuda, sorumluluk duygusu uşıyanlilril sorumlululdannı 
ler de var . Örnelin, Petrol-Kimya-Iş sendikasındaki sosyalisder, sosyalist 
rumluluklarının gereği, katılmadıkları bir birle$me karannJ 
lük yapmadılir. "Ya bizim olur ya da bu sendika baw" demediler. 
landıkları halde, söz konusu kişjlerin sosyalist sorumlulukları, 
olanı gösterdi. 

Bu davranış, akııları başa almak için bir örnek olmalı. 
sendika yöneticilerini baskıya almaya çalışmanın, ve hepsinden 
bir siyasi çizgiyj barındırmilma" adına, o sendilamn yıkılm
sosyalistim diyenlere yakışır hiç bir yanı yok. Ve özellikle 
Niyetiniz ne olursa olsun, egemen sınıflann, polisin bulilne 
rimci sendikalar içine sokamadığı yıkım tohumlarını, bu davra
diniz ekiyorsunuz. 

Geçmişle, sermayenin ele seçiremediği, polisin .iremedili 
Partisi Genel Merkezi'ne goşistler girdi. Genel Merkez'de bulunan 
"rehin" aldı. Ba,kA "eylem"lerde bulundu. Bu davranıŞ, 
yalnızca belirti bir pırtiyi delil tüm sol düıüneeyi karılamak Isteyenler için 
bulunmaz bir nimet oldu. Sosyalizme yaıkm ki,ileri, sosyalizmden 
için kullanıldı. Bu "eylemi" gerçekleştirenler içinde iyi niyedi 
larını ancak yıllar sonr,ı, anlayabiidiler. 

' 

BugUn, benzer uy,ul,ı,malann büyUk sıklnQwınt M11,ı,mak 
geçmesini gerektirmeyecek kadar çok deney vır elde. Gerçekle,tlrmeye 
tıl,"lz Turizm-Iş harekıtı için kullandılınız yınıemlerin 
yılizm ,ı,çısından ıAır cezalık suç nitelljlni bır aın önce lu.vray

Ejer, icaıet almışsınır, bütün bu söylenenler ıiılere iazet 
de geçerli. 

En son bir nokta daha var: Sosy,ı,list sorumluluk, sosyalizm 
len bir sorumluluk demek. Dolayısıyla hiç bir zaman aUılet 



SERMAYENIN 
ıSMAIL COŞAR 

Son JÜnlerde, Ortak Pu�r'la Türki· 
ye iır�ındı trafik yoAunl.ıştl. TrafiAin 
yojunlaşmısıylı Oruk Puar sorunu 
gilncel görünüm lazanıyor. Anak ıer
çek olan bu sorunu", uıun süredir 
güncelliğini koruduğu. Türkiye'nin, ö
nimli dar bojularlöl kırşı karşıya kal
dığı son yıllarda, Oruk Pazır sorunu 
cb. en çok artışılan konular arasına gir
di. Özellikle tırtışmalın", sermaye sını· 
fı çevrelerine ıirmesi ve giderek, serma
ye sınıfının s.ııoayici kesiminden hoş
MUtsU! seslerin yükselmesi, sorunun giln
cenikte süreklilik kannrmsını neden 0-
luyor. 

Bir diler önemli "oktı dı, Türkiye, 
Ortık Puarcian içeri ilk adımlarını at
mı çabutnı girdiğinde" beri sosyalist
lerin bu ollUVa larşı kesin karşıdık. 
larını ortaya koymowıdır. Bu yönüyle 
de: Ortak Pazar sorunu, sosyalistler an
sında sürekli güncellilini korumuş ve 
onlar kanalıylil sorunun kamuoyuna 
mololmuı sağlanmı,tır. Türkıye Oruk 
PilUr iliıkllerinin bu&iln ..... dılı dılıey. 
sosy�ist bilimin p.Jmulıjının somut· 
toki ifocı.s;dir. 

. 

KıSACA ORTAK PAZAR 

Oruk Puıır IS Mm 19S7 yı' ,di 
6 uıkenin (Almonya. ItJlya. Fran ... .lel· 
çika, Hollanda ve Lüksemburg) R. ma 
andlaşrms,nr imzalamasıyı. kuruldu 1 
OQk 1973 ten itibaren '"Iittere, Iri ". 
da ve Danimırka'nı" da Topluiula bLI' 
ma.sIYliı, Ortlk Puar'<1 Uye ülke gyısı 9' 
. çıktı,. Andıaşman," temel amacı, Uye 
Ulkeler arasında giJmrUk birtiAi"; sal
lamaktı . Dokuz uıke, birbirlerine karşı, 
tiCMi ilişkilerde SÜmrtik vergilerini, mik
tır kısıtlamalarını kaldırmayı, üçUncü 
Ulktltre kır,ı ortık bir giimrtik tarifesi 
uyıularmyı iilrmçlıyorlardı. 

. 

mUrge ganimetierini korumık için. Ja

ponya ve Amerika'nın gilçlerinin son elli 

yıl içindeki artışı, geri, monırşik ve ihti· 
yarlık zafiyetleri gösteren Avrupa'nın· 
kinden çok hızlı olmuştur. ABD ile kar
şılaştınldlAında Avrupa bir bütUn olarak 
ekonomik durgunluk gösterir. BugUnkU 
ekonomik temelde, yani kapitalizmde, 
bir Avrupa Birleşik Devletleri, Amerika
nın daha hızlı ıelişmesini yavaşfatma 
amacına yönelik gerici bir örgüt oluak· 
tır." 

Konuya biraz diıha açıklık aetire
bilme b.Jkımından, TUrkiye Işçi Partisi 
proıramından bir alıntı yapmakta yarar 
var. ii ... Ama emperyalizmin niteUAi 
deAişmemiş, bir "ultra�mperyalizm" o
luşmamıştır. Emperyalist ülkeler arasın· 
da çelişki her zaman var olmuştur ve 
olmaya devam edecektir; çünkü kapita· 
lizmin "şluiz gelişme yasası işlemekte. 
dir ve kapitalizm var oldukça da işleye
cektir. Bu temel yasa dolayısıyla emper
yalist ülkeler amındaki ,uç oranları de· 
li,_kte ve bu aralarındiki iliıkilere 
yansımakladır. Emperyalist-k.a.pilallst 
dünyanın başını ABD çekmekle birlikte, 
ABD bu&ün Avrupalı ortakları.,. ve ıa· 
ponya'ya, Ikinci Dünya Sava.şının he
men sonrasındaki dönemde olduğu ka· 
dar söz ıeçirernernektedir... Türkiye, 
emperyalist ülkeler arasındaki bu reka
bet ve çelişmelerin alanı içindedir." 

Bu çerçeve içinde Ortak Pazar, Le· 
nin'in de çok açık bir biçimde belirtiAi 
ıibi emperyalist-kapitılist sistemin ken
di iç çelişkilerlnin bir ürünü olarak or
taya çıkmıştır. Esas ilirabiyle de, � A· 
merika'ya karşı bir tepkinin üriJnUdUr. 
Ancak bu emperyalizmin bütUnselliğin
den soyut deAildir. Onun iç çelişkileri
nin doAal sonucudur. Emperyalist-kapi
talist sistemin bu çelişkisinin somutunu 
Türkiye ekseni etrafında lösterrnek ola· 
naklı. 

KARA LISTEYE ALINAN 
TüRKİYE 

Çünkü. Washinıton BUyükelçiiili de 
dahil olmak Uzere hiç kimse, kara lis· 
teye alınış nedenini bilmiyordu. Had
ciye uyuyordu. 

Kırarın açıklanmasıyla, diploma· 
tik ilişkiler yoAunlaştı. Ancak Amerika, 
başlanııçta uzun sUre kararın nedenini 
açıklamaktan kaçındı. Gayrıresmi iliş
kiler sonucunda öArenildi ki, TUrkiye'· 
nin kan listeye alınış nedeni, hızla ge
lişen Türkiye Ortak Pazar ilişkileridir. 

Amerika, ıenel bir deAerlendirme 
sonucunda, Türkıye'nin kendisiyle olan

' 

ticari ilişkilerinde büyÜk bir düşüş sap
tamış. Gerçekten de yıllar itibariyle 
Tılrkiye ABD dışticareti rakamsal olarak 
ıeriliyor. özellikle bu gerilemenin, TUr· 
kiye'nin Ortak Pazar'la ortaklı Aa giden 
yolda anlaşmalar imzalamasından sonra 
hissedilir bir dllıeyde oldulu lörUIUyor. 

Tablodan da çok açık olarak ıörtıl .. 
bileceAi gibi, Türkiye'nin, Ortak Pazar'la 
1963 yılında imnladılı Ank .. a Anlaı, 
ması sırasında, ABD'den ithalatı, " 30.6 
iken bu oran yılı .. itib.,lyle b'lyUk dU· 
ıU,le, ıöstermiı ve 1 974 de bu ıtü,U" 
genel ithalattiki yılıdeki itib.,lyle 9.2 
ye ulaşmıştır. Buna karıın Ortak Pa
zar'dan TUrkiye ithalatı ortılama " SO 
dolayında seyretmektedir. Aynı durum 
ihracat için de ,eçerlidir. 

runu na deAinmek gerekiyOf'o Petrol bu
nalımının bUlÜn dolurdulu sonuçlll" 
dikkate alınırsa, bu bunJlımın ABD 'ye 
yaradıiı sonucuna varılır. Lenin "Ka
pitalist rejimde, durmadan bozuIJn den
geyi zaman zaman yeniden kurminın 
yolu, sanJyide krizler, politikJda sanı. 
lardır." diyor. ABD, aleyhine ,eliten 
dengeyi,  petrol bunJlımının yaranılı 
krizle yeniden kurma yoluna ıirmiı
tir. 

ORTAK PAZAR'IN 
ıÇ ÇELIŞKILERI 

OrtJk Panr. ekonomik biriilin &i
derek siyasi birlile dönll,mesine de yil
nelik bir ö,.ııt. Ancok bu&iJne kodir bu 
yönde sürdüriilen çok list dIlıeydeld 
çaıı.w henllı sonuç vermekten ...... 
IÖrtınUyor. Bunun temelinde. ortak .... 
nr'a Uye Wkeler _ındakl çelı,ld'" 
yabyor. "Kapltillımin ",Itslı 
y .... ı. Oruk puar ABD ııı,kllerinde ol
dulu kodir. Topluiula üye Dlk .... _ 
sındiki iliıkller açısından di ııeçerfl. 

Ticaret Bokonhlnıca son olarak ya
yınlanan r_di. "Roma Ancllafllllll 
tirım sektörüyle slnayl sektör ....... 
.. Ilanmı, olan bir çılw cıe.,...ı lIıe
rinde kurulmu,tur." deniyor. lIUrOCIıı 
öıellikle Frilll .. ve ItJlya'ya delinlUyor. 
Dilerlerine oranla ııö<eli olarak lInmIII 
yanındi aAır bastılı bu DlkeIerIn du
rumu dikka.. liınarak. TUrkiye açaı. 
din bir yak"'ıma varılmak I_Ivor. 

Gerçekten buaiin Ortak ...... ... 
rım .. l llrilnlerln c!oIqıml ldboriyte .... 
içinde tJm bır ç6ıtlmo ulqab/lnılf 
'II. Öıelllkle 'Ulya ve Fra .... ..... nda 
pek çok çelı,kller oIc1u1u .... 1. It.lya' 
nın ..... 1 olarak Topluluk lIYeSI Wka ... • 

le • .,awındiki mevcut Aniqmalara .y. 
kırı olarak divronmok ıorunda kIIcIıtı 
çe,ltll ıorlukları var. 

Topluluk Dyesl Dıkel . .... ında .. 
&üçlU durumda bulunan Almanya. Al
manya'nın Topluluk dı,ı Dçllndl Dlk_ 
re. öıel açllımw tostermek i ........ 101i 

Amerika Birleşik Devletlerinin, her 
yıl yeniden ıözden geçirip, yayınladılı 
"Genel Preferanslar Sistemi" var. Bu 
sisteme alınan Ulkeler, ABD ye Ihraç 
ettikleri Urtınlerde &ümrtık verıisi ındı· 
rimlerinden yararlanıyor. Bu ülkeler 
"ıelişme yolundaki Ulkeler" olarak ni· 
telendirıııYor. Bunl., listeye aıı.,.bll. 
dıklerı ölçUde. terclhll relimden y.,.,. 
Ianıyorlar. 

TüRKIYE'NIN ABD VE ORTAK PAZAR' LA DIŞ TICARETI ("I 

Biçimsel olarak böyle kurulan 
Ortıık Pan,'" dolru deierlendirebilmek 
bu birlile ıidiıin gerçek nedenlerini bil· 
meye balıı. Lenin 1915'de yudılı. 
"Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı üze
rine" bıtlıklı yazıda, bugUne ışık tutu
yor. Lenin şöyle diyor: "Kuşkusuz, ka
pitalistler ve devletler arasında bir anlaş
ma olarak Birleıik Avrupa Devletleri 
mümkUndUr. fakat hangi amaçlar için? 
Sadece, birleşmiı olarak Avrupa'daki 
sosyalizmi b�stırmak için, ve birleşmiş 
olarak laponya ve Amerika'ya karşı sö-

Amerikan tıcaret yasası, bu listeye 
alınacak Ulkelerin saptanması yetkisini, 
ABD başkanına veriyor. Tercihli sistem
den yararlanamıyan ülkeler, ABD'ye 
yaptılı ihracono gIImrtık verıisı ödemek 
zorunda. ABD bu olanaAı terbiyevi 
amaçlarla kullanıyor. Kendi çizdili 
çizıinin dışına düşen Ulkeler, Ameri
ka'ya ihracat yapabilme olanalını fiilen 
yitiriyor. 

1975 yılı için ABD Baıkanı Ford'. 
un açıkladılı "Genel Preferanslar"dan 
yararlanacak U1keler listesinde, TUrkiye' 
nin yer aimadıAı göriJldU. TUrkiye kira 
listeye alınmışdı. Bu karar TUrkiye'de 
bir ,ok etkisi yarattı. özellikle de Dış
işleri BakaniıAının ne denli etkin çalış
tılının dı somut bır gösterıesi oldu. 

1963 
Ithalat 30.6 

ABD Ihracol 13 .S 

ORTAK PAZAR Ithalat 40.2 
(Dokuzl.,ı Ihracot S3.1 

TUrkiye ABO'nin kara liste uyıu
laması karşısında bir yıl sUren uzun 
diplomotlk iıı,kllere ıiriımiı ve kendi· 
ni haklı gösterecek ıerekçeler hazırla
mıştır. Çok uluslu ,irketler olgusu nede. 
nlyle dışticaretin yönünUn kesinlikle 
saptanamıyacaAınl belirten Türkiye, bu 
yıl kıra listeden çıkabiımı,tir. Bu somut 
olgu, emperyalist-kapitalist sistemin, iç 
çelişkııerinin özellikle temelde puar 
paylaşımından kaynaklandıAını gösteri. 
yor. 

DUnya ölçeAinde bır somut örnek 
olarak dı, kısaca, yaratılan petrol so. 

1968 1972 1973 1974 
24.0 lS.8 12.2 8.8 9.2 
16.3 14.6 1 1 .7 9.9 9.4 

44.3 SO.6 53.0 54.7 45.2 
46.3 41.4 4S·1 46.4 46.8 

derece anlamlı. Bu açıllmlanl\l .... 1lJr.. 
kiye somutundan vermek oIanakh. 
TUrkiye'nin Ortok Panr'la bır _klı •• 
ııden süreç içinde bulunmuı, özelde 
ıeliştirilmek istenen Türkiye Almanya i. 
!iıkilerini Topluluk açosında� diha di 
jnlamlı bir duruma ıetiriyor. 

Almanya ile TUrkiye. 1975 yılı ...... 
ların. do'ru bır "Ekonomik Iıblrllll 
Komitesi" kurdular. Ortak Pazar Anlaı. 
�a!arının yanında böyle bir iıbirllll lllı' 
kosı son derece dikkatle delerlendirii. 
melidir. Bu komite ilk toplantısını 1 $  
Ekim 1915 d e  yaptı. GUndemlndekl 

sorunun kamuoyuna 
sağlanmı,tır. Türkıye Oruk 

iliıkllerinin bu&iln ..... dılı dılıey. 
bilimin p.Jmulıjının somut· . 

ORTAK PAZAR 

Oruk Puıır IS Mm 19S7 yı' ,di 
uıkenin (Almonya. ItJlya. Fran ... .lel· 

ve Lüksemburg) R. ma 
imzalamasıyı. kuruldu 1 

itibaren '"Iittere, Iri ". 
Danimırka'nı" da Topluiula bLI' 

Puar'<1 Uye ülke gyısı 9' 
Andıaşman," temel amacı, Uye 

giJmrUk birtiAi"; sal
uıke, birbirlerine karşı, 

SÜmrtik vergilerini, vergilerini, ver mik
kısıtlamalarını kaldırmayı, üçUncü 

ortık bir giimrtik tarifesi 
iilrmçlıyorlardı. 

. 

li,_kte ve bu aralarındiki aralarındiki ar iliıkilere 
yansımakladır. Emperyalist-k.a.pilallst 
dünyanın başını ABD çekmekle birlikte, 
ABD bu&ün Avrupalı ortakları.,. ve ıa· 
ponya'ya, Ikinci Dünya Sava.şının he
men sonrasındaki dönemde olduğu ka· 
dar söz ıeçirernernektedir... Türkiye, 
emperyalist ülkeler arasındaki bu reka
bet ve çelişmelerin alanı içindedir." 

Bu çerçeve içinde Ortak Pazar, Le· 
nin'in de çok açık bir biçimde belirtiAi 
ıibi emperyalist-kapitılist sistemin ken
di iç çelişkilerlnin bir ürünü olarak or
taya çıkmıştır. Esas ilirabiyle de, � A· 
merika'ya karşı bir tepkinin üriJnUdUr. 
Ancak bu emperyalizmin bütUnselliğin
den soyut deAildir. Onun iç çelişkileri
nin doAal sonucudur. Emperyalist-kapi
talist sistemin bu çelişkisinin somutunu 
Türkiye ekseni etrafında lösterrnek ola· 
naklı. 

KARA LISTEYE ALINAN 
TüRKİYE 

Tablodan da çok açık olarak ıörtıl .. 
bileceAi gibi, Türkiye'nin, Ortak Pazar'la 
1963 yılında imnladılı Ank .. Ank .. Ank a .. a .. Anlaı, 
ması sırasında, ABD'den ithalatı, " 30.6 
iken bu oran yılı .. itib.,lyle b'lyUk dU· 
ıU,le, ıöstermiı ve 1 974 de bu ıtü,U" 
genel ithalattiki yılıdeki itib.,lyle 9.2 
ye ulaşmıştır. Buna karıın Ortak Pa
zar'dan TUrkiye ithalatı ortılama " SO 
dolayında seyretmektedir. Aynı durum 
ihracat için de ,eçerlidir. 

yabyor. 
y .... ı. Oruk 
dulu kodir. 
sındiki 

Ticaret 
yınlanan 
tirım sektörüyle slnayl sektör ....... 
.. Ilanmı, 
rinde kurulmu,tur." 
öıellikle 
Dilerlerine 
yanındi 
rumu dikka.. 
din bir 

Gerçekten 
rım .. l llrilnlerln 
içinde 
'II. Öıelllkle 
pek çok 
nın ..... 1 
le • .,awındiki .,awındiki .,
kırı olarak divronmok ıorunda 
çe,ltll ıorlukları 

Topluluk 
&üçlU durumda 
manya'nın 
re. öıel 

Amerika Birleşik Devletlerinin, her 
yıl yeniden ıözden geçirip, yayınladılı 
"Genel Preferanslar Sistemi" var. Bu 
sisteme alınan Ulkeler, ABD ye Ihraç 
ettikleri Urtınlerde &ümrtık verıisi ındı· 
rimlerinden yararlanıyor. Bu ülkeler 
"ıelişme yolundaki Ulkeler" olarak ni· 
telendirıııYor. Bunl., listeye aıı.,.bll. 
dıklerı ölçUde. terclhll relimden y.,.,. 
Ianıyorlar. 

TüRKIYE'NIN ABD VE ORTAK PAZAR' LA 

olarak böyle kurulan 
dolru deierlendirebilmek 

ıidiıin gerçek nedenlerini bil· 
Lenin 1915'de yudılı. 

Birleşik Devletleri Sloganı üze
yazıda, bugUne ışık tutu

şöyle diyor: "Kuşkusuz, ka
devletler arasında bir anlaş
Birleıik Avrupa Devletleri 
fakat hangi amaçlar için? 

birleşmiı olarak Avrupa'daki 

Amerikan tıcaret yasası, bu listeye 
alınacak Ulkelerin saptanması yetkisini, 
ABD başkanına veriyor. Tercihli sistem
den yararlanamıyan ülkeler, ABD'ye 
yaptılı ihracono gIImrtık verıisı ödemek 
zorunda. ABD bu olanaAı terbiyevi 
amaçlarla kullanıyor. Kendi çizdili 
çizıinin dışına düşen Ulkeler, Ameri
ka'ya ihracat yapabilme olanalını fiilen 
yitiriyor. 

1975 yılı için ABD Baıkanı Ford'. 
un açıkladılı "Genel Preferanslar"dan 
yararlanacak U1keler listesinde, TUrkiye' 
nin yer aimadıAı göriJldU. TUrkiye kira 
listeye alınmışdı. Bu karar TUrkiye'de 
bir ,ok etkisi yarattı. özellikle de Dış

1963 
Ithalat 30.6 

ABD Ihracol 13 .S 

ORTAK PAZAR Ithalat 40.2 
(Dokuzl.,ı Ihracot S3.1 

TUrkiye ABO'nin kara liste uyıu
laması karşısında bir yıl sUren uzun 
diplomotlk iıı,kllere ıiriımiı ve kendi· 
ni haklı gösterecek ıerekçeler hazırla
mıştır. Çok uluslu ,irketler olgusu nede. 
nlyle dışticaretin yönünUn kesinlikle 
saptanamıyacaAınl belirten Türkiye, bu 
yıl kıra listeden çıkabiımı,tir. Bu somut 
olgu, emperyalist-kapitalist sistemin, iç 
çelişkııerinin özellikle temelde puar 
paylaşımından kaynaklandıAını gösteri. 
yor. 

24.0 
16.3 

44.3 
46.3 

derece anlamlı. 
kiye somutundan 
TUrkiye'nin 
ııden süreç 
ıeliştirilmek 
!iıkilerini 
jnlamlı bir 

Almanya 
ların. do'ru 
Komitesi" 

�a!arının 
kosı 
�
kosı 
� !
kosı 

!
son 



i VE ORTAK PAZAR 

ÇIKMAZI, 
TORKIYE'NIN AZGEUŞMIŞ OLltELERLE TICARI ILIŞKI KURMASıNı ENGELLEYEN ORTAK PAZAR, TOR KIYE' N IN i i i
RACATINA KOLAYlıKLAR SACLAMAKTAMIDIR? TEK KELIME ILE YANıT VERMEK GEREKIRSE: HAYıR. TORKIYE TA
RIMSAL YAPıYA SAHIp BIR OLKE. SATABILECECI ÜRÜNLER TARIMSAL. ANCAK MEVl'UY AN LAŞMALAR. TORKI
YE'NtN TARlMSAL ORÜNLERINI TOPLULUCA ELVERIŞLI KOŞULLARDA SATAUILMESINE OLANAK VERM IYOR. 

LA�jMII,LAII(, TORK1YE'NIN YERINE GtrlRMESI GEREKEN YOKOMLOLO KLEItINf 
ARQfML '{",VIZLERDE, ORTA K  PAZAR, A N LAŞMAL.,o\RI 
YONb.!W TALEPLERIN GöROŞO LMESINI SOREKU 

rnılALllnNll<". s/F1R COMROK UYGULUYOR. 

en önemli madde, Türkly.'y . .. lecek 
Alman ..,mayeslne sallinibilec.k 
kOliylıklardl. Bu komll. çilıımalırını 
sürdilrilyor • 

Daha önce çok yazıldı "Hilka 
Teorl.ı". Almanyi, söıde Arap ülk.l.ri· 
ne Ihraç .tmek Ol.re, Türkly.'de yıtı· 
nmlır yoııacak. Böylece Türkly.'nln 
hem Isılhdam sonınu çöıOmlenecek, 
hem de Ihracatı irtacak. Ancak, Alman· 
ya'nın Türkiy. BUyük.lçl,inin, hiç bır 
zaman unutulmlması aereken bir sözü 
_. TOSIAO'ln bir ıoplinıısındı VUI'JU' 
landı. "Tllrkiy. 2000 yılının 80 milyon 
rıOfusIu bUyük bır tOkeıim ülk.,ldlr." Bu 
cüml. AlmanYi'nın Türkly.'y. bakıı 
ıçısını vuI'JUluyor. Tllrkly., AlmanYi 
ıçın sömIIrOlmey. yıraYin büyük bir pa. 
urdır ve Almanyı bu pazar utrunı 

.... kılllnde Ortak Pazar Anliımilırı· 
nın öteslnd. ll lıkll.r. �. ,Irer. 

TÜRKIYE ÜZERINDE 
ORTAK PAZAR DENETlMI 

Almin ..,may •• lnln Yilnııca Türki· 
y.'yi sömürmek ü .... ,.Imek iSl.dlllni 
ve Türkly.'nln Ortak Pı ... ·i balımlılı· 
Aını somullıyın bır olıu dı, Türkly.'. 
nın öı.lllkl. II ı.liımlı OIk.l.rle kura· 
cılı ticıri ilitkilerde ortaya çıkıyor. TUr· 
klye ile Ortak Panr arasındakı mevcut 
anla,malar çerçevesinde, Türkiye. üçün· 
cü ülkelere tanıdı!. özel tavizleri aynen 
toplululı da uygulamak zorunda. 

Bu durumdı, Türkly.'nln üçüncü 
ülk.l.rl. kurıcalı ıicari illıkll.rd • •  IInl 
kolunu bıllıyor. Oı.lllkl. Orta Dolu 

Ulkelerine açılım yapmak Isteyen Türki· 
ye. bunu aerçekleştlremiyor. Türkiye
nin bu konudı Ortak Pinr nezdinde 
girişimleri Vir. Ancık bugüne kıdır 
olumlu bir .onuç ilıbllmi, d.llI. 

Son yıpılın glri,iml. ilgili olırık, 
Ticıret 8akınlıll'ncı son olırık hIlır
Iının rıpordı, Ortaklık Komitesi'nde 
ıörü,ül.cek olın Türkly.'y. lIi,kin rı· 
por tJ.slıAındın söz edilerek bu konu yı 
yer veriliyor. Tıslıku. "olumlu yık lı
şımiırın" bulundulundın sözeden Ticı· 
ret Bıkınhlı rıporu, ıncık istenilen so
nucun elde edilemedillni belirtiyor ve 
wlılın "bir ön mUsaıde gereline" yer 
verdili vurgulınıyor. 

Türkiye'nın üçüncü ülk.l.rl • •  Iv.· 
rl,1i lic .. 1 iıı,kll.r kurm.sını lIi,kln or· 
taklık balından dolan bu sınırlımılırın 
giderilmemesi, Almın sermıyesinln ih
raç oiınıklırını ileri sürerek Türkly.'y. 
girmek ist.meslnd.kl .... kç.yl hıvıdı 
bınkıyor. Ayrıcı ıerçek nedeni, yınl, 
TÜrkly. 'yi bUyük bir pal" olırak ıör.n 
.... ç.k ned.nl d. ıÇlll çıkırıyo,. 

Bu olıunun bır dil .. ön. mil Yinı 
da, Türkly.'nln n.,ıı bır balımlılık ili,. 
kisi içinde oldulunu ıöstermesidlr. Or· 
tak Puır Anlı1mıları, TUrkiye'nln tlcı· 
ri iilıkilerini dıh i d.n.llml lllını ılmı,· 
tır. TUrklye'�in bu çerçeve ıçınde Top
lululun onlYlimıdlll ııı,kll.rln Içine 
ılrme olinılı kalmamıııır. 

TÜRKIYE - ORTAK PAZAR 
TICARI ILIŞKILERI 

Türkly.'nln az l.lllmll OIk.l.rl. il· 
cari lIi,kl kurmasını enaelleyen Ortak 
Pııar, Türkiye'nın Ihracatına kolaylık· 
i .. .. llımıkta mıdır? Tek kelimeyle yı· 
nıt vermek gereklrıe: Hayır. Türkıye ta
rım .. 1 yıpıyı .. hıp bır ülk •. Sıtabll.c.11 
ürUnler tarımsal. Ancık mevcut anla,
malar, TUrklye'nln tarımsal ürUnlerinl 
Toplululı .Iverlıll koıullırdı .ıtabilm.· 
sine olanak vermiyor. 

Her ,eyden önce. Anla1malar. Tür· 
klye'nin yerıne getirmesi gereken yü· 
kümıttıükl.rlnl bır Ilkvlme bıll.mıı d.· 
iii. Oı.lllkl. tarım .. 1 tavlıl.rd., Ortak 
Paıır, anb" malırın gereli olarak masa 
batına dahi oturmuyor, Bu yöndeki ta
I.pl.rln görüşülm •• lnl .Ur.kll erteliyor. 
Buna kartın Topluluk, sanayı UrUnlerl 
ithalatında, sıfır gümrük uyguluyor. TUr
klye'nln neyi satıp neyi satamayacalını 

çok iyi bil.n Ortak Pu .. , pamuk Ipllll. 
ni sanayı UrilnUnden sıymayırak, TUrki
ye'nin önemli ihrıç potansiyeline sahip 
olduAu bu ürün. ıümrük v.rll'l uyıulu· 
yor. Oaha dı önemlisi, Topluluk Uyesi 
ıngıltere'nin, Türkiye çıkl$1ı pamuk Ipli. 
line uyguladılı miktar kısıtlamasına 
kırşı tavır ılmıyor. 

Türkly.'nln tarım IIrOnl.rl lçln "Yu· 
nan ReJimi" uygulanması talebi, Ticaret 
Bakanlılı'nın raporunda belirtildiline 
aöre reddediliyor. Raporda "Gerçekten 
Kıımi Proıokol ı.nelllkle Toplululun 
yaş meyve ve sebzeler, yallı maddeler 
ve meyve ve sebzelerln ışlenmesınden 
.. Ilınmıı ürünl.r ,.kıöri.rln. ılrmekı. 
olın çok .. yıdıkl ürün Için Türkly. yı· 
rarına herhangi bır tıcarı kolaylık öngör
m.dlli" belirtiliyor. 

Türkiy. ii. r.kıbel .d.bll.c.k du· 
rumda bulunan, ancak Türkıye gibi, Or· 
tak Panr'lı ortaklılı ,id. n bır yoldı 
t)ulunmıyan Akdeniz OIkelerl, TUrklye'
Y. oranlı bUyük taviıl.r ıiıbiliyor. R.· 
pordı bu konudıkl hüküm ıöyl. v.rlll· 
yor: "Bu ı.rç.kl.r k .. ,ısındı, dil .. Ak· 
d.nlı ülk.l.rln. pek .Iv.rlıll Ilc .. 1 ko· 
laylıklar tanımı, ve tanıyacak TopluIu
lun. bu ülkelerin salladıkları preferans 
mırllarının bell'ii bır ölçüd. gld.rll.bll· 
mesine yönelık Türk zenglnleştlrme tek
lifl.ri ... büıünüyı. redd.ıml, bulundu· 
lunun öne sUrUlmesl yanlış olmayacak-
tır." 

Bu alinda v.rll.bll.c.k p.k çok ör· 
nekden biri de domates salçasına ııı,kln. 
Yunanıstan, bu üründe, muafiyetten, 
Fas, Tunus, Ceııylr, Ispanya ve Portekız 
" 30 indirimden ynırlanırken, Türkıye 

halen bu mıdde Uıerinde müzakere ha· 
lindedir. Diler Akdeniz Ulkelerine uyıu· 
lanan rejim Türkiye'ye uyıulanmımak· 
tadır. 

SONUÇ 

Türkiye · Ortak Pazar Ilişkileri, bir 
baAımlılıAın ifıdesi olırık ba$ladl ve ae-
n,tI. 1963'lerde Artık Paur'a ıiri, kını· 
rı alınırken. esemen ıüçler kendi min· 
tıklırı içinde dahi ciddi bir deA.rl.ndir. 
me yapmış delillerdi. Yunanlsun'ın or
taklık için ba,vurrmsı, TOrkiye'nin de 
ba,vurmısı için yeterli neden olırak ,6-
rilimü, ve Lozan Anla,masına imıı JLın 
ınönü, 40 yıl sonnı bir balımhhk ınııı· 
masını Imulım.ıda, bu mintık içinde 
sıkınca lörmemi1ti, 

Ekonomik koıullınn böylesine da· 
yıımısını ratmen buatın hill .ynı u· 
vıllı mıntık •• ç.rlldlr. Ortık Puır 
"Özel IhtiSiS Komisyonu" raporuna, 
Dıılılerı Bak.nlılı'nı ı.m.llen kıtılın 
dlplomıı, rıporı koydulu kırııı lörül 
YIZl,lnda "... nihayet konunun siyasi 
ı.meli ii. bırlıkı. mütalal .dllme.1 u· 
ruret ta,ır." diyor, Buradaki yaklaşım, 
Türkiy.'nln bilımlılılını iıı,kin olmı· 
yıp, o h.r umınkl bilinçli dır lörüılO· 
lUk çerçevesinde, TUrkiye-Yunanistın 
Ilişkilerinde, balımsıılılı yitirme bahası· 

Türkiye daha bır süre, Ortak Paur 
i1i,kllerini "Iyileştirme" çabalarını sUr. 
dÜ,.c.I. b.n,.r. Çünkü CHP d. bu ko· 
nuyı AP·d.n farklı yıklıımıyor. Sanıyl. 
cl kesim. Ithalatçıların yaygilralımn. 
rılmen, giderek tehlikeyi kavrar görUnU
yor. Ancak bunlar sorunu çözmeye yet
miyor, Gerçek çözüm reçetesi gene sos· 
yallstlerde. Ortaklıla son verelim, 

yazıldı "Hilka 
Almanyi, söıde Arap ülk.l.ri· 

Türkly.'de yıtı· 
Türkly.'nln 

çöıOmlenecek, 
Ancak, Alman· 

hiç bır 
bir sözü 

VUI'JU' 
milyon 

ülk.,ldlr." Bu 
bakıı 

AlmanYi 
bir pa. 
utrunı utrunı 

Anliımilırı· 

ÜZERINDE 
DENETlMI 

Yilnııca Yilnııca Türki· Türki· 
iSl.dlllni 
balımlılı· 
Türkly.'. 

OIk.l.rle kura· 
çıkıyor. TUr· 

arasındakı mevcut 
Türkiye. üçün· 

vizleri aynen 
zorunda. 

Türkly.'nln üçüncü 

girişimleri Vir. Ancık bugüne 
olumlu bir .onuç ilıbllmi, d.llI. 

Son yıpılın glri,iml. ilgili olırık, olırık, 
Ticıret 8akınlıll'ncı son olırık hIlır
Iının rıpordı, Ortaklık Komitesi'nde 
ıörü,ül.cek olın Türkly.'y. lIi,kin rı· rı· 
por tJ.slıAındın söz edilerek bu konu yı yı 
yer veriliyor. Tıslıku. "olumlu yık lıyık lı
şımiırın" bulundulundın sözeden Ticı· Ticı· 
ret Bıkınhlı rıporu, ıncık istenilen so
nucun elde edilemedillni belirtiyor ve 
wlılın "bir ön mUsaıde gereline" ine" yer yer 
verdili vurgulınıyor. 

Türkiye'nın üçüncü ülk.l.rl • •  • •  Iv.· • •  Iv.· • •  
rl,1i lic .. 1 iıı,kll.r kurm.sını lIi,kln or· or· 
taklık taklık balından dolan bu sınırlımılırın sınırlımılırın 
giderilmemesgiderilmemesi, Almın sermıyesinln ih
raç raç oiınıklırını ileri sürerek Türkly.'y. Türkly.'y. 
girmek girmek ist.meslnd.kl .... kç.yl ist.meslnd.kl .... kç.yl ist.meslnd.kl .... hıvıdı hıvıdı 
bınkıyor. bınkıyor. Ayrıcı ıerçek nedeni, yınl, yınl, 
TÜrkly. TÜrkly. 'yi bUyük bir pal" olırak olırak ıör.n 
.... .... ç.k ned.nl d. ıÇlll çıkırıyo,. çıkırıyo,. 

Bu olıunun bır dil .. ön. mil mil Yinı Yinı 
da, da, Türkly.'nln n.,ıı bır balımlılık ili,. ili,. 
kisi kisi içinde oldulunu ıöstermesidlr. Or· Or· 
tak tak Puır Anlı1mıları, TUrkiye'nln tlcı· tlcı· 
ri ri iilıkilerini dıh i d.n.llml lllını ılmı,· ılmı,· 
tır. tır. TUrklye'�in bu çerçeve ıçınde TopTop
lululun lululun onlYlimıdlll ııı,kll.rln Içine Içine 
ılrme ılrme olinılı olinılı kalmamıııır. kalmamıııır. 

TÜRKIYE - ORTAK PAZAR 
TICARI ILIŞKILERI 

Türkly.'nln Türkly.'nln az l.lllmll l.lllmll OIk.l.rl. OIk.l.rl. il· il· 
cari cari lIi,kl kurmasını enaelleyen Ortak Ortak 
Pııar, Pııar, Türkiye'nın Ihracatına kolaylık· kolaylık· 
i .... .. llımıkta mıdır? Tek kelimeyle yı· yı· 
nıt nıt vermek gereklrıe: Hayır. Türkıye tata
rım rım .. 1 yıpıyı .. hıp bır ülk •. Sıtabll.c.11 Sıtabll.c.11 
ürUnler ürUnler tarımsal. Ancık mevcut anla,anla,
malar, TUrklye'nln tarımsal ürUnlerinl ürUnlerinl 
Toplululı .Iverlıll koıullırdı .ıtabilm.· 
sine olanak vermiyor. 

Her ,eyden önce. Anla1malar. Tür· 
klye'nin yerıne getirmesi gereken yü· 
kümıttıükl.rlnl bır Ilkvlme bıll.mıı d.· 
iii. Oı.lllkl. tarım .. 1 tavlıl.rd., Ortak 
Paıır, anb"anb" malırın malırın gereli olarak masa 
batına dahi oturmuyor, Bu yöndeki ta
I.pl.rln görüşülm •• lnl .Ur.kll erteliyor. 
Buna kartın Topluluk, sanayı UrUnlerl 

olduAu olduAu bu ürün. ıümrük v.rll'l uyıulu· 
yor. yor. Oaha dı önemlisi, Topluluk Uyesi 
ıngıltere'nin, ıngıltere'nin, Türkiye çıkl$1ı pamuk Ipli. Ipli. 
line line uyguladılı miktar miktar kısıtlamasına kısıtlamasına 
kırşı kırşı tavır ılmıyor. tavır ılmıyor. 

Türkly.'nln tarım IIrOnl.rl lçln "Yu· 
nan nan ReJimi" ReJimi" uygulanması uygulanması talebi, talebi, Ticaret Ticaret 
BakBakanlılı'nın raporunda belirtildiline belirtildiline 
aöre aöre reddediliyor. Raporda "Gerçekten "Gerçekten 
Kıımi Kıımi Proıokol ı.nelllkle Toplululun 
yaş yaş meyve ve sebzeler, yallı maddeler maddeler 
ve ve meyve ve sebzelerln ışlenmesınden ışlenmesınden 
.. .. Ilınmıı ürünl.r ,.kıöri.rln. ılrmekı. ,.kıöri.rln. ılrmekı. 
olın olın çok .. yıdıkl ürün Için Türkly. yı· yı· 
rarına rarına herhangi bır tıcarı kolaylık öngöröngör
m.dlli" m.dlli" belirtiliyor. 

Türkiy. ii. r.kıbel .d.bll.c.k r.kıbel .d.bll.c.k du· du· 
rumda rumda bulunan, ancak Türkıye gibi, Or· 
tak tak Panr'lı ortaklılı ,id. n bır yoldı 
t)ulut)ulunmıyan Akdeniz OIkelerl, TUrklye'OIkelerl, TUrklye'
Y. Y. oranlı bUyük taviıl.r ıiıbiliyor. ıiıbiliyor. R.· 
pordı pordı bu konudıkl hüküm ıöyl. v.rlll· 
yor: yor: "Bu ı.rç.kl.r k .. ,ısındı, ,ısındı, k .. ,ısındı, k .. dil dil .. .. Ak· 
d.nlı d.nlı ülk.l.rln. pek .Iv.rlıll Ilc .. 1 ko· 1 ko· 
laylıklar tanımı, ve tanıyacak TopluIuTopluIu
lun. bu ülkelerin salladıkları preferans preferans 
mırllarının bell'ii bır ölçüd. gld.rll.bll· gld.rll.bll· 
mesine yönelık Türk zenglnleştlrme tektek
lifl.ri ... büıünüyı. redd.ıml, bulundu· bulundu· 
lunun öne sUrUlmesl yanlış olmayacak-olmayacak-
tır." 

Bu alinda v.rll.bll.c.k p.k çok çok ör· ör· 
nekden biri de domates salçasına ııı,kln. salçasına ııı,kln. 
Yunanıstan, bu üründe, muafiyetten, muafiyetten, 

tadır. 

SONUÇ 

Türkiye · Ortak Pazar 
baAımlılıAın ifıdesi olırık ba$ladl 
n,tI. 1963'lerde Artık Paur'a 
rı alınırken. esemen ıüçler 
tıklırı içinde dahi ciddi 
me yapmış delillerdi. Yunanlsun'ın 
taklık için ba,vurrmsı, 
ba,vurmısı için yeterli neden 
rilimü, ve Lozan Anla,masına 
ınönü, 40 yıl sonnı bir balımhhk ınııı· 
masını Imulım.ıda, bu 
sıkınca lörmemi1ti, 

Ekonomik koıullınn 
yıımısını ratmen buatın 
vıllı mıntık •• ç.rlldlr. 
"Özel IhtiSiS Komisyonu" 
Dıılılerı Bak.nlılı'nı ı.m.llen 
dlplomıı, rıporı koydulu 
YIZl,lnda "... nihayet 
ı.meli ii. bırlıkı. mütalal 
ruret ta,ır." diyor, Buradaki 
Türkiy.'nln bilımlılılını 
yıp, o h.r umınkl bilinçli 
lUk çerçevesinde, TUrkiye-
Ilişkilerinde, balımsıılılı 

Türkiye daha bır süre, 
i1i,kllerini i1i,kllerini "Iyileştirme" 
dÜ,.c.I. dÜ,.c.I. b.n,.r. Çünkü 
nuyı nuyı AP·d.n farklı yıklıımıyor. 
cl cl kesim. Ithalatçıların 
rılmen, giderek rılmen, giderek tehlikeyi 
yor. yor. Ancak bunlar sorunu 
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HASANÇELEBI DEMIR ÇELIK 

TESISLERINDE GREV 

Maı.tya ııfnin Hekimhan ilçesi do· 
layları, madencilik bakımından zengin 
bir bölge. Bu madenierin bir bölümü ö
zel bir şirketin elinde. Bu şirket, Hekim
han'ın zen,in demir rezervlerinin bir 
bölümünü 16-20 yıldan beri işletiyor. 

MTA'da uzun bir süreden sonra böl
gede araştırmalarda bulunur. Bu araş
tırmalar sonucunda, Hekimhan'm Ha
sançelebi bölgesinde, zengin demir ya
taklarına rasılanıyor. Türkiye Demir çe· 
lik ışletmeleri Genel Müdürlü�ü, bu 
rezervleri işletmeye karar verir. Hazine· 
den bunun için fon ayrılır. ışyerine, 
işçi alınır. ÇeşiUi araştınna1ara göre, 
&öz konu.u rezerv, tam kapasite ile iş
Idilmeye başlandıRında, böıgede bin
lerce işçi çalışacaktır. 

DEV-MADEN-IŞ 

Bu arada, Sivas Malatya bölgesin· 
d�ki maden işçilerinin örgüUenme çalış
maları da sürmektedir. Yilr:!deki maden
Ierde çalışan işçiler, Genel Merkezi Si
vas'ta bulunan TOMBA(;·ış 'e üye olur· 
lar önce. Sendika, Hasançelebi bölge
sinde çalışanlar için Malatya Bölge Ça
lışma MüdürlüRü'ne başvurur. Yetki a
lır. 

TOM-BAC-Iş, Haziran ayında ola
lan Genel Kurul toplantısını yapar. Bu 
toplantıda sendikanın adı, DEV-MA
DEN-ış olarak deRiştariHr. Ayrıca DISK 
e katılma karan alınır. Bu katılım, DıSK 
in üçüncü işkolunda üye bulunan MAB
ıŞ'e katılarak ,erçekleştirilecektir. 

Sendika, üyesi işçiler adına toplu 
iş sözleşmesi ,örü,melerini başlatmak 
üzere Türkiye Demir Çelik ışletmeleri 
Genel Müdür!üRü'ne çaRırıda bulunur. 
Ç.'ırıyı .ıan ,enel müdür Ruşen Gezici 
hemen MSP'1i Çalışma Bakanı Abdülke· 
rim Dolru'yu arar. Asıl gelişmeler, bun
dan .onra b .. lar. 

SENDIKA DOŞMANLARI 

Gezici ile DoRru 'nun endişeleri belli 
Bir kere sendika hem devrimci, hem de 
DISK'e katılma kararı almış. Yapılacak 
olan da bellidir: Ne yapıp edip, bazı ge
rekçeler bularak, bu sendika ile toplu 
görüşmelere oturulmamalıdır. 

Bunun için önce baskı yöntemleri 
denenir. Işçilere "DEV·MADEN-IŞ'Len 
ayrılmadıklan taktirde işyerinin kapatı
lacaRı" tehdidi tavrulur. ÇoRu köyden 
gelen işçiler önce bu tehditlerle geriler
Ier. Ancak sendikanın uyarılan sonucun
da, ,erçekıeri anlarlar. Bu durumda, 
tehditler başarıya ulaşamaz. 

Bunun üzerine, yeni tertiplere girişi
lir. Bunlar da baskı tedbirleridir. Kara
bük'ten 15 silahlı kişi getirilerek, "bek· 
çi" adı altında işyerine yerleştirilir. 
Baskılar artar. 3 işçi, gerekçesiz olarak 
işten atıhr. Ancak işçileri yıldırıp cay
dırmak mümkün delildir. 

Niyetli olan için çare tükenmez de
nilir. Yakasını devrimci sendikadan kur· 
Larmak isteyenler başka bir yol dener
ler bu kez. Genel Müdürlük, sendikaya 
gönderdiRi bir telgrafta, toplu sözleşme 
ıörü,melerine katılmama gerekçesi ola
rak şunları göstermektedir: 

"Malatya Bölıe Çalışma Müdürlü'n· 
den alınan yetki, TOMBAC-lş Sendika
sına verilmiştir. Oyu .izin &endikanız 
DEV·MADEN·IŞ'tir. Ve üyesi bulunma
maktadır" 

Böylece, genel müdürlük, ortada iki 
ayrı sendika varmış ,ibi tahrifal yap· 
makla, bir de işçilerin isıifa edeceRi gi
bi bir önyargı ile niyeLi açıla vurul
maktadır. 

IMZALATILMAK ISTENEN ıŞ AKTı 

Baskılar, bqka yönden de &Ürdürii
lıir. ışçileri hiçbir hak iddia etmeden 
atabilmek için görülmemiş bir iş akdi 
imzalatılmaya çalışılır. Bu iş akdine gö
re, "mesai ve ahvalden memnun kalın· 
madlRı t.a.kdirde, iş akdinin sona erme· 
sinden önce hak talebinde veya Lazminat 
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o RGUTLENMENIN 
talebinde bulunmadan" i,çiler işten atı
labileceklerdir. Ostüne üstlük işçiler 
"kusurlu hareketlerinden ötürü şantiye 
müdür şem,inde veriıecek her türlü ce
zai kesintiyi kabul etmek" zorundadır
lar. Ancak işçiler, bir ııüreden beri oy
nanan oyunlarm farkmdadırlar. Sendika· 
larına danışarak, bu akdi imzalamama 
kararı alırlar. Bu oyun da bozulmuştur. 

BILFER ORNEGI 

Işçilerin bilinçli tutumunun ve ka· 
rarlılılın bir diRer nedeni de 15-20 yıldır 
bölgede madencilik çalı,malarını sürdü
ren BILFER adlı özel şirketin ortaya 
koyduRu örnektir. 

Bilfer bir yandan böıgenin maden· 
lerini sömürürken, diRer yandan bölge 
halkını boRaz toklu�una çalıştırmakta
dır. Işçilere hiç bir güvence vermemek
te, işçileri istediRi zaman atmakta, ki
mi zaman ücretlerini dahi vermemekte· 
dir. ışçiler Bilfer deneyinden, örgütsüz
lüRün, sendikasızhAın ya da patron bes
lemesi sarı sendikacılıRın ne olduRunu 
somut olarak görebilmektedir. 

Bu arada, işçilere karşı tezgahla
nan oyunların ardı arkası gelmemekte
dir. Bu kez yine Karabük'ten bir kaç 
faşist sendikacı getirilir, işçileri "örgüt
lemek" üzere bunlar seferber edilir. 
Ancak, işçiler bu sarı çeteye de gere
ken dersi verir. Hiç itibar etmez san 
çetenin söylediklerine ve faaliyetine. 

Artık DEV.MADEN-Iş sendikası
nın bütün bu ,ırişimler karşısında yapa
bileceli bir tek şey kalmıştır. Grev. G
rev kararı alınır. Karar ilgililere duyuru
lur. Karar 10 Eylül günü uygulamaya 
konur. 

MAB-Iş, trevi tüm gücü ile destek
lemeye karar verir. 

DEV-MADEN-ıŞ'in Sivas'ta altı ay
dır &üren bir başka (revi daha vardır. 
Tüm baskılars karşı kırılamamış, tersine 
Sivas'taki ilerici kuruluşların da des
teRini alarak sürdürülmektedir. Yeni 
grevciler için olumlu bir örnek teşkil et
mektedir bu grev. 

DEV·MADEN-IŞ Sendikası Genel 
Başkanı Nedim Şayhüseyinollu grev 
hakkında şunları şöylüyor: 

"Düzeni ve düzenin çelişkilerini iyi 
biliyoruz. Yaaa1arl, hukuku, demokrasi· 
yi, demokratik örgütleri tanımayanlar 
onlar. Biz, gücümüzü yiRit maden ili
çilerinden, desteRimizi yörenin ilerici 
ha1kından ve güçlerinden alıyoruz. ına
nıyoruz ki, emekçiden yana tüm yurtse· 
verler, aydınlar, demokratik örgütler bizi 
destekleyeceklerdir. Inançlı ve kararlı· 
yız." 

• 
[JUGAY'DA KANUNSUZ 

LOKAVT 

ı"verenlerin yasadışı uygulamaları 
.ürüyor. Yasadışı uyııulamalar, sendika
laşka ııirişimlerinin yanı"ra, sendika de
itiştirip devrimci sendikalarda birleşmek 
isteyenlere karşı da büyük bir koz olarak 
kullanılıyor i,verenlerce. Bunun 80n 
Örneklerinden biri, Ankara'da Bügay 
Kollektif Şirketi'nde ıörüldü. Bügay'da 
olanları anlatan bir okuyucu mektubu
nu .unuyoruz: 

"Bizler, Bügay Koli. Şirketi teknik 
elemanları olarak bir seredir bu işye
rinde çalışıyoruz. Yasaların bizlere 
tanıdıitı en doAal hak olan, örgütlü ve 
sendikalı çalışma iıtemimizi gerçekle,· 
tirrnek için DISK'e baalı Sosyal·lş Sen· 
dikuına bir .üre önce başvurduk. Sen· 
dikamız, gerekli ililemleri tamamlayarak, 
geçtilimiz ayın sonlarında toplu i, söz· 
leşmesi bildiriminde bulundu. Toplu 

sözleşme çaRırısından sonra, i,verenin 
bizlere karşı tutumunda 'u ,eliı;meler 
oldu: 

Büronun mü.tahdemi olarak çalışan 
arkadaşımız, işveren tararından çalırıl
dı. ışveren, kendisine, bizlere ve sendi
kamlZ& akla gelmedik haraketlerde bu
lundu. Bir de 'sendikadan korkmadılını 
ve yarın tek tek heaapla,acalını' söyle
di. 

Ertesi iÜn işveren teker teker hepi
mizi çatırdı. Parasal teklifierle, bu olma
dılında baskı ve tehditlerle sendikasız 
çalışmamız gerektilini söyledi. ı,vere· 
nin bu istekleri, bütün işçi arkadqlar 
tarafından kesinlikle reddedildi. 

Aynı ııünün akş&ml, işveren bizleri 
yeniden Lopladı. 1976 yılında i, almadı
Iİ gerekçesi ile yıllık iznini kullanan bir 
arkadaşımız dahil, II ki,inin iş akdini 
feshettiRini söyledi. Işten çıkarma bu 
sözlerden itibaren geçerli olacaktı. Bun-

dan ıonra, çıkı, belgelerini ve tumlnaı 
kaRıUarını imzalamamızı i.tedi. Hiç biri
miz imza atmadık. 

Ertesi gün .. bah inerimin ,.Idili
mizde, ifYerinin kapalı oldulunu lör
dük. Bir ü.t kata çıktık. t,veren Galip 
Polat'a çalı,mo i.tedilimizi, bıldırdik. 
tuerini açmuını i.tedik. Bunun üzerine 
i,veren "sendikamz olarak çah,mak ia
terseni% buyrun. Yok eler .. ndikada ia
rar eder .. niz aizleri i,ten attım" diye ce
vapladı bizleri. 

Bunun üzerine .. ndikamlZlı bqftll'
duk. Sendikadan bir yetkili, i'.ere .... 
,örü,mek i.tedi. t,veren'in cevabı ... 
'sendikalı işçisinin olmadıR., bu nedenle 
bir sendika yetkili.i ile ,örii,emeyeceli
ni' bildirme yolund. oldu. 

Böylece işverenin kanulUU% lokan 
uyculamuı içinde oldulunu bir tuta
nakla tesbit ettik. I,verenin yasa d,.ı tu
tumuna kar,ı mücadelemiz alirecektir. to 

MUCLA'DA INŞAAT ıŞÇiLERI 

UYANIYOR 

Türkiye'de çalışanların en örgütsüz, 
bu nedenle de en çok ezilen, sömürülen 
ve haksızlıRa uRrayan kesimlerinden bi
rini inşaat işçileri oluş'uruyor. Inşaat 
işçilerinin çilesini Türkiye'nin dört bir 
yanında günlük örnekleri ile izlemek 
mümkün. Mulla'da cereyan edip buraya 
aktaracaklarımız, yalnızca bir örnek. 

MuRla iline balh Milu ilçesinin 
Kıyıkışlacık köyü, güzel bir koya sahip. 
Bir anonim ,irket, bir müteahhit aracı
hlı ile bu koyun en güzel bölümünü, 
zamanında metre karesi 3.6 TL. karşı
hRı kapatılmış. Şirket buraya villa tipi 
evler in,a etmek üzere faaliyete ,eçiyor. 

ınşaat 1970-71 yıllannda b."hyor. 
Halen devam ediyor. Inşaata1anında o 
günden bu yana yüzlerce i,çi, çall,m,., 
çalışıyor. Bunların hiç bir güvenlili ol
madlRı gibi, üstelik de sendikasız. Çe
şitli iş kazaları sonucunda gözleri par
maklarını kaybedenlerin sayısı oldukça 
kabarık. 

örgüt.üzlük, bir b."ka dert. örne
lin, bir patlaml. sonucu ıözünü kaybe
den Diyarbakır'lı i,çi ıuet A.lan, pat· 
ronun girişimi ve doktorlarla anlaşmuı 
sonucu gözünü "katarl.kt" nedeni ile 
kaybettiRine dair rapor alıyor. Baıkılar 
wnucu, örgütsüzlük sonucu böyle du
rumlarla kar,ılaşılıyor. 

Geçenlerde, bu inşaattı. ilk kez bir 
sendikalaşma giritimi oluyor. Patronla· 
nn tepkisi de çok sert oluyor. 

Sendikalaşma giri,imlerlnin başını 
çeken Adil Kaypak 19 AQuilo, günü 
patronun adımları tarafından linç edil· 
meye çalışılıyor. Olayın şahitlerinden 

kahveci Mehmet Bozan, tqaron Ra&lP 
Özcan ve raporlu Adil Kaynak olayı 
şöyle anlatıyorlar: 

"Kahvenin kaplUnı kırarak içeri 
,ırdiler. Ratlarında ,antiye müdürü 
Kemal bey, tqaron ıbrahim, Recep öz
dolru vardı. Bunlann tümü de patro
nun adamları. "Vurun, öldürün, deni
ze .tm" diye baRnyorludl. Daha mara 
Kaynak'ı belki de öldü urup bırakıp "ı
tiler. Nasıl kurtulduluna bizler de pt
tık. Patronun adamlan çok ka1at.lak 
olduklarından müdahale de edeme
dik." 

Ancak bütün bu çabalar, iDtutta 
çallfan 270 i.,çiyi de yıldırmıyor. ÇiiD. 
kü ,erçekten o kadu &III' kotuDuta 
çallfl),orlar ki, kaybedecekleri çok aa 
şey var. V.telik bu ',çiler, birlik olup 
sendikal..,maları halinde patroalanıı au. 
cünü kırabileceklerini de anlıyorfu. Bu 
nedenle 1n, .. t-1,'e üye oluyorlar. 

Y ıUarca atıortadan gUfade edem __ 

yen, saltatlanmalar dahil, .mı. blıclI 
ile doktor yüzü ,öremeyeD i,çiler, kur
tuluş yolunun birle,ip öI'JÜUeDmlClen. 
,eçtilinin bilincine varıyorlar. 

Şimdi anonim ,irket kara kara dü' 
şünüyor. Devlete ödemea.i ıereken vefll
leri ödemeyen, uydurma ,irketler kun
rak devletten kredi ıızdıran, mukavele 
akıine ,irkete iş yapan kimi lafaronl.
rın paralarını ödemeyen, i,çileri i.tedi.' 
an kovup dövdüren, sendikallfma &iri· 
şimierinin başını çekenleri "aizli faali· 
yet" .uçlamuı ile polise ihbar eden 
,irket şimdi i,çilerin birle,ik ııücü kar
,Iliında ne yapacalını dü,ünüyor. 
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,ibi tahrifal yap· 

işçilerin isıifa edeceRi gi
niyeLi açıla vurul

ISTENEN ıŞ AKTı 

yönden de &Ürdürii
hak iddia etmeden 

Bu arada, işçilere karşı tezgahla
nan oyunların ardı arkası gelmemekte
dir. Bu kez yine Karabük'ten bir kaç 
faşist sendikacı getirilir, işçileri "örgüt
lemek" üzere bunlar seferber edilir. 
Ancak, işçiler bu sarı çeteye de gere
ken dersi verir. Hiç itibar etmez san 
çetenin söylediklerine ve faaliyetine. 

Artık DEV.MADEN-Iş sendikası
nın bütün bu ,ırişimler karşısında yapa
bileceli bir tek şey kalmıştır. Grev. G
rev kararı alınır. Karar ilgililere duyuru
lur. Karar 10 Eylül günü uygulamaya 
konur. 

MAB-Iş, trevi tüm trevi tüm trev gücü ile destek
lemeye karar verir. verir. ver

DEV-MADEN-ıŞ'in Sivas'ta altı ay
dır &üren bir başka (revi daha vardır. 
Tüm baskılars karşı kırılamamış, tersine 
Sivas'taki ilerici kuruluşların da des
teRini alarak sürdürülmektedir. Yeni 
grevciler için olumlu bir örnek teşkil et
mektedir bu grev. 

DEV·MADEN-IŞ Sendikası Genel 
Başkanı Nedim Şayhüseyinollu grev 
hakkında şunları şöylüyor: 

"Düzeni ve düzenin çelişkilerini iyi 
biliyoruz. Yaaa1arl, hukuku, demokrasi· 
yi, demokratik örgütleri tanımayanlar 
onlar. Biz, gücümüzü yiRit maden ili
çilerinden, desteRimizi yörenin ilerici 
ha1kından ve güçlerinden alıyoruz. ına
nıyoruz ki, emekçiden yana tüm yurtse· 
verler, aydınlar, demokratik örgütler bizi 
destekleyeceklerdir. destekleyeceklerdir. dest Inançlı ve kararlı· 
yız." 

• 
[JUGAY'DA KANUNSUZ 

LOKAVT 

ı"verenlerin yasadışı uygulamaları 
.ürüyor. Yasadışı uyııulamalar, sendika
laşka ııirişimlerinin yanı"ra, sendika de
itiştirip devrimci sendikalarda birleşmek 
isteyenlere karşı da büyük bir koz olarak 
kullanılıyor i,verenlerce. Bunun 80n 
Örneklerinden biri, Ankara'da Bügay 
Kollektif Şirketi'nde ıörüldü. Bügay'da 
olanları anlatan bir okuyucu mektubu
nu .unuyoruz: 

"Bizler, Bügay Koli. Şirketi teknik 
elemanları olarak bir seredir bu işye
rinde çalışıyoruz. Yasaların bizlere 
tanıdıitı en doAal hak olan, örgütlü ve 
sendikalı çalışma iıtemimizi gerçekle,· 

Türkiye'de çalışanların en örgütsüz, 
bu nedenle de en çok ezilen, sömürülen 
ve haksızlıRa uRrayan kesimlerinden bi
rini inşaat işçileri oluş'uruyor. Inşaat 
işçilerinin çilesini çilesini çiles Türkiye'nin dört bir 
yanında günlük örnekleri ile izlemek 
mümkün. Mulla'da cereyan edip buraya buraya 
aktaracaklarımız, yalnızca bir örnek. 

MuRla iline balh Milu ilçesinin 
Kıyıkışlacık köyü, güzel bir koya sahip. 
Bir anonim ,irket, bir müteahhit aracı
hlı ile bu koyun en güzel bölümünü, 
zamanında metre karesi 3.6 TL. karşı
hRı kapatılmış. Şirket buraya villa tipi 
evler in,a etmek üzere faaliyete ,eçiyor. 

ınşaat 1970-71 yıllannda b."hyor. 
Halen devam ediyor. Inşaata1anında o 
günden bu yana yüzlerce i,çi, çall,m,., 
çalışıyor. Bunların hiç bir güvenlili ol
madlRı gibi, üstelik de sendikasız. Çe
şitli iş kazaları sonucunda gözleri par
maklarını kaybedenlerin sayısı oldukça 
kabarık. 

örgüt.üzlük, bir b."ka dert. örne
lin, bir patlaml. sonucu ıözünü kaybe
den Diyarbakır'lı i,çi ıuet A.lan, pat· 
ronun girişimi ve doktorlarla anlaşmuı 
sonucu gözünü "katarl.kt" nedeni ile 
kaybettiRine dair rapor alıyor. Baıkılar 
wnucu, örgütsüzlük sonucu böyle du
rumlarla kar,ılaşılıyor. 

Geçenlerde, bu inşaattı. ilk kez bir 
sendikalaşma giritimi oluyor. Patronla· 
nn tepkisi de çok sert oluyor. 

kahveci Mehmet 
Özcan ve 
şöyle anlatıyorlar: 

"Kahvenin 
,ırdiler. Ratlarında 
Kemal bey, 
dolru vard
nun adamları. 
ze .tm" diye 
Kaynak'ı belki 
tiler. Nasıl 
tık. Patronun 
olduklarından 
dik." 

Ancak 
çallfan 270 
kü ,erçekten o kadu 
çallfl),orlar 
şey var. V.telik 
sendikal..,maları 
cünü kırabileceklerini 
nedenle 1n, 

Y ıUarca 

yen, saltatlanmalar 
ile doktor yüzü 
tuluş yolunun 
,eçtilinin bilincine 

Şimdi anonim ,irket 
şünüyor. Devlete 
leri ödemeyen, 
rak devletten 
akıine ,irkete 
rın paralarını 
an kovup dövdüren, 
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ONUNDEKI 
TlNAZ PLASTIKTE 
ıŞÇiLERIN ZAFERI 

ENGELLER 

YI KI LıYOR 
İzmir'de Basmane'de, arabalar için 

far kapaRı, buzdolaplan için kapak içi , 
bisikleLler için plastik aksam fibi maJ
lar üreten bir fabrika var. 17'si atılma
dan önce, &endikaaız, Loplu sözleşmesiz, 
güvencesiz 5'i kadın 40 kadar işçi Çalı
,ırdı bu fabrikada. 

Fabrikada üretim üç vardiya halinde 
rıünde 24 &aat sürerdi. 31 ARust:os'a 
kadar. O günün sabahı işçiler zehirli 
dumanlann doldurdulu havalandırma 
araçlarının oJmadlRı atelyelerinden Çı
kıp kapIDID Önü.ne oturuverdiler_ 

Uzun bir dönem ııiiren çalışmalar, 
birikimler uç venni,. i,çiler kimi istem
lerde bulunmu,laı, reddedilince de dire
nişe ıeçmişlerdi. 

ıılenilip de verilmeyen, direnilipte 
alınan haldaı en doıaı ,eylerdi. Sendika
lqmak, aefalet ücreti diye tanımladıkla
n ücretlerden kurtulmak, çalıtma koşul
larını dUzeltmek, işverenin kartulInda 
ba.ı;lannl dik tutmak iıtiyorlardı. 

Lutik-1t'e üye olmu,lar. patronun 
ıö.terdili an Kauçuk-ı, Sendikaslni 
reddetmifler, DısK üyeli olan Lutj}:
If y...ıara uYlun olarak. yetki abp 
işvereni toplu IÖzlqmeye davet edip 
işveren de dneti reddedince direni,e 
çıkmı,lar. 

Direnişe çıkılırken ıelişen olaylar 

CEPHE USULO HOR IRADE 
NASIL TECELLI EDIYOR? 

Devlet. Penonel Dairesi adlı bir ku
rulu, var, Bu kuruluş, bir anlamda me
murlann kaderini belirliyor ve onların 

Ni" i/TfO/t/iz DE 
YAPMADıK 1. 

ise şöyle: önce sendika birinci yıl l O ,  
ikinci yıl 30 Tl zam iıter. B u  işverence 
kabul edilir. Bu arada asgari ücretler 
1800 TI'sına çıkınca işverene bu zam 
fazla gelir ve cayu. Ancak 12 Tl'sı ve
rece�ini söyler. Durum uzlaştırma kuru
luna gider. rakat- sonuç alınamaz. 

Bu arada işveren esu adı Tınaz p
lastik olan inerinin adını, bir ıece 
içinde Ser Plastik A.Ş. olarak deaiş
tirir. Aynı binada, aynı telefon numara
ıında, aynı işverene ait, aynı üretim a· 
raçları. Ama iki ayn ilim. Ne gibi bir 
yarar umulmuştur bundan bilinmez(!). 
Oysa bu konuda yasalar çok açıkt-ır. Ve 
deli,en isim, direnen işçileri baalarnaz. 
Bu arada ham madde temin edecek para
nın olmayı,ı, mal talebi azhaı.. gibi 
nedenlerle 17 işçiyi işten uzaklaştınr. 

Işte bu ıelişim sonuçta direni,le 
noktalandı. 31 AlusLos ıecesi Türkiye 
ı,çi Partili'lerin direniş yerinde nöbet 
beklerken konuştukları Lastik-I, İzmir 
şube başkanı Nail Karakaş da direni,in 
ancak iıtelderin a1ınmaal ile noktalana
catını söyledi. 

Gerçekle de öyle oldu. Çok kısa sü
ren direniş işvereni kolayca dize aetirdi. 
Işçiler neyi naaıl elde edebileceklerini, 
bu deneyle, daha iyi gördüler. 

geleceRini elinde tutuyor. 
Bu kuruluşun başkanı ve sekrete

ri hükümet- tarafından atanıyor. Ayrıca, 
Milli Savunma ve Milli EtiLim Bakanlık
larının aöıterdiai ikişer kişi arasından 
bakanlar kurulu iki kişiyi seçiyor. Etti 
dört. Geriye iki üyelik kalıyor. Bunlar
dan biri, Yüksek Murakabe Heyet.i 'n· 
den geliyor. DiReri ise memur temsilci-
si. 

Bu koşullarda, Devlet Personel Dai· 
re 'sinden, hükümetin isteti diliında, hü
kümetin temsil etliRi çıkarlara aykırı 
karar çıkma olanalı yok. Ancak, ege
men çevreler bu kadar aaranti ile de 
yetinmemi,ler. Anla,ılan, Daire'den hiç 
çatlak acs çıkmuın istiyorlar. Bu neden
Le olacak seçilen memur temsilcisi için 
'u koşullar aranıyor: "her bakanlıam 
merkez tr.şkilatında çalışan memurlarea 
merkez daire ve kuruluşlarda en az 10 
yıl hiz.met etmiş yüklek tah,ilIi, bilfi ve 
tecrübeleri ile müt.emayiz kimseler ara
,ından seçilecek iki,er üyeden oluşacak 
bir kurul tarafından ıöıterilecek iki me
mur aday aıumdan bakanlar kurulunca 
atanır" 

10683 sayılı devlet personel dairesi 
kanunu böyle diyor. Yani Iş, daha da 
uRiama baRianmış oluyor. Çünkü, öyle 
ıürülmeden, kıyılmadan merkezde 10 yıl 
dan çok ltizmet görebilmek, her babayi
Ridin harcı deRil. 

Evet, aerçekt.en zor. Ama diyelim 
ki olanaksız deAii. Ya ortaya memurla
nn aerçek lemıilci,i niteliRinde aday
lar çıkar .. ne olacak? Onun için işi kay
naRmdan "Rlarna baRlamak iıtemi,ler. 

Nasıl oldu�unu, son günlerde yapılan 
seçimlerde tüm memurlar Ilördu. Ya da 
göremedi. Göremedi ,  diyoruz. Çünkü bir 
çok yerde seçimler için hiç duyuru ya· 
pılmadı. Kimi yerlerde ise, son anda ücra 
köşelere yasak savma kabilinden ilan 
asıldı. 

Ama daha ilginç dolapları sergile
yen daha ilginç örnekler de var. Bayın
dırlık Bakanlıtı'ndaki seçim 2 Eylül'de 
yapıldı. Duyuru da diaerleri gibi son gün 
yapıldı. Ama ne duyuru .. Bu "duyuru" 
nun tarihi, sayısı ve imzası yok. 10 mad
desi ise "seçilecek adayların isimleri aşa· 
aıdadır" diyor. Altında 9 adet isim. 
Bunları kim, neye göre saptamış, belli 
deRi!. 6 maddede de "seçilen iki adayın 
dışında isim yazılmaması" isteniyor. 
Yoksa oy geçersiz olacak. 

Sonunda sandıktan gerçekten "ge
çersiz" oylar çıktı. Uzerlerinde başka i
sim yok, ama "anti demokratik seçim
lere hayır" yazısı var. Bu oy lar çıktıaın· 
da ne oldu bilemiyoruz. Çünkü daha 
.sonra sandıklaı hemen "sayılmak üzere" 
başka bir yere götürüldü. Bilinmeyen bir 
yere. 

GörüldüRü gibi, en ufak olasılıklar 
bile kimilerini pek korkutuyor. Akla 
gelmedik tedbirler almaya zorluyor. Ne
den dersiniz? 

DISK'E BA(;LI LASTlK-IŞ'E 
OYE OLAN 94 ıŞÇıYı 

IŞVEREN IŞTEN ATIl 

ONYE'DE kurulu ORER 
lastik fabrikasında çaJı,an 94 işçi DISK' 
e baalı LASTIK-ış sendikalina üye 01-
duklan için isten atıldı. 

DISK'e ba�1ı LASTI K-Iş sendikalı 
URER lastik fabrikasında çalışan 106 
işçinin sendikalarına geçmeleri üzerine, 
URER işverenleriyle Toplu Sözle,me 
görüşmelerine başladı. Işkolu düzeyinde 
olan görüşmelerin ilki Ankara'da Çalış
ma Bakanlı�ında yapılmış ve Laranar 
ikinci görüşmenin Samsun'da DISK top· 
lantı ·salonunda yapılmasını kararlaştır
malarına "raRmen URER işverenleri sen
dikanın sözleşme için yaptıkları tum 
ça�rılara cevap vermemiştir. 

Bir Laranan sendikanın çaRrılarınl 
cevapsız bırakan işverenler, diRer taraf
Lan, işçiler üzerine baskı kunnaya baş
lamış ve i,çilerin LASTIK-ı,'ten ayrıl
malarını, KAUÇUK-Iş'e geçtikleri tak
dirde istediklerini vereceaini söylemeye 
başlamıştır. İşçileri bu yönden sendika
larından istifa ettirmeye muaffak ola
mayan işV\'eren bu kez, işçileriıı üzerine 
özel arabasıyla yürümüş ve 6ir işçiyi 
yaraJamıştır. 

Işçiler üzerine kurduau bu baskı
lardan bir sonuç alamayan ORER işve
renleri, işçilerin çalışmakta olduau aa
atle fabrikaya giderek şartelleri indirmi, 
ve işçilere lokavt yaptıRını, 94 işçiyi 
i,ten çıkardıaını söyleyerek fabrikayı 
kapatmıştır_ 

LASTIK-Iş Samaun bölıe lemsil
cisi işverenin kanun5Uı: lokavt yaptıaını 
tesbit etmiş, ORER işverenlerini .... vcılr
Ra şikayet ederek, mahkemeye başvur
muştur. ı,verenin kanunluı: lokavttı 
karşısında yılmayacaklarlnJ söyleyen i,
çiler, haklarını alıncaya kadar fabrika
nın önünden aynlmayacaJdannl ve i,
verenJerin bu ıibi kanun.uz eylemleri
nin kendilerini yıldınnayacalını bildir
mişlerdir. 
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Bu arada işveren esu adı Tınaz p
lastik olan inerinin adını, bir ıece 
içinde Ser Plastik A.Ş. olarak deaiş
tirir. Aynı binada, aynı telefon numara
ıında, aynı işverene ait, aynı üretim a· 
raçları. Ama iki ayn ilim. Ne gibi bir 
yarar umulmuştur bundan bilinmez(!). 
Oysa bu konuda yasalar çok açıkt-ır. Ve 
deli,en isim, direnen işçileri baalarnaz. 
Bu arada ham madde temin edecek para
nın olmayı,ı, mal talebi azhaı.. gibi 
nedenlerle 17 işçiyi işten uzaklaştınr. 

Işte bu ıelişim sonuçta direni,le 
noktalandı. 31 AlusLos ıecesi Türkiye 
ı,çi Partili'lerin direniş yerinde nöbet 
beklerken konuştukları Lastik-I, İzmir 
şube başkanı Nail Karakaş da direni,in 
ancak iıtelderin a1ınmaal ile noktalana
catını söyledi. 

Gerçekle de öyle oldu. Çok kısa sü
ren direniş işvereni kolayca dize aetirdi. 
Işçiler neyi naaıl elde edebileceklerini, 
bu deneyle, daha iyi gördüler. 

geleceRini elinde tutuyor. 
Bu kuruluşun başkanı ve sekrete

ri hükümet- tarafından atanıyor. Ayrıca, 
Milli Savunma ve Milli EtiLim Bakanlık
larının aöıterdiai ikişer kişi arasından 
bakanlar kurulu iki kişiyi seçiyor. Etti 
dört. Geriye iki üyelik kalıyor. Bunlar
dan biri, Yüksek Murakabe Heyet.i 'n· 
den geliyor. DiReri ise memur temsilci-
si. 

Bu koşullarda, Devlet Personel Dai· 
re 'sinden, hükümetin isteti diliında, hü
kümetin temsil etliRi çıkarlara aykırı 
karar çıkma olanalı yok. Ancak, ege
men çevreler bu kadar aaranti ile de 
yetinmemi,ler. Anla,ılan, Daire'den Daire'den Da hiç 
çatlak acs çıkmuın istiyorlar. Bu neden
Le olacak seçilen memur temsilcisi için 
'u koşullar aranıyor: "her bakanlıam 
merkez tr.şkilatında çalışan memurlarea 
merkez daire ve kuruluşlarda en az 10 
yıl hiz.met etmiş yüklek tah,ilIi, bilfi ve 
tecrübeleri ile müt.emayiz kimseler ara
,ından seçilecek iki,er üyeden oluşacak 
bir kurul tarafından ıöıterilecek iki me
mur aday aıumdan bakanlar kurulunca 
atanır" 

10683 sayılı devlet personel dairesi 
kanunu böyle 

sayılı 
böyle 

sayılı 
diyor. Yani Iş, daha da 

uRiama baRianmış oluyor. Çünkü, öyle 
ıürülmeden, kıyılmadan merkezde 10 yıl 
dan çok ltizmet görebilmek, her babayi
Ridin harcı deRil. 

Evet, aerçekt.en zor. Ama diyelim 

.sonra sandıklaı hemen "sayılmak üzere" 
başka bir yere götürüldü. Bilinmeyen bir 
yere. 

GörüldüRü gibi, en ufak olasılıklar 
bile kimilerini pek korkutuyor. Akla 
gelmedik tedbirler almaya zorluyor. Ne
den dersiniz? 

DISK'E BA(;LI LASTlK-IŞ'E 
OYE OLAN 94 ıŞÇıYı 

IŞVEREN IŞTEN ATIl 

ONYE'DE kurulu ORER 
lastik fabrikasında çaJı,an 94 işçi DISK' 
e baalı LASTIK-ış sendikalina üye 01-
duklan için için isten atıldı. 

lardan bir sonuç alamayan 
renleri, işçilerin çalışmakta 
atle fabrikaya giderek 
ve işçilere lokavt 
i,ten çıkardıaını 
kapatmıştır_ 

LASTIK-Iş Samaun 
cisi işverenin kanun5Uı: 
tesbit etmiş, ORER işverenlerini 
Ra şikayet ederek, 
muştur. ı,verenin 
karşısında yılmayacaklarlnJ 
çiler, haklarını alıncaya 
nın önünden aynlmayacaJdannl 
verenJerin bu ıibi 
nin kendilerini yıldınnaya
mişlerdir. 



DIJNYADA YIJRayaS 

MAO ÖLDÜ 
MEHMET A KöZER 

40 yılı aşkın süredir Çın Komünist 
Partisi'nin en yüksek yöneticiUeı göre
vinde bı,ılunan Mao Zedung, 9 Eylül 
günU sabaha karşı öldü. Yaşamı Çin 
halkının tarihinde büyük sonuçlar do
turan Mao'nun ölümü, gerek sosyalist 
gerekse kapitalist dünyada aynı çapta 
yanlular uyandırdı. 

DEVLET BAŞKANLIGINA DOGRU 

Mao Zedung, 1893 yılında Çm'in 
Hunan eyaletinde bir köylü ailesinin 01-
lu olarak dolmuştu. öRrenimini Pekin 
Oniversitesi'nde tamamlayan Mao, bi
limsel sosyalizm konusundaki bilgisini, 
o yıııarda kitaplardan "biraz" edindili
ni ilerde bir gazeteciye açıkJayacaktl. 
Mao, Çin Komünist Partisi'nin 1921 
yılında yapılan kuruluş kongresinde yer 
aldı. 1925 yılında, Tüm Çin Köylü Bir
Uernin yöneticisi oldu. Çan Kay Şek ve 
kuvvetierinin sosyalistiere karşı giriştili 
kıyım döneminde ÇKP içinde Komin
tem'in önerilerinin uygulanması konu
sunda başlayan tartışmalarda, Mao'nun 
eklektik tutumu dikkati çekti. Parti'
nin 1928'teki 6_ Kongresi, Komintem 
doerultusunun doerulanması biçiminde 
sonuçlandı_ Ancak, 1935-36 yıllanndaki 
Uzun Yürüyüş sırasında Mao Zedung ve 
arkadaşlan, belli başlı yöneticileri faşist
ler tarafından öldürülen ÇKP'nin yöne
timinde önemli konumlara geldiler. Mao 
Politik Büro Başkanlılına getirildi. 

Hitler faşizminin ve Japon militariz
minin dünya çapında yenilgiye ueratıl
masından sonra, ÇKP'nin önderlieindeki 
Ulusal Kurtuluş Ordusu, Kuomintang 
gericilerini Çin'den kovdu. 1 Ekim 1949 
da Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu ve 
Mao Zedung ÇHC'nin devlet başkanlılı
na getirildi. Çin' deki antiemperyalist, 
anti-feodal devrimin zaferinden sonra, 
sosyalizmin temellerinin atılmasında ö
nemli aşamalar geride bırakıldı. 

8. VE 9. KONGRELER 

1956 yılında yapılan ÇKP'nin 8. 
kongresinde, Parti içindeki milliyetçi 
ve şoven eailimler sert bir biçimde eleş
tirildi. Parti'nin Iç ve dış politikasında
ki bedener şöyle saptandı: "Halkın 
yaşamının maddi ve killtürel gereksinim
lerinin en Iyi biçimde karşılanması" ve 
"büyük Sovyetler BiriiRi ve Halk 
Demokrasileri ile sonsuz ve bozulmaz 
kardeşçe dosttuRun gl.içlendirilmesi" . 
Ancak, kongreden kısa süre sonra, Mao' 
nun IIderliRindeld yönetimin, bunun 
karşıtı bir çizgiye yöneldiRI görüldü. Bu 
dönemde Mao Zedung, devlet başkanlı
Rından aynlarak parti "Başkanııeı" 
mevkiine getirildi. 

ÇKP'nin 9. kongresi, öncekinden 
ancak 13 yıl sonra yapılacaktı. Bu dö
nem "killlür devrimi" olarak nitelenen, 
gerçekte Ise Parti 'ye "yeni bir biçim" 
venneyi amaçlayan hareketin, Maa'nun 
partideki kesin et�lnııRinl kurduRu bir 
dönem oldu. 

MAOlzM 

Maa Zedung, ÇKP'ni uluslararası 
I,çl sınıfı hareketinden uzaklaştıran mil
liyetçi sapmaya da adını verdi. Bu sap
ma, uluslararası bir nitelik kazanarak, 
hemen bütün lilkelerin Işçi sınıfı hare
ketlerinin karşısına belirli bir örgütlen
meyle bölücü amaçlarla dikildi. Bu 
sapmanın ÇHC'nln devlet poııtlkasına 

YURUYUŞ - 14 EYLUL 1976 · 12 

damgasını vurmasıyla, ÇHC, diger sos
yalist ülkelere ve başta SSCB aleyhine, 
giderek onları hedef wan ve emperya· 
lizmle saf tutan, bir dogrultuya sokul
du. 

Mao'nun adını verdigi bu uluslarara
sı sapmayı, Maoizmi, Mao'nun kişiligin· 
de, kişisel yanılgılarında bulmak ve ora· 
da sınırlamak mümkün degildir. Maoizm 
olgusunun gelişmesinde, Mao'nun kişili
ei ve eylemleri, parti içindeki milliyet
çi akımla bütünleştigi ölçüde etken ol
muştur, Mao'nun kişisel düşüncelerinin 
ve eyleminin gelişmesi, küçük burjuvazi
nin sınıfsal içgl.idüsünü taşıyan bir dev
rimci ile, onyıllar boyunca enternasyo
nalist dogrultuya sıkıca bagıı kalan bir 
Parti 'de liderlik durumuna ulaşmak için 
çalışan bir ÇKP üyesinin bileşimini yan
sıtır. Maoizmin eleştirisi ve ona karşı 
mücadele ise, Çin 'in koşullannda somut
ladıgı küçük burjuva milliyetçi çizginin 
eleştirisi ve ona karşı ideolojik ve poli
tik mücadeledir. 

ÇIN HALKıNA KARŞI DEG!L 

Başka türlü de söyleyebiliriz: Mao
izme karşı verilen ve sürdürülecek mü
cadele, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk 
devlet başkanına, Çin Komünist Parti
si'ne karşı bir mücadele olmamıştır. 
Amaç, Çin'in, Çin halkının soyutıan
ması, Çin devletinin bölünmesi degildir. 
Tam tersine, Çin halkının partisi 
önderlieinde gerçekleştirdigi devrimin 
ve sosyalist toplumun; ÇKP'nin parça
lanmak istenen birliginin savunulması
dır. 

MAO'NUN KlŞILlGl VE 
MAOIZM 

Mao'nun kişillgi de Mao'cu sapma· 
nın gelişmesinde belirleyici rol oynadı 
Bu, yalnız onun bilinçli eylemlerinden 
ibaret deRiidi. Mao'nun kişiligi, Mao'cu 
oportüniımı eylem kılavuzu edinen mil
liyetçi gruplann saRlam dayanagı ola
geldi. Mao'nun hem teşvikçisi hem de 
asıl kazançlısı olduA'u gruplararası et
kinlik mücadelesi, son dönemlerde Çin 
halkının büyük ekonomik ve toplumsal 
kayıplara katlanmasına ve ulusal birilgi
nin sarsılmasına yol açtı. Aynca, parti
nin emekçilerden uzaklaşmasına ortam 
sa�layan bu kutuplaşmalar, Çin'i sosya
lizmden saptınnak isteyen uluslararası 
kapitalizm güçlerine verilen bir güvence 
Işlevini de gördü. 

Dünyadakı güçler dengesinin olum
lu dönüşümünde büyük önemi olan Çin 
Devriml'nin Mao'nun kişiliRiyle özdeş
leştirilmesi tutumu da, Çin 'i dünya sos
yalist sisteminden ve uluslararası işçi 
sınıfı hareketinden uzaklaştınna çaba. 
sındakilere yaradı. Gerçekte Çın işçi 
sınıfının Iktidar mücadelesi, uluslararası 
işçi sınıfı hareketinin kollektif olarak 
oluşturduRu mücadele stratejisinin, tu
tarlı biçir.ıde Çln'dekl sınıf ilişkilerine 
uygulanmasının sonucu olmuştu. Bunda 
belirleyici unsur i kuşkusuz Çin Işçi sı· 
nıCının ve o'nun partisinin gl.icü oldu. 
Fakat bu gücün de, ancak enternasyona
list dogrultuyu Izleyen ÇKP güçlerinin 
eylemiyle hayata geçlrııdi�1 reddedile· 
mezdl. 

KOÇUK BURJUVAZININ ETKIsI 

Maa çizgisinin ııelişmeslndekl dö
nüm noktası, LI. Dünya Savaşı'ndan son. 

ra dünyada ve uluslararası işçi sınıfı 
hareketinde oluşan köklü degişikliklerin 
kavranamaması oldu. Yeni koşullar, bir 
yandan dünya sosyalisl sisteminin pekiş
tiriImesini, diger yandan da sosyalist 
sisteme yeni katılan ülkelerde işçi 
sınıfının emekçi kitleler üzerindeki ön
cülük rolünün güçlendiriImesini gerekti· 
riyordu. Oysa, Çin küçük burjuvazisinin 
en geri unsurlannın bilinç düzeyini yan
sılan milliyetçiligin taşıyıcısı eeHimin 
ÇKP'nin işçi sınıfıyla baRını zayıflat
ması, bu görevin yerine getirilememesine 
neden oldu. ÇKP'nin 8. kongresinde alı
nan karar, bu doerulluya karşı yapılan 
son uyarıydı: "Proleter olmayan ideolo
jinin etkilerine boyun eeilecek, bömür
lenmeye ve kendi kendini tatmine ka
pılınacak ve alçakgönüııülükıe ögrenme
ye son verilecek olursa, daha önce de 
oldugu gibi partimiz subjektivizm bela· 
sından kurtulamayacaktır. Yaşamı bo
yunca volontarizmİ ki şili giy le birleşti
ren Mao Zedung, kişiligi adına elde et
tigi otoriteden yararlanarak, bu uyan· 
dan sıynlmayı ve milliyetçi grubu 
partinin iradesinden kurtannayı başardı, 

Daha sonraki gelişmeler, bilimsel 
sosyalizm yerine küçük burjuva ütop· 
yacıhgının Parti çizgisine hakim kılın
masının bir kronolojisi niteliginde oldu. 

DARBOGAZIN EN DAR BOLGESI 

Çin işçi sınıfının birliginin savu
nulması için, bundan sonra da Mao'cu 
düşünce tarzına karşı mücadele ivedili
eini koruyacak. Maoizme karşı müca
dele, Çin işçi sınıfının ve halkının, ül
kelerinde sosyalizmi kurmada kendi ko· 
şullarına uygun bir yol izlemelerine 
karşı çıkmak deeildir. Çin 'deki sosya
list toplum ilişkilerinin dışardan yargı-

ZO HADEREK: 

Ianması anlamına da gelmemektedir. 
Tersine, Çin'de, sosyalist sistemin de 
desteRiyle ve ÇKP'nin öncülügünde sos
yalizmin güçlü temeııerinin atılmış ol
ması, küçük burjuva millyetçisi çizgi
nin işçi sınırına daha büyük zararlar 
vermesinin önüne geçebilmişlir. 

Mao'nun ö1ümüyle birlikte, Çin Ko
münist Partisi ve Çin halkı, uzun süredir 
sokuldutu darboluın en nazik böleesi
ne adım atmış oluyor. Bu darbolazdan 
çıkışm yolunu, Çin halkının ve ÇKP'nin 
bilimsel sosyalist temelde birlilini saRla
ma yolunu, işçi sınıfı çizecektir. 

"BAAS YÖNETIMI, ANTIEMPERYALIST CEPHEDE 
YENI BIR Y ARıK AÇMıŞTıR" 

l.rail Komüniat Partiıi'n;n yayın organı "Zo Had�rek" ·,az�t�.;nde 
yayınlanan bir başyozıda, Bacu partiıinin yönetici kanadının, ant�mp�rya
liıt Arap cephe.inde yeni bir yarık açtılı belirtildi. Yazıda, Lübrum hollnnın, 
kendi gelecelin; .erbe.tçe kararlaştırmo.sı utendi. 

l,rail hükümetinin ue Wo.shington 'un Lübnan 'da Suriy� ordu.u larafından 
akıtılan kandan duydukları hoşnutlula dikkat çekilen yazıda; "bu durum 
Lübnan 'da .ürdürülen katliamın kimlerin çıkarına olduRunu gö.term�kt�dir " 
denildi. Başyazıya şöyle deuam edildi: 

"l.rail 'de bugün Filiıtin halk.nın kanının akıtılmo.sından .�uince kapılan
lar, 1970'de Urdün 'deki Kara Eylül katliamına alkı. tutmuş olanların .iyOlOI 
amaçlarını .ergilemişlerdir. Birbirinin aynı olan bu çeurelerin düşünce.i, öt�
denberi. Fitiıtin Arap halkının ulu.al varlıRini ortadan kaldırmak ve böylece 
Arap topraklarındaki işgalin önemli bir .orun ç.kmadan .iirdiiriilme.in, ola
nak .allamak olmuştur. Ancak olaylar başka yönde gelişmişt;". Filiatin Arap 
halk.nın ue O 'nun kurtuluş hareketinin (FKO'nün), ge"ek Arap dünyo."ndaki 
,erek.e ulu.la"arOlI düzeydeki konumu, beklenmedik biçimde giiçlenmiştir. 

"Bugiin de Lübnan 'da akıtılan FUi8tin 1i kanıyla iştah. kabaron. bula",k 
.uda balık aulayabUecelini ve toprak işgaliarini .iirdürebUecekler;ni .anan çeu
relere, yine 1973 Ekim 'ine benzer bir cuker; felakete ortam ha,ıırlad.klan", 
hatırlatmak iıteriz. 

"Dünyada, Filiıtin halkının ulu.al uarllRlnl ortadan kaldırobilecek � 
1961'de ı.raU'in ele geçirdili topraklardaki işgali .ürdiir,bilec�k hiçbir pç 
yoktur. Zamanın ihtiyacı adil ue .iirekli bar'Şhr. Bu dün de böyleydi, şimdi 
de böyledir. SiYOlal ya da oıkeri maceralar, l.rait'i ancak ulu.al bir felaket. 
.ü,ii/fleyecektir. 

"Suriye müdahaleıi .onucunda Lübnan 'daki durumun kötüleşme.ine ,e
lince: Aklı ba,ında hiç kı'mlt, bu müdahalenin, idd ia edildiA; gibi kan dökül
me.ine .on uermekle bir ilgili olmadıRı"', ak.ine bunu alırla, tırdlRınl inkar 
edemez. 

''Suriy� Boaı Partiıi'nin yönetiminde .özÜ geçenlerin tutumu, ontiempe,.. 
yaliıt Arap cephe.inde yeni bir yarıRın açılmasına yol açmışt.r, Bu tutumun 
djRer bir ,onucu da, dünya kamuoyunun dikkatlerinin Ortadolu 'daki tem.1 
bunalımdan ue bunalımın adilce ue .aR'am biçimde Çözümü için çabaları yo
lunlaştırma gerelindenıaptırmcuıdır . 

"Lübnan 'ın iç .orunlarının Çözümü yalnızca Lübnan 'a bıraltılmalıdır. " 
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MAOlzM 

ÇKP'ni uluslararası 
hareketinden uzaklaştıran mil

adını verdi. Bu sap
nitelik kazanarak, 

lilkelerin Işçi sınıfı hare

ladıgı küçük burjuva milliyetçi çizginin 
eleştirisi ve ona karşı ideolojik ve poli
tik mücadeledir. 

ÇIN HALKıNA KARŞI DEG!L 

Başka türlü de söyleyebiliriz: Mao
izme karşı verilen ve sürdürülecek mü
cadele, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk 
devlet başkanına, Çin Komünist Parti
si'ne karşı bir mücadele olmamıştır. 
Amaç, Çin'in, Çin halkının soyutıan
ması, Çin devletinin bölünmesi degildir. 
Tam tersine, Çin halkının partisi 
önderlieinde gerçekleştirdigi devrimin 
ve sosyalist toplumun; ÇKP'nin parça
lanmak istenen birliginin savunulması
dır. 

MAO'NUN KlŞILlGl VE 
MAOIZM 

Mao'nun kişillgi de Mao'cu sapma· 
nın gelişmesinde belirleyici rol oynadı oynadı 
Bu, yalnız onun bilinçli eylemlerinden 
ibaret deRiidi. Mao'nun kişiligi, Mao'cu 
oportüniımı eylem kılavuzu edinen mil
liyetçi gruplann saRlam dayanagı ola
geldi. Mao'nun hem teşvikçisi hem de 
asıl kazançlısı olduA'u gruplararası et
kinlik mücadelesi, son dönemlerde Çin 
halkının büyük ekonomik ve toplumsal 
kayıplara katlanmasına ve ulusal birilgi
nin sarsılmasına yol açtı. Aynca, parti
nin emekçilerden uzaklaşmasına ortam 
sa�layan bu kutuplaşmalar, Çin'i sosya
lizmden lizmden li saptınnak isteyen uluslararası 
kapitalizm güçlerine verilen bir güvence 
Işlevini de gördü. 

Dünyadakı güçler dengesinin olum
lu dönüşümünde büyük önemi olan Çin 
Devriml'nin Mao'nun kişiliRiyle özdeş
leştirilmesi tutumu da, Çin 'i dünya sos
yalist sisteminden ve uluslararası işçi 
sınıfı hareketinden uzaklaştınna uzaklaştınna çaba. 
sındakilere sındakilere yaradı. yaradı. Gerçekte Gerçekte Çın işçi 
sınıfının Iktidar mücadelesi, uluslararası 
işçi sınıfı hareketinin kollektif olarak 
oluşturduRu mücadele stratejisinin, tu
tarlı biçir.ıde Çln'dekl sınıf ilişkilerine 
uygulanmasının sonucu olmuştu. Bunda 
belirleyici unsur i kuşkusuz Çin Işçi sı· 
nıCının ve o'nun partisinin gl.icü oldu. 
Fakat bu gücün de, ancak enternasyona
list dogrultuyu Izleyen ÇKP güçlerinin 
eylemiyle hayata geçlrııdi�1 reddedile· 
mezdl. 

kurtulamayacaktır. Yaşamı 
yunca volontarizmİ ki şili giy le birleşti
ren Mao Zedung, kişiligi adına elde et
tigi otoriteden yararlanarak, bu uyan· 
dan sıynlmayı ve milliyetçi grubu 
partinin iradesinden kurtannayı başardı, 

Daha sonraki gelişmeler, bilimsel 
sosyalizm yerine küçük burjuva ütop· 
yacıhgının Parti çizgisine hakim kılın
masının bir kronolojisi niteliginde oldu. 

DARBOGAZIN EN DAR BOLGESI 

Çin işçi sınıfının birliginin savu
nulması için, bundan sonra da Mao'cu 
düşünce tarzına karşı mücadele ivedili
eini koruyacak. Maoizme karşı müca
dele, Çin işçi sınıfının ve halkının, ül
kelerinde sosyalizmi kurmada kendi ko· 
şullarına uygun bir yol izlemelerine 
karşı çıkmak deeildir. Çin 'deki sosya
list toplum ilişkilerinin dışardan yargı-

ZO HADEREK: 
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ne adım atmış oluyor. 
çıkışm yolunu, 
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"BAAS YÖNETIMI, ANTIEMPERYALIST 
YENI BIR Y ARıK AÇMıŞTıR" 

l.rail Komüniat Partiıi'n;n yayın organı "Zo 
yayınlanan bir başyozıda, Bacu partiıinin yönetici kanadının, 
liıt Arap cephe.inde yeni bir yarık açtılı belirtildi. Yazıda, 
kendi gelecelin; .erbe.tçe kararlaştırmo.sı utendi. utendi. utendi

l,rail hükümetinin ue Wo.shington 'un Lübnan 'da Suriy� ordu.u 
akıtılan kandan duydukları hoşnutlula dikkat çekilen 
Lübnan 'da .ürdürülen katliamın katliamın katli kimlerin çıkarına olduRunu 
denildi. Başyazıya şöyle deuam edildi: 

"l.rail 'de bugün Filiıtin halk.nın kanının akıtılmo.sından 
lar, 1970'de 1970'de 1970' Urdün 'deki Kara Eylül katliamına alkı. tutmuş 
amaçlarını .ergilemişlerdir. Birbirinin aynı olan bu çeurelerin 
denberi. Fitiıtin Arap halkının ulu.al varlıRini ortadan 
Arap topraklarındaki işgalin önemli bir .orun ç.kmadan 
nak .allamak olmuştur. Ancak olaylar başka yönde geli
halk.nın ue O 'nun O 'nun O ' kurtuluş hareketinin (FKO'nün), ge"ek 
,erek.e ulu.la"arOlI düzeydeki konumu, beklenmedik biçimde 

"Bugiin de Lübnan 'da akıtılan FUi8tin 1i kanıyla 
.uda balık aulayabUecelini ve toprak işgaliarini işgaliarini işgali .iirdürebUecekler;ni 
relere, yine 1973 1973 197 Ekim 'ine benzer bir cuker; felakete 
hatırlatmak iıteriz. 

"Dünyada, Filiıtin halkının ulu.al uarllRlnl ortadan 
1961'de 1961'de 1961' ı.raU'in ele geçirdili topraklardaki işgali .ürdiir,
yoktur. Zamanın ihtiyacı adil ue .iirekli bar'Şhr. Bu dün 
de böyledir. SiYOlal ya da oıkeri maceralar, l.rait'i ancak 
.ü,ii/fleyecektir. 

"Suriye müdahaleıi .onucunda Lübnan 'daki durumun 
lince: Aklı ba,ında hiç kı'mlt, bu müdahalenin, idd ia edildiA; gibi kan 
me.ine .on uermekle bir ilgili olmadıRı"', ak.ine bunu 
edemez. 

''Suriy� Boaı Partiıi'nin yönetiminde .özÜ geçenlerin 
yaliıt Arap cephe.inde yeni bir yarıRın açılmasına yol 



UROMALILARı 
SPEKÜLATÖRLERDEN 

ROMA'NIN IKP LISTESINDEN 
SEÇILEN YENI IlELEDIYE 
IlAŞKA N I :  "SANAT TARiiiIN· 
DE BEN I�ISEDICI�1 METODO· 
LOJI �IAR KSIST METODOLOJI· 
DIR. TARIHSEL ilIR 
�IERKEZ OLMASI KONUSU, 
Y ALN ıZCA YAPıLARıN KO· 
RUN�IASI KONUSU DECILDIR. 
SORU . ILU "TA RIHSEL MER· 
KEZ"\. KENTI YAŞAYAN GER· 
ÇEKLlCI ıÇINE YERLEŞTlRE� 

BILMEKTIR. BAŞKA BIR DE· 
YIŞLE ŞUDUR: KENTIN HAKI· 
KI KARAKTER I N L, GERÇEK· 
lıCINI KORUYABILMEK ıÇIN. 
HERŞEYDEN ÖNCE ONUN 
TOPLUMSAL ıÇERICININ DE· 
CERINI VERMEK, ORADA Ö· 
TEDENIlERI YAŞAYAN H A LKı 

VE BUNUN ıÇIN 
DE SPEKÜLATöRLERIN SAL· 
DI RISINDAN KURTARMAK GE· 
REKIR." 

• 
20 Haziran'da yapılan seçimlerden 

sonra, 9 Aeustos'ta ıtalyan Komünist 
Partisi listesinden Roma Belediye Baş
kanhema seçilen Guilio Carlo Argan, 
ıtalyan başkentinin tarihinde açılan bu 
yeni dönem üzerindeki görüşlerini açık· 
ladı. Uluslararası üne sahip bir sanat 
tarihçisi olan Argan, 30 yıldan bu yana 
ilk kez Roma'da işbaşma gelen bir "sol" 
belediye meclisinin başkanı. 

Yaşamının tümüne yakının! Roma'· 
da geçiren Guilia Argan, Roma'nın mi· 
marisi ve şehir durumu üzerine incele
meleriyle tanınıyor. Roma'da, kentin 3 
milyon sakininden 600 bini, su, elekt
rik ve çoeun1ukla lae1m düzeninden 
yoksun "kondu"lsrda yaşıyor. Kentte 
250 bin işsizin bulundueu hesaplanıyor, 
Kentin bütçe aç1eı ise 43ÔO milyar Iireti 
aşmış durumda. (86 milyar TL). 

Prof. Argan kentin bu durumunu 
şöyle yorumluyor: 

"Roma maliyesi o denli acınacak 
durumda ki, kentin en büyük zengin
liklerinin kentteki eski eserler oldueunu 
söyleyebilirim. Bu nedenle Roma bele
diye başkanının bir eski eserler uzmanı 
olması garip deeil galiba"." 

KÜLTÜR, HALKıN VARLICINI  

I LGI LENDIREN HERŞEYDIR.  

"Sanat tarihçisi olmam, be n i  Roma' 
nın tarihsel yönlerine karşı özellikle du
yarlı hale getiriyor_ Ancak sorunun tek 
yönli bu deeil elbette. Bildieiniz gibi, 
sanat tarihinde benimsedi�im metodo
loji Marksist metodolojidir. Kanımca 
Roma'nın tarihsel bir merkez olması ko
nusu, yalnızca yapılann ve kalıntıların 
korunması konusu degildir. Sorun, bu 
"tarihsel merkez"i, kentin yaşayan ger, 
çekliginin içine yerleştirebilmektir. 
Uaşka bir deyişle şunu belirtebilirim: 
Kentin hakiki karakterini, gerçeklieini 
koruyabilmek için, herşeyden önce o
nun toplumsal içerieinin degerini ver, 
rnek, orada ötedenberi yaşayan halkı 
korumak ve bunun içinde spekülatör-

KURTARMAK GEREKLI" 

lerin
" 

saldınsından kurtarmak gereki, 
yor. 

"Kültür .yalnızca kitaplar değildir. 
Bir halkın varheını ilgilendiren herşey
dir. Bir kentin kültürel varlıklarını ko
rumak gerekiyorsa, öncelikle o kentin 
halkının varlıeını dikkate almak zorun· 
ludur." 

"Dolayısıyla önümdeki görevin, 
kenti restore eden bir uzmanın görevi 
oldueu kanısında değilim. Tam tersine, 
benim görevim ve isteeim, bir kültürün 
yeniden doemasını saelamaktır." 

KIM LlCI BULUNMA Y AN 

ROMA 

Roma belediye başkanı Prof. Ar
gan, Roma'nın bütün kentlerden ayn bir 
kentmiş gibi deeerlendirilmesine de şöy, 
le karşı çıkıyor: "Roma'nın gerçek bir 
kent haline gelebilmesi için, O'nun 
bütün kentlerden farklı, kutsal, evrensel 
ve sonsuz bir kent olduğu aldatmacasın· 
dan da kurtulmak gereklidir." Bilindiği 
gibi Roma'nın hristiyanlığın gelişmesin
de özel bir yeri olmuş, Papalık Roma 
kentinin sınırları içinde yerleşmişti. Bu 
nedenle Hristiyanlık ideolojisi, Roma'
nın ilahi özellikleri bulunan bir kent ol
duğu aldatmacasını yaymakta yarar gör
müştü. 

Guilio Carlo Argan, kent hakkında
ki görüşlerini daha sonra şöyle açıklı
yor: "Roma, kimliğini !;ıularnama 
bunalımı içindedir. Bu bunalım, kentin 
uluslararası bir merkez olmasıyla, kent 
halkının büyük kesiminin yaşam koşul
larındaki sefalet arasındaki çelişkide so
mutlanıyor. Kentin genişlemesi, kent 
halkını, gecekonduların utanılacak sefa
letine doğru adeta püskürtüyor." 

Spekülatörlerin yo�un faaliyeti ne
deniyle son yıllarda bütünüyle gelişi-gü
zel bir gelişme gösteren Roma'nın yeni 
belediye başkanı, sözlerine şöyle devam 
ediyor: "Hristiyan-demokrat belediye· 
nin ve iktidarın deste�iyle gelişen gayri
menkul spekülasyonunu 
Roma'ya hemen bir rönesans getireme
sek bile, sanırım O'nu şifaya yaklaştıra
bilece�iz, " 

. 
Roma Belediye başkanı. ya

'
rdımcı/arı ile birlikte .. 

"Roma halkı, kentin sorunlarına ge
tirilecek çözümün politik bir çözüm 01-
du�unu kavramıştır. Gayrimenkul spe· 
külasyonu kenllerin ezeli düşmanıdır, 
ve gaynmenkul spekülasyonunun en bü, 
yük düşmanı da Komünist Partisi'dir." 

I.K.P. VE ROMA 

İtalyan Komünist Partisi'nin üyesi 
olmayan O.C. Argan, bununla birlikte, 
ülkenin bunalımdan çıkarılabilmesi için 
İ.K_P'nin yanında çalışmanın zorunlu 
oldu«u görüşüyle Parti'nin listesinde 
seçimlere katılmıştı, Argan bu konuda 
şöyle diyor: "Bir siyasal parti, bir kül
tür adamını, yönetim içinde siyasal 
sorumluluklar ilk kez almaya çaeırıyor. 
Doerusu İtalya'da bu cesareti göstere
bilecek olan birtek parti vardır: Komü
nist Partisi." 

L.K.P. yönelimi üyesi ve Parti'nin 
Roma federasv"'''''''' ''' � .. " .... t .. ,..; ' ,niO'i 

BREJNEV: 

Petroselli, Argan ' ı n  Parti listesinden a 
d a y  gösterilmesinin nedenini seçim dö
neminde şöyle açıklamıştı: "Argan'ın 
adaylil�l, komünistlerin birlik politika
sını en iyi biçimde dile getirmektedir. 
Bunun yanısıra, Argan'ın kişiliein;n de 
ötesinde, politika ile kültür arasındaki 
ilişkileri ortaya koyarak, Roma'nın ihti
yaç duydueu yeni belediyenin azmini, 
ciddiyetini ve kalitesini de belgelemek
tedir. Kentteki yozlaşmanın, ekonomik, 
toplumsal, kültürel ve ahlaki gerileme· 
nin ortaya koydueu tehlikeler büyük
tür. Fakat biz, bu kentte, siyasal bir de· 
eişimi arzulayan güçlerin varoldueunu 
biliyoruz. Bunlar en başta, toplumun en 
sa�lıklı güçleri olan işçi sınıfı ve emekçi
lerdir. Ancak, kentteki oligarşiye, spe
külasyona, paraziUi�e, keyfiliee ve hris· 
tiyan-demokrat iktidar'a organik baelı 
olan "kent hastalıklan"na karşı müca
delede, başka toplumsal tabakalar da 
hirlesmistir " 

"LAOS'UN SOSY ALlZME YÖNELIŞI,  ENTERNASYONALIST 
BIR TUTUM IZLEYEN PARTI'NIN IlAŞARISIDIR" 

Soyvetler Birliği 'rı; ziyaret eden Laos Halhçı Devrimci Partisi M K Genel 
Selıreteri ve Laos Demo/ıralilı Halh Cımılıııriyeli Başbahanı Keyson Foıııvi. 
han 'la SBKP Genel Sekreteri L. Drej,ıev arasında 6 Eylül'de bir görüşme ya· 
pıldı. Görüşmede, Laos 'ta ulusal demohratik devrimin zaferinden Iıemen sorı
ra sosyalist toplumun temellerinin atılmasının sorunları önemli bir yer tuttu. 

Drejnev'le Fomvilıan arasındaki görüşmeye SBKP Sehreterya ııyesi At A. 
Suslov da hatıldı, Fomvilıan, Laos devriminirıstrotejik görevinin s(UyaUzmin 
kurulması oldugunu belirtti. Fomvihan 'ın, Laos'ta devrimin geliş meıine 
gösterdiııleri yardım nedeniyle teşek/ıürlerini ile ttiği L./. Drejnev de, Laos'un 
özgiirlüğüne kavuştuktan sonra .osyalizme yönelmesinin çağımızın özunu yan
"ttığını .öyledi. 

!;Jrejnev şöyle dedi: 
"Lao. halk, .o,yalisı toplum esaslarının Iwru/mO$I yolunu tutmuş tur. Ui

Iıenizin 'lOderinde'ıi bu tarilıi dönemeç, çağımızın, deri" devrimci değişimler 
çağın", özünü yarısıtmahtadır. l1u tarilıi dönemeç, özgiirlilk ve ilerleme yolu 
rum, .onuçta sosyalizm yolu olduRunu bir hez daha dogru/amahtadır. " 

"Lao. Iıallıı, bu zaferi, öncelilde, sauaşta öııcülii#ü yürüten uc kararlı bi
çimde lıIar/ıs ist-Le,ıiııi,t ve proleter entemasyoııalisl bir tulıwı izleyen lIalh, 
Çı Devrimci Parti'ye borçludur. " 

Sovyet·/�aolı görüşmelerinde Laos 'Wl uluslararası ortamda oyrıayacağı 
rol üzerirıde de durııldu. , IJrejrıev bıı hoııııda şııııları belirtti: "Laos Demo'? 
ralilı Haliı Cıwı/ ıııriyeti'ııin ulııslararası faaliyetı, sosyalist Vieltıalıı 'la birtilde, 
bugun Güneydoğu Asya 'da barış, IIIllsul hurtu tıış ve toplumsal ilerleme daua 
sının ileri kolu roliinu i,.tlerımellted;r, . .  
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saldınsından kurtarmak gereki, gereki, ger
yor. 

"Kültür .yalnızca kitaplar değildir. 
Bir halkın varheını ilgilendiren herşey
dir. Bir kentin kültürel varlıklarını ko
rumak gerekiyorsa, öncelikle o kentin 
halkının varlıeını dikkate almak zorun· 
ludur." 

"Dolayısıyla önümdeki görevin, 
kenti restore eden bir uzmanın görevi 
oldueu kanısında değilim. Tam tersine, 
benim görevim ve isteeim, bir kültürün 
yeniden doemasını saelamaktır." saelamaktır." 

KIM LlCI BULUNMA Y AN 

ROMA 

Roma belediye başkanı Prof. Ar
gan, Roma'nın bütün kentlerden ayn bir 
kentmiş gibi deeerlendirilmesine de şöy, 
le karşı çıkıyor: "Roma'nın gerçek bir 
kent haline gelebilmesi için, O'nun 
bütün kentlerden kentlerden farklı, kutsal, evrensel 
ve sonsuz bir bir kent olduğu aldatmacasın· 
dan da kurtulmak gereklidir." Bilindiği 
gibi Roma'nın hristiyanlığın gelişmesin
de özel bir yeri olmuş, Papalık Roma 
kentinin sınırları içinde yerleşmişti. Bu 
nedenle Hristiyanlık ideolojisi, Roma'
nın ilahi özellikleri bulunan bir kent ol
duğu aldatmacasını yaymakta yarar gör
müştü. 

Guilio Carlo Argan, kent hakkında
ki görüşlerini daha sonra şöyle açıklı
yor: "Roma, kimliğini !;ıularnama 
bunalımı içindedir. Bu bunalım, kentin 
uluslararası bir merkez olmasıyla, kent 
halkının büyük kesiminin yaşam koşul
larındaki sefalet arasındaki çelişkide so
mutlanıyor. Kentin genişlemesi, kent 
halkını, gecekonduların utanılacak sefa
letine doğru adeta püskürtüyor." 

Spekülatörlerin yo�un faaliyeti ne
deniyle son yıllarda bütünüyle gelişi-gü
zel bir gelişme gösteren Roma'nın yeni 
belediye başkanı, sözlerine şöyle devam 
ediyor: "Hristiyan-demokrat belediye· 
nin ve iktidarın deste�iyle deste�iyle dest gelişen gayri
menkul spekülasyonunu 

. 
Roma Belediye başkanı. ya

'
rdımcı/arı ile 

"Roma halkı, kentin sorunlarına ge
tirilecek çözümün politik bir çözüm 01-
du�unu kavramıştır. Gayrimenkul spe· 
külasyonu kenllerin ezeli düşmanıdır, 
ve gaynmenkul spekülasyonunun en bü, 
yük düşmanı da Komünist Partisi'dir." 'dir." 

I.K.P. VE ROMA 

İtalyan Komünist Partisi'nin üyesi 
olmayan O.C. Argan, bununla birlikte, birlikte, 
ülkenin bunalımdan çıkarılabilmesi için 
İ.K_P'nin yanında çalışmanın zorunlu zorunlu 
oldu«u görüşüyle Parti'nin listesinde 
seçimlere katılmıştı, Argan bu konuda 
şöyle diyor: "Bir siyasal parti, bir kül
tür adamını, yönetim içinde siyasal 
sorumluluklar ilk kez almaya çaeırıyor. 
Doerusu İtalya'da bu cesareti göstere
bilecek olan birtek parti vardır: Komü
nist Partisi." 

L.K.P. yönelimi üyesi ve Parti'nin Parti'nin 
Roma federasv"'''''''' ''' � .. " .... t .. ,..; .... t .. ,..; .... ' ,niO'i iO'i 

BREJNEV: 

Petroselli, Argan ' ı n  
d a y  gösterilmesinin 
neminde şöyle açıklamıştı: 
adaylil�l, komünistlerin 
sını en iyi biçimde 
Bunun yanısıra, Argan'ın 
ötesinde, politika 
ilişkileri ortaya koyarak, 
yaç duydueu yeni 
ciddiyetini ve kalitesini 
tedir. Kentteki yozlaşmanın, 
toplumsal, kültürel 
nin ortaya koydueu 
tür. Fakat biz, bu 
eişimi arzulayan 
biliyoruz. Bunlar 
sa�lıklı güçleri olan 
lerdir. Ancak, kentteki oligarşiye, spe
külasyona, paraziUi�e, 
tiyan-demokrat iktidar'a 
olan "kent hastalıklan"na 
delede, başka toplumsal 
hirlesmistir " 

"LAOS'UN SOSY ALlZME YÖNELIŞI,  ENTERNASYONALIST 
BIR TUTUM IZLEYEN PARTI'NIN IlAŞARISIDIR" 

Soyvetler Birliği 'rı; ziyaret eden Laos Halhçı Devrimci 
Selıreteri ve Laos Demo/ıralilı Halh Cımılıııriyeli Cımılıııriyeli Cımılıııri Başbahanı 
han 'la SBKP Genel Sekreteri L. Drej,ıev arasında 6 Eylül'de 
pıldı. Görüşmede, Laos 'ta ulusal demohratik devrimin zaferinden 
ra sosyalist toplumun temellerinin atılmasının sorunları önemli 

Drejnev'le Fomvilıan arasındaki görüşmeye SBKP Sehreterya 
Suslov da hatıldı, Fomvilıan, Laos devriminirıstrotejik görevinin 
kurulması oldugunu belirtti. Fomvihan 'ın, Laos'ta devrimin 
gösterdiııleri yardım nedeniyle teşek/ıürlerini teşek/ıürlerini teşek/ ile ttiği L./. Drejnev 
özgiirlüğüne kavuştuktan sonra .osyalizme yönelmesinin çağımızın 
"ttığını .öyledi. 

!;Jrejnev şöyle dedi: 
"Lao. halk, .o,yalisı toplum esaslarının Iwru/mO$I yolunu 

Iıenizin 'lOderinde'ıi bu tarilıi dönemeç, çağımızın, deri" devrimci 
çağın", özünü yarısıtmahtadır. l1u tarilıi dönemeç, özgiirlilk 
rum, .onuçta sosyalizm yolu olduRunu bir hez daha dogru/amahtadır.

"Lao. Iıallıı, bu zaferi, öncelilde, sauaşta öııcülii#ü yürüten 
çimde lıIar/ıs ist-Le,ıiııi,t ist-Le,ıiııi,t i ve proleter entemasyoııalisl bir tulıwı izleyen lIalh, 
Çı Devrimci Parti'ye borçludur. " 

Sovyet·/�aolı görüşmelerinde Laos 'Wl uluslararası ortamda 
rol üzerirıde de durııldu. , , IJrejrıev IJrejrıev IJre bıı hoııııda şııııları belirtti: 
ralilı Haliı Cıwı/ ıııriyeti'ııin riyeti'ııin ri ulııslararası faaliyetı, aliyetı, ali sosyalist Vie
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YÜRÜYÜŞ'ÜN 70. SAYıSıNDA ARKADAŞıMıZ MESUT OD

MAN 'IN ADALET AOAOOLU'NUN "FIKRIMIN INCE GÜLÜ" 

ADLI ROMANINA ILIŞKIN BIR ELEŞTIRISI YER ALDı' BU 

ELEŞTIRIDE sözü EDILEN NOKTALARLA ILGILI OLARAK 

YüRÜYÜŞ ADALET AOAOOLU'NUN GÖRÜŞLERINE BAŞ

VURDU. AOAOOLU ILE YAPILAN KONUŞMAYı OKURLARI

MIZA SUNUYORUZ . 

ADALET 

• Mesut Odınan, dergimizin 10 A· 
tustas 1976 günlü 70. Sayısında son ro· 
manınız "Fikrimin ınce Gütü" üstündeki 
görüşlerini özetledi. Bu yazıyı okudunuz 
mu? 

- Okudum, evet. 

• Odman, yazısında romamn öne· 
mi ve başansı yanısıra gördüeü bazı ek· 
sekliklere de deg-iniyordu. Belirtilen bu 
eksiklikler konusunda siz ne düşünü· 
yorsunuz? 

- önce şunu belirtmeliyim: Yürü· 
yüş, genellikle işçi kesimini aydınlat· 
maya yönelık bho dergi. Yürüyüş okuru 
da, gerçekte geleceein okuru. Bu neden· 
le özel bir önem taşıyan bu okur, do· 
falhkla günümüz yazan için de özel 
önem taşımakta. Böyle bir derginin, Q. 
kurunun dikkatini siyasal, ekonomik a· 
lanlara çekme, onu bu alanlarda daha 
aydınlık kılma çabasının yanısıra, sanat, 
edebiyat alanına da yönelmesi, bu ala· 
na da verilmesi mutlak gerekH önemi 
venneye çalışması desteklenmesi gere· 
ken olumlu bir tutum. Ancak, bu olum· 
lu tutumun, sanatı, edebiyatı kendinden 
kopararak &alt Ideolojik düzeyde açık· 
lamaya kalkmak gibi bir sakıncayla 
yarardan zarara dönüşmemesi, geleceRin 
okurunu özlü zenginliklerle donatarak 
safhklı bir biçimde yönlendirebitmesi 
için de dikkatle izlenmesi gerekli. yaz· 
dıklanmı .ynca açıklamaktan elimden 
geldilince kaçınmama, yazdıklanm üs· 
tünde yazılanlan da kendi süzgeçimden 
geçinnekle yetinmeyi seçmeme karşın, 
şimdiki durumda oldutu gibi, bazı ö· 
zel önem taşıyan durumlarda konuş· 
mayı da görev sayıyorum. Bu sorunuz 
karşısında beni seuiz kalmamaya zor
layan başka nedenler de var. "Fikri
min Ince Gülü"nde, oluşmakta olan yeni 
okurun, romanda ele alman durumu, 
sanatın temel niteliklerinden koparmak
sızın kavramısını amaçlamam gibi. özel· 
Iikle hiç "Incelmemiş" bır roman kah· 
ramanı ile bu roman- kahramanının hiç 
"incelmemi," çevresi ve her tür "Incel· 
miflikten" yobun bir toplum görünü' 
mü çerçevesinde bile yazara düşen bu 
"bireşim inceliRini" sa�lamayl amaçla· 
mı, olmam gibi. Böylece, -onaylansın, 
onaylanmasm- romana, çaRdaş edebi. 
yat sorunlanyla ilgili olarak yazann gö· 
rüşlerini, savmı kapsayan ikinci bir gö· 
revi de yüklemiş olmam gibi. (Ölmeye 
Yatmak'da da, bu romanın anlattıRını 
"nasıl anlatmak?" sorusuna da bir yanıt 
vererek gerçekle,tirmeye çahşmıştım.) 

Bu genel girişten sonra, Mesut Od· 
man'ın yazısında deRindiRI eksiklikler 
üzerinde öutle duralım ,Imdi: 

"Yazar, Bayram'ın durumunu sergi· 
lemekte, onun 8alkız'Ia -arabasıyla
ilişkilerini anlatmakta büyük başan gös· 
teriyor ... Bayram, birkaç yerde, çocuk· 
tuRundan beri kendisiyle "Incegül Bay· 
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ILE BIR 
ram", "DeloRian", "Ayranı yok içme· 
ye .. " diye alay edildiRinden sözediyor. 
Ancak bunlar, onun, romanın başanyla 
saptadıRı durumunu anlamak için 
yeterli ve fazla inandıncı deRil. Bayram '. 
m yaptıRı onca işi salt buna baelamak, 
onu fazla atipik hale getirir. Bu noktada, 
romanın Bayram'a ilişkin olarak bize 
sunduRu verilerde bir eksiklik olduRu 
söylenebilir. " 

Evet. Mesut Odman'ın "Fikrimin 
İnce Gülü"nde bulduRu birinci eksiklik 
bu. Böylece, burada roman kişisinin 
durumunun, kaynaktan yeterince açık· 
lanmamış "özel" bir "hastalık" olduRu 
belirtilmeye çalışılıyor. Oysa, " Fikrimin 

"yaptıeı onca işe" temellik eden bir 
korkudur. Bayram 'ın nasıl Bayramlaştı· 
Rını açıklayan temel etkenlerden biri, 
işte bu ilk sarsılışıdır. 2) Bayram'ın 
"kurban edileceRini" kulaktanyla duy· 
masınm ardından şu oluyor romana 
göre: Çok geçmeden, Bayram'm köyüne 
oy toplamak için mavi bir Ford'la bir 
partili geliyor. Köye ilk arabanın girişi. 
Ama Bayram için bu, artık aynı zaman· 
da şunu; arabalı bir adam olmayı se· 
çerse kurtuluşunu, bir adam olmayı 
seçerse bu araba önünde (Ford) kurban 
edilmeyi simgeliyor. Köylünün aıtı ara· 
balı bir adama gösterdiei ölçüsüz sayKl, 
ona bir kurtancı lann gibi sanıması kar· 

12 MART'A GEREKTIOl YERDE, GEREKTIOl KADAR YER 
VERMELIYIZ. YAŞAMlMIZ SALT BU MERKEZDEN YÖNE
TILMEMELI. BU, AYRI BIR HASTALANMAYA YOL AÇABI
LIR ÇüN Kü. YAŞANAN HER ŞEY BIR DENEY ÖNEMI TAŞI
MALI AMA, BEYINLERDE SÜREKLI DÖNEN BIR PLAK OL
MAMALı. BIZ 12 MART'I UNUTAMAYIZ. FAKAT HERŞEYIN 
MERKEZINE 12 MART'ı ALARAK DA YENI ÇEMBERLER 
K1RAMAYIZ. 

İnce Gü1ü"nde Bayram 'ı Bayram yapan 
dış etkenlerle bu dış etkenlerin bu ro· 
man kişisinde içselteşrnesi durumu salt 
kendisine takılan bu adlarla ilgili deeil. 
Belki de en az bunlarla ilgili. Bayram'a 
takılan bu adlar, hemen nemen bir baş· 
langıç deeil, bir sonuç. Tüketici karayo· 
lu boyunca Bayram 'ın içinde bulundueu 
maddi nesnel koşullar gereRI bir an eski· 
ye, bir an yakına; bır üç yıl öncesine, 
bir beş gün öncesine sıçrayan (her slÇ' 
rayış, şu an ıçınde yaşadı Rı durumda 
Bayram 'ın kendinde yansımasını ve yan· 
kısınıda bularak) belieRi okurun bilin· 
cine şunlan taşıyor 0Imall:1) Bayram, 
henüz beş yaşmda bir köy çocuRu iken, 
köylünün kendisini kurtaracaRım umdu· 
Ru bır sjyasal parti lideri önünde koyun 
gibi kurban edUebileceRini duymuştur. 
1950 seçimleri ari(esinde, tek parti dö· 
neminin yönetim tutumundan bunalmış 
bir köy toprakhsının, tek parti döne· 
minden bunaldıRını bile açıea vuramıya· 
cak denli sindirilmiş, korkutulmuş bir 
köy topraksızına (Bayram 'ın amcasına), 
onu kendi siyasal tercihine doRru çek· 
rnek jçin (DP ye oy vermesi ıçın onun 
da) o sıralar henüz beş yaşında olan ana· 
sız·babasız bir Bayram'ın önünde .... (sa· 
yesinde) altına bir taksi çek de, bak o 
zaman şu Bayram 'ı nasıl kurban ettiri· 
nm sana Menderes'In önünde" dediei 
yer alıyor romanda. Küçücük bır çocu· 
Run içine en onulmaz korku tohumu· 
nun, hayatınc!lln korkmaya başlamasının 
tohumunun böylece atılmış oldueunu 
unutmamak gerek. Korkunç bir korku· 
dur bu. Her yenı korkuyla, her yeni 
tutamaksızhkla çoealan ve Bayram'm 

şısında, sürekli maddi yoksunluklar için· 
deki eRitim gönnemiş Bayram, fikrini 
takacak başka bir alternatiften elbette 
yoksun kalacaktır. öznel seçimi, sevdi�i 
kız, Kezban'dır. Ama nesnel koşullar 
onu Balk�z'a iter. Kurtulmuş bir insan 
görüntüıü 1950 den önce halkın 
gözünde, köylünün "mamur" dedi ei bü· 
rokratken, 1950 sonrası köylünün önün· 
de elpençe durduRu Ford'lu parababası· 
dır. (Ya da benzeri başka biri). 3) Ben· 
zin pompası başında ueradıeı derin ka· 
yıp, kendisine sözde yardım etmiş olan 
çimento tacirinjn Bayram'ın ueradıeı bu 
kayıp karşısındaki ba4tansavma, umur· 
samaz tutumu ve benzeri pek çok çen· 
tik Bayram 'm tutamaksızlıktan yuvar· 
IandıRı yozlaşma çukurunu açıklar sanı· 
yorum. Ayrıca da, erlere hayvan 
muamelesi edilen askerlik günlerinde er 
Bayram 'ın gördükleri, kjşiliRini sıfıra in
dirgemiş, insana güvenini tümden yok· 
etmiştir. Başkalan onu yönetirken, onu 
sürerken o da artık salt bir cipi yönete· 
bilir, bir cipi sürebilir. Varlık nedenini 
kah bir karlyol, kah bjr cjp kanıtlar ro· 
manın o bölümlerinde de. 

Elbette romanda Bayram 'ın giderek 
Bayramlaşmasını ve Kapıkule·Ballıhisar 
arasındaki Bayram olmasını açıklayıcı 
çok daha başka durumlar da sözkonusu. 
Ama burda hepsini sıralamanın olanaeı 
yok. 

Bayram 'ın atipik olmadılını genel 
planda açıklaınak için de şunları ekle· 
mek Istiyorum sözlerime: Bayram'lar 
atipik olsaydı bu gün sınıf· 
larırtın bilincinde, kendı partilerinde ör· 
gütlenmlş köylülerin, işçl·köyıülerin, 

hatLa işçilerin oranı çok yüksek olurdu. 
Yani bu kesimler nüfusunun hemen bü· 
wnünü kapsardı bilinçleomişlerin sayııı. 
O zaman Bayram, içlerinde elbette ati· 
pik kalırdı. Bayram 'lar atipi� olsaydı bir 
12 Mart öyle elini kolunu saiiıyarak 
düşemeıdi ülkenin üstüne ve o dönemde 
ihbar makanizması hiç olmazsa o denli 
işletilemeıdi. Gerçekte hepimizin çevre
sinde var Bayram. Ille romandaki Bay
ram görünümünde olması gerekmez. 
Küçük, büyük salt kendi çıkannı seçmiş, 
kendi bireysel kurtuluşunu amaçlayan 
herkes bir Bayram'dır. Romanda, görün
tüsünü bir Almanya işçisinde buldueum 
en uç öme�i ele almış olmam bu �r· 
çe Ri de�iştinnez. 

• Neden bu en uç ömeRi seçti
niz'? 

- GeleceRin umudu köylüde. köy. 
lülükte delil, işçileşen köylüde, ',çide
dir de ondan. Bir delişim, �" dÖfte. 
mlnln bütün çelişkilerinden dolan 
dram, en somut, en belirgin teld1yle 
Bayram gibilerin dramımr da ondan. OL· 
ması özlenenle olmakta olanın çab,tıl. 
böyle bir alan bir yazar için çok e'veri,· 
ii bir alandır da ondan. Insanın nesne· 
leşmesinden çıkan dramı yansıtmak iste· 
yen bir yazar, bu nesneletmenin bir 
çeşit tarihi olan Bayram'da nice zengin 
ipuçlan bulabilir de ondan. Ama eskile
rin deyimiyle _salt bir "muharrir" gibi 
konuşmak gerekirse, "ıçimden öyle gel· 
di de ondan". Bu, "muharririn içinden 
öyle gelmesi"nln de bir nedeni olmalı 
deRil mi? Beni dürten eerçek neden 'u: 
Yinni yıl önce kendisiyle bır dÜfÜnce 
ah,verişi kurabildllım bir dostum vardı. 
Yanında hiç sıkılmazdım. En ciddi 
konulardan en olmadık şeylere eınebil· 
meye dek pek çok şeyi pıylqırdık. AI· 
çakgönüllü sofralanmızı payla,ırdık. Yıl· 
lar önce, çoluRu çocuRu toplayıp LS· 
lanbul'a göçtü. Oraya göçü,ünden üç yıl 

sonra, bir gördüRümde epey zenginle· 
mişti. Yazarlık gibi gelir getinneyen bir 
işle ne diye uRraşıp durduRumu sordu 
bana. Başka bir kez görüşümde "i,in 
mi yok? Ne diye çatışıp duruyorsun 
TRT yöneticileriyle. Otur, maqını al. 
Yorma kendini" dedi. Bir daha gönne· 
dim kendisini. Reklamcıhkla başlamış 
işe. Şunla bunla büyük iş ortaklıklan 
kunnuş, Istanbul "hot sosyetesine" gir· 
miş. Dört yıl önceydi. Bir gün kapım ça· 
lındı. Karşımda bu eski dostu buldum. 
Buyur edip oturttum ama, aramızda 
kapatılamıyan bir kopukluk, bir uzak· 
hk duydum. Çok sıkıldım. Bir an önce 
kalkıp gitmesini diledim. O ise dur· 
maksızın yalnızhRmdan yakındı durdu. 
Heryeşi varmış ama tek iyi dostu yok· 
muş. Iki ayn uçta hızla deRişml,tik. 
Yeniden eski baRı kunnanın olanaksız 
olduRunu gördüm. "Fikrimin Ince Gülü" 
nü yazmak düşüncesi o gün gelişti ka· 
famda. Ama benim eski doştumun böy· 

yazısında romamn öne· 
yanısıra gördüeü bazı ek· 

deg-iniyordu. Belirtilen bu 
konusunda siz ne düşünü· 

şunu belirtmeliyim: Yürü· 
kesimini aydınlat· 

dergi. Yürüyüş okuru 
okuru. Bu neden· 

taşıyan bu okur, do· 
yazan için de özel 

Böyle bir derginin, Q. 
siyasal, ekonomik a· 

bu alanlarda daha 
çabasının yanısıra, sanat, 

yönelmesi, bu ala· 
mutlak gerekH önemi 

desteklenmesi gere· 
Ancak, bu olum· 

edebiyatı kendinden 
Ideolojik düzeyde açık· 

gibi bir sakıncayla 
zarara dönüşmemesi, geleceRin 

zenginliklerle donatarak 
yönlendirebitmesi 

izlenmesi gerekli. yaz· 
açıklamaktan elimden 

geldilince kaçınmama, yazdıklanm üs· 
kendi süzgeçimden 

seçmeme karşın, 
oldutu gibi, bazı ö· 

durumlarda konuş· 
görev sayıyorum. Bu sorunuz 

seuiz kalmamaya zor
nedenler de var. "Fikri

Ince Gülü"nde, oluşmakta olan yeni 
ele alman durumu, 

temel niteliklerinden koparmak
amaçlamam gibi. özel· 

" bır roman kah· 
kahramanının hiç 
ve her tür "Incel· 

yobun bir toplum görünü' 
yazara düşen bu 

sa�lamayl amaçla· 
Böylece, -onaylansın, 

onaylanmasm- romana, çaRdaş edebi. 
olarak yazann gö· 

kapsayan ikinci bir gö· 
yüklemiş olmam gibi. (Ölmeye 

romanın anlattıRını 
"nasıl anlatmak?" sorusuna da bir yanıt 

gerçekle,tirmeye çahşmıştım.) 
sonra, Mesut Od· 

deRindiRI eksiklikler 
duralım ,Imdi: 

'ın durumunu sergi· 

romanın Bayram'a ilişkin olarak bize 
sunduRu verilerde bir eksiklik olduRu 
söylenebilir. " 

Evet. Mesut Odman'ın "Fikrimin 
İnce Gülü"nde bulduRu birinci eksiklik 
bu. Böylece, burada roman kişisinin 
durumunun, kaynaktan yeterince açık· 
lanmamış "özel" bir "hastalık" olduRu 
belirtilmeye çalışılıyor. Oysa, " Fikrimin 

oy toplamak için mavi bir Ford'la bir 
partili geliyor. Köye ilk arabanın girişi. 
Ama Bayram için bu, artık aynı zaman· 
da şunu; arabalı bir adam olmayı se· 
çerse kurtuluşunu, bir adam olmayı 
seçerse bu araba önünde (Ford) kurban 
edilmeyi simgeliyor. Köylünün aıtı ara· 
balı bir adama gösterdiei ölçüsüz sayKl, 
ona bir kurtancı lann gibi sanıması kar· 

12 MART'A GEREKTIOl YERDE, GEREKTIOl KADAR YER 
VERMELIYIZ. YAŞAMlMIZ SALT BU MERKEZDEN YÖNE
TILMEMELI. BU, AYRI BIR HASTALANMAYA YOL AÇABI
LIR ÇüN Kü. YAŞANAN HER ŞEY BIR DENEY ÖNEMI TAŞI
MALI AMA, BEYINLERDE SÜREKLI DÖNEN BIR PLAK OL
MAMALı. BIZ 12 MART'I UNUTAMAYIZ. FAKAT HERŞEYIN 
MERKEZINE 12 MART'ı ALARAK DA YENI ÇEMBERLER 
K1RAMAYIZ. 

İnce Gü1ü"nde Bayram 'ı Bayram yapan 
dış etkenlerle bu dış etkenlerin bu ro· 
man kişisinde içselteşrnesi durumu salt 
kendisine takılan bu adlarla ilgili deeil. 
Belki de en az bunlarla ilgili. Bayram'a 
takılan bu adlar, hemen nemen bir baş· 
langıç deeil, bir sonuç. Tüketici karayo· 
lu boyunca Bayram 'ın içinde bulundueu 
maddi nesnel koşullar gereRI bir an eski· 
ye, bir an yakına; bır üç yıl öncesine, 
bir beş gün öncesine sıçrayan (her slÇ' 
rayış, şu an ıçınde yaşadı Rı durumda 
Bayram 'ın kendinde yansımasını ve yan· 
kısınıda bularak) belieRi okurun bilin· 
cine şunlan taşıyor 0Imall:1) Bayram, 
henüz beş yaşmda bir köy çocuRu iken, 
köylünün kendisini kurtaracaRım kurtaracaRım kurtara umdu· 
Ru bır sjyasal parti lideri önünde koyun 
gibi kurban edUebileceRini duymuştur. 
1950 seçimleri ari(esinde, tek parti dö· 
neminin yönetim tutumundan bunalmış 
bir köy toprakhsının, tek parti döne· 
minden bunaldıRını bile açıea vuramıya· 
cak denli sindirilmiş, korkutulmuş bir 
köy topraksızına (Bayram 'ın amcasına), 
onu kendi siyasal tercihine doRru çek· 
rnek jçin (DP ye oy vermesi ıçın onun 
da) o sıralar henüz beş yaşında olan ana· 
sız·babasız bir Bayram'ın önünde .... (sa· 
yesinde) altına bir taksi çek de, bak o 
zaman şu Bayram 'ı nasıl kurban ettiri· 
nm sana Menderes'In önünde" dediei 
yer alıyor romanda. Küçücük bır çocu· 
Run içine en onulmaz korku tohumu· 
nun, hayatınc!lln korkmaya başlamasının 

şısında, sürekli maddi yoksunluklar için· 
deki eRitim gönnemiş Bayram, fikrini 
takacak başka bir alternatiften elbette 
yoksun kalacaktır. öznel seçimi, sevdi�i 
kız, Kezban'dır. Ama nesnel koşullar 
onu Balk�z'a iter. Kurtulmuş bir insan 
görüntüıü 1950 den önce halkın 
gözünde, köylünün "mamur" dedi ei bü· 
rokratken, 1950 sonrası köylünün önün· 
de elpençe durduRu Ford'lu parababası· 
dır. (Ya da benzeri başka biri). 3) Ben· 
zin pompası başında ueradıeı derin ka· 
yıp, kendisine sözde yardım etmiş olan 
çimento tacirinjn Bayram'ın ueradıeı bu 
kayıp karşısındaki ba4tansavma, umur· 
samaz tutumu ve benzeri pek çok çen· 
tik Bayram 'm tutamaksızlıktan yuvar· 
IandıRı yozlaşma çukurunu açıklar sanı· 
yorum. Ayrıca da, erlere hayvan 
muamelesi edilen askerlik günlerinde er 
Bayram 'ın gördükleri, kjşiliRini sıfıra in
dirgemiş, dirgemiş, dirg insana güvenini tümden yok· 
etmiştir. Başkalan onu yönetirken, onu 
sürerken o da artık salt bir cipi yönete· 
bilir, bir cipi sürebilir. Varlık nedenini 
kah bir karlyol, kah bjr cjp kanıtlar ro· 
manın o bölümlerinde de. 

Elbette romanda Bayram 'ın giderek 
Bayramlaşmasını ve Kapıkule·Ballıhisar 
arasındaki Bayram olmasını açıklayıcı 
çok daha başka durumlar da sözkonusu. 
Ama burda hepsini sıralamanın olanaeı 
yok. 

Bayram 'ın atipik olmadılını genel 
planda açıklaınak için de şunları ekle· 

ihbar makanizması 
işletilemeıdi. 
sinde var Bayram. 
ram görünümünde görünümünde g
Küçük, büyük 
kendi bireysel 
herkes bir Bayram'dır. 
tüsünü bir Almanya 
en uç öme�i 
çe Ri de�iştinnez. 

• Neden 
niz'? 

- GeleceRin 
lülükte delil, işçileşen 
dir de ondan. 
mlnln bütün 
dram, en 
Bayram gibilerin 
ması özlenenle 
böyle bir alan 
ii bir alandır 
leşmesinden 
yen bir yazar, 
çeşit tarihi 
ipuçlan bulabilir 
rin deyimiyle 
konuşmak 
di de ondan". Bu, 
öyle gelmesi"nln 
deRil mi? Beni 
Yinni yıl 
ah,verişi kurabildllım 
Yanında hiç 
konulardan 
meye dek pek 
çakgönüllü sofralanmızı 
lar önce, çoluRu çocuRu 
lanbul'a göçtü. 

sonra, bir 
mişti. Yazarlık 
işle ne diye 
bana. Başka 
mi yok? Ne diye çatışıp 
TRT yöneticileriyle. 
Yorma kendini" 
dim kendisini. 
işe. Şunla 
kunnuş, Istanbul 
miş. Dört yıl 
lındı. Karşımda 
Buyur edip 
kapatılamıyan bir 
hk duydum. Çok 
kalkıp gitmesini 
maksızın yalnızhRmdan 
Heryeşi varmış 
muş. Iki ayn 
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KONUŞMA 

ii bır dii4ün<e<le1d fi&ünnlılı, bır sorun· 
1IIIı" temele limıtli .. rimıiz kalabU.· 
eoll lçi. bqrol. Bayram'ı .. çtim. 

• Odman'ın YUJllnda, Kapıkule · 
deJd ı,çl Bulma Kurumu'nun Vedat'ı 
Ue trendekı ıolcu ıencin de eksik tanı
tıldılını, bu nedenle romanda iRnti 
kaldıldarı belirtiliyor1 

- Hızı. geçilen bir yolda, o yolun 
nitelikleri gerell (buna koşut, öRrencili
Rin de hızla geçilen bir yol olmosı gere
ii) bu tipler Bayram 'ın gözünden nasıl 
sıynhp ııynhp geçmişlerse, benim de 
gö:ümde Bayram üstündeki etkenlikleri· 
ni tamamlayıp hızla geçen tipler olmuş
lardır. Romanın amaçı, Yürüyüı;'teki ya
zıda aynı derecede ba,anh bulunan arka 
planı da Öne almak, sorunu, :timdi arka· 
da otan bu planı öne alıp genişliline, 
derinliline göstermek olsaydı, Bayram'
lan ton, bu gençleri de ön plan olarak 
ele alırdım. Bu roman, devrimci gençli
lIn dramın. girmeyi amaçlamıyor. Bu, 
balnna çok daha batka boyutlann da 
eklenmeıinl gerektirecek batka bır ro
mamn sorunu olabilir. Bayram'ın yaşa· 
mına ,öyle bır deRlp geçenler, deRip 
geçtikleri oranda varlar "Fikrimin İnce 
GÜIü"nde. Onun dramını oluşturmadaki 
etkenliklerine ıöre, ya da onun dramını 
dl,l�tırmaktaki yardımlan oranında. 
Vedat'ın Kapıkule'de her ,eyl neden öy· 
le ince eleylp Ilk dokuduRu, niye ken· 
dı kendisiyle her tırutta hesapla,maya 
&irdılı romanda yer alıyOfU. Vedat adı-

na yer almıyor bu. Bayram, kaqıdan 
eördülü bu tedirgin, bu ilÇllerıe ,öyle 
ya da böyle bir bAR kurmaya çalı,an de
likanhyı kendi korkulu bakı, süzgecin
den ıeçlrerek aleılıyor da onun için yer 
alıyor romanda. Bir romanda kimi tip
ler, kimi karakterler araç, Idml tipler, 
kimi karakterler de amaçtırlar. Bir ya
zara aracı neden amaç kılmadıRı soruı
mamalı. Aracın araçlık görevini yerine 
getirip getlnnediRine, amacın amaç ol
ma niteııllni t.&4IYlp ta,lmadlRına bakıl
malı. Ama yazar, araçlan da "olmadık
lardan" çıkarmaz elbet. Gökten indIr
mez. Varolanlar arasından seçer. 

• Dergimızde, romanda yeteniz 
kaldıRı belirtllen bir üçüncü nokta, 12 
MarUa IIgııı görüntülere de arka planda 
yer verilirken bu görüntülerin o döne
min öZelliRini bütünüyle ortaya çıkar
madlRı konusunda toplanıyor. Bu ko
nuda diyecekleriniz? 

- Kanımca 12 Mart, bu kötü geç
ml" (süregelmekte olan görünümüyle 
deRil, bazı sonu beLLi bır tarih kesiti ola
rak) nerdeyse yaşamamızın tek merkezi 
halıne getiriliyor. 12 Marta gerekliRi 
yerde, gerektiRI kadar yer vermeliyiz. 
Va,amımız salt bu merkezden yönetll
memeli. Bu, ayn bır hastalanmaya yol
açabilir çünkü. Yatanan her ,ey bır 
deney öneml ta,ımalı ama, beyinlerde 
sürekli dönen bır plak olmamalı. Biz 
12 Martı unutamayız, takat heııeyln 

merkezine 12 Martı alarak da yenı çem
berler kıramıyız. Açık söyleyeyim, Bıy- -
ram'ın romanı, yanı Yatarnı, ister iste· 
mez 12 Martı da içine almasaydı, daha 
önemlisi yatamı Içine giren bu olıy ro
man kışlalnın oluşumunda seçilebilir 
etldnlikte bır deRer tqımuaydı, bu ro
manda o döneme hiç deRinmezdım ben. 
Bayram'ın geçtiRi yolda bır kaza olmuş 
ve ben Bayram'ı daha ıyı belirlemek ıçın 
bu kazaya romanda nuıl ve ne ölçüde 
yer vermişlem, 12 Marta da öyle yer 
verdim. Dolayıız olarak bqhba,ına 12 
Martı (71·73 aruını) anlatmayı amaç
lamadım, ama imanı öRütmeyi, Id,Ulk
,ızı.ıtlrmeyl pllOlarnıı bir yönetimin, 
bel. böyle fqizmin IÇıtca ,Uab ku .... • 
dılı dönemlerde bUlnçıiz, yanna gUvenl 
olmayan Bıyram1arı da ".ılanl Köre." 
y.rin. getlMne ıdı altında .uı1 gerçek· 
ten pösteldye çevlrebUditini vuraulı. 
mak iltedim elbette. Dabı iosa belirt
mek pnık.irıe, "Fikrimin ınce Gülü" za
ten, adı ilter 12 Mart i,te ... kapitaliz· 
min onufluzluRu olsun, bu yoldan insan 
ölütmenin, birey mitosu altında IILI8LL 
yozlaşannamn, insanı yalnız kendine 
benzer insanlardan deen kendinden bile 
koparınamn, nesneleştinnenln romanı 
deRil mi? Dıkkat edlllne romanda 12 
Mart adı hiç geçmiyor. Olaylann yakın 
tanıklan aynı zamanda henüz bu roma
nın da bugünkü okurian oldugu Için, 
onlar elbette kolaylıkla bazı bölüm
lerde 12 Mart'dan sözedildilini anlıyor
lar. Ama, elli yıl sonra, yüz yıl sonra, 
bu gün dün oldueunda yani, bu olaya 
doerudan doeruya tanıklık etmeyen bir 
okur, öyle sanıyorum ki bu günlerin 
Bayram üstündeki etkilerini onun, belli 

bir düzende, belli ko,ullar altındaki 
"kurbanlıRının" bir Uzantııı olarak alıı
i.yacakbr. 

• P.tl, 'izin deyiminızıe kapilı. 
Ilzmin inaan �cülülü, on�fluz1ulu 
yalnız Bayram 'lu mı üretti? Yanı genı,· 
plandaki bu 12 Mart .. d.ce h.'1OY., 
kendine bile yabanCllqan lnaanı mı ce
tırdi? 

- Hayli'. Vürüyüş'teki yazının "ar
ka plan" dedili planda .Ibet Bayram· 
latmayan, bilinçlenen, ülkenin sanayı_ 
le,mesl orarunda bllinçlenmekte olan 
Iıçiler de yer alıyor romanda. Şöyll: 
A1manyl'dakl yı dı buradaki ilÇllori 
küçük anettollar, &potlar halinda bır 
göoterip bır geri plana çektitımde, 101I' 
ra, yerı gelince yine bır KöoterlP bır arka 
plana çettitlmde, bu ltçUerı. köy tö
kenli oIanlanmn, henüz töyımükten çık· 
mamı, olanlaonın gele cele en çok 101-
yal demokrat bir çizgiye geldild.rini, 
(Veli gibi), amı .... yil.ımlt kent iı, 
çillnin (Numan gibi, Hıdır &Ibi, hıtll ... 
mıü gibi, Kezban gibi, Tat.andıld 
kahyede 16 Haziran üstüne halay çek· 
meye başlayan işçiler gibi) ıınıf bilinci 
aşamasma gelmiş işçiler olduRunu sez
dinneye çalışbm. Evet, salt sezdlrmekle 
yetindim. Çünkü, 'lUrkiye'de bu güç, 
varlıRını topluca "'Yeni yeni söyleyen bır 
güçtür. Yann olacak olanı henüz sezdir
mekte olan bir güçtür. Vann olacak 011-
nı bu gün olanın, bu günkü somut ger
çeein yerine koymak, eler sanatta, ya
zında pir toplumsal gerçekçilikten söze
deceksek, böyle bir gerçekliee ten dut
mek olurdu. 

DOSTLAR TIYATROSU FAŞIZMI SERGILIYOR: 
SABOTAJ OYUNU 

Da.tlar Tiyatro.u, Eyliil ayının ilir 10 giinü, .eyircilerin br,ııına 4 OYLln
la çıktı. 

"Keram Gibi", bu oyunlordan biri. Anbro'lı "yire.,., Kerem Gibi'yi 
geçen yıldan tanıyorkır. 

Doıtlar TiyatroıLI, Keram Gibi'de ulGfhl' başarıyı. dile,. O)'unlorm GI'G
.. nda özellikle Sabotaj Oyunu 'nda yilıeUyor. 

Doıtbr'ın bo.Janıımn temeUnde yatan alayi fÖYle açıklam'- miim.üi .. : 
Sanat ,erçell yaMıtmaktan öteye ,eçmd zorun" Boş,", deyitıc, IGIICIIt YGI. 
nlZca .. rçelin ya""'hl/1lG.lI delil. Yeniden yarohlord dlfanya &UlUdntaa. Ke
nm Gibi'de, Genco Erkal'ın oyun giicü ila yorumu, etiyle ltemifiylc bir ,.r
çelr olGn NdZım', adeta yeniden YGTOhp yaMıtm'fh "yircilc,.. Ke,.m Gibi'
nin ulGftll, bOşan, buradan kaynaklamyor. 

Kerem Gibi'nin başa",,, Sabotqj Oyunu 'nda yine�niyor. Sabotqj Oyunu' 
nda 12 JKart dönemini yaşayanların bildili, anımsodı'ı gerçekler, Macit Ko
per'in ue Doıllar TiyatrOlu çalışanlarının çabaları iili yeniden YGTOhlıp uyirci
ye .unuluyor. Oyuncularla birlikte, "yirciler dil bu gerçelrleri yaşıyorlor. 

Doıtlar TiyatrOlU 'nun bafarlllM temel olan bu Iraurayışın bir bafka 
uzantııı daha uar. Gerçeli yeniden yaratmalr için, en bafla., gerçelin ne ol
du,unu bilmek gerekli. Gerçe,i bilmeden, ya da yanlış lfaurayarc.k >:e?i�e? 
yaratmak mümkün delil. Do.,lar'ın bilincini �e, .unucunun da belırttılı gıbı, 
şöyle özetlemek mümkün. Emelrçi kitleler hızla uyamyoraa. ken�i örgiitleri· 
nin aranışı içine giriyorlana, ue .ermaye "nı(ının darbolaz"," ııderelr aş.la
maz bir hale geliyorla, zorlanan bir tek yol uardır: Faşizm ... 

Oyunun başar ... ını .allayan en önemli öge, bunların bülünüyle kauranmış 
olm08I. Bu nedenle, oyunda, kahramanlık de.tanları anlatılmıyor. Faşizmin 
.ergilenişi, (aşizme yonelik kuru yergi til! lÖugiiler diizeyinde kalmıyor. Ve 
hep.inden Jtede, 1 2  Mart deneyi ile günümüzün yaşanıion olayla,., arDlında 
ilişki ue bütiinlük kurulabiliyor. 

Sınıfaal ue ekonomik temelleri nedeni ile (aşizm bir "anı" dıııil. Günümü· 
zün koşullarında .ürekli irdelenıp, mücadeleye ışık tulacalr biçimde kullanıla
cak bir deney. Ve faşum, acııı ue giildüMü ile bir bütiinı,," e IGhip. Acıyı ila 
giildürü yanını birbirinden Iroparmak, (Ofum; bütiinlülü içinde kauray�ma�alr 
demek. Dodların başar ... ı bir yönüyle de buradan kaynaklanıyor. Faşızm&, bu 
acılı ue yanı ile yanı" gerçekte lahi'p oldulu bülünliilü içinde el. ab· 
yor. DoıUar'l izleyenler, kimi zaman gülüp, kimi zaman yüzlerini acı ile bu
ruştuyorlG, bu Doıtlar'ın (Ofumi kauroyışındaki � .ergil,yişindelri Wlarlı· 
hktan iteri geliyor. 

Oyunun ele,tirilecek yanları, öugiiye deler yanları lrarş"",da çolr az",'ılr· 
La katıyor. Bunlar daha çolr telenikl, ilgili yanlar. Ornelin, oyunun t.mpa.u
nun kimi zaman düşme.i gibi. Ikinci bir eleştiri de, işkence ö,e.ınin çolr fazla 
ue t�lrdüz'lik'e telerarlanı,. Itonıuunda yapılabilir. lşlrence ö.".inin, ele alınan 
Itonu açııından gerç,kt,n büyük önemi ııor. Yine de, en azından bu öllCnin 
ba,lra biçimlerde, ya da her birinde aynı yöntemler arocıl�ı ile .unulm08' da
ha yerinde olabilirdi. Tekdüulllrten ila i,ltence öge.in;n abarhlmOltndan Ira
,,"malr için. 

Macil Koper'; lif Da.tlar Tiyatrolu çal"anların. ,erçell,ı tutumJa" iiLi 
yeteneltleri nedeniyle bir Irez daha Irutluyorı.ız. 
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fi&ünnlılı, bır sorun· 
.. rimıiz kalabU.· 

.. çtim. 

Kapıkule · 
Kurumu'nun Vedat'ı 

eksik tanı
romanda iRnti 

yolda, o yolun 
koşut, öRrencili

olmosı gere
gözünden nasıl 

benim de 
etkenlikleri· 

tipler olmuş
Yürüyüı;'teki ya

bulunan arka 
almak, sorunu, :timdi arka· 

genişliline, 
olsaydı, Bayram'

plan olarak 
devrimci gençli

lIn dramın. girmeyi amaçlamıyor. Bu, 
boyutlann da 
batka bır ro

Bayram'ın yaşa· 
deRlp geçenler, deRip 

"Fikrimin İnce 
oluşturmadaki 

da onun dramını 
oranında. 

,eyl neden öy· 

na yer almıyor bu. Bayram, kaqıdan 
eördülü bu tedirgin, bu ilÇllerıe ,öyle 
ya da böyle bir bAR kurmaya çalı,an de
likanhyı kendi korkulu bakı, süzgecin
den ıeçlrerek aleılıyor da onun için yer 
alıyor romanda. Bir romanda kimi tip
ler, kimi karakterler araç, Idml tipler, 
kimi karakterler de amaçtırlar. Bir ya
zara aracı neden amaç kılmadıRı soruı
mamalı. Aracın araçlık görevini yerine 
getirip getlnnediRine, amacın amaç ol
ma niteııllni t.&4IYlp ta,lmadlRına bakıl
malı. Ama yazar, araçlan da "olmadık
lardan" çıkarmaz elbet. Gökten indIr
mez. Varolanlar arasından seçer. 

• Dergimızde, romanda yeteniz 
kaldıRı belirtllen bir üçüncü nokta, 12 
MarUa IIgııı görüntülere de arka planda 
yer verilirken bu görüntülerin o döne
min öZelliRini bütünüyle ortaya çıkar
madlRı konusunda toplanıyor. Bu ko
nuda diyecekleriniz? 

- Kanımca 12 Mart, bu kötü geç
ml" (süregelmekte olan görünümüyle 
deRil, bazı sonu beLLi bır tarih kesiti ola
rak) nerdeyse yaşamamızın tek merkezi 
halıne getiriliyor. 12 Marta gerekliRi 
yerde, gerektiRI kadar yer vermeliyiz. 
Va,amımız salt bu merkezden yönetll
memeli. Bu, ayn bır hastalanmaya yol
açabilir çünkü. Yatanan her ,ey bır 

deRil 
Mart adı hiç geçmiyor. Olaylann yakın 
tanıklan aynı zamanda henüz bu romabu roma
nın da bugünkü okurian oldugu Için, Için, 
onlar elbette kolaylıkla bazı bölümbölüm
lerde 12 Mart'dan sözedildilini anlıyoranlıyor
lar. Ama, elli yıl sonra, yüz yıl sonra, sonra, 
bu gün dün oldueunda yani, bu olaya olaya 
doerudan doeruya tanıklık etmeyen bir bir 
okur, öyle sanıyorum ki bu günlerin bu günlerin 
Bayram Bayram üstündeki üstündeki etkilerini etkilerini onun, belli belli 

aşamasma gelmiş 
dinneye çalışbm. 
yetindim. Çünkü, 
varlıRını topluca "'Yeni 
güçtür. Yann olacak 
mekte olan bir güçtür. 
nı bu gün olanın, bu günkü somut 
çeein yerine koymak, 
zında pir toplumsal 
deceksek, böyle bir gerçekliee 
mek olurdu. 

DOSTLAR TIYATROSU FAŞIZMI SERGILIYOR: 
SABOTAJ OYUNU 

Da.tlar Tiyatro.u, Eyliil ayının ilir 10 giinü, .eyircilerin 
la çıktı. 

"Keram Gibi", bu oyunlordan biri. Anbro'lı "yire.,., 
geçen yıldan tanıyorkır. 

Doıtlar TiyatroıLI, Keram Gibi'de Gibi'de Gibi' ulGfhl' başarıyı. dile,. 
.. nda özellikle Sabotaj Oyunu 'nda yilıeUyor. 

Doıtbr'ın bo.Janıımn temeUnde yatan alayi fÖYle açıklam'-
Sanat ,erçell yaMıtmaktan öteye ,eçmd zorun" Boş,", 
nlZca .. rçelin ya""'hl/1lG.lI delil. Yeniden yarohlord dlfanya 
nm Gibi'de, Genco Erkal'ın oyun giicü ila yorumu, etiyle ltemifiylc 
çelr olGn NdZım', adeta yeniden YGTOhp yaMıtm'fh "yircilc,.. 
nin ulGftll, bOşan, 

olGn NdZım', adeta yeniden 
bOşan, 

olGn NdZım', adeta yeniden 
buradan kaynaklamyor. 

Kerem Gibi'nin başa",,, Sabotqj Oyunu 'nda yine�niyor. 
nda 12 JKart dönemini yaşayanların bildili, anımsodı'ı gerçekler, 
per'in ue Doıllar TiyatrOlu çalışanlarının çabaları iili yeniden 
ye .unuluyor. Oyuncularla birlikte, "yirciler dil bu gerçelrleri 

Doıtlar TiyatrOlU 'nun bafarlllM temel olan bu Irauray
uzantııı daha uar. Gerçeli yeniden yaratmalr için, en bafla., 
du,unu bilmek gerekli. Gerçe,i bilmeden, ya da yanlış lfaurayarc.k 
yaratmak mümkün delil. Do.,lar'ın bilincini �e, .unucunun 
şöyle özetlemek mümkün. Emelrçi kitleler hızla uyamyoraa. 
nin aranışı içine giriyorlana, ue .ermaye "nı(ının darbolaz"," 
maz bir hale geliyorla, zorlanan bir tek yol uardır: Faşizm ... 

Oyunun başar ... başar ... başar ını ... ını ... .allayan en önemli öge, bunların bülünüyle 
olm08I. Bu nedenle, oyunda, kahramanlık de.tanları anlatılmıyor. 
.ergilenişi, (aşizme yonelik kuru yergi til! lÖugiiler diizeyinde 
hep.inden Jtede, 1 2  Mart deneyi ile günümüzün yaşanıion 
ilişki ue bütiinlük kurulabiliyor. 

Sınıfaal ue ekonomik temelleri nedeni temelleri nedeni ile ile (a(aşizm şizm bir bir "a"a
zün koşullarında .ürekli irdelenıp, mücadeleye ışık tulacalr tulacalr 
cak bir deney. Ve faşum, acııı ue giildüMü ile bir bütiinı,,"ı,,"
giildürü yanını birbirinden Iroparmak, (Ofum; bütiinlülü içinde içinde 
demek. Dodların başar ... ı başar ... ı başar bir yönüyle de buradan kaynaklanıyor. 
acılı ue yanı ile yanı" gerçekte lahi'p oldulu bülünliilü içinde 
yor. yor. yor DoıUar'l izleyenler, kimi zaman gülüp, kimi zaman yüzlerini 
ruştuyorlG, bu Doıtlar'ın (Ofumi kauroyışındaki � .ergil,yi
hktan iteri geliyor. 

Oyunun ele,tirilecek yanları, öugiiye deler yanları lrarş"",da 
La katıyor. katıyor. katıyor Bunlar daha çolr telenikl, ilgili yanlar. Ornelin, 
nun kimi zaman düşme.i gibi. Ikinci bir eleştiri de, işkence 
ue t�lrdüz'lik'e 
nun kimi 

t�lrdüz'lik'e 
nun kimi zaman 

t�lrdüz'lik'e 
zaman 

telerarlanı,. Itonıuunda yapılabilir. lşlrence ö.".inin, 
Itonu açııından gerç,kt,n gerç,kt,n ger büyük önemi ııor. Yine de, en 
ba,lra biçimlerde, ya da her birinde aynı yöntemler arocıl�ı 

öge.in;n abarhlmOltndan 



TAHRİKÇİLİGİNOE 
• • •  • •  • •  

IŞBOLUMU 
OeçUllmll hatta cereyan eden Elnıl olaylan büyük yankılar uyandırdı. 

a.rçıkten d. Eluıl olayım, Cephe'nın IInnanl,lnd. önemlı bır halk. te,kll 
ediyor. Bu .çıdan SONnu, dlh. pnl, boyuUm Ue blrtlkte el • •  Imakll yarar 
.ar. 

önet, Cephl'nIn dolu Uı.rln. uı,kln planlan UI.rlnde dunnak prekiyor. 
Blllııdlll pbl, Cephe'nln bqbul kan.dı, Dolu ıllırinde prek öraUU.nm., ııo
rebt ılban buI.bllmt açııından bayll prllerdt. Ancak, MC önclUUlUnde iııs 
kllanen !qIa1 IınnIDI,," wın 'rurklye çapındı prçetı.,lırllmesI preklyor. 
MC'nID WNCU &ucu Bqbul kOllllDdolmnın Dolu Ulerlnde hannlmayı,ı, 
Cephe 'nlıı MSP kıDıdın. ÖR! mbyonlar yUklUyor. Stnnlyt cephesinin do
ludlkl ,kldel " lıukı umudu oIirak Msp'ııı.r ön plID' çıkıyor. 

IOISP bu mloyoılun pretı.rlnl y.rine ııUrmo ç.balannı son limanlard. 
IulllDdınn" bulunuyor. MSP ıırek öqüUtnmt açııındlD, ıırebt Iomtl .1· 
IDI "lorIı.ri .çwndım, Dolu U1trlnl pUol b!lip aaçmı, bulunuyor. BUlııen 
bır çok -11ıı dı,,"da. bu parti, ııoçuıımıı ay lçlııde Tunttll'de " Uçel. 
rlndt Ör&U-I __ Iadı. Ceplt, '!'unetU'yo dinamil nWlııl MSP an-
eıııtı ue yerlefllrmt umudllDda. 

loISP'nlıı Dolu 'yo'1Irmt ç.balmnın bır bqka ..... dt, MSP &lkIUmUndtkl 
.aditiiiı. Daha IID .. YURUYUŞ'te Çlfıuı ..u.ı.rio .çıkllDdı" pbl, DIyv
bakır'da ItçUer UIorlndt IIIıdIIrIIIon baakı .. 1uyımIaruı bathCl araçlan IOISP 

. ;kIIlıııIIDdttl ÖI T1b1f " ÖI Yol I, .ııditaiuı. Bu .ndlkallnn karayollan 
�Iıııda ft Dtytıbakır ıplık Tllbrllıltında OIIrdUıdUIU polıtıka YURltyUŞ 

_ IıınIIııdaıı bIIIDI7Oı. 

gı...,'d. fltUı .","ytft MSP old .. 

Bu ItMl _ .. ıç.doindo, Eluıl olayımnın dtllrlondlrllmesl IID.mll 
_uçtar ftriyor. 00ıı0IlItı. "han,� yua" ft ",Iddtlo kartı .. olarak tımıtıl. 
mat -. IOISP mDIlıınluuıın EI .. ı oIaylonndt oyııaclıklan bIIYUt rol, bu 
ytkIftınııaloruı 1tlÇItı.rdtn no kadar wiat oldulunu .. lorlyor. 

ıııu.ı OIIJIOnııda, aa tIIdınlann ı....nı çekenı.r ....... dt IIııclUUk bU. 
yük ÖLçiIdO IOISP mDItaıı1an IıınIIııdım Itrçetı.,ıırıılyor. NSP'nlıı dlııcl 
7UIatımı, böictde IIııemU bır yer tutım ." .. tımdqlara kartı aırı,Uen til. 
dınioida, Wbıı kıttıılılıııllı açılindım önemlı bır payt tahıp. 

ıııu.ı cıioyiarmın NC IıınIIııdım dUltnı.oip, IloeUltı. LOISP'U mUltımlar 
lıınILDdtıı ....... ye kOlllD bır IorUp oidu .... u .. loren bqka ftrller dt ... 
tidt. 

MC'ııIa AP1I Köy !tı.ri Bakanı ft 12 Mart dliııımlıılıı UOIU "0IWfls1 , •• 
-" Vı,. Poyru OIOY annU. EllII' " Tuneell JÖNltrlndo "1ııttItmtı.rdt 
buIwııııUIa" iiöiitdo bu ''ıldım ııonlt au ..... lk Itdblrı.rl ohnm"lI. 
AdoIıı tu, uç_ biçimde orii!llt ....,ı.1IrIItıı aııahlı aterlor Vı� Poy • ..... LOlWlJllMl dıtında mlay_ YUkIU olduklan lIı.oImlııl ftrtyoılardı. 

Bu.�un dıtında. oIoylonn bqiamaındım IID.. EI ... ı·. yakın bulunID, -- baib alnı töyı.ri Uı UIfkI _amon bilimitu. vır, Poyru'lttük 
..... l ııratıa tu, uçıııtmayan &UftnUk tu ... Uıri. bır dt ıııu.l'ın bu ." 
köyı.rlndon ıırat, lut uçunnuyorludı. 

0IaYI0nıı IIDcesI bamlılılan böyı. IloeUtmtl mUıııkUn. 
Bunun dı,,"da. oIaylonn paUamuı ıçın bır IOL bTıl..." yellyoı. CHP U. 

dtrl llUltıol Ett"I'1ıı "pa'Yon ka ....... diye nlloadlll bql .... çll. ıırçello. 
dt bır pa'YOft _ıto! töa konUlU. Olaylann bql_ndID IID ... UL b .. lClm 
OLarak aatcııar IıınIIııdID Parlol'dt WNlan .. lIDet Dlytrbtbr _ra da All. kara'da bu_ye laIdınlID kolDl hallndtkl ııncln akrabaIm ;"'Yon l"IU. 
yor. olayların "pa'Yon ka ....... Uı uı,klti yaln .... bu nder. 

Olaylu, bu hedlotdtn tonrl paUak "riyor. Ouıı.ı.re YtnıUYID h.bt .... 
riıı dı,,"da. tIIdlfllDların önemlı bır çolunlulu.un NSP'lIIor olm ... olayın 
bu kltllor liralındım bır .... ahtp Ç'ii_ blçlmlııe bUrllndürlUlrel llrrnımdı. 
nlmli blonmtOl IloeUltı. dikkaU çekıyor. 

. 

Saldınlar sonuound. en çok tahrlpa uarayan mlhalı.lerln alevi vıtım"'· 
lula meskun mahalleler olmw bu IQdan delerlendlrllmeU. Bunun yanlılfa 
,ehrin merkOllnde saldıny' ve tebribe u .... yID çe,IUI I,yerlorlol. aaIıIpltrl 
de hep alevı' 

Eluıl olayımnd. polbln IIhrIkçl d"ranıtlan ÖIolllkle _U çekıyor. 
Sonuçll olaylar, DolU nı.rlndekl ÖIOI Iınnllllfl, NC'nIn 11- tınıııııııt ft 
tahrikçınıı ile bUlUnı.,en MSP Uııtrlnde topluyor dllkaUtrl. _ _  
rm mUltım IIblDml olu,lu ... MSP·III.rIıı bu da""",lannı Ctpbt'nin ILMI 
pollUkuından hiç bır .... an 10yuUamam,k ıı .. t. Ctpbt'nln _ii .. _ 
bu. KIUe llbaruru kay_n .nnayı, klUelerlıı brtıaın' dtlltlk tıiıtiar, cı. 
11,lk IÖrUnlUlerle çıkıyor. Sonuçlı, buolann lÜınU Uerlc:l &Uçle .. kartı .r... 
btr edlllyor. 

Saldı ..... lmn örnellıı lamlr'dt atııtıkl' MHP'I, ıııu.ı .. DoIu'da 
.Iırlıkl. NSP'I oIu"an, buolan bır ket daha tanı_tım ölo bır anlama 
plmlyor. 

KOALISYON VE IŞBÖLUMUNE RAGMEN 
YER YER ORTAKLAR BIRBIRINE 

DUŞUYOR 
4 EyIii1 annU aktamı Aok .... 'da U

linç bır olayı btti."" bir oaIdın oldu. 
SaldlJ'llUA " olayın b.bramanı, HOR· 
GENÇ .dlı dornok. Bu dtmtlı btlb 
ııonçlor, Cumor\oti ı roS·DER'1 
buaıait, Ankara Şube aymuu AW 
Çoban', yeralıyorlar. 

Olaylar _ ann dt "riiy.,.. TOB· 
DER'UI .. , yenld.n HUR-GENÇ .. ,kı'" 
\i Uyelerinhı Illabh "wwna ultuYor
lu. TOB·DER'ln "tlylU Uatrlno HUR· 
GENÇ bl .... '" arayuı poU.. hiçbir 
tt)' (1) bulamıyor. 

Am. olaylar diıbi burada bllmiy.,.. 
Puan.aı ak, ... ı r"lıUer, ADMMA III· 
rendleri Maltepe Camu önünde pum 
kun.rU Uç ölnneiyl yarabyorlu. Bu 
öltencllerden biri daha ıonra hutanede 
ölijyor. SaldmnıD ardındu, polil HOR· 
GENÇ 'I buarat arama yapıyor. Artma 
.onucunda. 6 tabanca. Ue 1 &"f tütetl bu· 
lu.du" clbl, ö.etkl aaidınitrdt rol 
aIIDIOnıı d. yakalandıtı bIIdlrlllyar. 

Olaylann Uelnç ltı yanı ..... BIrinci· 
OL, ... Sallık·l, _dık ... Ilı UelU. nırt· 
1,'1 bttlı bu ... örı\It, töa kon ..... bina
nın aalılbi. ltçUtrIn ald,Uan ıı. bırlk ... 
paniar, HUR-GENÇ 1Ib1 MkI __ çeı. 
lvlııı bannaıc:alı bhwann alınmuanda 
kullanılıyor. SalIıt·I,'I. kendi ..... lili 
aç .. ndım oı.a _k, tahibi bulundu" 
nil ÖIoIUkı. HUR-GENÇ'1 " çok ucu· 
.. klraledılı bllloIyar. Sallık-I,'I ılını· 
mak .çwndan I"'.ç. 

Ikl.ci nokll bt dlh. d, ıı,ınç. Iık 
k.. .... tIId __ Iarın barınalı poIla 
\aratlDdan olaym hemen akabinde bul· 
by.,.. Iık k .. , "'cı ald __ lann bt· 
mıelınd. 0I11h iIi IIÇlrUlyar .. bunlara 
tl konuyor. YIıı. Ilk k .. , tIIdupıılu, 
""""" .. edlUp ıöo .ılına aluuyorlar. 

leUleriıti M"""r� ... 
Bu Da\Dç dunımu 'u _ .. 

ianıal mUmkUn: HUR-GBNÇııı. � 
tIiLLmLL � ue MSP _ ..... 
....... .. kartdıklı ııötdtaı _ pı. 
timleri, bu dliMyt kadar _ 
btnıılyoı. NSP'oI. lçltlorl _, (li. 
.. oIlk Ku ... lltriol ..... llbi ç .... -. 
AP'nln butktıı...m.,. bttIQaa __ 
1_, ",ı"ıian h� _ bir 
uIaIlt �. 

Bundan __ -. AP'IIia 
biQiIt bftItnaıa mlldahalt .- _ 
_k. 

.aditiiiı. Daha IID .. YURUYUŞ'te Çlfıuı ..u.ı.rio .çıkllDdı" pbl, DIyv
ItçUer UIorlndt IIIıdIIrIIIon baakı .. 1uyımIaruı bathCl araçlan IOISP 

ÖI T1b1f " ÖI Yol I, .ııditaiuı. Bu .ndlkallnn karayollan 
ft Dtytıbakır ıplık Tllbrllıltında Tllbrllıltında Tll OIIrdUıdUIU polıtıka YURltyUŞ 

_ IıınIIııdaıı bIIIDI7Oı. bIIIDI7Oı. bIIIDI7Oı

gı...,'d. fltUı .","ytft MSP old .. 

_ .. ıç.doindo, Eluıl olayımnın dtllrlondlrllmesl IID.mll 
ftriyor. 00ıı0IlItı. "han,� yua" ft ",Iddtlo kartı .. olarak tımıtıl. 

IOISP mDIlıınluuıın EI .. ı oIaylonndt oyııaclıklan bIIYUt rol, bu 
ytkIftınııaloruı 1tlÇItı.rdtn no kadar wiat oldulunu .. lorlyor. .. lorlyor. .. 

OIIJIOnııda, aa tIIdınlann ı....nı çekenı.r ....... dt IIııclUUk bU. 
IOISP mDItaıı1an IıınIIııdım IıınIIııdım IıınIIıı Itrçetı.,ıırıılyor. NSP'nlıı dlııcl 

böictde IIııemU bır yer tutım ." .. tımdqlara .. tımdqlara .. kartı aırı,Uen til. 
dınioida, Wbıı kıttıılılıııllı açılindım önemlı bır payt tahıp. 

cıioyiarmın NC IıınIIııdım dUltnı.oip, IloeUltı. LOISP'U mUltımlar 
lıınILDdtıı ....... ye lıınILDdtıı ....... ye lıınILDdtıı ....... kOlllD bır IorUp oidu .... u .. loren bqka ftrller dt ... 

AP1I Köy !tı.ri Bakanı ft 12 Mart dliııımlıılıı dliııımlıılıı dliıı UOIU "0IWfls1 , •• , •• , 
Poyru OIOY annU. EllII' " Tuneell JÖNltrlndo "1ııttItmtı.rdt 

iiöiitdo bu ''ıldım ııonlt au ..... lk Itdblrı.rl ohnm"lI. 
uç_ biçimde orii!llt ....,ı.1IrIItıı aııahlı aterlor Vı� Poy • ..... LOlWlJllMl dıtında mlay_ YUkIU olduklan lIı.oImlııl ftrtyoılardı. 
dıtında. oIoylonn bqiamaındım IID.. EI ... ı·. yakın bulunID, -- baib alnı töyı.ri Uı UIfkI _amon bilimitu. vır, Poyru'lttük 

tu, uçıııtmayan ıııtmayan ıııtm &UftnUk tu ... Uıri. ... Uıri. ... bır dt ıııu.l'ın bu ." 
ıırat, lut uçunnuyorludı. 

IIDcesI bamlılılan böyı. IloeUtmtl mUıııkUn. 
dı,,"da. oIaylonn paUamuı ıçın bır IOL bTıl..." yellyoı. CHP U. 
Ett"I'Ett"I'Ett 1ıı "pa'Yon ka ....... diye nlloadlll bql .... çll. ıırçello. 

_ıto! töa konkonk UlU. Olaylann bql_ndID IID ... IID ... IID UL b .. lClm .. lClm .. 
aatcııar IıınIIııdID Parlol'dt WNlan .. lIDet Dlytrbtbr _ra da All. bu_ye laIdınlID kolDl hallndtkl ııncln akrabaIm ;"_ra ;"_ra 

'Yon ;"'Yon ;" l"IU. 
"pa'Yon ka ......ka ......ka . Uı uı,klti yaln .... bu nder. 

bu hedlotdtn tonrl paUak "riyor. Ouıı.ı.re h.bt .... 

KOALISYON VE IŞBÖLUMUNE 
YER YER ORTAKLAR BIRBIRINE 

DUŞUYOR 
4 EyIii1 annU aktamı Aok .... Aok .... Aok 'da U.... 'da U.... 

linç bır olayı btti."" bir oaIdın oldu. 
SaldlJ'llUA " olayın b.bramanı, HOR· 
GENÇ .dlı dornok. Bu dtmtlı btlb 
ııonçlor, Cumor\oti ı ı roS·DER'1 
buaıait, Ankara Şube aymuu AW 
Çoban', yeralıyorlar. 

Olaylar _ ann dt "riiy.,.. TOB· 
DER'UI .. DER'UI .. DER'UI , yenld.n HUR-GENÇ .. ,kı'" 
\i Uyelerinhı Illabh "wwna ultuYor
lu. TOB·DER'ln "tlylU Uatrlno HUR· 
GENÇ bl .... '" arayuı .... '" arayuı .... poU.. hiçbir 
tt)' (1) bulamıyor. 

Am. olaylar diıbi burada bllmiy.,.. 
Puan.aı ak, ... ı r"lıUer, ADMMA III· 
rendleri Maltepe Camu önünde pum 
kun.rU Uç ölnneiyl yarabyorlu. Bu 
öltencllerden biri daha ıonra hutanede 
ölijyor. SaldmnıD ardındu, polil HOR· 
GENÇ 'I buarat arama yapıyor. Artma 
.onucunda. 6 tabanca. Ue 1 &"f tütetl bu· 
lu.du" clbl, ö.etkl aaidınitrdt rol 
aIIDIOnıı d. yakalandıtı bIIdlrlllyar. 

Olaylann Uelnç ltı yanı ..... BIrinci· 
OL, ... Sallık·l, _dık ... Ilı UelU. nırt· 
1,'1 bttlbttlbtt ı bu ... örı\It, töa kon ..... bina
nın aalılbi. ltçUtrIn ald,Uan ıı. bırlk ... 
paniar, HUR-GENÇ 1Ib1 MkI __ MkI __ MkI çeı. 
lvlııı lvlııı lv bannaıc:alı bhwann alınmuanda 
kullanılıyor. SalIıt·I,'I. kendi ..... lili 
aç .. ndım oı.a _k, tahibi bulundu" 
nil ÖIoIUkı. HUR-GENÇ'1 " çok ucu· 
.. klraledılı bllloIyar. Sallık-I,'I ılını· 
mak .çwndan I"'.ç. 

Ikl.ci nokll bt dlh. d, ıı,ınç. Iık 
k.. .... tIId __ tIId __ tIId Iarın barınalı poIla 
\aratlDdan olaym hemen akabinde bul· 
by.,.. Iık k .. , "'cı ald __ , "'cı ald __ , "'cı ald lann __ lann __ bt· 
mıelınd. 0I11h iIi IIÇlrUlyar .. bunlara 
tl konuyor. YIıı. Ilk k .. , tIIdupıılu, 
""""" .. edlUp ıöo .ılına aluuyorlar. 

leUleriıti M"""r� 
Bu Da\Dç 

ianıal mUmkUn: 
tIiLLmLL � 
....... .. kartdıklı 
timleri, bu 
btnıılyoı. NSP'oI. 
.. oIlk Ku ... lltriol u ... lltriol u 
AP'nln butkt
1_, ",ı"ıian 
uIaIlt �. 

Bundan 
biQiIt bftItnaıa 
_k. 




