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MC Hükümeti'"i" başkanı Demirel, "tetik çekenre tesbih çekeni" ayırt 
ederek DGM yasasını çıkartmak için Millet Meclisi'ni topladığı gün bir grup 
silahlı "akıneı" Başbakanlığa bağ�ı Devlet Planlama Teşkilatı'nı bastı. Baskın 
sırasında sigara içen akıncıların oruçlu olmadıkları da anlaşıldı. Baskına katı
!an akıncıların "seferi" sayılarak oruç tutmadıkları da ortaya çıktı. 

Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatı'nı" iki binası var. Birisi 
Karanfil sokağın sonunda ve Meşrutiyet caddesi"i" başında. Karanfilsokakta 
ise MSP Genel Merkezi bulunuyor. DGM yasasını görüşmek için Millet Mec
lisi'"i" toplantığı gün Karanfil sokaktaki MSP Genel Merkezinden gelen bir 
manga akıncı Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatı'nı bastılar. Devlet 
Planlama Teşkilatı yetkililerinin çağırması üzerine gelen polisler akıncıları 
27 Mayıs Polis Karakoluna götürdüler. Ancak 27 Mayıs Karakolunda akıncılar 
"'kendi deyimleriyle . bir devlet bakanına telefon etmek için izin istediler. 
Devlet Planlama Teşkilatı yetkililerinin şikayeti üzerine zabıt tutulmasına 
karşın daha sonra akıncılar serbest bırakıldı. 

Olay şöyle oldu: 12 Mart öncesinde Devlet Planlama Teşkilatı'na Kemal 
Oral adında bir "müslüman" uzman alındı. Uzman, 99 sayılı yasaya dayanıla
rak Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nden ödünç alıhdı. KemalAral, Devlet 
Planlama Teşkilatı'nda yüksek maaş ve bir odaya sahip oldu. Verilen işlerin 
hiç birisini de yapmadı. MSP'nin hükümet ortağı olmasından sonra DPT'nin 
odasını, telefonunu MSP için kullanmaya başladı. 

DPT Müsteşari Kemal Cantürk, bu müslüman uzmanı eski dairesine iade 
etti. 99 sayılı yasaya göre Devlet Planlama Müsteşarlığının Devlet Su Işleri 
Genel Müdürlüğüne adı geçen uzmanın DPT'deki çaltşmasının bittiğini bil· 
dirmesi yeterli. Bu yazıdan sonra Kemal Ora!'ın eski işine dönmesi zorunlu. 
Sözü edilen yazı yazıldı. 

Ancak "müslüman" uzman DPT'nin sağladığı olanaklardan yoksun ol
mayı reddetti. Önce Koordinasyon Dairesi Başkanı Faruk Molu'yu bir odaya 
kilitleyerek tehdit etti. Sonra da MSP için kullandığı odayı boşaltmayı kabul 
etmedi. DPT yöneticileri bu odayı zorla boşaltma yoluna gittiler. Bunun üze
rine DPT'ye çok yakın olan MSP Genel Merkezinden bir manga akıncı akın 
etti. Akıncıların bir bölümünün tabancal. olduğu görüldü. Hepsi sigara içiyor
du. Akıncılar Erbakan'ın kendilerine odayı bırakmamalarını söylediğini ileri 
sürdüler. DPT yöneticilerini tehdit ettiler. Bunun üzerine polis çağrıldı. Akın
eılar, DPT yöneticileriyle birlikte 27 Mayıs Karakoluna götürüldü. 

Bütün bu olaylar Demirel'in "tetik çeken ile tcsbih çekeni" ayırt ederek 
DGM yasası için Millet Meclisi'ni topladığı gün oldu. Tabancah akıncılar, De
mirel'e bağlı bir "devlet" kuruluşunu basacak kadar cüretlerini artırdılar. Tür
kiye'deki gelişmelerin bir cilvesi olmalı. 
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UMUTSUZLUK 
YALÇIN KOÇ()K 

Saman alevi nitelikli, saman alevi süreli umutlar yaratmak, umutsuzlulu 
yaratmak ve yaymak demek. Umutsuzluk sisini yaratmak için sık sık umut 
bombaları patlatmak gerek. Türkiye'de bu yapılıyor. Yapılanı bir örnek: TUr
kiye'de yerli petrol üretmek ve kullanmak devrimci pratiğin, devrimci tuihin 
önemli sayfalarından birisi. Bu uğurda ileri ve başarılı kampany�ır tIrC:IDrdt. 
dU. Geçmiş yıllarda. Bugün değiL. Neden, bugün değil? Çünkü bugün. ,eçmiı 
te ileri petrol kampanyalarına katılanlar bile, yerli petrol Orerlmintn in<uttnf$ 
savunucuları bile umutlarını yitirmiş durumda. Bir ölçüde umutsuz. Türkiye' 
de petrol bulunabileceğinden umutsuzlar. Neden umutsudır? Çünkü uzun 
yıllardan beri Türkiye'de sık sık petrol "bulundu", Her hükümet, yeni bir 
petrol rezervi bulup propagandasını yaptı. Büyük propagandalarla bulundu
ğu ilan edilen yeni petrollerin bir sigara yakmak için bile enerji sağlanYya 
yetmeyeceği anlaşıldı. Hiç bir hazırlığa, araştırmaya ve denemeye dayan
maksızın yaratılan petrol umutlarının arkasının gelmeme5i, Türkiye'de pet
rol konusunda yaygin bir umutsuzluğun kaynağı oldu. 

Umutsuzluk sisi yaratmak için kullanılan petrol bombaları herkesin 
anlayabileceği bir örnek. Çünkü elle tutulabilir bir "iteliğe sahip. Ama başka 
örnekler de var. Toplumsal ve siyasal yaşamın, belki petrol kadır elle turula
bilir olmayan fakat aynı ölçüde canlı ve taze örnekleri var. Geçen yılın son· 
larını hatırlamak mümkün. Ana Muhalefet Partisi lideri yurt dışından dön· 
dü. MC Hükümeti'nin düşmesinin gün sorunu olduğunu ilan etti. Kütlelerı 
Ana Muhalefet Partisi liderinin sözüne güven duyup umutlandılar. "Bır 
hesabı, bir dayanağı, bir bildiği olmalı" dediler. Olmadı. Ana Muhı.lefet 
Partisi, daha sonra, "diğer ülkelerde denenmemiş demokratik yöntemler. 
den" söz etti. Yığınlar bundan da umutlandı. Bu yöntemlerin neler oldulu 
hiç bir zaman açığa çıkmadı. Daha sonra da "muhalefette (le düzen deliıli
rileceği" açıklandı. Bu da bir umut bombası olarak piuladı. Sonu gelmedi. 

Şair "kinun kanun diye kanun çiAnendi" demiş. Şimdi umut,.umut 
diye um�tsuzluk yaratılıyor. Son hafuların canlı olayı DISK ile TOrk.I, 
arasındaki Işbirliği önerisi. Bu öneriyle birlikte umutlar yine kaNrdl. Umut
lar nasıl kabiırdı? Anlamak çok zor. Umutları yaratanları ve umutları labır3l1-
ları anlamak çok zor. Çünkü olaylar eski değiL. Türk-Iş, son genel kurulundan 
önce Ankara'da Derya Sinemasındı teşkilatının temsilcilerini topladı. Günler
ce toplandı, günlerce demeç verildi. Türk-Iş'in sosyal demoknt bir çiZıiyi�
çeeeAi ve sosyal demokrat çizgide bir partiyi destekleme kOltarı alaulı. bü
yük bir heyecania yayıldı. Sonunda dağ rare bile doğurmadı. $anri Türk-Iş'· 
in genel kurul toplantısı yapıldı, Burada da umut dalgaları salındı. Son� Hal� 
Partisi eğilimindeki sendikacıların çoA:unlukta olduğu kurullarda seçımlerı 
AP'li ve MHP'li sendikacılar kazandı. Bundan sonra da bir acnel yönetim 
kurulu toplantısı oldu, Desteklenecek parti üzerine yeni umutlar yaratıldı. 
Sonucunu, bu umutları yaratanlar da merak etmedi. 
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sisiNiN ARKASı 
Çok kısa bir uman aralığına sıkışan bu örneklere karşın DISK-Türk-Iş 

Ilbirlili önerisi, şimdiye kadar görülmüş olanlardan da büyük umut dalgalvı
Ra byRÜ.hk eni. Sermayenin CHP-AP Koalisyonu önerisini" yerini Türkler
Tunç ı,birlili önerisi aldı. Halk Partisi ile özdeşleşmek için kendi tüzüğü de 
dahil bütün olanakları ıorlayın OISK'in üst yönetimi ve Adalet Partisi ile öz
cIe,le,miş Türk-I, yönetimi ansındaki bir işbirliğinin demokrasiyi kurtar .. -
calı ilan edildi. Hep birlikte. Böylece yeni bir umut yaratıldı. Bu umuda biri· 
biri MUsınen" ikj cevap verildi. Türk.lş Genel Yönetimi'nde ço�unluia sa
hip "lOtya. demokrat" sendiheılar, son sözü söyleme yetkisini, AP ve MHP 
in elinde ol .. Türk·lş ıcra Kurulu'na bıraktı. oy birliği ile. oy birliği ile böy· 
le bir oyun oynandı. Ve birinci cevap bu oldu. DISK ise üyelerini serbest bıra
kanık "tabanın söz ve karar .smibi olma" temel ilkesini harekete geçirdi. Ikin
ci cevap da böyle oldu. Bu iki temel cevabın dışında ve etrafında bir yığı" 
edebiyıt yapıldı. Tümden önemsiz. 

Devrimci ve ilerici sendikacılıkta "üyelerin serbest bırakılması" kararının 
delmendirilmesini bir süresonrayabırakmak gerek. En azından bu yazı için, 
bir sendikal hareketi işçi sınıfının "bağımsıi politik hareketi" olarak göster· 
meye yönelik Qptırıcı edebiyatı da bir kenara bırakmak gerek. Burada önemli 
olm ve üzerinde durulması gereken "tabanın söz ve karar sahibi olma" temel 
ilkesi. Türkler·Tunç işbirliği önerisinden sonra MC Hükümeti'nin düşürülmesi 
ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tekrar kurulmasının önlenmesi için DISK' 
in tabanının söz ve karar sahibi olmasının, DISK'in tabanının insiyatif alması
nın ön plana çıkması son derece önemli bir gelişme. Aynı zamanda son derece 
sağlıklı bir gelişme. Onemli ve sağlıklı olması demokrasinin gerçek güvencesi
nin ön plana' çıkmasından ileri geliyor. Onemli ve sağlıklı olması yaratılan 
bunca umutsuzluk sisine karşın gerçek u' mut kaynağının kendisini kabul et
tinnesinden ileri geliyor. 

Bu nokta üzerinde durmak gerekli. Iki açıdan. Birinci açı yatay ve 
dikey genişlikte. Uluslilrarası işçi hareketi ve işçi hareketi tarihinin sağladığı 
genişlikte. Geçmişte de, bugün de, kapitalist ülkelerin tümünde güç dengesi 
değişmekle birlikte devrimci ve gerici sendikalar bulunuyor. Denge tabandan 
tavana doğru devrimci ve ilerici sendikalara doğru kayıyor. Hiç bir yerde 
demokrasiyi korumak ve toplumu demokratikleştirmek için devrimci ve 
gerici sendikaların üst yönetim düzeyinde kuracakları işbirliğine umut bağlan· 
mıyor. Bu, bir. Bunun dışında devrimci sendikalar demokrasiyi korumak ve 
toplumu demokratikleştirmek için koydukları açık ve tutarlı eylemlerle 
gerici sendikaların tabanını da sürüklüyor. Türkiye'nin yakın tarihte verdiği 
örnekler bunu gösteriyor. 1970 yılının yaz ayındaki işçi direnişinde böyle ol· 
du. DISK işçilerinin başlattığı direnişe Türk-Iş'in tabanı da katıldı. 1 976 yılı
nın 1 Mayıs Gösterisi de böyle oldu. Bu gösteriye Türk·lş'in tabanındaki işçi· 
ler de katıldı. Bu da iki. 

Bunu biraz daha açmak mümkün. Açılacak nokta DISK'in tabanındaki 

sesin niteliğini OrtaYii çıkMacak nitelikte. OISK'in üst yönetimi, hızlı bir CHP 
Iileştiritme süreci içinde. Bunun için ımansız bir mücadele sürdüriilOyor. 
DISK'in üst yönetiminin Turizm·lş'in içine yerleştirmek istediği ekip, CHP 
I'tanbul lı ÖrgülÜ yönetici'i. Eyüboğlu·Topuz ,,"buna bağlı. DISK'. ballı 
başka bir sendikanın yöneticisi ise CHP Kocaeli lı Ba.şk3l1'. EyObo,
lu-Topuz grubu adına, ızmit'i" CHP'li ve başarılı belediyebaıkarumn sıyasal 
hayatını sona erdirnıeğe çalışıyor. Bütün bunlar ve benzeri örnekler biliniyor. 
Sütün bunlar ve benzerleri teker teker önemli olmuyor. DISK içinde Halk hr· 
tili sendikacı ve yöneticilerin bulunm�ı normaL. Bunlvın EyUbollu·lopuz 
grubuyla organik balıarı olması da normiii karşılalUbilir. Ancak bUıPn bu nor
mal olgulardan sonra anormallikler başlıyor. Ali Topuz, CHP Istanbul Iı Or· 
gütü'nün Kongresinde bir raklbini "dış.ırdan lider MamakOf ile suçluyor. Ve 
CHP'nin Eyüboğlu·Topuz ıırubu ile özdeşleımek için her dIrIU olanakları 
zorlayan DISK'in üst yönetimi Aliende için liin düzenliy�. Tabantn atır ve 
sağlıklı sözü etkisini gösteriyor. 

Bu çelişki son derece öğretici. Son derece sağlıklı ve sOven verici. 12 
Mart sonrasının en sağlıklı umut kaynalı burada. Işçi sınıfının "kel yapıSın
daki delişiklik pek önemli Siiyllma.Yiibilir. Ama "itel dejiıiklik ön pland.ı. 
Kendisini ,österecek ve kabul ettirebilecek kadar net. Işçi sınıfı hem data 
"politize" ve hem de daha "enternasyoniilist" bır nitelik knanıyor. 12 Mart 
öncesinde uluslararası hareketler yalnızCii devrimci öjrenci kUtlesi Uzerlnde 
yansıma bulurken şimdi işçi sınıfının malı oluyor. 1 2  Mart öncesine göre 
bugün işçi sınıfı b .. skı girişimlerinin işçi sınıfınii yönelik özünü daha büyUk bır 
çabuklukla ve kesinlikle görüyor. 

Umuuuzluk sisinirll arkasındaki temel umut kaynağı bu. Bu kaynak yara· 
tılan yolun sis dalgalarına karşın açıkça kendisini kabul ettiriyor. Ancak g. 

man alevi niteliğindeki umut bombaları ile bu temel umut kaynaiı geri plma 
itiliyor. Bunun da bir gerekçesi olmalı. Görünen gerekçe şöyle: Temel kaynak 
üzerinde yolun siyas<ll çalışmalar yerine daha geri hareket veya prognmları 
vazgeçilmez yapmak. Daha geri hareket veya programların, tek çıkış yolu ol· 
duğuna geniş yılınıarı inandırabiirnek. 

DISK, kendi deyimi ile, "&ırihi kararı" ile tabandaki bu potansiyeli ve 

umut kaynılını vurguladı. DISK.Türk·lş işbirliği önerisinin ulilşmış olduğu 
son durum demokriisinin gerçek güvencesinin ne olduğunu bir ku dilha JÖs, 
terdi. Ancak ıerçek güvencenin ne olduğunun açıklıkla ortaya çıkması top
lumun demokratikleşmesi için yeterli olabilir mi? Demokrasinin korunması ve 

demOkratikleştirilmesi için işçi sınıfına şaşmaz bir biçimde güvenmek, işçi 
51nıfı ve tüm emekçilerin eylemlerine dayanmak şart. Ama bir şilrt diiha 
var: "Bu eylemlerin başiirılı olabilmesi için hedef ve biçiminin somut şaMla· 
rın ışığında gerçekçi ve geçerlı nitelikte olması ve doAru örgütlenmesi Şilrt· 
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sisiNiN ARKASı 
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DGM ıŞÇı SıNıFıNA 
GeçtiRimiz haftanın Perşembe günü 

öAleden sonra AP grup salonunun kür
süsünde konuşan zat, öfkeden mesrnor 
olmuş bir yüzle sık sık elleriyle havayı 
döverek, zaman zaman da ayaRının biri· 
ni yere vuran·ır hA�lra baRıra konuşu· 
yordu: 

" _  Kavgada sonuna kadar gidece
Riz! . ." 

Gepgergin yüzlü insanlann oturdu· 
Ru sıralardan alkış sesleri kopuyor, "so· 
nuna kadar · sonuna kadar" sesleri his
teri duvarını aşıyordu ... 

". Meclisleri komünistler hakimiye· 
tine bırakmayacaRız! . ." 

Bütün salon gene tekrarlıyordu: "Bı· 
rakmayacaeız! , . . " 

Yumruklar sallanıyor, bu arada siga· 
ra dumanlarına yako.sı açılmadık küflir· 
ler karısıyordu, .. 

Kimdi bunlar, neyin kavgasını yapı' 
yorlardı? Bunca öfkenin, çııgınlı�a va· 
ran histerinin sebebi neydi?. 

Saat 16'yı gösteriyordu ve biraz 
önce �1illet Meclisi genel kurulu oluru· 
muna başkanlık eden Memduh Ekşi, 
üç günden beri DGM yasasını çıkarmak 
için toplanan Miııet �1eclisi'ni, 21 Ey· 
lül Salı güniJ tekrar toplanmak üzere ka· 
patmışlı ... Bu bir nedendi ama dahası 
vardı.. 

DGM yasa önerisinin dört giin son· 
ra gori.ışi.ilmek ı..izere birleşimin ertelen· 
mesi, AP grubunu çılgına çevirmiş, Ge
nel Başkan Süleyman Demirel, grubu 
olagamistü toplantıya çaRırmak zorunlu
lugunu duymuştu, Grubuna yeni bir 
ku\"..,et. enjekte etmek istiyordu. Kürsü· 
deki gosteri buraya dayanıyordu. 

CHP'NiN GÜNAHı .. 

Demirel, CHP'nin Millet Meclisi'n
de uyguladıRı engellemeye son derece 
içerlemişti. O derece içerlemişli ki, 
"CHP, bu rejimin çıbanı" idi artık. 

Peki ne yapmıştı o CHP?. 
Aslında, CHP'nin DGM yasası kar

şısındaki tutumu, ne meclisin olaeanüs
lü toplantıya çaRınldıel günlerde ne de 
ondan sonra kesin çizgilere kavuşmuş 
d.�ildi. 

Bu arada CHP Genel Sekreteri Or· 
han EyüboRlu "UGM'lerin anayasaya 
aykırı olmadıeını" savunmu!ş, kamuo· 
yunun rrıırıluanması üzerine' öbürgün ye· 
ni bir açıklama yaparak "sözlerinin yan· 
Iış anlaşıldıeını" belirtmişti! 

Aslında bu tarz demeç vermek, ve 
ertesi gün "açıklık" kazandırma (!) 
belli bir yöntemle demeç vermenin ay· 
rıntılarıyla \'e bu ayrıntılar CHP mer· 
kez yönetiminde fazlasıyla mevcut olan 
maharellerle ilgiliydi.., 

Aylar önce DGM konusu gündeme 
geldieinde, takımlacak tavrı, Millet Mec· 
lisi grup başkanvekilierinin demeçlerine 
terk eden CHP merkez yönetimi, sırası 
geldi�inde Eytiboeıu aezıyla büytik ser· 
mayenin anlayacaeı biçimde surç·i !isan 
ediyor, dıı.ha sonra da devreye Genel 
Başkan Bülent Ecevit girerek kafalarda 
biriken soru işaretlerini siliyordu! .. , 

GÖREV: ENGELLEME 

Geçtieimiz haftanın Salı günü Millet 
Meclisi toplandıRında CHP iki karar 
olu!fturuyordu. Runlardan ilki, genel ku· 
rul salonuna girmeyip yoklamaya katıl· 
mamak, ikincisi M(' oylarıyla çoeunluk 
sa4landl�1 takdirde içeri girip, iÇıÜZÜk 
mekllnizmo<;lyla DGM görüşmelerin! en· 
Kellernek idi. .. 

\'1 Lu ())'u .... · 2/ RYI.UL 1976·" 

Millet Meclisi genel kurulunda ço
Runluk saRialidıRı anlaşılınca CHP grubu 
salona girdi ve başarılı denebilecek tak· 
tiklerle engelleme görevini yerine de ge· 
lirdi. 

CHP, DGM konusu kamuoyunu iş· 
gal eltiRi günden bu yana, yani daha ön· 
ce çıkarılmış bulunan DGM yasasının 
Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra 
yeni bir yasanın çıkarılması gerektiRi 
gündeme getirildiRinden bu yana, kamu· 
oyunun nabzını ölçmüş ve başLa işçi sı· 
nıfı olmak üıere, tüm ilerici demokratik 
giiçler önünde DGM 'ye güçlü bir tepki 
duvarının oluştuRunu gözlemi!şti. 

Millet MeCıisi genel kurulunda ka· 
muoyunun bütün dikkatleri kendi üzer· 
lerindeydi. .. 

CHP'NiN iÇi 

Gerçi CHP fiilen bir engelleme içer· 
sindeydi ama ne yalan söylemeli CHP 
grubu içinde bazı milletvek\lIerine göre, 
"DGM çıksa bile kapsamına 163. mad· 
deyi içeren suçları da alarak çıkmalı" 
idi.. . 

DGM yasasının temelde işçi sınıfı· 
nı hedef aldı�ı, ra!şist tırmanışın önemli 
basamak ve dayanaklarından birini oluş
turacaCı pek fazla rahatsızlık vermiyor· 
du da, doCru!\u "adet yerine getirmeyi" 
biraz fazla içtenlikli görunı.:p, inandırıcı· 
lık telkin etmeyi daha usturuplu bir po
ııtlka olarak benimseyenler CHP içinde 
ihmal edilmeyecek bir ço�unluk oluş· 
turuyordu, .. 

Demirel 'i çıldırtan CHP bu CHP 
Emek.Sermaye çekişmesinde daha 

ince hesaplar yapan bu CHP idi "rejl· 
min çıbanı" olan! ," 

DGM 'yi kendi yasa önerileri çerçe
vesinde çıkarma konusunda üç günde üç 
arpa boyu yolu alabilmenin Demirel'de 
yaraltıRı kızgın lık, elbett.e salt CHP ile 
kalmıyordu .. 

POTANSIYEL VE KARAR! 

İşçi sını(ı, ve tüm ilerlci demokratik 
&üçler, DGM kılıfı ardında yatan oyu
nun en incelikU noktasına kadar farkın· 
daydılar. Haftalardır DGM konusu ilerici 
kamuoyunda artan bir duyarlılıkla izlen· 
miş, meclislerin olaRanüstü toplantıya 
çaRlOlması ve toplanmasıyla da dikkat 
Ve duyarlılık eratiRi en üst noktalara 
ulaşmıştı. 

Nitekim işçi sınıfı, baRrına yönelen 
DGM silahına karşı tepkisini hafta orta
larında açıkça göstermeye başladı. 

Pfrşembe günü bir açıklama yapan 

DİSK Genel Yönetim Kurulu ve Başkan· 
lar Kul1llu, tabandan gelen tepkiyi açık· 
lamak zorunluluRunu duyuyor ve "ana· 
yasal ve demokratik haklann DISK'in 
tabanının söz ve karar sahibi olma, te· 
mel ııkesi içinde kullanılabılmesi açısın
da işçi üyelerin serbest bırakılması"na 
karar veriyordu!." 

Işçilerin direniş kararı ilk anda 11 
Ilde uygulanmaya başlanıyor Ve giderek 
yaygınlaşıyordu. 

Bunu, demokratik kuruluşların des· 
teklerne kararları izliyordu, 

BAŞTÜRK VE ÖTESI 

DGM 'ye karşı tepkiler kısa zaman· 
da hayat üzerinde etkisini duyunnaya 
başladı. Başta Ankara ve ızmır olmak 
üzere dlRer önemli merkezlerde Beledı· 
ye Işçileri işi bırakmışlardı, Bunu özel· 
IIkle maden ve petrol Işkollarında göz· 
lenen grevler izliyordu. 

Bu arada iazetecller, DISK üyesi 
Geneı·ış Sendikası Genel Başkanı Ab
dullah Baştürk 'ü arayarak grevler konu
sunda bııgl soruyorlar ve Başlürk de 
sorumlulutun DISK yöneticilerinde "ol· 
madlAınl" söyleyerek eyleme katılan iş· 
çilerin sorumluluk yüklendiAlnı kayde· 

diyor ve şöyle devım ediyordu: 
i' _ Belki de bütün bunlar Halil Tunç

un basın toplantısından sonra olmuştur. 
Biliyorsunuz, Tunç, DGM yasaı.,tIRı 
takdirde ortak eyleme gideceklerini söy· 
lemiştl. Belki de işçi bu sijzlerden sonrı 
ayaklandı. Bu eylemlerden DtSK yöneti
cileri sorumlu tutulamaz. Sorumlular ey
lemi yapan yüzbinlerce Işçidir .. i" 

Genel-Iş Genel Başkanı Baştürk'ün 
bu sözlerine dayanak teşkil eden unsw
ları. DISK Genel Yönetim Kurulu ve 
Başkanlar Kurulu'nun ortak karanndı 
mevcut bir kayganhkta bulmak müm· 
kündü. O da şu rradelede yatıyordu: 

DGM 'ne karfl bilinç VI yürelr ! 

" _  İşçi üyelerimizin serbest bırakıl, 
ması, .. " 

Işçiler serbest bırakılınca "sorumlu· 
lukları yüklenip" grev eylemine kalıh· 
yorlardı!" 

TÜRK-iş'iN AÇMAZı 

DGM 'ye karşı işçi sınıfı tabanında· 
ki polansiyelin lepklli bir biçimde açı· 
Ra çıkması ilk önce sermayenin yan ör
gütü nilelilindeki Türk.lş i kara kara dü· 
şündürmeye başlamıştı. Her geçen gün 
DISK'e yönlenen tabanı, emek·sermaye 
çelişkisinin uç \'ermesine en somut ör· 
neRi teşkil eden DGM gibi bir konuda 
dizginleyebilmek, aldatabilmek gerçık· 
ten güç işti . . . 

Türk.İş, DGM 'ye karşı işçi direni· 
şini hangi gerekçe ve dayanaklarla engel· 
leyecek ya da en azından bu eyleme ka· 
yıtsız kalabilecekli? � 

Yılların kurt 1'ürk.lş'çileri, bütün 
bir hafta boyu zevahiri kurtaracak gös
termelik bir eylem tezgahı hazırlamak 
için uRraşmışlar ve nihayet sahne arka· 
sında Süleyman Demirel 'den vıze alan 
bir formiilü de olgunlaşlırmışlardı.,. 

... Amaç, tabanı uyuşturacak bir ey· 
lem planının ustalıkla sahnelenmeslydl. 
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DGM 'ye karşı tepkiler kısa zaman· 
da hayat üzerinde etkisini duyunnaya 
başladı. Başta Ankara ve ızmır olmak 
üzere dlRer önemli merkezlerde Beledı· 
ye Işçileri işi bırakmışlardı, Bunu özel· 
IIkle maden ve petrol Işkollarında göz· 
lenen grevler izliyordu. 

Bu arada iazetecller, DISK üyesi 
Geneı·ış Sendikası Genel Başkanı Ab
dullah Baştürk 'ü arayarak grevler konu

DGM DGM 

" _  " _  İşçi 
ması, .. " 

Işçiler 
lukları yüklenip" 
yorlardı!" 

TÜRK

DGM 'ye 
ki polansiyelin 
Ra çıkması 
gütü nilelil
şündürmeye 
DISK'e yön
çelişkisinin 
neRi teşkil 
dizginleyebilmek, 
ten güç işti .

Türk.İş, 
şini hangi gerekçe 
leyecek ya 
yıtsız kalabi

Yılların 
bir hafta boyu 
termelik bir 
için uRraşmışlar 



ÇARPTı! .. 
Hatil Tunç namlusunu dolduracak 

barut bulmuştu: "Sosyaı demokrat ol
mayanın Türk işçi hareketi ıçınde yerı 
yoktu, tüm arkadaşları ile görüş biriiII 
Içindeydi ve 163, DGM dışında kaldıgı 
takdirde eyleme geçecekti!" " 

Bütün gümbürti.iye ratmen bu barut.. 
lu, kokusundan öte ne önem ne de an
lam ırade etmedi. Tunç'un bu gibi hal
lerde kunnıylarıyla sermaye adına hangi 
politikayı oluşturdutu ve oluşturacatı 
pek müseccel bir gerçekti •.. 

GöKTE ARARKEN 

İşte tam bu sırada, "işçilerin ser· 
best bırakılması " esasına dayanan hare
ket ortaya çıka, 

Elbette hareket tabana dayanıyor
du, satlıklıydı, demokratik hak ve öz
iÜIlükler konusunda kararlılık, inanç ve 
güç filizleri taşıyordu ama "sahips1z" 
olacaeı daha ilk anlarda tutanaea geçi
riliyordu!" 

üstelik çlçegı burdunda DISK üy .. 
si Genel·İş'in, Genel Başkanı ve Genel 
Sekreteri bırer gün aralıklarla öylesine 
açıklamalar yaptılar Id, DİSK Genel YÖ· 
netim Kurulu ve Başkanlar Kurulunun 
ortak karar metninde yer alan "işçi üye
lerin serbest bırakılması" hususu çolu 
çevrede aydınlık kazandıkça, hareketin 
niteliRi konusunda duyulan inanç yerini 
endişelere bınkmayaı başladı .. , 

Nitekim, büyüyen ve en çarpıcı bi· 
çimde "DOM'ye Hayır" anlamında yay
,anlaşan ,revierin panile ulrattıtı 
kitilerin bıtında gelen Halil Tunç eline 
son ında bır ,animet geçirdI. Artık 
DGM'ye kar,ı işçi hareketini baltalamak 
Jçln eUne beylik kozlannın ötesinde bir 
koz daha geçiriyordu: 

Ham Tunç, DISK'e yönelttigi bey, 
ııt ıilahlann, karalamaların yanı sıra bu 
"sahJpsizıık" sorununun üzerine gidiyor
du, 

Eylemin "ibret verici" olarak. nitele
diRi yanına geliyor ve silahını patlatıyor· 
du: 

" - Oünyü eylemin ıbret verici bir 
başka yanı da, iki aydır devamlı bildiri
lerle, basın toplantılanyla illÇiy1 bu ey· 
leme teşvik edenler, eylemin sorumlulu
Runu yüklenmemekte ve i,çinin üzerine 
yüklemek istemektedirier." 

Ham Tunç tetlRi bırakmıyordu ve 
daha da devam ediyordu: 

". Geçmişte de böyle olmuştur. 
Eylemlerinin sorumluluRunu hep işçiye 
yıkmııılar ve kendileri Işin içinden slY· 
rılmışlardır!., " 

DGM'ye ve elbette onun ambalajeı
Ii MC'ye karşı ışçi sınırı, emekçi kitleler 
ve ilerici demokratik güçlerce sürdürülen 
demokratik mücadele ve direnlş, ilk 
anda DİSK Yönetim kadrosunun ve gi
derek Oenel-İş Başkanının fonnmasyo
Duyla yara alıYOrdu. 

Tunç, maziyl kanştırarak bır şeyler 
söylemek Istiyordu ve dolrusu bu ya, 
gökte aradıRı bazı şeyleri hemen yanıba
şında buluyordu! .. 

Her zaman tabandaki iııçinin diri ve 
bilinçli potansiyelinden Urken Türk-İş 
yönetiminin başı, yine bu açıkıamasın· 
da, Labandakl onbinlerce lııçinJn, de· 
mokratlk hak ve özgürlükler konusunda 
dirençıı kararlı, yiR!t nöbetçlllk görevi
ne ve eylemine, son çöztimde burjuva 
Ideolojisinin tuzaaı sendikalizmin par· 
mak Izlerini bulaştırıyor, parmak izleri· 
ni karı,tırdıktan ıonra "benim miydi, 

senin miydi?" anlamında DıSK yöneti· 
mine rısıldıyordu. BütUn bunlar, ıbret 
vertclydl. 

Gelişmeler, geçtilimlz haftanın Per
,embe günü, meclisin toplandıtı 3, gün 
Ankara'nın yoRunla,an trafiRi Ile hız
lanmıştı. 

DGM 'ne karşı işçi direnişinin başla· 
dıRı gün, Ankaıa'ya biri Adana'dan, di
leri İstanbul'dan ıkı konuk geldi, 

Ankara'nın yeni konuklan Mithat
paşa caddesindeki Türkiye İşveren Sen
dıkalan Konrederasyonu binasında bu
luştular, 

Konrederakyonun genel sekreteri 
Refet ıbrahimoRlu'nun odasında bulu
şanlar, Sak.ıp Sabancı ve Hallt Narin'di. 
Odada bulunan bir başka zat da Madeni 
Enı Sanayicileri Sendikası Genel Baş· 
kanı Şükrü Er'di... Dörtlüye daha son
raları Ankara Sanayi Odası Başkanı Ha· 
ml Kartay da katıldı, 

İşverenler, telaşlı, sinirli görünüyor· 
iardı. Nitekim, ortak bir kararla Halit 
Narin'in bir an önce Başbakanlıkta Sü
leyman Demirel'i ıönnesl Istendi. 

Parlamenter Işleyişin doRal bır 
sonucu olarak karşılanması gereken olay 
niçin bu kadar AP grubunu Iılnlrlendir· 
mlşti? . 

Olay elbette bu kadar basit degildL. 
Basıt olmadıRı gıbı büyük sermaye çıkar· 
lan ve acilen önerdiRi çözümler açısın· 
dan hayatSaldı da ... 

Nitekim aynı gUnlerde TUrklye'nin, 
İstanbul grubu diye adlandırılan ve CHP' 
yi desteklediRi bilinen Koç çevresinin 
dışındaki sayılı Işverenlerinin Ankara'ya 
alelacele teşrir etmeleri sebepsiz deeildi. 

DGM 'ye son şeklini veren bunlardı. 
İşçi haklarının kısıtlanması, bazt sendi
kal haklarının gasbı yolunda alttan alta 
hazırlıkları oluşturanlar bunlardı ... 

IŞVERENLER KULÜBü 

AP grubu nihayet bunların parıa
mentodaki işlerinin takipçileriydi. 

Nitekim, Demlrel, kürsüde basbas 
baRınrken, salonun havası bir parti top
lantısından çok işverenler kuıÜbü hava· 
sını yansıtıyordu ... 

TÜRKiYE Işçi PARTisi'NDEN 17 EYLüL CUMA SABAHı 
YAPILAN AÇiKLAMA 

Bugün toplanin Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu, kamuoyuna aplı· 
diki içıklimanın yapılmasına oybiriili ile karar vermiştir: 

!'Devlet Güvenlık Mahkemeleri Kanununun Meclis'ten çıkarılması ıirişi
mine karşı işçi sınıfımızın, ilerici demokritik güçlerin, kimuoyunun ıösıtr
dili dUYirlılık ve tepki dOlil ve yerindedir; çünkü, içişleri Bakanı her ne ka
dar tevil yoluna sapıp "DGM kanunu işçi haklarına ilişkin delildır" dese de 
söz konusu kanun ve getirmek istedili olalanüstü mahkemeler işçi sınıfının 
ve tüm kol ve kafa emekçisi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerini hedef 
almaku, bunliıri karşı bir baskı aracı olifak öngörülmektedir. 

Parlimento içi milc.ıdelenin parlamento dışı demokratik kitle eylemleriy
le desteklenmesi, demokratik müc.ıdelenin dolru ve etkin bir kuralıdır. Bu 
eylemlerin başarılı Olibilmesi Için hedef ve biçiminin somut şartlir lşlAında 
gerçekçi ve geçerli nitelikte olması ve dolru örgütlenmesi şantır. Ince hesap
lirın yıpılıp teıgıhlınmak istendili, oyun içinde oyun oynınmisı ihtimıli· 
nin kuvvetli oldulu gÜQUmüz şartlarında bu husus gözden asli kaçırılmaması 
gereken bir önem kazanmaktadır. 

BiŞU işçi sınıfımız olmak üzere bütün ilerici ve demokratik güçler bu du
rumun bilincinde olarak demokratik hak ve özgürıukler mücadelesini sürdü
receklerdir. 

oıeerleri, gazetecilerin gözlerinden 
ırak noktalarda Demirel'le bol bol görü· 
şebilirlerdi. 

Telefonla Istediklerini Demirel'e 
dikte ettirme gücü bulunan i,verenlerin 
alelacele Demirel'i ıörmeleri ilginçti. 
Demek ortada yeni planlar, yenı taktik
ler ve yeni bilgiler vardı. 

DEMIREL'IN ŞIRINGASI 

Ankara 'da lşverenlerle Cephe yöne
ticileri arasındaki trarılin bır hayli yo
gunlaştlRı bır günde DGM yasa önerisi, 
nin Salı günU görüşülmek Uzere ertelen
mesine, Demirel alışılmışın da ötesinde 
siniriendi. 

Perııembe gUnU, yoklama yaptıktan 
sonra içWzüRün bir hükmüne dayanarak 
birdenbire bırletımı salı gününe ertele· 
yen Memduh Ekşl'ye anında tepki gös
teremeyeçek kadar şaşkınlıla dU,en gru
bunu olaRanüıtü toplantıya çaRıran De
mirel, kuvvet enjekte etmeyi bunun ıçın 
gerekli görmüştü. 

Demirel "Dünyada 152 ülkenin 15'i 
demokrasiyle yönetillyor" diyor ve han
gi kaynaktan besleniyorsa bu bilgisinin 
altında yatan bir tehditi ima ediyordu: 
"Türkiye de bu 15 ülke içerisinde idi. 
Ama niçin DGM çıkmıyordu? .·· 

Kaba, hantal sermaye mantıtının 
örgüleri şöyle desenleniyordu: "Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri bır Fransa'da yok 
muydu? Bizde niçi olmasındı? .. " 

Cephenin büyükbaşı CHP 'yı bir ka, 
lemde "rejim düşmanı" ilan ediyor, grup 
toplantı salonundan yükselen kürurler 
arasında "Rejimin çıbanıdır" diyordu. 

Cephenin büyük başının asabı bir 
hayli bozuktu ve özeltikle son zamanla· 
da kurUr etmeyi pek sever olmuştu. 

Hatta DGM 'yı 163, moddeyl de 
kapsamı Içine alacak biçimde çıkaraca· 
Iını söyleyerek "Iti ite kırdırıp bu mese
leyi halledeceRim" de demişti. 

"BUyük TUrklye" Işte bu mantıkla 
yönetiliyordu. BugUne kadar hukukun 
önünden kaçılmışsa bu mantıkla kaçıl· 
mış, soy-sop ve bilcümle alım satım ve 
benzeri işler hep bu mantıkla yürütü!
mü,tü ... 

Kendisine bır zamanlar meclilte sal
dıran bir milletvekilinin daha sonra AP' 
ye ıeçme istemine arkadaşları "Genel 
Başkanımıza saldırdı" diye karşı çıkmak 
istemişler o pişkinliRe vurmuştu: 

.' - Bana saldırmu;sa ne olmuş? Ben 
de alır şimdi onu başkasına saldırtmm.," 

Bu milletvekili halen AP mlllet"ekili 
olup Süleyman Demirel'in bekçileri ara· 
sındadır. 

Aslında tek ve basit bir olay gibi gö' 
rünen olgunun arkasında anlidemokı "lık 
gerici burjuva politikacısının kimliRi 
okunmaktadır. 

IŞVEREN NOTASI 

Demirel'in bozulan sinir trafiei keş· 
mekeş ha1deyken sermaye temsilcileri 
işçi sınıfına nota nitelilinde bir tehdit 
belgesi hazırlamakla meşgullerdi. 

Cuma günü basına datıtılan İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu açıklama· 
sında genel sekreter Refet İbrahimoeıu, 
tozu topraRı kaldırıyordu: 

DGM yasası dolayısıyla "belirli işçi 
kuruluşları" tarafından işyerlerinde baş
latılan işi durdurma direnişi kınanıyor, 
"Türkiyemizde artık her vesile ile giri· 
şilen bu tür kanunsuz olaylara kesinlik. 
le son vermenin zamanı gelmiştir" de· 
niyordu. 

Bir tam günde kafa karaya verip ha
zırlanan açıklama açık açık tehditlerle 
bitiyordu: Grevci işçilere yasaların ön
eördütü cezalar verilecek, ücretler kesile· 
cek, iş akitleri reshedilecek ve meydana 
gelen zararlar tazmin ettirilecekti! ... 

İşverenlerin, greve eiden işyerlerin· 
de işçileri topa tutmadıklın kalıyordu. 

"Ucretli köleler" işverenlerine karşı 
bir başka anlatm,la ve iddia edildili ıibi 
"Devletin gi.h'�nliline karşı" ,elmiş
lerdi! .. 

Başta, DGM'Ierin işçi IIDlflna ka.;.: 
olmadılını, savunan sermaye IÖI'ÜtÜ, ber
bat yaıanın tekrarında artık yarar da 
gönnemektedir. Ancak cephenin h;ı,leri 
bakanı geçtilimiz haftanın b&4lncia artık 
neredeyse terkedilmiş yalanı tekrula
makta yarar &ördü: Cepheclye Köre 
"DGM, işçiy. karşı degildl!." 

DGM-Işçl�şVEI<;:N 

A'dan Z'ye işçi sınırını, demokra
tik hak ve özgürlükleri kelepçeleyecek 
nitelikteki 41 maddelik yasa önerisinde 
Işverenlere ve onlann "Hür teşebbüı 
ruhlanna" karşı gelebilecek tek bir mad
de vardı ve o da -9. maddenin 2. bendi 
idi: 

"- Devlete ait posta, telgraf, tele
fon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bil· 
cümle haberleşme araç, gereç, tesis ve 
tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları. ... 

Bunun ötesinde "maddi ve manevi 
varlıRı zenginleştirmek" amacıyla devlet 
malına, hazineye uzanacak herhangi bir 
teşebbüs. Devlet güvenliline zararlı nite
likte bUlunmuyordu! .. 

Oysa baştan aşaeı temelde işçi sını· 
rının olmak üzere tüm demokratik hak 
ve özgürlükleri aRır bir bRSkı altında bu· 
lundunna)'ı amaçlayan DGM yasa öneri
sinde açıkça belirtilen suçlar arasında 
275 sayılı Toplu I, Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt kanununda belirtilen suçlar sa· 
yılmakladır. 

Yani, bir işveren }'a:.J. �IŞI 10 işçi
nin işine son verse ve bu durumu dieer 
işçiler protesto etseler, örneRin direniş 
ilevine gitseler devletin gUvenliRini teh
likeye sokuyor sayılacaklardır ... 

Uzun sözün kısası büyük sermaye 
açık açık işçi sınıfının, demokrasinin et· 
ralına dinarnit lokumları yerleşUrmekte, 
geleceeini ancak bu yolla eüven altına 
alabileceRini sanmaktadır. Oerici serma· 
ye cephesi yanııdıRını elbette anlayacak· 
tır". 
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de işçileri topa tutmadıklın 

"Ucretli köleler" 
bir başka anlatm,la 
"Devletin gi.h'�nliline 
lerdi! .. 

Başta, DGM'Ierin 
olmadılını, savunan 
bat yaıanın tekrarında 
gönnemektedir. Ancak 
bakanı geçtilimiz 
neredeyse terkedilmiş 
makta yarar &ördü: 
"DGM, işçiy. karşı 

DGM-Işçl�şVEI<;:N 

A'dan Z'ye 
tik hak ve özgürlükleri 
nitelikteki 41 maddelik 
Işverenlere ve onlann 
ruhlanna" karşı gelebilecek 
de vardı ve o da 
idi: 

"- Devlete ait 
fon, radyo, telsiz 
cümle haberleşme 
tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları. 

Bunun ötesinde 
varlıRı zenginleştirmek" 
malına, hazineye 
teşebbüs. Devlet 
likte bUlunmuyordu! 

Oysa baştan 
rının olmak üzere 
ve özgürlükleri aRır 
lundunna)'ı amaçlayan 
sinde açıkça belirtilen 
275 sayılı Toplu 
Lokavt kanununda 
yılmakladır. 

Yani, bir işveren 
nin işine son verse 
işçiler protesto etseler, 
ilevine gitseler devletin 
likeye sokuyor sayılacaklardır ... 

Uzun sözün 
açık açık işçi sınıfının, 
ralına dinarnit lokumları 



• • • • •  

ıŞÇı sıNıFıNıN EYLEM BIRLıGı. 
• • • • 

ILKELI BIRLIK 
TUrklye IIÇi Pani.i Merkez Yöne· 

tim Kurulu Toplantısı !, geçtiiimiz 
haftalarda tamamlanmıştı. Toplantı • 

sOnunda yapılan' açıklamada, partinin, 
dünya ve TUrkiye'deki gelişmelere iliş
kin görüıleri ıçıklanmııtı. 

Yapılan açıklamanın, Orta Dolu 
SOrununa ilişkin bölümünde şu görüş
lere yer veriliyordu :  

" Her yerde anti-emperyalist mü· 
cadeleleri" sınıfsal karakteri netleşmek
te, ulusal kurtuluş hareketleri sosya
list bir eksene oturmaktadır. Orta Do
lu'da bu nitelili giderek ağır basan 
Filistin kurtuluş hareketinin karşısın
da emperyalist ABD, ısrail ve gerici 
Arap yönetimleri ile birlikte "I leri
ci" görünUmlü Arap ülkeleri de tedirgin 
olmaktadır. Gerçekten, bu kurtuluş 
hareketinin sonunda doğacak, emper
yalist-kapitalist ilişkiler aAının dışına 
çıkmış ve sosyalizmin kuruluşuna 
miş bir Lübnan ve Filistin. "Ilerici" 
görünümlü Arap ülkelerinin iç yapısı
na da yansıyacak ve bugünkü iktidar
ların tasfiyesine yol açacaktır. Suriye' 
nin Lübnan'da ABD, ısrail ve Falan
jistlerle birlikte, Lübnan ve Filistin 
halkına karşı cephe almasının altın

da yatan neden budur, Arap ülkeleri 
anık ABD aracılığıyla ısrail ile anlaş
ma yollarını aramaktadırlar." 

TUrkiye-Yunanistan ilişkileri ve Ege 
sorunu Uzerindeki görüJlerin de yer 
aldığı açıklamada, tarafların savaş kış
kırtıcısı tutumlardan kaçınmaları ge
reAi Uzerinde durulduktan sonra özetle 
�öyle denmekteydi: 

"Türkiye'nin misak-ı milli dışında 
toprak iddiası olmamalıdır. Yunanis
tın ise anlaşmalar uyarınca oniki ada· 
ları silah ve askerden arındırmalıdır". 

TIp Merkez Yönetim kurulu ta
rafından toplantı sonunda yapılan açık
lamada, daha sonra iç politik geliş
meler değerlendirilerek şu görüşler 
ileri sürülmekıedir: 

"Süregelmekte olan faşist baskı 
ve terör, işçi sınıfı dışındaki diğer 
emekçi sınıf ve tabakalar üzerinde 
de yoğunlaşarık devam etmektedir. 
Işverenler, ötedenberi ileri sürdükleri, 
işçilerin demokratik haklarını kısıtlama 
ve işçi ücretlerini dondurma, ekonomik 
ve sosyal kazanımlarını geriletme yolun
daki istemlerini gerçekleştirmek için 
işçi sınıfına karşı açıktan savaş aç
mış bulunmaktadırlar. Burjuvazi ve o
nun politik temsilcisi MC parti leri 
yeni yap tasarıları ile toplu iş sözleş
mesi ve grev uygulamalarını kısıtlamak 
ve bunu sağlayacak ortamı hazırlamak 
çabasındadıriar. Bunun bir parçası ola
rak DiSK'e karşı da yeni tehditler 

BU LUTLAR SANAY i i şç i L E R i N i N  D i R E N i ş i  
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Bulutlar I,çlleri temsildSı Mehmet Için 
dlreni,ı ,öyle anlatıyor: 

"Kutal Cevizli mevkIInde kurulu 
bulunan lşyerimizde 28 Işçi çalışı· 
yor: FabrikamlZın 45 yıUık bır geç· 
mi,i var. Kuruıu,undan bu yana burada 
çalışan i,çl kardeşlerimiz sendikal hak· 
lardan ve Ili güvenliRinden yoksun 
bır şekilde asgari ücretin çok altında 
bır ücretle çalışmaktaydılar. İşimli 

1 

aRıı çelik sanayiine dayanıyor. Wr
kiye'nin büWn baraj lşleriıı bizler 
yapmaktayız. Bunlann birkaçı tamam
lanınarnı,tır. Nedeni, biz I •. çllerin hak 
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ve taleplerine Işverenin kanunsuz lo
kavtla cevap vererek üretimin durdu
rulmasıdır. 

Şimdiye kadar yapiıBn tek tek 
haklı istekler işveren tarafından iş
çilerin işten atılması şekılnde cevap
landırılıyordu. Işyerinde iş güvenliRinin 
hiç olmayışını vurgulayan somut bir 
olay anlatmak istiyorum. 1974 ara
lık ayında fabrikaya yeni giren bir 

I,çl arkadaşa demır yükleme Işi. verdi
ler. YUk aracının arızalı olması nede
niyle, çalışma sırasında Uzerine dU,en 
2 tonluk bır yükün altında kalarak 

OLMALIDIR 
yöneltilmekıedir. CHP yanlısı sendi
kalar Ise, bütün bu Olup bitenler kar
şısında uzlaşma çizgisinden ayrılma
maktadırlar." 

"Işçi sınıfımız ve devrimci örlüt
leri bUtün bu girişimlere karşı ekono
mik-dernokratik mücadeleyi ödünsUz sür
.dürmenin bilincindedirler. Burjuvazinin, 
bu açıktan savaŞı, işçi sınıfımızın 
geniş kitlesinin eylem birliAlnin nes
nel koşullarını oluşturmaktadır. Sosya· 
listler, işçi sınıfının birliAI yolunda 
atılacak her adımı olumlu karşılar, 
en geniş birliAin .saAlanması için mü
cadeleyi görev bilirler. Ancak eylem 
birliAi adına işçi Sinıfı hareketinin he-

definden saptırılmasını ön&ernek de 
bir görevdir. Bu ise, işçi Jlnlfı mU
cıdele�ni serlleticl deAii, dıha· Ileri 
götürücü Ilkeler etrıfındı birietmeyi 
serektirir. liÇI sınıfının eylem b1rllll, 

ııkeli -birlik olmn zorundadı,. ii 

"I ıÇi sınıfının politik örıtitii olarak 
Türkiye IIÇi Pıni�, burjuvozisinin IKI 
ve emekçi sınıfı .. , yöne"k ekonomık, 
politik bütün ,I,n!ırdıki her Iilrlil 
anti-d�okratik baskılarına, faşiun uy
gulama ve ıirişimlerine, s6ıriirUye ye 
emperyalizme karşı mıcadelesini, ör
sUtlenmesini yun çıpındı sellııırml, 
olmıktan dı ,ldlAı bilyUk IÜÇIe yı� 
Il1idan sürdürecektir. 'i 

TIp I ıÇE BAŞKANı SALDıRıYA U(;RADI. 

Türkiye lıçi Pani.i'nin Türkiye ç,pındı yürüttüğü örııütlenme kıınpan
yası, partiye ve partili lere yönelik saldırıların da artmasına yol açrNkuchr. 

Daha önce saldırıya uğrayıp, faşistler tarafından yaralanan Edirne Mer
kez Ilçe Baık,nı Ferit Homan'd,n sonra P,ni'nin Uzunköprü Ilçe Bııkı .. 
da s.aldırıya uAradl. 

Gece saat 23.00 sularında evine gitmekte olan I lçe Sa,unımn yolu 
bir gurup faşist tarafından çevrilmiş, daha sonra zincir ve sopalarla said .. 
rılmıştır. Kolundan ve sırtından yara :alan Ilçe Başkanı SSK hastanesine 
kaldırılmış. burada tedavisi yapılmıştır. 

TIp Uzunköprü iıçe B'lkınhAı y,ptıAı 'çıklımodı bu tür .. !dırılınn 
geçmişte olduğunu bundan sonra da olacaAını belirtmiş, anak bUtUn bu" 
lara raAmen bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm dolrultusunda &raQtIU 
ve bilinçli müçıdelenin süreceli"i vurıulamııtır. 

beli km idı. Ailesinin bütün olanakları 
yalnız nefes alıp vermesini ve ömrü 
boyunca sırt üstü yatmasmı &&Ilıy. 
bildi. Nahlt Savklı arkada,lmlZ halen 
Balıkesir'de babasının evinde ölimii 
beklemektedir. ışveren, kaza ,eçiren ar· 
kadaşımıza ancak 3.000 TL. vardım
da bulundu. 

Bu kaza bize tek tek delil, bir 
bürun olarak sınıfsal çıkarlanmız dol
rultusunda müçadele etmemiz ıerek
tiAi bilincini verdI. DISK'e bath Maden· 
İş sendikasında ör(Ütıendik. Bunu du· 
yan patron sendıkadan istira etmediii· 
miz takdirde Işyerini kapatacatını 
söyledi. Sendikamız yetkiyi alamadı. 
Işverenin oyununa ıelmemek için noter 
kanalıyla sendikadan Istila ettik. Is
tifa üçretl olarak patron taratından 
bizlere verilen 1.500 er TL. ve ücret
li Izin IsUlamızın mukatatı oluyordu. 
lieriyl görerek tekrar Maden·lş'te ör· 
gijtlendik. Patron örgütlenmemlzi kır
mak ıçın bizleri yıldırmaya, tahrik 
etmeye ve birbirimize düşürmeye çalı
şıyordu. Bizi ne kadar bölmeye ça
Iıştıysa da amacına ulaşamadı. Sendika
mız nihayet yetkiyi aldı ve toplu söz
leşme görüşmeleri için patrona çat
n yaptı. Pahon çaRrıdan sonraki 5. iş
gününde hepimizi toplayarak, sendika
dan istlra etmediRimiz takdirde işye
rini kapatacaRını söyledi. 4. Haziran 
1976 günü işyerini kapattılını Ilan 
etti. Patronun gösterdiRi nedenler ham
maddenin bulunmaması ve Işın az ol· 
masıydı. Oysa bizler EreRli ve Kara
bük Demlr·Çelik'te patronun 1.600. 
000 TL'hk bir demır stokunun bu
lundulunu biliyorduk. Bu kanunsuz 
lokavt karşısında biz de direnişe geç
tik. 

Bizjm üzerimizde uygulanan baskı 
ve zulmün, genelde ülkemizdekI emek
çi sınıfın ve halkın Uzerinde yolun
I�tırılan baskı ve zulmün bır parça
sı oldulunun bllincindeyiz. 

İ,çl sınıtının ve emekçi halkın 
nihai kurtuluşu kendi Iktidarı olan 
ıosyallzmdedir. Bunun blUnclnde ola-

rak direnltlmlıl IODUDI dot OiIIIIÜN
cetız. 
'lUrtlye Itçl Suııfma Selam! 
KahroIJun Emporyallzm .. Vd if
birWtçllm! 
y .... m "çı SIMIDID DnIImCI Mo: 
cadelesı! "  

PTT BOlGE BAŞ MÜDÜRO 
MUSTAFA BAYRAM'IN 

GOREVINI KOTOYE KUlLANDI�1 
TESBIT EDilDI 

Sosyal·l, sendikasından yapıIID 
açıklamaya göre olayın tesblUne Hı,tbı 
tutanak bir yazı ekinde P'IT Genel Mi\. 
düriüAüne gönderildi. Aynca "YedıRa 
başvuruldu. 

Ikinci ayını dolduran P'IT Bırıkıır· 
me ve Yardım Sandılı grevindo i, ..... 
vekili dun.ımunda bulunan PTr Bat Mü
dürü Mustafa Bayram'ı", grevde bulunm 
işç ilerin 1,lmnl emrinde çalı,-Iı 
memuriara yapbrdıtı tesbıt edilml,lIr. 
Böylece bir taraftan P'IT Bqmüdüril 
Mustafa Bayram görevini kötüye kuU .. 
narak PTT hizmetini yapmak durumun
da olan memurlara başka işler fapbnr· 
ken dieer tarartan da arev kınClhtı 
yapmaktadır. 

Durum P'IT Genel Nüdiiı!iiI\iDI 
iletiimiş, aynca da savclltA_ batvurul· 
muştur. 

Di�er taraftan Başmüdür Muıtafa 
Bayram, emri altında görev yapan PTr 
Biriktirme ve Yardım Sandıtı yönetim 
Kurulu üyelerinden Ali Atan, Faik Po
zat ve Ramazan öztop'u da mesai ... 
alleri içinde sandık işlerinde çal.,u.r· 
maktadır. Yönetici durumunda olan bu 
kişiler de görevlerini kötüye kullan
maktadırlar. 

P'IT Genel MüdürlüAüııiin kütüp· 
hanesi bu işlerin yıpllmUlnl Lahsla 
edilmiştir. Kütüphanenin kaplSI içeri
den kilillenerek PTr memurianrun san· 
dık işlerinde çalışması uRlanmıktadar. 
Küüiphanenin bir bölümü vezne baline 
getirilmiştir. 

Filistin. 
Arap ülkelerinin iç yapısı

bugünkü iktidar
açacaktır. Suriye' 

ısrail ve Falan
Lübnan ve Filistin 

almasının altın
budur, Arap ülkeleri 

aracılığıyla ısrail ile anlaş
ırlar." 

sosyal kazanımlarını geriletme yolun
daki istemlerini gerçekleştirmek için 
işçi sınıfına karşı açıktan savaş aç
mış bulunmaktadırlar. Burjuvazi ve o
nun politik temsilcisi MC parti leri 
yeni yap tasarıları ile toplu iş sözleş
mesi ve grev uygulamalarını kısıtlamak 
ve bunu sağlayacak ortamı hazırlamak 
çabasındadıriar. Bunun bir parçası ola
rak DiSK'e karşı da yeni tehditler 

SANAY i i şç i L E R i N i N  D i R E N i ş i  
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I,çlleri temsildSı Mehmet Için 
anlatıyor: 

mevkIInde kurulu 
28 Işçi çalışı· 

45 yıUık bır geç· 
var. Kuruıu,undan bu yana burada 

kardeşlerimiz sendikal hak· 
liRinden yoksun 

ücretin çok altında 
çalışmaktaydılar. İşimli 

dayanıyor. Wr

ve taleplerine Işverenin kanunsuz lo
kavtla cevap vererek üretimin durdu
rulmasıdır. 

Şimdiye kadar yapiıBn tek tek 
haklı istekler işveren tarafından iş
çilerin işten atılması şekılnde cevap
landırılıyordu. Işyerinde iş güvenliRinin 
hiç olmayışını vurgulayan somut bir 
olay anlatmak istiyorum. 1974 ara
lık ayında fabrikaya yeni giren bir 

I,çl arkadaşa demır yükleme Işi. verdi

Ilçe Baık,nı 
da s.aldırıya uAradl. 

Gece saat 23.00 sularında evine gitmekte olan 
bir gurup faşist tarafından çevrilmiş, daha sonra 
rılmıştır. Kolundan ve sırtından yara :alan Ilçe Başkanı 
kaldırılmış. burada tedavisi yapılmıştır. 

TIp Uzunköprü iıçe B'lkınhAı y,ptıAı 'çıklımodı 
geçmişte olduğunu bundan sonra da olacaAını belirtmiş, 
lara raAmen bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
ve bilinçli müçıdelenin süreceli"i vurıulamııtır. 

beli km idı. Ailesinin bütün olanakları 
yalnız nefes alıp vermesini ve ömrü 
boyunca sırt üstü yatmasmı &&Ilıy. 
bildi. Nahlt Savklı arkada,lmlZ halen 
Balıkesir'de babasının evinde ölimii 
beklemektedir. ışveren, kaza ,eçiren ar· 
kadaşımıza ancak 3.000 TL. vardım
da bulundu. 

Bu kaza bize tek tek delil, bir 
bürun olarak sınıfsal çıkarlanmız dol
rultusunda müçadele etmemiz ıerek
tiAi bilincini verdI. DISK'e bath Maden· 
İş sendikasında ör(Ütıendik. Bunu du· 
yan patron sendıkadan istira etmediii· 
miz takdirde Işyerini kapatacatını 
söyledi. Sendikamız yetkiyi alamadı. 
Işverenin oyununa ıelmemek için noter 
kanalıyla sendikadan Istila ettik. Is
tifa üçretl olarak patron taratından 
bizlere verilen 1.500 er TL. ve ücret
li Izin IsUlamızın mukatatı oluyordu. 
lieriyl görerek tekrar Maden·lş'te ör· 
gijtlendik. Patron örgütlenmemlzi kır
mak ıçın bizleri yıldırmaya, tahrik 
etmeye ve birbirimize düşürmeye çalı
şıyordu. Bizi ne kadar bölmeye ça
Iıştıysa da amacına ulaşamadı. Sendika
mız nihayet yetkiyi aldı ve toplu söz
leşme görüşmeleri için patrona çat
n yaptı. Pahon çaRrıdan sonraki 5. iş
gününde hepimizi toplayarak, sendika
dan istlra etmediRimiz takdirde işye
rini kapatacaRını söyledi. 4. Haziran 
1976 günü işyerini kapattılını Ilan 
etti. Patronun gösterdiRi nedenler ham
maddenin bulunmaması ve Işın az ol· 
masıydı. Oysa bizler EreRli ve Kara
bük Demlr·Çelik'te patronun 1.600. 
000 TL'hk bir demır stokunun bu
lundulunu biliyorduk. Bu kanunsuz 
lokavt karşısında biz de direnişe geç
tik. 

Bizjm üzerimizde uygulanan baskı 
ve zulmün, genelde ülkemizdekI emek
çi sınıfın ve halkın Uzerinde yolun
I�tırılan baskı ve zulmün bır parça
sı oldulunun bllincindeyiz. 

rak direnltlmlıl 
cetız. 
'lUrtlye Itçl 
KahroIJun 
birWtçllm! 
y .... m "çı 
cadelesı! "  

PTT 
MUSTAFA BAYRAM'IN 

GOREVINI KOTOYE 

Sosyal·l, 
açıklamaya göre 
tutanak bir 
düriüAüne 
başvuruldu. 

Ikinci 
me ve Yardım 
vekili dun.ımunda 
dürü Mustafa 
işç ilerin 
memuriara 
Böylece bir 
Mustafa Bayram 
narak PTT 
da olan memurlara 
ken dieer 
yapmaktadır. 

Durum 
iletiimiş, aynca 
muştur. 

Di�er 
Bayram, emri 
Biriktirme 
Kurulu üyelerinden 
zat ve Ramazan 
alleri içinde 
maktadır. 
kişiler de 
maktadırlar

P'IT Genel 
hanesi bu 
edilmiştir. 
den kilillenerek 



CHP işçiLERLE iLGİLENiYOR: 
YASAKLAR VE " EKSENLER" 

CHP Istanbul l ı  Kongresi geçtiğimiz 
hafta kavgıl ı  gürültülü bir biçimde ya
pıldı. Kongre sonucunda, daha önce iş
başında bulunan Genel Merkez ekibi sc
çiml�ri kazandı. Ay tekin Kotil yeniden 
ii başkanı olurken, karşı ekibi" adayı Fa
ruk Ergimoy seçimleri kaybetti. 

CHP lsunbul if yönetimi, bugün 
Genel Merkez'de hakim durumda bulu
nan Topuz-Eyüboğlu ekibinin temel da
Yanaklarında" biri olarak gösteriliyordu. 
Yapılan kongre sonucunda, Topuı-Eyü
boğlu ekibi Istanbul i l  yönetimindeki 
hakimiyetini korumayı başardı. 

Ay tekin Kotil'i" başkanlığındaki 
ekip. kongrede" önce, faaliyetlerini 
özetleyen bir rapor bastırdı. Hayli ha
cimli olan bu raporda, dünya ve yurt so
runlarından, il yönetiminin faaliyetleri
ne kadar çeşitli konulara değiniliyor. 

Faaliyetlerinden söz edilen komis
yonlardan biri "ii Işçi Komisyonu". 
CHP'nin iı işçi Komisyonunun başında, 
DISK Genel Yönetim Kurulu üyesi Meh
met Mıhlacı bulunuyor. Komisyonda, 
Mıhracı'nın dışında, aralarında Şaban 
Ali Yaşaroğlu'nun da bulunduğu bir 
çok isim yer alıyor. 

Faaliyet raporunda bunlar söylen
me kle birlikte, daha sonra Ahmet Er
han adlı parti üyesinin 1 Mayıs'a katıl
dığı gerekçesi ile Onur Kurulu'na sev
kine hangi görüş değişikliğinin yol aç
tığı belirtilmiyor. 

Iı işçi Komisyonunun faaliyetleri 
arasında, başka hususlara da yer verili
yor. Örneğin "grevlerin izlenmesi", 
" ziyaretlerin yapılması" , " görüşlerimi
zin işçilere anl"tılması" gibi. 

CHP LL Işçi Komisyonunun öncülü
ğünde gerçekleştirildiği söylenen bu fu
(iyetlerde işçilere neler anlatıldığı ça
lışma raporunun bu bölümünde yer al
mıyor. Ancak, raporun daha sonraki 

$.lyfalarında yer alan bazı görüşler bu zi
yaretlerde işçi sınıfına nelerin anlatıldı
ğını ortaya çıkarıyor. 

Bunun için CHP Istanbul iti'nin eği
tim çalışmalarında va'zedilen konuların 
içeriğine bakmak yeterli. Rapora göre, 
eğitim çalışmalarında üyelere anlatılan 
konulardan biri "iktisadi sistemler ve 
demokratik sol" başlığını taşıyor. Sunu- · 
cusu da Prof. Dr. Kenan Buluto�lu. 

Çalışma raporunda, lı Işçi Komis· 
yonu'nun faaliyetlerinden bir bölümü 
şöyle özetleniyor: 

"ii Işçi Komisyonumuz öncülüğün
de Istanbul'.ıa yapılan konfederasyon, 
sendika ve sf ndika şube kongreleri izlen
miş, CHP'nin işçi sınıfı ile ilgili görüşleri 

dile getirilmiştir. Birçuk kongrelerin, 
kongre öncesi çalışmalarına katllatCik 
CHP'li veya CHP eğilimli kişilerin yöne
time gelmeleri için çaba sarfediimiştir. 
Bazılarında önemli sonuçlar elde edil
miştir." 

Bundan hemen sonra, geçen yıl ya
pılan DiSK 5. Kongresi çalışmaları şöy
le anlatılmaktadır: 

"DiSK'in 5. genel kurul toplantı
sından önce partili sendikacılar ve parla
menterlerle ortak toplantılar düzenledik. 
Ve kongrede CHP'nin temsil edilmesini 
sağladık. Kongrede alınan kararlar ve 
seçilen yöneticiler, demokratik halk 
iktidarı kavgamız açısından önemli ve 
sevindirici olmuştur." 
• CHP i ı  Yönetim Kurulu faaliyet 
raporunda 1 Mayıs gösterilerine de yer 
veriliyor:' "1 Mayıs 1976 işçi Bayramın
da CHP istanbul örgütü olarak işçi kar
deşlerimizin yanında yer aldık. üyele
rimizin bu güçlü işçi eylemlerine katıl
maları için gerekli girişimlerde bulun
duk." 

Raporda, Bulutoğlu'nun konusu 
Özet olarak anlatılmış. Bulutoğlu, ko
nunun kolay anlaşılması için bir de şe
ma yapmış. Şema, ilişikte veriliyor. Bu
rada, toplumsal sistemler "çift eksen" 
sistemi ile anlatılıyor. Bu sisteme göre, 
demokratik sol kuzey batıda kalıyor. 
Demokratik olma' açısından "demokra· 
tik kapitalizmltıc aynı y"rımkürede. 
Böylece "demokratik kapitalizm" diye 
bir sistemin Olduğunu, CHP eğitimine 
katılanlar öğrenmiş oluyorlar. Bunun 
yanısıra, sosyalizm, çift eksen sistemi. 
nin hiç bir yerinde adıyla yer almıyor. 
Anlaşıldığı kadarıyla, CHP'li eğitimci, 
sosyalizmi, "salt kollektivizm"le, "tota
liter rejim" eksenleri arasında kalan 
güney batı bölgesine yerleştiriyor. Bu 
durumda eğitilenlere iki sonuçtan birini 

seçmek düşüyor: Ya sosyalizm diye bir 
düzen yok; ya da var ama, demokratik 
değil, totaliter rejim ekseninde kalıyor. 

CHP'nin eğitim seminerlerinde ne le· 
rin anlatılacağı, CHP'lilerin bilecekleri 
iş. CHP'lilerin, işçilere bu tür görüşleri 
benimsetmeye çalışmaları da kendi açı
larından doğaL. Ancak en az bunlar ka
dar doğal olan bir nokta daha var: Sos· 
yalistler, devrimci sendikalarda, gerek 
yönetimde, gerekse tabanda bu tür gö
rüşlerle kafaların çarpıtılıp bulandırılma
sına karşı çıkarlar. Sosyalizm konusun
da bu tür çarpık bilgilerin yayılmaya ça
Iışı lmasına karşı çıkarlar. Bunu, sosya
lizmi anlatarak, çarpık düşünceleri sergi
leyerek yaparı",. Bunların dışında, 

sosyalizm adına ortaya çıkanlarla de
mokratik sol adına bu tür görüşleri yay
maya çalışanların ittifaklarını da her dü· 
zeyde sergilerier. 

Bu, sendikal hareket içerisinde yer 
alan sosyalistlerin, hem hakkı hem de 
görevi. 

alacakaptan ' ın 
a ldığı  
yen i  
bir  
dava 

Cumhuriyet Halk Parti\i Ankar.ı Senatörü ve partinin Genel Yönetim Ku
rulu üyesi Uğur Alacakaptan'ın, 1 1  Haziran'da Amasya'nın Ye'ni Çeltek Kö
mür madenierinde çıkan ve 5 kişinin ölümü ile sonuçla""n ol"ylMdan sonra 
tutuklanan Mehmet Satışoğlu ve arkadaşlarının savunmasını üzerine aldılı öl
renilmiştir. 

Yeraltı Maden Iş sendikasının Yeni Çeltek Kömür Ocakl"rındı örgütlen
mesi ve toplu sözleşmeye işçiler için ileri haklar koydurması, çevrede öteden 
beri çıkarcılıkla yüzbinler vuran bazı kişileri tedirgin etmişti. Sendi5Qnın böl
gede örgütlenmesinden önce, sendikacı kimliği ile çevre halkını ocaklara geti· 
rip çalıştıran, işverenle anl"şıp ucuza kapattığı kömürü büyük fıyat fMkları ile 
çevre halkına satan, bu faaliyetleri ile kısa zamanda zengin olup 6 MAN kam
yonu satın alan Mehmet Yılmaz Satışoğlu'nun işleri, Yeraltı Maden 
Iş Sendikasının bölgede örgütlenmesi ve toplu sözleşmeye Satışoğlu'nun Çı
karına aykırı maddeler koydurması ile bozulmuştu. 

lşverene yakınlığı nedeni ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine de kıtıl"n 
Satışoglu, bütün çabalarına r"ğmen, görüşmeleri b"ltılamaya muaffiık ol"ng
mıştı. Toplu iş sözleşmesi ile ucuz işçi topl"ma faaliyetinin, yine aynı sözleş
meye konan her işçiye yılda 4 ton par.lSlz kömür verilmesi m"ddesi ile de kö
mür karaborsası olanaklarını yitiren Satışoğlu, çevresindeki "daml"rı ile işçi
lere saldırıp olay çıkarımıştı. 

Adamları ile birlikte işçiler üzerine otomatik silahlarla ateş açan, bu Mı

da ölen işçilerden Ramazan Sevindik ve ısmet Turhan'ı vurdulu görgü unık

ları tarafından ifade edilen Satışoğlu, olaylardan sonra adamları ile birlikte 

tutuklanmışu. 
. Cumhuriyet Halk Partisi içinde senatörlUk ve kurul üyelikleri dl$ında 

önemli bir yere sahip olan Alacakaptan'ın, Satışoğlu ve arkadaşlarının dava
sını üslenmesi tepki uyandırml$tır. 

Elde edilen bilgilere göre, Alacakaptın'ın davayı üstlenmesinde, CHP 
Amasya milletvekili Orhan Kayıhan'ın aracllıA:ı rol oynamıştır. Iki keı Amu
ya 'ya gelip dava dosyasını incelediii öArenilen Alacakıptın'a dav" ücreti 01"
yüksek bir mikur teklif edildill, Amasyı'da yaygın söylentiler "nsındadır. 

yonoyoş · 21 EYLOL 1976 · 7 
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anlatıldığı ça
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daha sonraki 

görüşler görüşler bu bu zizi
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Istanbul iti'nin eği
va'zedilen konuların 

Rapora göre, 
üyelere anlatılan 

sistemler ve 
taşıyor. Sunu- · 

Buluto�lu. 
Işçi Komis· 
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veriliyor:' "1 Mayıs 1976 işçi Bayramın
da CHP istanbul örgütü olarak işçi kar
deşlerimizin yanında yer aldık. üyele
rimizin bu güçlü işçi eylemlerine katıl
maları için gerekli girişimlerde bulun
duk." 

Raporda, Bulutoğlu'nun konusu 
Özet olarak anlatılmış. Bulutoğlu, ko
nunun kolay anlaşılması için bir de şe
ma yapmış. Şema, ilişikte veriliyor. Bu
rada, toplumsal sistemler "çift eksen" 
sistemi ile anlatılıyor. Bu sisteme göre, 
demokratik sol kuzey batıda kalıyor. 
Demokratik olma' açısından "demokra· 
tik kapitalizmltıc aynı y"rımkürede. 
Böylece "demokratik kapitalizm" diye 
bir sistemin Olduğunu, CHP eğitimine 
katılanlar öğrenmiş oluyorlar. Bunun 
yanısıra, sosyalizm, çift eksen sistemi. 
nin hiç bir yerinde adıyla yer almıyor. 
Anlaşıldığı kadarıyla, CHP'li eğitimci, 
sosyalizmi, "salt kollektivizm"le, "tota
liter rejim" eksenleri arasında kalan 
güney batı bölgesine yerleştiriyor. Bu 
durumda eğitilenlere iki sonuçtan birini 

seçmek seçmek düşüyor: düşüyor: Ya Ya sosyalizm sosyalizm diye diye bir bir 
düzen yok; ya da var ama, demokratik 
değil, totaliter rejim ekseninde kalıyor. 

CHP'nin eğitim seminerlerinde ne le· 
rin anlatılacağı, CHP'lilerin bilecekleri 
iş. CHP'lilerin, işçilere bu tür görüşleri 
benimsetmeye çalışmaları da kendi açı
larından doğaL. Ancak en az bunlar ka
dar doğal olan bir nokta daha var: Sos· 
yalistler, devrimci sendikalarda, gerek 
yönetimde, gerekse tabanda bu tür gö
rüşlerle kafaların çarpıtılıp bulandırılma

sosyalizm adına ortaya çıkanlarla de
mokratik sol adına bu tür görüşleri yay
maya çalışanların ittifaklarını da her dü· 
zeyde sergilerier. 

Bu, sendikal 
alan alan sosyalistlerin, 
görevi. görevi. 

alacakaaptan ' ın 
a ldığı  dığı  
yen i  n i  
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Cumhuriyet Halk Parti\i Ankar.ı Senatörü ve partinin 
rulu üyesi Uğur Alacakaptan'ın, 1 1  Haziran'da Amasya'nın 
mür madenierinde çıkan ve 5 kişinin ölümü ile sonuçla""n 
tutuklanan Mehmet Satışoğlu ve arkadaşlarının savunmasını 
renilmiştir. 

Yeraltı Maden Iş sendikasının Yeni Çeltek Kömür Ocakl"rındı 
mesi ve toplu sözleşmeye işçiler için ileri haklar koydurması, 
beri çıkarcılıkla yüzbinler vuran bazı kişileri tedirgin etmişti. 
gede örgütlenmesinden önce, sendikacı kimliği ile çevre halkını ocaklara 
rip çalıştıran, işverenle anl"şıp ucuza kapattığı kömürü büyük 
çevre halkına satan, bu faaliyetleri ile kısa zamanda zengin 
yonu satın alan Mehmet Yılmaz Satışoğlu'nun iş
Iş Sendikasının bölgede örgütlenmesi ve toplu sözleşmeye 
karına aykırı maddeler koydurması ile bozulmuştu. 

lşverene yakınlığı nedeni ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 
Satışoglu, bütün çabalarına r"ğmen, görüşmeleri b"ltılamaya 
mıştı. Toplu iş sözleşmesi ile ucuz işçi topl"ma faaliyetinin, 
meye konan her işçiye yılda 4 ton par.lSlz kömür verilmesi 
mür karaborsası olanaklarını yitiren Satışoğlu, çevresindeki 
lere saldırıp olay çıkarımıştı. 

Adamları ile birlikte işçiler üzerine otomatik silahlarla 

da ölen işçilerden Ramazan Sevindik ve ısmet Turhan'ı vurdulu 

ları tarafından ifade edilen Satışoğlu, olaylardan sonra adamları 

tutuklanmışu. 
. Cumhuriyet Halk Partisi içinde senatörlUk ve kurul 

önemli bir yere sahip olan Alacakaptan'ın, Satışoğlu ve arkadaşlarının 
sını üslenmesi tepki uyandırml$tır. 
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KIMINLE , NASIL GÜ 
METIN,ÇULHAOOLU 

Olaylar. hızla geli�iyor. �on günlerin hızla gelişen 
olayları, bazı kuruluşları en ôn plana çıkard ı :  CHP, 
DıSK, TORK-İş ve DGM. Son günlerde en çok bu 
kuruluşların sözü ediliyor. 

Şimdi, işçi �ınırının tabanı eyleme geçmiş bulu
nuyor. İşçi sınıfının tabandaki eyleminin meyvaları 
zamanla alınacak. Işçi sınıfı eyleminin, DGM 'nin Çı
kıp çıkmamasını da aşan boyutları var. Somut di,c
niş, somut bir konuyu, DGM'yi hedef alıyor. Yine 
de, eylem ve sonuçları bununla sınırh kalmayacak. 
Türkiye'de sınıf mücadelelerine yeni bir deneyim 
kazandıracak. Türkiye işçi sınıfı ile birlikte, Türkiye 
sosyalistleri ve diğ'erleri, önlerindeki sorunları daha 
geniş boyutlar içerisinde de�erlendirme durumuna 
gelecek. 

Bunlar, ayrı bir konu. De�erlendirmeıeri, ayrıca 
ve zamanla yapılacak. Ancak, bugüne ke.dar dcjterlen
dirmesi yapılmak gereken başka noktalar da ortaya 
çıktı. Bu değerlendirme son günlerde üzerinde çok 
durulan bir görüşle ilgili. Görüş şöyle: CHP, DISK 
ve TURK·IŞ'i yaklaştırıp, arkasına a1acak. Aldıkian 
sonra, genel olarak Türkiye'de demokrasinin korun
ması ve geıfştirilmesi için, özel olarak da DGM'ne 
karşı mücadele edecek. 

Buaa benzeyen, bir başka görüş daha var. Yalnız
ca sıralama deAişik: DISK öncülük edecek. CHP'yi 
sürükleyecek. TORK-IŞ'in de yola gelmesi ile saRla
nacak bütünlük sonucunda, özel olarak DGM 'ne kar-
1'11 ve genel olarak demokrasiden yana utrıu; verile
cek, 

BEGENMEK YETMIYOR 

Bu görüşler çok bei!'enildi. Gerçekten de, savu
nu lmayacak yanı yok gibi. Faşist bir yasa girişimine 
karşı demokratik güçlerin en geniş cephe içerisinde 
birlikte olmaları ve bu çerçevede aktif eylemlere giriş
meieri en başta sosyalistlerin savunmaları ve ulaşma
ları gereken bir hedef. 

Ancak beReninin boyutları, bunu aştı. Pek çok 
kişi aradıRını o anda buldutunu sandı: Işçi sınıfının 
bütunlüRü, işçi sınıfının sendikal bütünlütüne dolru 
atılan adımlar, bütünleşmiş bir işçi sınıfının soldaki 
bir parti tarafından temsili (ya da sosya1ist bir sendi
kanın, sosyal demokrat bir partiyi tutarlı saflara çek
mesi), etkin demokratik mücadele, genel grey vb. vb. 

DISK'in eylem kararına ve bunun uygulamaya 
konulmasına kadar, söz konusu kuruluşlar arasındaki 
ilişkiler ve bu ilişkiler soncunda ortaya çıkan görüşler 
çok beA'enilip yeterli bulunduğu için, ya da beA'enilip 
yeterli bulunması gereRine herkes inandıRı için, olay
ların ardındaki gerçeklere enine boyuna inilemedi. 
Demokrasi için bir�şilip güçbirliRine gidildilti, nere
deyse tek ve yeterli veri alındı. 

Bugünkü konumlarıyla bile, demokrasinin korun
muı uAraşında, DISK, Türk-İş ve CHP'nin belirli nok
talarda elele verebilmelen, gerçekten olumlu. Bu tür 
ilişkilere kimse karşı çıkmıyor. Kar41 çıkılan nokta 
"ııüçbirlift:inin" neredeyse yen alınması ve söz konua� 
kuruıu,ların iç geli,meleri ve gerçek yönelişlerinden 

Kayro, Köpriifiller: Hızlı kulisçiler 

soyutlanması. Burası çok önemli. Çünkü, güçbirliği· 
nin ilkelerini ve tutarlılığını belirleyecek noktalardan 
biri, bu. Bu nokta unutulursa, aa�lam ve ilkeli bir güç
biriiRine katkıda bulunma olana�ı kalmaz. GüçbirliAi 
rüyaları ile "güçbirli�i" kuyrukçuhı�u yapılır. 

ıkinci bir nokta daha dikkati çekiyor. Türkiye'de 
sol hareketin geleceği konusunda karamsar, pek titiz 
ve müşkülpesent kişiler var. Bunlar, Türkiye'de sosya
list hareketin gücüne pek inanmıyorlar. Sosyalist hare
kete karamsar gözlerle bakıyorlar. Ama aynı karam
sarIık ve titizliği, kurulma yolunda adım atıldığı gü
riiltülerle ilan edilen güçbirliRi konusunda gös�rmi· 
yorlar. Sosyalist örgütlenmenin güctine ve geleceğ:ine 
inanmayanların, sosyalistlerle sosyal demokratlar ara· 
sında kuruldultu ilan edilen bir güçbirliRine hemen 
inanabilmeleri çok tuhaf. Bunun bir açıklaması olmalı. 

Açıklama, özetle şöyle: Türkiye'de, oldukların
dan farklı görünme durumunda ya da zoruncla olan 
kurumlar ve kişiler var. Bunlara ek olarak, bu kurum 
ve kişileri olduklarından farklı görmek ve göstermek 
isteyenler var. Bu maskeli balonun sürmesinden yarar 
umuluyor. 

Oysa, kurumları ve kişileri, gerçek yerlerine 
oturtmak daha yararlı. Çünkü bu yapıldı�ında ne güç
birli.ıi bozulacak, ne işçi sınıfı bölünecek, ne de baş
ka olumsuz gelişmeler olacak. Tersine, demokrasinin 
korunması v-e geliştirilmesi uRraşında, kuyrukçuluk 
ve şakşakçıhk yerine daha olumlu adımlar atılacak. 

önce CHP'den başlamak gerekiyor. 

CHP'NiN iNCE POLITIKASı 

CHP bir süredi r  ince politika yürütüyor. CHP'nin 
ince politikası, belirli kesimlere belirli görünümleri ay
nı anda verebilmeye dayanıyor. Partinin sermayeye 
güvence ekibine tesliminden ve bu ekibin becerdi�i 
işlerden sonra, dengeyi korumak, inceli�i sürdürmek 
güçleşti. Sermaye ile bugün CHP'ye umut bai!:layan 
kitleler arasında dengeyi koruyabilmek "ustalık" işi 
oldu. CHP'de bu anlamda usla kişi bulunmadıılından, 
denge, genel başkanın kitleler arasındaki prestij i ile 
sa�lanıyor. 

INCE POliTIKAYA INCE POliTIKACı 

Ince politika için ince politikacılara gerek var. 
�unun için, bir zamanlar kızağ:a çekilen Turan Güneş, 
ınce politikanın en inceldiA:i günlerde, yeniden sahaya 
çıkarıldı. 

Turan Güneş, bir süre, Milliyet Başyazarı Abdi 
ıpekçi ile yaptıgı sohbetlerde ısındı. CHP'nin en 
önemli il kongresinde de açıkça sahneye çıktı. Gü
n.eş'in ince politikası, bir dönemin genel başkan eleş
tırmenini bu dönem neredeyse Ecevitperesl yaptı. 
"Genel Başkan kimi durumlarda geretiı!'i gibi vaziyet 
almıyor" yollu eleştirisini ileride kullanabilmek üzere 
saklı tutan Güneş, gerekti�inde en hızlı gcnel başkan 
5avunuculu§'u vaDabileCf>�ini "ölillt>rtli 

Burlu i şu anda yönetimde bulunan ekip adına ya
pıyor. Eski hariciye bakanı olarak, hariciyeeiliıtini bu
günkü yönetim ile kongre delegeleri arasında sürdüıii
yor. 

örnekleri, CHP ıstanbul tı Kongresi 'nde görüldü. 
Güneş, daha önce İpekçi ile sohbetlerinde oluııturdu
Itu CHP ve sol üzerindeki görüşlerini, tı Kongresi 'nde 
Topuz ekibi tarafından çıkarıldıltı kürsüde şöyle an
lattı: "Par�i:yi yeterince sol bulmuyorsanız, genel baş· 
kanı eleştırın. Genel başkanı eleştiremiyorsanı/., par. 
Linin bugünkü sol doılrultusunu yeterli buluyorsunuz 
demektir." 

Incelik ve tehdit, burada büıÜnleşiyor. Topuz eki 
binin, Güne,'in hariciyeeiliAi ile delegelere uyguladıRı 
bu yöntem, büyük etkinlijte sahip. Göneş, bu silahı 
"en ilericimiz Ecevit'tir. Ondan ilericiıd yoktur." gibi 
sözlerle de parlatıyor. Güneş'in parlak sunuşlan dı' 
,ında, Topuz ekibinin il kongrelerinde sattladı�ı ba· 
,arı, bir ölçüde, delegelerin karşısına bu "ikilem"in 
konmasından kaynaklanıyor. 

KONGRELER VE YONTULMUŞLAR 

GÜne.ş'in ıpekçi ile yaptıltı "ınma sohbetlerinde 
def!:indiiti bir başka nokta daha var. Şöyle: "CHP'li 
olarak parlamenLoya girecek kişiler, önceden yontul· 
muş olsun. Tcdbirli, dikkatli ki,iler olsunlar. Gerek
siz ölçüsözlüklerden kaçınan kişiler olsunlar." 
. . Parlam�nLoya "yontulmu4" ki,i1erin girebilmesi 
ıçın gereklı çalışmalar, il kongrelerinde yapılıyor. 
RUgUne kadar yapılan il kongrelerinin çoı!:unda, To. 

puz ekibinin ve ardındaki J!ucün ürkmeyeccj:i:ı, bildik, 
tanıdık ve "yontulmuş" kişiler işbaşına getirildi . 
Ralıkesir'de şehrin önde gelen sermayedarlarından 
ıbrahim Cumalı ile paşa CHp'sinde yıl larca yontulan 
M�hmet Tirito�lu il yönetimine geldiler. Adana 'd lt 
ise zamanının en hızlı pa:;acılarından Mrlilı Kemal Ku 
�üktepepınar kv.andı_ ıZmir'in ka ... anıJmasl ir;in, bir 
yandan "Rahljan Hanıının bandı" kullamlırkcn. "Ii 
Topuz kongre hazırlıklarını, hmir'li bir bı.iyi.ı� �nayi
cinin burosunda planlıyor. 

Kongreler arasında, cn önrmlisi Istanbul lı Kon
gresi idi. Delege sayısı ve kunu�ulanlar a ... ısından. En 
ilginci Ali TopuL'un s(JylcdiklerL "Kendilerine yurt 
dışından lider arayanların bu parlide yeri yoktur." 
Bir çok "sol" laf kalabalığının arasına bilin.,.1i olarak 
sıkıştırılan bu süzler, "sol" konuşma ve görünlulcrin 
tazminat ve sigortası olarak ilgililere iletiliyor Bir de, 
wsyalistlcrin bugunc clek gi.di rapor konusunda !!tüyle 
diklerini bir kez daha clofırultıyor. 

iNCE POLiTiKA VE MUHALEFET 

Türkiye İşçi Partisi Genel Raşkanı Belıicc· Boran, 
partisinin organı <;ark Başak'ın 10.  sayısında �iıyle 
diyor: 

"CHP iktidar olabilmek i<;,in bir yandan kitle da 
yanağını elden kaçırmamaya <;,alışırken, ohur yandan 
büyük burjuvaziyi ve ABO'yi de kollaınaya ve i.ırkut 
memeye bakmaktadır." 

Temeldeki genel strateji bu. Ru �i1:ginin ü7_el likle 
bugünlerde daha ince politika gerektirdij.1i de a�ık. 
Anc .. k ince politika, 7.arif politika dem,-k dcf!il. Tersi
ne, ince politika, �oA:unlukla çirkin politika oluyor. 
incelik ve �irkinlik; raporcuhııtun, ihbarcılığın, DGM' 
ciliğin, ABD'cili"in ve bantçılıij:ın "solculukla" bütün-

Muhaleftt, nma nasıl? 

leşmesinde bütonlc.ı;iyor. Incelik \'(' .... irkinlik Genci 
naşkan ':fa.'fizme karlil nıi.ıcadelr"drn M17. et'tij!inde 
':b.ıı tür s07.lerin kulhıııılınnsı yanlışlır" diyen ince po· 
Iıtıkacıların, yünetim dcj!i�ildi�i i lr lieromyey,- yak 
I�lianlara yantl.ı:malarıncla f.!iiruhiyor. lllı'clik H! ,"' i rkin 
lık, Merh/. ekihine karşı olan htl�arılı brll'diyı' ba� 
kanı ızmit'li Erol Küsc'nin ko.rşISlna gührk"ilNlc 
"dcvrimci" yanalı srndikacıların hir urada l,'I�lI1ıı�IIHI'" 
gı;rüıüyor. Air <te, devrimci bir !!tendikanıı! ".Il'vriııu·j" 
yaftalı �ön�licilcrinin, yalnıı. 1"",li ı'dC' dl'i": iI ,  1!ı'ıwI 
olarak Turkıye'de CiL sıkı tliyaloı:ıı eı�p'nin lıuı:unki.ı 
Jl"obekçi yöneticileriyle kııralıilınC'lrrilıclt.' günilayor 

c.:ı-ır i<;,inde bu ekilw knrş ı miıenel!'lc cclrnlcr var 
Runlarda.n: bir ekip halinılc hirli'�l'l1lt'ri, Ifll ,iilu kada; 
olan p?htıkalufl ile başarılı "ıJrıınlııuyurlar. Kongre 
I�.

rde don�n oyunlar biliniyor. Aıwak, hııııııtl (Iışında 
80ylenmesl gerekenler cle var. Kongre oyunları ve 
sonuçl.arı bir yana, ekiplerin, hugünkü yiiııctimc kar· '.1. kesın, açık ve ilkeli bir muhalrfeı oluııturdukları 
.roylenemez. Güçlerini ve başarılarını, claha <;,ok karşı 
larafın nitelijtinin anlaşılmasına ve yapacakları hata. 
lara baıt.lamış görünüyor/ar. Mııhalrfeti Vf' solculu�u 
sal!lam ılkelere dayandırmak yerine, kiljisel prestij", 

görüşle ilgili. Görüş şöyle: CHP, DISK 
yaklaştırıp, arkasına a1acak. Aldıkian 

olarak Türkiye'de demokrasinin korun
ştirilmesi için, özel olarak da DGM'ne 

edecek. 
benzeyen, bir başka görüş daha var. Yalnız

deAişik: DISK öncülük edecek. CHP'yi 
TORK-IŞ'in de yola gelmesi ile saRla

bütünlük sonucunda, özel olarak DGM 'ne kar-
olarak demokrasiden yana utrıu; verile

BEGENMEK YETMIYOR 

çok bei!'enildi. Gerçekten de, savu
yok gibi. Faşist bir yasa girişimine 

demokratik güçlerin en geniş cephe içerisinde 
ve bu çerçevede aktif eylemlere giriş
sosyalistlerin savunmaları ve ulaşma

hedef. 
beReninin boyutları, bunu aştı. Pek çok 

o anda buldutunu sandı: Işçi sınıfının 
sınıfının sendikal bütünlütüne dolru 
bütünleşmiş bir işçi sınıfının soldaki 

tarafından temsili (ya da sosya1ist bir sendi
demokrat bir partiyi tutarlı saflara çek

demokratik mücadele, genel grey vb. vb. 
eylem kararına ve bunun uygulamaya 

konulmasına kadar, söz konusu kuruluşlar arasındaki 
ilişkiler soncunda ortaya çıkan görüşler 
yeterli bulunduğu için, ya da beA'enilip 

nması gereRine herkes inandıRı için, olay
gerçeklere enine boyuna inilemedi. 
bir�şilip güçbirliRine gidildilti, nere

yeterli veri alındı. 
Bugünkü konumlarıyla bile, demokrasinin korun

DISK, Türk-İş ve CHP'nin belirli nok
verebilmelen, gerçekten olumlu. Bu tür 

karşı çıkmıyor. Kar41 çıkılan nokta 
neredeyse yen alınması ve söz konua� 

nokta 
� 

nokta 

geli,meleri ve gerçek yönelişlerinden 

oturtmak daha yararlı. Çünkü bu yapıldı�ında ne güç
birli.ıi bozulacak, ne işçi sınıfı bölünecek, ne de baş
ka olumsuz gelişmeler olacak. Tersine, demokrasinin 
korunması v-e geliştirilmesi uRraşında, kuyrukçuluk 
ve şakşakçıhk yerine daha olumlu adımlar atılacak. 

önce CHP'den başlamak gerekiyor. 

CHP'NiN iNCE POLITIKASı 

CHP bir süredi r  ince politika yürütüyor. CHP'nin 
ince politikası, belirli kesimlere belirli görünümleri ay
nı anda verebilmeye dayanıyor. Partinin sermayeye 
güvence ekibine tesliminden ve bu ekibin becerdi�i 
işlerden sonra, dengeyi korumak, inceli�i sürdürmek 
güçleşti. Sermaye ile bugün CHP'ye umut bai!:layan 
kitleler arasında dengeyi koruyabilmek "ustalık" işi 
oldu. CHP'de bu anlamda usla kişi bulunmadıılından, 
denge, genel başkanın kitleler arasındaki prestij i ile 
sa�lanıyor. 

INCE POliTIKAYA INCE POliTIKACı 

Ince politika için ince politikacılara gerek var. 
�unun için, bir zamanlar kızağ:a çekilen Turan Güneş, 
ınce politikanın en inceldiA:i günlerde, yeniden sahaya 
çıkarıldı. 

Turan Güneş, bir süre, Milliyet Başyazarı Abdi 
ıpekçi ile yaptıgı sohbetlerde ısındı. CHP'nin en 
önemli il kongresinde de açıkça sahneye çıktı. Gü
n.eş'in ince politikası, bir dönemin genel başkan eleş
tırmenini .tırmenini . bu dönem neredeyse Ecevitperesl yaptı. 
"Genel Başkan kimi durumlarda geretiı!'i geretiı!'i ger gibi vaziyet 
almıyor" yollu eleştirisini ileride kullanabilmek üzere 
saklı tutan Güneş, gerekti�inde en hızlı gcnel başkan 
5avunuculu§'u vaDabileCf>�ini "ölillt>rtli 

Burlu i şu anda yönetimde bulunan ekip adına ya
pıyor. Eski hariciye bakanı olarak, hariciyeeiliıtini bu
günkü yönetim ile kongre delegeleri arasında sürdüıii
yor. 

örnekleri, CHP ıstanbul tı Kongresi 'nde görüldü. 
Güneş, Güneş, daha önce İpekçi ile sohbetlerinde oluııturdu
ItItu CHP ve sol üzerindeki görüşlerini, tı Kongresi 'nde 
Topuz Topuz ekibi tarafından çıkarıldıltı kürsüde şöyle an
lattı: lattı: "Par�i:yi yeterince sol bulmuyorsanız, genel baş· 
kanı kanı eleştırın. 

�
eleştırın. 

� :
eleştırın. 

:
Genel başkanı eleştiremiyorsanı/., par. 

Linin Linin bugünkü bugünkü sol doılrultusunu yeterli buluyorsunuz 
demektir." demektir." 

Incelik ve tehdit, burada büıÜnleşiyor. Topuz eki eki 
binin, Güne,'in binin, Güne,'in hariciyeeiliAi ile delegelere uyguladıRı 
bu bu yöntem, büyük etkinlijte sahip. Göneş, bu silahı 
"en ilericimiz Ecevit'tir. Ondan ilericiıd yoktur." gibi 
sözlerle de parlatıyor. Güneş'in parlak sunuşlan dı' 
,ında, Topuz ekibinin il kongrelerinde sattladı�ı ba· 
,arı, bir ölçüde, delegelerin karşısına bu delegelerin karşısına bu "ikilem"in 
konmasından kaynaklanıyor. 
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GÜne.ş'in ıpekçi ile yaptıltı "ınma sohbetlerinde 
def!:indiiti bir başka nokta daha var. Şöyle: "CHP'li 
olarak parlamenLoya girecek kişiler, önceden yontul· 
muş olsun. Tcdbirli, dikkatli ki,iler olsunlar. Gerek
siz ölçüsözlüklerden kaçınan kişiler olsunlar " 
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m«dıll yanında� yondtmin bu ıonınumu t 
dytmelli nolliyor CUMU, DISK'in tabaıund.)" .,. 
)alutl.tme, bUlUnllu yoneticilerin burunku "101)'. 
Iu.m" anlay",lanyla yonelnnde Ital_bilmel.rin. olanak 
Lanlmıyor 

DISK yonann.inln, DGM LJLt-mfttili bır ıerçd: 
Buna n. DısK'ln Labanı. ne d. yonelicili i ILIrdunn. 
.ndı�, ı&.ın wenyor 8u açıdan, bu,unku yoneum .. ) 
i. bil. DIS K'ın ooM we benut li"4lml r kartılAnda 
• tiın bir (Uç 0labi1ecetı orı.da_ Bu ıucun aktH bı, 
bıçımd. kullanJlrrı.ut It':rek Bunlara karıı çık 
mıyor Kartı çıkılan nokLa, "SCNı8.1ı.tI rin onculu un 
d. itÇI .,hırının buwnlulıınun lanmut" ıibı (Uç 
ft aoylu bır ul,...ın 'l'itrk l, bır adım ıelıın, btn 
dorı adım eldenm" n .onucund. 'Nrk.1 rın \L%e 
nnda kaldılının anıım ... T�kl r. bu 11.1 nımı rm. 
wrunda ,...,." i. bu adımı kullannı.ak ıonınd. t..:HP 
bunları Ilendı �nce,..nd n yanaıtma..ll l.orunda Am • 
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nun lanmuının" bu bdar uc:uu Ita�tıl.cak bır 
,hal. olmadılıru bıhyorlar 

Butun bu n«i nlerla aoqıaJuı:uer en ('ok runıltu 
koparan ol.ylarl • •  n _z ltÇ"unlen uYCUlam.l.,. 
"ılma durumundalar 'llIye'de pnaltu .... .e.ıalık 
hep kullanıhyor .olda belirlı bır lUN 
numllft korunmuı ıÇ'" y.nn. ıor. (unıltü, y .. rına I., 
re de _dık kullanılıyor KU.i .. yenı ornekler. 
,unı., 
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MEHMET COŞKUN 

6 Ekim 187S'de Sadrazam Mahmut Nedim Pışa 
Osmanlt Hükümetinin borç faiz kuponlannın ancak 
yansını ödeyebileceeini belirttieinde, ImparaıOrlueun 
bütçesi 25 milyon, borçlannm ana para laksilleri ve 
raizleri 13 milyon, dalgalı borçlar ise 17 milyon Os
manlı lirasıydı. Bu tarihten 6 yıl 2 ay 14 gün sonra 
Muhanem Kararnamesi açıklandı. Böylece, Osmanlı 
hükümeti geHrlerine haciı koydunnuştu. 

Yıl 1976. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 
büt.cesi 150 milyar lira dolaylmnda, Ödenmesi gere· 
ken dJ, borçlann ana para toplanılan 50 milyar lira. 
Aynca 24 milyar lira da kısa vadeli borcu var. Döviz 
mevcuUan toplamı ise 14 milyar lira dolaylannda. 

Kısaca bu görünüm içinde olan Türkiye'nin du; 
borçlannı arttınnak için son yıllarda önemli bir kay
nak kullantıdJ: KlSI adı DÇM olan, kapiLalist ülkele
rin mali sennayelerine devlet destelinde borçlanma 
olanalı olarak tanımlayabileceeimiz Dövize Çevri· 
lebilir Mevduat Hesabı. DÇM hesaplan ilk kez 1967 
yılında uygulanmı" daha sonra borçlanma olanaklarl
nı genişletmek, zaman zaman da borcu azaltmak ama· 
cına yönelik deeişikliklerle günümüze dek uygulan
mışur. 

Halen 1.5 milyar dolar (yaklaşık 24 milyar TL) 
dolaylanna erişen DÇM hesaplan ekonominin dışa 
bagımlılıRını artllnr niteliktedir. MC hükumetinin 
artan daviı gereksinimi sonunda 8 Mayıs 1975 tari· 
hinde bu uyculama yeniden yürürlüee kondu ve ba
Rımlılıeı artlıncı niletieiyle iç ekonomik ilişkilere 
yıbancı mali sennayenin doerudan ei atmasını sae
Iıyıcı boyuta erişti. 

BIR RAPOR 

Dövize çevrilebiljr mevduat hesabının bugunku 
işleyı, biçiminin Incelenmesi amacıyla MaJiye Bakan
Ilgı Hesap Uzmanlanndan Ömer Goren laraCından bir 
rapor hazırlandı. DÇM hesaplannın sonucunda Tür
ltiye'nin iç ekonomik ilişkilerinin Avrupa'lı mali ser
mayenin nuıl etkisi altında oldu�u raporun şu saLır· 
lanndan ıçıkça w14lbyor: 

"Görilldülü gibi, gelecek DÇM 'yi paylaşacak olan 
T'u.rklye'de muklm ,irkeller arasında da organik bir 
balkurulmakta, bu bıR, yabancı banka veya ihracatçı 
,irktUe but.Unle,mekledir." 

Iç I ŞLERE MÜDAHALE 

Bu buWnleşmenin Türkiye'de bUrokraslnin lşleyl- .
,Ine dahi nasıl mudahale etligi aynı raporda ,ayle be, 

IIrtilmi,: 
-

"Flnt NaüonaJ Clty Bank (City Bank Corpora
tion) 

SÖZ konusu bankayı bır pa7.ariama ,irketi (Citi
corp Management Service.) (Buyukdere Caddesi Ka
sap Sok, özden Konak ı,haru Kat 7 Gayrettepe - Is, 

tanbul) temsil etmekle olup, Lee Sherill adında bir 
,ahıs ,IrkeLin 1,lerini yul'Ütmekledir. 

Bu ılıruıu,un hullulli durumu � yetkıl.ri, I. 
Ianbul Grup Başkanlılı 'ndan 1 1.5 1976 tarihindff 
alıMn .azw emir 6ffrf!li, yuinft ,idilerftk incelffnff 
memif';r " 

Maliye Bak.anlılı Hesap Uzmanı Omer Coren'ln 
incelemek isletinde buiunduRu American Express 
Co. için de aynı durum bqına geldi: 

'-Bu finanıman kuruluşunun da Ha1eı Eher 
adında bır mu.tavlr &.emsilcisi (Cumhuriyet Cad. No 
151/4 Harbıye lstanbul) bulundulu saptanmı,; ancak 
olay, I.'onbul Grup batltanıı'ından J J 5 J 976 um 
hınde alııum eozLu ffm" 6erf!li, yetki LIff hullulci bo
'''mdan InIRelendlrile,..k deAerlendırUffmemi.ştır .. 

MaJiye SakantıRı lIesap Uzmanlan kurulu bu hıs· 
lUiyeli niçi ptenni" iki yabancı bankanın TUrkl
ye temsilciliklerinde Tiirkiye Cumhuriyeti adına ince
leme yapılmasını neden engellemi,tır? 

DÇM NEREDEN KIME GELIYOR? 

1975 yılı ıonu Itibariyle bim DÇM·lerin 1. 100 
milyon dolar elvlnnda bir rakama ul14tlll bildiriı· 
mektedır 8u DÇM'ler ıçınde TUrklye'de veya hariçte 
mukim gfr('ek kı,ile! ile, bankalar dı,ındıkl ozel ki,ı
lere aIt olan kwm ancak 100 milyon dolarlık bir top· 
lama ulı"bıhr. Bir bqlta anlatımı., DÇM'lerin buyuk 
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MUHARREM 
kısmı (şahsi tahminime göre ı milyar dolarlık kısmı) 
hançte mukim bankalara aillir. Bankacılık dilinde 
"Bank to Bank" denilen bu para akımı sonunda 
DÇM'lerin büyük kısmı, Yabancı Bankalann Mevduatı 
şekline dönüşmüşıÜr." 

Raporda verilen degerlere göre, Türkiye'deki 
kredilerin 16 milyar Iiraıık bölümü doRrudan dolm· 
ya yabancı mali sennaye tarafından kontrol altında
dır. Yabancı bankalardan Türkiye'ye gelen Dövize 
Çevrilebilir Mevduat konusunda sınırlı sayıda kuruluş 
ve kişi aracılık yapmaktadır.Raporda bu kuruluş ve 
kişiler şöyle sıralanmaktadır: 

Translürk Holding A.Ş. 
Banker Kastelliler 
MuslaCa Deveci ve Suphi &ykam 
Inter-Kom (TaIna Ebuziya - Burhan Sine) 
Bremar Ltd. Holding" 

Maliye Bakanııgı Ilesap Uzmanı bu ve benzeri ku
ruluş ile kişilerin \'ergi açısından incelenmesi gerekli
Rine işaret etmektedir. 

ODENEN FAIZ NEDIR? 

DôviU çevrilebi1ir mevduata, Avrupa pUl piyı· 
wanndı uy(Ulanan fau Or&JlJnın yüzde 1.75 razıası 
\'erilmektedir, " Bu oran DÇM bbul wecek Türkiye'
de mukim banka ile OÇM hesabı açacak olan hesap 
sahibinin puarlık sorunudur." 

Uyculanan faız oranının ne denIJ cazlp olduRu 
Munih'den 1\iıkiye'de bır bankaya mektup ıanderen 
Olta Unrneier adIJ bır ki,injn mektubundan anl�IJ
makLldır. Mektupta ozeUe ,oyle denmektedir 

"Baylar, 'Ilirkiye'deki bankalann 5 yıl vadeli pa
rallfl yt.ade lA faiz verdlIlni ogrendim. Lutfen ba
na bu konu dı geniş bilıi verin. Bu konuda, burada, 
Batı Almanya'da sizin için Hgilenmek istiyorum." 

Bu mektup 18S0'Ierde GaJıta bankerlerinin glri
,Imlerini hatırlaımaktadır, 

GELEN DOvlzLER HANGI IşLERDE 
KULLANılıYOR ? 

Dovize çevrilebilir mevduatın doviz klt1lhklan, 
yu.Nrluklekl tebliller geNti Merkez Bankası'na yıtı
nlmakla, boylece Merke.t Bankası yabancı ve 1\irk 

bankalano i,birliRi ile gettrilen mevduıb kı .. döoem· 
ii döviz gereksinimini kar1ılaınada kuUanmut&, llhl
Iıt yapmıkta, eski borçlannı ödemektedir. 1ürki· 
ye 'deki banka ise Merkez Bankaı'na yabrdılı döviz 
kar11�gl aldıgı Türk lirasını kredi olanı.k dagıtmakta· 
dır. Yani döviıe çeYrilebUir mevduat, adı altında nir
kiye'deki şirketlere kredi temin edilmektedir: "Vı
bancı bankalann, 'Illikiye'de mukim cerçek veyı tü
zel kişilere kredi açması koşuluyla ıçtıklan OÇM 
hesaplanrun aslında, olayın i,lerliRi içinde "meYdu
ıt" deRil " kredi" oldulu, daha açık ınlabmıyla, UZUD 
vadeli izne ballı ve proje finansmarund. kuııandınl
ması zorunlu olan özel dı, kredilerin yerine OÇM be
saplanDln kısa vadeU 1,lelme ve ithalat kredili olarak 
geçtili" karuUanm.ktadır. 

VERGISEL SORUNLAR 

Maliye Bakanlıeı Hesap Uzmanı'nın incelemftln, 

de sorunun vergisel yönünün de bulundulu anıabi· 
makla ve ,öyfe denmektedir: 

"Bu hesaplann açılmasında aracılık yapan ,ahıs-

lann bu ulrl4llan. verci hukukunun azadlRı .. kUde 
- delillendirilebildıglnde. Geli, Verılsı Kanununun 37 

ve 82/1 maddelerine göre, "verıı doluran olıy" içe
riglnde bulundugu; Türklye·de dalml tofl\lll.1sI "ya 
Ineri veya ,ubesl bulunan, hariçte mukim yabancı 
Bankalann (Dresdn" Bank A.G. Deutache Bank A.G. 
Berilne, Diaconto Bank A.G. Saatlöndiacbo Kıodll
bank A.G. Sanco DI Roma, Bank . Komercly'" ltaI· 
yana, Osmanlı Bankası A.Ş, City Bank Corporation. 
American Expreu Co" Hollanda Bank - Unl, UlUllar
arısı Endustrl ve Ticaret Bankuı) Thrk bankalan nez· 
dinde açmı, oldukları DÇM heııplanna ödenen ta1J· 
lerin Kurumlar Ve,.ı.ı Kanunu 24/4, 12/6. 12/1. 
maddelerine göre kurumlar vereill keıintlslne tabı ol· 
dukları, 

DÇM hesaplannın. ekonomık 1'1',"11 vo ...... 
hukukunun yorum ,ekli ıçınde tam anıamıyla k1u "'
deli (I,letme) özel Dı, Kredi içerilinde olduklan do
layısıyla, Kurumlar Verei.!1 Kanununun 24/4_ madde
ıinde sozu edilen "mevduat faizi" istisnasından yarar
lanmuına olınak bulunmadJll, krediye ôdenen faWt
rin aynı maddeye göre kurumlar verıtsl kesintiline 
tabi olduklan ıonucuna vanlnu,lIr," 
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KARARNAMESINDEN 
DÇM'YE 
maye için karlı bir girişim olması Türkiye'ye kJsa sü· 
rede 1.5 milyar dolarlık dövizin girmesine yol açtı. 
Uygulamanın ilk aylannda karşı çıkanlar dahi yön· 
temden yararlanma yollannı aradılar. OÇM'yi bu den· 
ii cazip hale getiren nedenlerin başında hiç bir kon· 

Sabancı 'mn, Toraş'ın, Translürk'ün bir para ayarlama· 
sından :tarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış. 
tır. Bunu sonucu ne olmuştur? 

.--

trol olmaks�zın döviz kredisi saelam� �Ia�agının ya· 
" 10' 1 ' 

... ... �,.:.. (��,'� h.:� .. ����!,�� .. ��ı :::i'�ı :�:t.��: �:!:��. 
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için yapılacak girişimin teşvik belgesi almış ya da teş· �::'�: �;':,,�:":':� .. ��:: .• �����; : �:.���" . ��� .. � .l.� ,:: ... . "nı 
' 

viki öngörülmüş olması gerekmekte, aynca Maliye Ba· 
i ... . • ,�t .. lo! . 1.aı:1;I110: h . .......... )ı. . , n  .... l . , _  ln 

kanlıaı'nın izni gerekli görülmekteydi. Oysa, dövize ı . ) ,  .. '" � ,;  , .  ı �  � •. �"Uajı. � .. \.!�p:ıl 
çevrilebilir mevduat getirmek için yurl dışuıdan bir 
banka ya da bankerle ilişki kurmak yeterliydi. Hatta i 
bazan buna dahi gerek olmuyordu. Türkiye'de "ban· 
ker" adı altında �alışan bazı kişiler, yurt dışıyla ilişki 
kuruyor, parayı getiriyor, ardında da "DÇM Kredisi 
Arayan İş Adamlanna ve Tüccarlara OUYURU, 13 ay 
vadeli OÇM kredisi bankalanndan kredileri hazır çık· 
mış olarak DERHAL TESLtM" ilanlan veriyorlardı. 
OÇM yolunda ortaya çıkan tıkanıklıklann gideril· 
mesi için Maliye Bakanheı geçen hafta yayımladıeı 
yeni tebliR ile özel dış krediler için aranan şartlann 
önemli bir bölümünü ortadan kaldırdı. Böylece 'lUr· 
kiye'yi Avrupa'lı mali sermaye için daha elZip hale 
getirdi. 

OÇM IçiN NE OEDILER 
NELER YAPTıLAR ? 

\ 
MC iktidannm kurulmasından bu yana Türk para· 

sı yüzde 1& dolaylannda devalüe edilmiştir. Türkiye'· 
nin ortalama dövize çevrilebilir mevduat borcunun 
15 milyar lira dolaylannda olduRu kabul edilebilir. 
Bu durumda, yalnız ana para ödemelerinin hazine 
tarafından garanti edilmesi nedeniyle, hazinenin kaybı 
2 milyar liranın üzerindedir. Bu para, yabancı banka· 
lara Koç Holding, Sabancı Holding, Güney Sanayi Ti· 
caret, Transtürk Holding ya da Milliyet Holding ara· 
eıhAıyla ödenecektir. 

MAli SE RMAYE 
YE N I DEN ÖRGÜTLEN I YOR 

Ş u  günlerde hisse senetlerinin alınıp satlldlAı üç 
Merkezde özellikle arananlar var: Garanti Bankası, 
Yapı ve Kredi Bankası. Garanti Bankası hisse senetle· 
rini sUren greve rağmen bulmak olanaksız. Çünkü bü' 
yük bir bölümünü Vehbi Koç topladı. Yapı ve Kredi 
Bankası 'nın son yıllarda hiç de "parlak" olmayan du· 
rumuna rağmen, bu yıl hisseleri araOlr nitelik kazandı. 

Iki bankanın başına birden bire konan "devlet 
kuşu", Koç'la Sabancı. Vehbi Koç iş  hayatında SO 
yılı doldurması nedeniyle verdiği demeçlerde en 
büyük hatasının bir banka kurmaması olduğunu söy· 
ıüyordu. Koç kurmadığı bankayı satın aldı. Yöneti· 
minde sürtüşmeler olan, adı birçok kez yolsuzluklara 
karışan, hisse senetlerinin daha önceki devrinde 
usulsüzlükler olduğu söylenen, hakkında vergi kaçır· 
madan takibat yapılan Garanti Bankası'nın hissele· 
rine Koç sahip çıktı. 

Sabancı da Akbank'a bir eş ararken, hisse senet· 
leri en fazla dağılmış Yapı ve Kredi Bankası'nı buldu. 
Gerçekten de, piyasada en bol bulunabilen hisse sene· 
di Yapı ve Kredi Bankası'na ait olanlardı. Sabancı da 
bunları topladı. Böylece, bankalar kesiminde tekel· 
leşmenin hızı artırıldı. 

Koç şimdi, Garanti Bankası'ndaki ırevin bitme-
sini b�kliyor. Sabancı ise alabildiğince fazla hisse se· 
nedine sahip çıkma savaşında. Yapı ve kredi Banusı 
yönetim kurulundan bu nedenle istifalar başladı. 

Şimdi sermayenin iç içelijine hukuki ıörünüm 
de kazandırıldı. 

"Döwize çevriebilir mevduat yolu, Türkiye eko
nomisini sae1am, güvenilir bir kaynaea kavuştu�a
makta, gittikçe a�ırlaşan bir borç yükü albna $Ok
maktadır. Bu borçtan yakın bir gelecekte faizleri ile 
lirlikte ödemek gerekecektir. O zaman ne olacaktır? 
Bu ödemeyi yapabilmek, yeni döviz kaynaklannın 
bulunmasına, döviz gelirlerimizin, giderlerimizden 
daha çok olmasına baelıdır. Şimdilik böyle bir ola
nak gözükmemektedir. Bu durumda o kayna�ın zorr 
lanmasına, y�i dövize çevrilebilir mevduat yolundan 
yeni döviz "alanmasına gitmekten başka çare kalma
yacaktır. Oysa öyle bir tedbirin gerçekleşmesi, dün
ya para piyasasında nasıl seyredeceei belli olmayan 
konjonktüre ve kredi verenlerin Türk ekonomisine gü. 
venmelerine baelldır. Kaldı ki, o kaynaem zorlanması, 
borç yükünün daha da aeırlaşmasına mal olacaktır." 

OıM K RE D l lE R i N i N  BUGÜN K 

8u sabrlar bEıoda tutarsız yorumculann davra. 
nı,tanyla yazılannın ne denli birbirini tutmadıklannı 
göstermektedir. Yukandaki satıılar 12 Aralık 197& 
tarihli Milliyet Gazetesinde Abdi İpekçi imzasıyla ya. 
yımlanmıştır. O tarihte Milliyet Gazetesinin Yapı ve. 
Kredi Bankası Bahçekapı Şubesi aracılıeıyla aldıRı 
toplam 2 milyon lirayı aşkın kredisi vardı. Bir yandan 
OÇM aleyhtarlıeı, bir yandan da aynı kaynaktan ya· 
rarlanma, Milliyet Gazetesi ortaeı Abdi Münif İpekçi 
ye özgü bir davranışlı. 

OÇM'YE GARANTI 

Oövize �evrilebilir mevduat hesabı, bir yandan 
Türkiye'yi altından kalkması güç bir dış borç yükü 
altına sokarken, bir yandan da hükümetlerin izledikle· 
ri para politikası sonucu yapılan devalüasyonlarla dü· 
şürülen para deeerinin farkını halkın ödemesine yol 
açmaktadır. Halen, Türkiye'nin toplam uzun vadeli 
borçlanmn yaklaşık yansı kadar da dövize çevrIIebi· 
ıır mevduat borcu vardır. Bu borcun döviz olarak kar· 
şılı�ı her zaman sabittir. ı'ürk lirası karşılıkları ise 
para degerindeki her düşüşte arttınlmaktadır. Sözge· 
limi, 1 dolarlık dövize çevrilebilir mevduatı i. Türki· 
ye'ye getiriidiA'i sırada 1 dolar 15 lira ise 15 lira tram· 
feri yapılmaktadır. Ancak borcun ödendi�i zaman 
1 dolann degeri 16 l ira olmuşsa, bankanın 16 lira kar· 
şıhRında 1 dolar ödemesi gerekmektedir. 

MC hükümeti aldıgı kararlarda kredi kullananın 
para ayarlamalanndan zarar görmemesi için gerekli 
hükümleri getirmilitir. Buna göre, para ayarlamalan 
nedeniyle ortaya çıkan farklar hazıne tarafından 
ödenmektedir. Yanı 'rurklye'de krediyi kullanan 

161tn yakla,ık 1,s milyar dolar dolaylarında olan 
Dövl� Mevduatın, yüzde BS'inin iki yıl i· 
çlade alacaklı Mnkalara ödenmesi gerekmektedir, 
Yani halen mevcut döviz rezervlerini n  tümü harcana· 
rak d.hi, DÇM borçları kapabl ..... maktadır. Bu OÇM 
lerin yüzde SO'; Iş Bankası, Yapı ve Kredi BAnkası, 
Akbank ve Osmanlı Bankası arasında bölüşülmüştür. 
Döviz pozisyonu tutmaya yetkili diğer 18 bankanın 
eli nde ise tOm OÇM'lerin ancak yüzde 20'si vardır. 

Hazine, Oövize Çevrilebilir Mevduata kur garanti. 
si tanırken, gerçekte bu dört bankanın işlemlerinin ve 
bunların müşterilerinin bir devalüasyondan etkilenille· 
mcsi amaçlanmaktadır. 

Hükümetin kur garantisi adı altında bütün muhte· 
mel zarOlrlarınl karşıladığı dövize çevrilebilir mevdua· 
tın yurda girişini denetleme konusunda Cn ufak bir 
yetkisi yoktur. Dileyen herkes yurt dışından borç 
arayabilir. Bulduğu borcu yurda bir banka aracılıyla 
getirir ve dilediği işte kullanır. Işte bu nedenle de 
DÇM en çok tercih edilen yoldur. 

OÇM'nin getirdiği bir diğer yük de, piyasadaki 
para dalgalanmaları karşısında zamanında kur ayarla
masının yapılamamasıdır. Bu nedenle de OÇM'ye ek 
olarak dövi7 üzerinde rahatlıkla spekülatif girişimlerde 
bulunulabilmektedir. 

OÇM'YE BAGIMU SANAYI 

Bugün "hüyük" diye nitelenen tekelci sermaye, 
DÇM yollarında ortaya çıkan tıkanıklıkları gidermek 
için, OÇM'ye alternatif aramaktadır. Aneak batılı 
malı sermayeden borç almama seçeneğini aklına bile 
getirmek istememektedir. Tekelci sermaye'nin süzeU· 
lerinde son zamanlarda "akıllı borçlanma" diye nite
lenen (irişimlerın özünde OÇM yollarında ortaya Çı· 

viiiere ahCl bulunmaması ıibi, 
di iıibarı" "ın kalmamasıdır. Çünkil, irbk, nlrldye'oin 
elinde bugünkü kısa dönemli borçlann. ikleyec:ek ka
dar dahi döviz yoktur. 

BULUNAN Ç ı K ı Ş  YOLU 

Geçtiğimiı haha başıııdıı, OÇM yoluyla bıdunıı· 
mayOlIl borçlar yerine yeni bir yöntemin drnenme,i 
için gerekli düıenlemeler y.ıpıldı. Yeni dÜlenlemtık. 
isteyen, dilediRi ı..uruluştan Türkiy<,'ye rJoj::rudin 
do�ruya burç getirebilecekt i .  Bunun OÇM'den te" 
far� ı arada "mevduat" diye bir aşamanın olmama· 
sıydl. Buna karşılık, yurt dışından borç bulan bir 
banka ararılığıyl. bunu Türkiye'ye getirectk ve Türk 
lirası karşılığının tümünü Merkez Bankası'ndan ala· 
caktır. Böylece getirilen krediler de döviz kurunda· 
ki değişiklikten etkilenmeyecektir. Şimdiye dek 
Özel Dış Kredi adı altında sürdürülen uygulamanın 
son durumdan en önemli rarkı, artık hangi iş için dış 
kredi alındığının izlenmemesidir. Yani, bir "sanıyici" 
-ayakkabı tamirinde kullanacaiı malzemeyi almak için 
dış kredi yoluna başvurabi lecektir. 

OÇM uygulamasının ne zamana dek süreeeli, 
özel dış kredi ile bunun ne zamana dek desteklenebi· 
leeeAi batılı mali sermayenin Türkiye üzerindeki dü
şüncelerine bağlı. Birkaç Alman ve iki Amerikan Ban· 
kası ile ısviçreli bankerlerin Türkiye''lin tkonomik .... 
siyasal durumuna göre tutumlannı belirlemesi ttkelei 
kapitalizmin en doğııl ürünü. 
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GARANTI 

mevduat hesabı, bir yandan 
güç bir dış borç yükü 

da hükümetlerin izledikle· 
yapılan devalüasyonlarla dü· 

farkını halkın ödemesine yol 
'nin toplam uzun vadeli 

kadar da dövize çevrIIebi· 
borcun döviz olarak kar· 

ı'ürk lirası karşılıkları ise 
arttınlmaktadır. Sözge· 

çevrilebilir mevduatı i. Türki· 
dolar 15 lira ise 15 lira tram· 

borcun ödendi�i zaman 
olmuşsa, bankanın 16 lira kar· 

ekmektedir. 
kararlarda kredi kullananın 

161tn yakla,ık 1,s milyar dolar dolaylarında olan 
Dövl� Mevduatın, yüzde BS'inin iki yıl i· 
çlade alacaklı Mnkalara ödenmesi gerekmektedir, 
Yani halen mevcut döviz rezervlerini n  tümü harcana· 
rak d.hi, DÇM borçları kapabl ..... maktadır. Bu OÇM 
lerin yüzde SO'; Iş Bankası, Yapı ve Kredi BAnkası, 
Akbank ve Osmanlı Bankası arasında bölüşülmüştür. 
Döviz pozisyonu tutmaya yetkili diğer 18 bankanın 
eli nde ise tOm OÇM'lerin ancak yüzde 20'si vardır. 

Hazine, Oövize Çevrilebilir Mevduata kur garanti. 
si tanırken, gerçekte bu dört bankanın işlemlerinin ve 
bunların müşterilerinin bir devalüasyondan etkilenille· 
mcsi amaçlanmaktadır. 

Hükümetin kur garantisi adı altında bütün muhte· 
mel zarOlrlarınl karşıladığı dövize çevrilebilir mevdua· 
tın yurda girişini denetleme konusunda Cn ufak bir 
yetkisi yoktur. Dileyen herkes yurt dışından borç 
arayabilir. Bulduğu borcu yurda bir banka aracılıyla 
getirir ve dilediği işte kullanır. Işte bu nedenle de 
DÇM en çok tercih edilen yoldur. 

OÇM'nin getirdiği bir diğer yük de, piyasadaki 
para dalgalanmaları karşısında zamanında kur ayarla
masının yapılamamasıdır. Bu nedenle de OÇM'ye ek 
olarak dövi7 üzerinde rahatlıkla spekülatif girişimlerde 
bulunulabilmektedir. 

OÇM'YE BAGIMU SANAYI 

Bugün "hüyük" diye nitelenen tekelci sermaye, 
DÇM yollarında ortaya çıkan tıkanıklıkları gidermek 
için, OÇM'ye alternatif aramaktadır. Aneak batılı 
malı sermayeden borç almama seçeneğini aklına bile 
getirmek istememektedir. Tekelci sermaye'nin süzeU· 

viiiere ahCl bulunmaması ıibi, 
di iıibarı" "ın kalmamasıdır. Çünkil, 
elinde bugünkü kısa dönemli borçlann. 
dar dahi döviz yoktur. 

BULUNAN Ç ı K ı Ş  YOLU 

Geçtiğimiı haha başıııdıı, OÇM 
mayOlIl borçlar yerine yeni bir yöntemin 
için gerekli düıenlemeler y.ıpıldı. 
isteyen, dilediRi ı..uruluştan Türkiy<,'ye 
do�ruya burç getirebilecekt i .  Bunun 
far� ı arada "mevduat" diye bir 
sıydl. Buna karşılık, yurt dışından 
banka ararılığıyl. bunu Türkiye'ye 
lirası karşılığının tümünü Merkez 
caktır. Böylece getirilen krediler 
ki değişiklikten etkilenmeyecektir. 
Özel Dış Kredi adı altında sürdürülen 
son durumdan en önemli rarkı, artık 
kredi alındığının izlenmemesidir. Yani, 
-ayakkabı tamirinde kullanacaiı malzemeyi 
dış kredi yoluna başvurabi lecektir. 

OÇM uygulamasının ne zamana 
özel dış kredi ile bunun ne zamana 
leeeAi batılı mali sermayenin Türk
şüncelerine bağlı. Birkaç Alman ve 
kası ile ısviçreli bankerlerin Tü ki



DONYADA yaRayas . 

U R UGUA Y K.P. LIDERI • 
RODNEY ARISMENDI 

S IY.�S i· BÜKREŞTE BIR AÇiKLAMA 

YAPTı: 

TUTUKLULARıN 
YARıSı 
KOM ÜNisT 

RODNEY ARISME DI:  URUGU

AY'DA TUTUKLANANLARıN 

YARıSıNı  KOMÜN ISTLER O

LUŞTURUYOR. PARTININ 

MERKEZ KOMITESI N I N  26 
ÜYESI, TUTUKLULAR ARA

SINDA BULUNUYOR. ANCAK, 

YÜZDE 7 S ' I N I  ıŞÇiLERIN 

OLUŞTURDUCU PARTI,  ÇA-

L1ŞMALARINI DÜZENLI B I R  
BıÇiMDE SÜRDü R üYOR. PAR
Ti. HAFTAlıK VE AYlıK BI
RER YAYıN ORGANı VAR. 

BUNUN DıŞıNDA I K I  AYlıK 

BIR TEO R I K  DERGI I LE 1 20 
IŞYERI GAZETESI PARTI TA
RAFINDAN ÇiKARilıYOR. 

Uruguay'daki faşist cuntanın hapis
hanelerinde bir yıl kadar tutuklu kaldık· 
tan sonra uluslararası dayanışma ile öz
gürmeüne kavuşan Unıguay Komünist 
Partisi genel sekreteri Rodney Arisınen
di, dinlenrnek üzere bulunduğu Bükreş i 
te bir açıklama yaptı. 1976 yılı Dimit· 
rav ödülü'nün sahibi olan Arismendi, 
ülkesinde 7000 kadar siyasaJ tutuklu
nun bulunduıunu, Haziran 1973 dar
besinden sonra 50 bin demokratın po
lisin eline düştü�ünü ve tutukluiann 
Yllll5lnı komünistlerin oluşturdu[:unu 
bildirdi. Tutuklular arasında Merkez 
Komitesfnin 26 üyesinin bulunduğu, 
bunlann 7'sinin Politik Büro üyeleri 01-
du�unu açıkladı. 

Büyük baskılara rağmen işçi sını· 
(ının örgütlü güçlerinin ayakta oldu�unu 
açıklayan UKP' genel sekreteri, üyeleri· 
nin yüzde 75'i işçi olan Parti'nin çalış· 
malannın düzenli biçimde sürdürdüRünü 
bildirdi. Arismendi, partinin, haftalık ve 
aylık birer yayın organının çıkanldığını; 
ayrıca 120 adet işyeri gazetesinin ve 2 
aylık bir teorik derginin yayınlandıgını 
söyledi. 

U R UGUAY'DAKI FAŞIST 

REJIM 

UKP genel sekreteri R. Arismendi, 
ülkedeki durumu şöyle açıkladı: 

"Ulkedeki rejim, mali sermayeye, 
büyük toprak sahiplerinin ve uluslarara
sı tekellerinin en gerici bölümüne daya
nan faşist bir rejimdir." 

"1973'ten beri yasama yetkisini 
elinde tutan Devlet Konseyi başkanı 
Aparitia Mende?, faşist generallerin ve 
ABD büyükelçisi CIA yöneticilerinden 
Siracusa'nın güvenilir adamıdır." 

"Parlamento ve demokratik ku. 
rumlar dağıtılmış, siyasal partiler yasak. 
Ianmıştır. Diktatörlük, 1973 ve 1974 'te 
binlerce kitap yakmıştır. Ordu, yüzlerce 
profesörü, binlerce ögrenciyi tutukla. 
mış; ijniversitelerde toplumsal bilimler, 
felsefe, ekonomi politik gibi dersler 
yasaklanmıştır. " 

EKONOM I K  KOŞULLAR 

Ekonomik durumun da feci bir gö
riinüm aldıeını belirten Arismendi 1975 
yılında enflasyonun yüzde 80, reel

' 
ücret. 

ıcrdeki dÜ5üşün yÜ7.de 50, ülke dışına 
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giden Uruguay'lılann 3 milyona yaklaş· 
tıeını belirtti. 1960'da 2 peso ile alınan 
Amerikan dolarının, şimdi 4000 peso'ya 
yükseldj�ini de hatırlattı. 

Arismendrnin açıkladıeına göre, 
Cenevre'deki Uluslararası Hukukçular 
Komisyonu geçen Temmuz'da yaptığı 
bir açıklamada, Uruguay'ın, toplama 
kamplarında ve tutukevierinde nüfusa 
oranla en yüksek düzeyde tutuklu bu· 
lunduran ülke olduRunu saptamıı;; hulu
nuyor. 

PARTI'NIN HEDEFLERI 

R. Arismendi, Uruguay Komünist 
Partisi'nin diklatörlü�e karşı mücadele· 
deki rolünü, politikasını ve hedenerini 
de şöyle açıkladı: 

"Partimiz, ilk gününden beri faşist 
diktatörlüee karşı mücadele ediyor. 23 
Ha7.iran 1973'te, parti, Ulusal t-:mekçiler 
Konvansiyonu ve ö�renci Federasyon
ları ile birlikte, fabrikaların, işyerlerinin 
ve ba7.1 bakanlıkların işgal edilerek genel 
greve gidilmesi çaerısında bulundu. Si· 
lahlı kuvvetlerle kanlı c.;arpışmalar oldu. 
Montevideo'da 150 bin kişi gösteride 
bulundu. Ordu, tanklarla müdahale etti. 
ölüler, yaralılar ve pekçok tutuklanma 
oldu. Uç komünist kurşunlanarak öldü. 
rüldüler. 

"Bütün bu baskılara ra�men, işc.;i 
sınıfının örgütlü güçleri ayakta kaldı. 
Üyelerinin yÜ7.de 75'j işçi olan Parti
miz, faşistlerin o'na yöneltligi ağır 
darbelcre ra�men, halkın hizmetinde. 
ki gi7.1i çalışmasını yürütmektedir. Bir 
haftalık, bir aylık yayın organını, ayn
ca 120 işyeri ga7.ctesini ve 2 aylık bir 
teorik dergiyi yayınlamayı sürdürüyor. 
Duvarlarda partinin afişleri ve slogan
Ian sıralanıyor. Uenç Komünisııer ör. 
�ütü, bu mücadelede önemli bir yer lu
tuyor. 

TÜM Y U RTSEVI:.RLERIN 
B I R lıCı  

"Aslında fa�ist diktııWrlük güçlü 
de�i1dir. Katolik Kilisesi ve ba7.1 asker 
çevreleri dahil, büWn demokratik ve 
ulusal güc.;lcr onun kar:jısındadır. 

"1975 yılı sonunda, baskı ve işken
celeri, ülkedeki iç savaş havasını kınayan 
piskoposların gösterisi yasaklandı. 

"Partimiz, bütün yurtsever güçlerin, 
aşaitıdaki noktalan içeren ortak bir plat
formda en geniş birliğini gerçekleştir
meye çalışmaktadır" diyen Arismendi. 
bu platformun ilkelerini şöyle sıraladı: 

"Demokrasinin geri alınması; 
bagımsl7.lıkçl bir dış politikanın uygu
lanması; ülkeyi bunalımdan çıkaracak 
etkin girişimlerde bulunulması; bütün 
siyasal partilerin, işc.;i ve sendika örıı:üt-

lerinin serbestçe çalışması; tutuklula· 
rın serbest bırakılması; bütün laik, din· 
sel, siyasal ve toplumsal güçlerin deste· 
�i ile geçici bir sivil ve askeri ulusal 
birliğin oluşturulması." 

UKP .Genel Sekreteri R. Arismen· 
di, Bükre�'Le yaptığı açıklamayı şöyle 
bitirdi: 

"Mücadelemi:t: zordur. Fakat ulus
lararası dayanışmadan güç alan UrulUaY 
halkı başanya "Iqac.kbr. Fqizm yeııJ., 
lecek ve öZb'Ürlütün ptaıı bfzim iillkeml· 
zi de aydınlatacakl.ır. " 
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piskoposların gösterisi yasaklandı. 

"Partimiz, bütün yurtsever güçlerin, 
aşaitıdaki noktalan içeren ortak bir plat
formda en geniş birliğini gerçekleştir
meye çalışmaktadır" diyen Arismendi. 
bu platformun ilkelerini ilkelerini ilkeler şöyle sıraladı: 

"Demokrasinin geri alınması; 
bagımsl7.lıkçl bir dış politikanın uygu
lanması; ülkeyi bunalımdan çıkaracak 
etkin girişimlerde bulunulması; bütün 
siyasal partilerin, işc.;i ve sendika örıı:üt-

lerinin serbestçe 
rın serbest 
sel, siyasal 
�i ile geçici 
birliğin oluşturulması." 

UKP .Genel 
di, Bükre�'Le 
bitirdi: 

"Mücadelemi:t: 
lararası dayanışmadan 
halkı başanya 
lecek ve öZb'Ürlütün 
zi de aydınlatacakl.ır.



HALK BIRllGI 
HRISTIYAN DEMOKRATLARA 

ORTAK PROGRAM ÖNERDI 

ŞILI KOMÜNIST PARTISI Yö
NETICILERINDEN TEITELBO
LM. RESMI SENDIKAL ÖRGOT
LERDE GELIŞEN DIRENIŞLE
RI. ÜLKEDEKI DEMOKRATLA
RıN CUNTAYA KARŞI PRO
TESTO HAREKETLERINI VE 
KILISE ILE CUNT ANıN BO
ZUŞMASINI OLKEDE YENI BIR 
DURUMUN OLUŞTUGUNUN 
KANıTı OLARAK GöSTERDI. 

Şili'de sol partilerin oluşturdueu 
ve başkan Allende hükümetine adını ve
ren Halk BirliRi, faşist darbenin 3. yıl
dönümü dolay_sıyla yayınladılı belge
de, Hristiyan Demokratlara bir ortak 
program önerisinde bulundu. ıçeriRi 
ölrenilemeyen Bölge ve ortak prog· 
ram önerisi hakkında, bundan bir süre 
önce İtalya'da bulunan Halk Birli�i 
yöneticileri bilgi vennişlerdi. Halk Bir
lili sekreteryasını Berlin'de yerleştinne 
çalışmalan yapan Halk Birliği yürütme 
sekreteri ve eski Dışişleri Bakanı Clodo
miro Almeyda ve Şili Komünist Partisi 
yöneticilerinden Volodia Teitelboim, 
İtalya'da J'Unita gazetesine yaptıklan 
açıklamada, - Hristiyan Demokratlarla 
aralannda yeni bir yaklaşma oldulunu 
açıklamışlardı. 

Almeyda ve Teitelboim, Ha1k Birti· 
Ai ile Hristiyan Demokratlar arasındaki 
görüşmelerde, son haftalarda önemli 
ilerlemeler kaydediidieini bildirdiler. 
Gerek Şili'de gerekse ülke dışında gö· 
rüşmelerin yol"unlaştığını açıklayan yö· 
neticiler, Şili halkının mücadelesinde 
yeni bir aşamanın başladı�ını söylediler. 
tki yönetici de, ' ·Pinochet cuntasına kar· 
,ı olan tüm kesimlerde etkili ve sallam 
bir birlik hareketinin kristalleşmekte oL
duğunu" vurguladılar. "Korku perdesi
nin artık yıltılmaya başladığını" söyle· 
yen C. Almeyda, eğilimin, birlik ve tüm 
lÜçlerin diktatörlük karşısında yolun

yönünde oldulunu bildirdi. 

öte yandan, yapılan açıklamada, 
New York'ta yapılacak olan anti-taşist 
hristiyanlar toplantısının bu konuda ye
ni olanaklar yaratabllece�i belirtildi. 
Hristiyan Demokrat Parti içinde, cun· 
tayla i,birHRi yapanlara karşı bir temiz
lik yapıldı�ı haberlerinin geldi�1 de kay
dedildi. tki eski hristiyan demokrat ba
kan Juan de OIos Cannona ve William 
Thayer'in partiden uzaklaştınidıRı bildi
rildi. 

ŞK.P yöneticilerinden Voladıa Tei
t.elboim, işbirliRinin yalnız bugiin deRii, 
faşizm $Onrası Şili'sinde de geçerli 01· 
ması gerektili üzerinde durdu. Teitel-

boim şöyle dedi: "Sosyalizm düşün
cesini, yalnızca komünistler ve Halk 
Birlill'nl ilgilendiren bir düşünce olarak 
deeU, sosyalizmde�toplumun bır üst aşa
masını gören bütün Insanım bizimle 
işbirliline götUrecek bır kavram olarak 
görüyoruz. " 

Teltelboim, Amerika Devletleri ör
gütü toplantısında direnme hareketinin 
siyasal bir otoriteyle kaynaşmasını, " res
mi" sendikal örgütlerde geli,en direni,· 
leri, ülkedeki üçyüz kadar demokratın 
cunlaya ve DıNA 'ya karşı protestosunu, 
ve Kilise'nin cunta ile bozuşmasını, ülke
de yeni bir durumun oluştulunun kanıtl 
olarak gördüklerini belirtti. 

HALK BIRLlGI 
ÇAlı ŞMA BAKANı VE 
şiLi SENDIKA LIDERI 
LUIS FIGUROA ÖLDü 

Şili Birleşik Işçi Merkezi (CUT) 
başkanh�ını 1959'dan beri yürüten, 
Halk Birli�i hükümetinin çalışma bakanı 
ve Şili Komünist Partisi Santiago millet
vekili Luis Figueroa, 7 Eylül günü Stok
holm'de öldü. 12 Mayıs'ta Stokholm'de 
toprala verilen 55 yaşındaki Figueroa'
dan, CUT Ulusal Yönetim Konseyi şu 
deyimlerle söz etti: "O, yaşamını işçi 
sınıfının çıkarlan için mücadeleye, de· 
mokrasi, sosyalizm ve devrim için mü
cadeleye, ülkesini faşizmden ve emper
yalizmden kurtarma mücadelesine ada
mış örnek bir militandı." 

öte yandan L. Figueroa 'nın ölü· 
müyle ilgili olarak Fransa Genel ışçi 
Konfederasyonu da bir açıklama yaptı. 
Salvador Allende'nin halk birliei hükü
metinde çalışma bakanlılı görevine da
vet edilen Figueroa'mn bu görevde üstün 
devlet adamı niteliklerini ortaya koydu
lu belirtilen açıklamada; eski bakanın, 
emekçilerin dest.e�iyle. Şiırnin tarihin
deki en ileri toplumsal yasalann hazır
lanmasına katıldılı bildirildi. 

II Eylül 1973'teki faşist darbeden 
sonra, cuntanın elinden ancak uluslara
rası dayanışma sayesinde kopanlıp alı
nan Figueroa, cuntanın tecridi için açı
lan uluslararası kampanyada önemli gö· 
revler almıştı. Figueroa'nın 12 Eylül'de 
yapılan toprab vei!lme töreninde. çok 

sayıda ülkeden gelen sendika temsilcile· 
ri yer aldı. 

DüNYA BARI Ş KONSEYI 
LüBNAN SORUNUNUN 

ÇÖZüMü IçiN DÖRT KOŞUL 
SAPTADı 

Dünya Barı, Konseyi Daşkanhk BU
roıu , 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Pariı't,e 
yaptıı i olalanüstü toplantı,ından sonra, 
Suriye kuvvetlerinin Lübnan'dan çekil
meılni iııeyen bır belıey! benimsedi. 23 
ülke temıllcllerinin katıldıRı toplantıdan 

.onra, ziyaret edeceRi limanlarda Lüb
nan halkına ıönderilecek yardımları top. 
lamak amacıyla bir dayanı,ına ,emisinin 
de yola çıkacaRı açıklandı. Ote yandan, 
DBK başkanlık büroıu, Lübnan ilericile· 
rine yapılacak mali yardımları toplamak 
üzere bir Uluılararuı D_yanı,ma Fonu'· 
nun kurulmaıını da kararla,tırdı. 

Büro'nun Lübnan bunalımıyta iilili 
kararının ıiri,inde de, ABD emperyaliz
minin, myonızınin ve ,erıcı Arap ıüçle· 
rinin hazırladılı komplonun amacı; Fi· 
li,tin direni,ini ve Lübnan ilerici ,üçle' 
rini dalıtmak, Lübnan'ın taktiınin! -I
lamak, Lübnan topraklarının bir bölü
münde dinsel bir devlet yaratmak , Arap 
dayanışm .. ını parçalayarak Orta Dolu 
bunalımına bir Amerikan çözümünü em
poze etmek olarak belirlendi. 

Kararda, ülkedeki sorunların barı,çı 

çöıümü için de şu dört şart ileri sürüJdü :  
1.  Tüm Lübnan topraklarında ateş

kesin saltanması; 
2. Suriye kuvvetlerinin Lübnan'dan 

çekilmesi; 
3. Seçi lmiş devlet başkanı Elias 

Sarkis'in Lübnan'daki başlıca politik 
ıırupların katılmasıyla bir yuvarlak masa 
oluşturmasına olanak verecek biçimde, 
23 Eylül 1976 tarihinde IJörevine ,elme
sinin kolaylaştırılması. Lübnan Ulusal 
ve tıerici Hareketi, bu konferansta, ül
kenin tüm ilerici IJüçlerinin tek temsilcisi 
olarak kendisine ait olan yeri almalıdır. 
Ayrıca, illJiIi tarafların, ülke kurumları· 
nın modernleştirilmesine ve ülkenin 
yeniden imarının ve birlilinin sallanma
sına yol açacak siyasal ve toplumsal ted
birleri almaya teşvik edilmeli zorunlu
dur. Ulusal ve tlerici Hareket tarafından 
ileri sürülen siyasal ve demokratik re
formlar programı, bu amaç için elveri,
bi bir bazdu. 

tl. Lübnan yetkilileri ile FKO ara
sındaki 1969 Kahire anlaşmasının uygu
lanması. Bu anlaşma, Lübnıın ve FKO 
arasındaki ilişkileri düzenlernekte ve Fi
listin direnişinin, dı, müdahale olmakıı· 
ıın kendi balımsıı devletini kurma hak
kı da içinde olmak üzere Filistin halkı· 
nın ulusal hakları ulrunda mücadele 
etme hakkını her türlü koşulda koruma
yı amaçlamakladır." 

PRAVDA LüBNAN BUNAlıMıNı 
YORUMLADI 

SBKP'nin günlük merkez yayın or
ıanı Pravda'nın 8 Eylül tarihli sayısında 

" Lübnan açmazına bır çıkı, bulunmalı" 
ba,hkh bır yazı yayınlandı. " Gözlemci" 
lmauıyla yayınlanan yazıda, ba,kan 
Sarki,'in Şam'a yaptılı .on ,eziye .... 
Filiatln-Suriye lörU,melerine nlm .. , 
Lübnan'daki aat ,üçlerin amaçlarma 
Iilah zoruyla ula,maktan vaz,eçmedlk
lerinin anla,ıldılı belirtildI. Yuar, Tel 
ZHtar katnamının, ... ,üç1er!n bu 
amaçla nelere ba,vurabllecetlnln örnıtll 
olduRunu hatırlattı. Yazıya ,öyle devam 
edildi: 

" Lübnan' . ..  kerlerini .okan Şam'. 
yol ,öııteren dü,ünceler ne olwa ol.un, 
bu karar, FlUltin hareketine kar,ı ç .. -
rilmı,tir. Satın Finatın kuvvetlerine ve 
ulusal Ilerici JÜçlere alır darbeler Indil
meline olanak vermittir. Lübnan Ilerici 
ör,ütlerinin ve FKO'nün, birçok Arap 
ülkesinin ve dünyadaki pekçok dller 

ülkenin Suriye birliklerinin ülkeden çe
k.ilmesini istem.lerinin nedeni açıktır." 

Emperyalizmin ajanlaruun FKO iII 
Suriye arasındakı çatışmayı kız.,tırma
ya çah,tıklarını ve böylece her IkiliDi 
de zaylClatmayı amaçladllıiannı beliıteD 
Ptavda, daha sonra ,unlan belirtti : "Su
riye, Filistin Kurtulu, ö1'JÜt\i 'Ve ulusal 
ilerici ,üç ler arasındaki i,birliRinin yeDl
den tesisi, yalnız Lübnan'daki durumun 
normalleştirilmeli yolundaki çe,ltU eD
,elleri ortadan kaldırmakla kalmayacak ; 
aynı zamanda, tanil aldınıma, emp .. • 
yalizmin ,eni,lemeo planlanna kar,ı, 
Orta DoRu'da adil bir bant için mücade
lede Arap cephelini lÜçlendirecektir." 

" çatışmanın durdurulmaıını .maç
layan planların incelendiRi 'u .ttada, 
tüm ilerici ıüçler arasındaki ı,birlili 
özellikle kaç ınılmaz olmaktadu. " 

SBKP or,anı, ·taraflar arasındaki an· 
laşmazlıRın çok derin olduRunu, ancak 
ıörüşmelerden başka çözüm yolunun da 
bulunmad ılını belirtti . 

"Akılcı bir uzla,ma" nın sallanmaaı· 
nı isteyen Pravda, Lübnan sorununun, 
dı, baskı olmadan ve ülkenin balımslZ
hi ını ve birlili korunarak, Lübnan'lıla· 
rın kendilerinee banşçı ve demokratik 
bir yoldan çözümlenmesinin mümkün 
oldultunu belirtti. 

Pravda'da " ,özlemci" imıuıyla yer 
alan yazılar, dolrudan dolruya Parti 
yönetiminin ,örü,ünü yanııtan yazılar 
olarak de�erlendirilmektedir. 

ıTALYAN KOMÜN IST PARTISI'NIN OYE SAYISI 
i MI LYON 806 BINE ULAŞTı 

ı talyan Komünist Partisi tarafından yapılan bir açıklamada, 31 Ağustos 
tarihi itibariyle, Parti'nin toplam olarak 1 .806.508 üyeye sahip olduğu bildi
rildi. 

Öte yandan, ıtalyan KomUnist Gençlik Federasyonu'nun da 141 .302 

üyesi bulunduAu, aynı açıklamada ycr aldı. Böylece ıtalya'da komünist mili
tanıarın sayısının 2 milyona yaklaştıgına dikkat ç�kildi .  

L 'Unita gazetesinde yer alan açıklamaya göre, bu yılın başından itinıben 
ıtalyan Komünist Partisi'ne üye ola�k kabul edilenlerin sayısı 1 70.2SS'e ulaş

tı. GilZete, Uye kayıtlarındıki bu düzeyin, 26 yıldır elde edilen en yüksek dü
zey olduğunu da bildiriyor. 
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söylediler. 

cuntasına kar· 
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başladığını" söyle· 
birlik ve tüm 

karşısında yolun
oldulunu bildirdi. 

açıklamada, 
olan anti-taşist 

konuda ye
llece�i belirtildi. 

içinde, cun· 
karşı bir temiz

geldi�1 de kay
demokrat ba

ve William 

toprala verilen 55 yaşındaki Figueroa'
dan, CUT Ulusal Yönetim Konseyi şu 
deyimlerle söz etti: "O, yaşamını işçi 
sınıfının çıkarlan için mücadeleye, de· 
mokrasi, sosyalizm ve devrim için mü
cadeleye, ülkesini faşizmden ve emper
yalizmden kurtarma mücadelesine ada
mış örnek bir militandı." 

öte yandan L. Figueroa 'nın ölü· 
müyle ilgili olarak Fransa Genel ışçi 
Konfederasyonu da bir açıklama yaptı. 
Salvador Allende'nin halk birliei hükü
metinde çalışma bakanlılı görevine da
vet edilen Figueroa'mn bu görevde üstün 
devlet adamı niteliklerini ortaya koydu
lu belirtilen açıklamada; eski bakanın, 
emekçilerin dest.e�iyle. Şiırnin tarihin
deki en ileri toplumsal yasalann hazır
lanmasına katıldılı bildirildi. 

II Eylül 1973'teki faşist darbeden 
sonra, cuntanın elinden ancak uluslara
rası dayanışma sayesinde kopanlıp alı
nan Figueroa, cuntanın tecridi için açı
lan uluslararası kampanyada önemli gö· 
revler almıştı. Figueroa'nın 12 Eylül'de 
yapılan toprab vei!lme töreninde. çok 

sayıda ülkeden gelen sendika temsilcile· 
ri yer aldı. 

DüNYA BARI Ş KONSEYI 
LüBNAN SORUNUNUN 

ÇÖZüMü IçiN DÖRT KOŞUL 
SAPTADı 

çöıümü için de şu dört şart ileri sürüJdü :  
1.  Tüm Lübnan topraklarında ateş

kesin saltanması; 
2. Suriye kuvvetlerinin Lübnan'dan 

çekilmesi; 
3. Seçi lmiş devlet başkanı Elias 

Sarkis'in Lübnan'daki başlıca politik 
ıırupların katılmasıyla bir yuvarlak masa 
oluşturmasına olanak verecek biçimde, 
23 Eylül 1976 tarihinde IJörevine ,elme
sinin kolaylaştırılması. Lübnan Ulusal 
ve tıerici Hareketi, bu konferansta, ül
kenin tüm ilerici IJüçlerinin tek temsilcisi 
olarak kendisine ait olan yeri almalıdır. 
Ayrıca, illJiIi tarafların, ülke kurumları· 
nın modernleştirilmesine ve ülkenin 
yeniden imarının ve birlilinin sallanma
sına yol açacak siyasal ve toplumsal ted
birleri almaya teşvik edilmeli zorunlu
dur. Ulusal ve tlerici Hareket tarafından 
ileri sürülen siyasal ve demokratik re
formlar programı, bu amaç için elveri,
bi bir bazdu. 

tl. Lübnan yetkilileri ile FKO ara
sındaki 1969 Kahire anlaşmasının uygu
lanması. Bu anlaşma, Lübnıın ve FKO 
arasındaki ilişkileri düzenlernekte ve Fi
listin direnişinin, direnişinin, diren dı, müdahale olmakıı· 
ıın kendi balımsıı devletini kurma hak
kı da içinde olmak üzere Filistin halkı· 
nın ulusal hakları ulrunda mücadele 
etme hakkını her türlü koşulda koruma
yı amaçlamakladır." 

PRAVDA LüBNAN BUNAlıMıNı 
YORUMLADI 

SBKP'nin günlük merkez yayın or
ıanı Pravda'nın Pravda'nın Prav 8 Eylül tarihli sayısında 

ülkenin Suriye bir
k.ilmesini k.ilmesini k. istem.leri

Emperyalizmin 
Suriye arasındakı çatışmayı 
ya çah,tıklarını 
de zaylClatmayı amaç
Ptavda, Ptavda, Ptav daha sonra 
riye, Filistin Kurtulu, 
ilerici ,üç ler arasındaki 
den tesisi, yalnız 
normalleştirilmeli 
,elleri ortadan kaldırmakla 
aynı zamanda, tanil 
yalizmin ,eni,lemeo planlanna 
Orta DoRu'da adil 
lede Arap cephelini 

" ç" çatışmanın 
layan planların 
tüm ilerici ıüçler 
özellikle kaç ınılmaz 

SBKP or,anı, 
laşmazlıRın çok 
ıörüşmelerden başka 
bulunmad ılını beli

"Akılcı bir uzla,ma"
nı isteyen Pravda, 
dı, baskı olmadan 
hi ını ve birlili korunarak, 
rın kendilerinee 
bir yoldan çözümlenmesinin 
oldultunu belirtti. 

Pravda'da " ," ,özlemci" 
alan yazılar, dolrudan 
yönetiminin ,örü,ünü 
olarak de�erlendirilmektedir. 

ıTALYAN KOMÜN IST PARTISI'NIN OYE
i MI LYON 806 BINE ULAŞTı 

ı talyan Komünist Partisi tarafından yapılan bir açıklamada, 
tarihi itibariyle, Parti'nin toplam olarak 1 .806.508 üyeye sahip olduğu 
rildi. 

Öte yandan, ıtalyan KomUnist Gençlik Federasyonu'nun 
üyesi bulunduAu, aynı açıklamada ycr aldı. Böylece ıtalya'da komünist 
tanıarın sayısının 2 milyona yaklaştıgına dikkat ç�kildi .  



BAGIMSIZLIK ANCAK 
• • • 

SOSYALIZMLE GELIŞIR 
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin 

2 Eylül'de ilk kez kutlanan ulusal bay
ramından sonra Parti ve hükümet adına 
bazı açıklamalarda bulunan Başbakan 
Pham Van Dang, ülkenin, "sosyalizme 
doenı kararlılıkla yürüme aşaması"na 
geldıaini söyledi. Bu yolda, aaır sanayi
nin öncelikle geliştirilmesinin önem 
taşıdıaını belirten Pham Van Dong, öte 
yandan bütün alanlarda demokratik mer
keziyetçilik ilkesinin hem sıkı hem de 
esnek biçimde uygulanması gerektieini 
vurguladı. 

Hanoi'da bir mitingte konuşan 
Pham Van Dong şöyle dedi: 

memiş bır biçimde, bir milyon hektann 
üzerindeki bir toprak kesiminde bır yıl· 
da ikinci rekolLenin elde edildiei açık· 
landı. 

YENI YöNTEMLER 

AçıkJamalannda, birçok sektörün 
ihliyaçlannı karşılamakta aıtyapının 
geri kaldıeını bildiren Dong, Vietnam 'In 
yeni sorunlarının, yeni bir bakış açısı 
altında ve yeni yöntemlerle çözülmesi 
gerekliAini söyleyerek Ho Şi Mlnh'in 
şu sözlerini tekrarladı: "Hiçbir güçlük 
bizim bilgeliRimizi köreltmedi. Tersine 
çok daha iyi ürün vermesini saRIadı. 
özellikle kriLik dönemlerde." 

Başbakan, sorunlan çözmede baş· 
vurulacak yeni yöntemi şöyle tanımla· 
dı: "Ulkedeki 20 milyon kişilik emek 
gücünü seCerber etmek ve örgüllernek, 
bu gücü deeişik faaliyet alanlannda ve 
deRişik bölgelerde akılcı biçimde bölüş
türmek. Bunun için de devlet planlannı 
uygulamak. " 

ULUSLARARASI POLITIKADA 
VIETNAM 

S06yalist Vietnam 'ın ulUJIUVIII 
politikuından söz ederken de, b .. bıı
kan Pham Van Dong, VIetnam devrimI· 
nin dünya "evrimcl süreci içinde yer al
dıRını hatırlatb ve şöyle dedi: "tki dev
rim arumdaki bu illııklnin derin anlamı 
,udur: "Halkımızın partimizin önderli
Rinde yürüttüRü bütün devrimci çalışma, 
aynı anda Iki stratejik görevi birden ger· 
çekleştinneyi amaçlamaktadır. BtıI
görevler, ulusal baRımsızhk ve sosyalizm 
görevleridir. Lenin'in "bütün ülkelerin 
proleterleri ve ezilen halklar, birle,ln" 
çalırısı da bunu gerektirir. 

Don", sosyalist ülkelerin yöneticile· 
rine ve halklanna teşekkür ettikten 100· 
ra, dünyanın tüm dieer ülkeleriyle de 
özellikle ekonomik iliııkilerin gelitUrU
mesini istediklerini belirtti ve fÖyle de· 
di: "Halkımız, kardeş sosyaliat ülkelere 
militanca dayanışmasını ve i,birlieini 
pekiştirmeye, dünya sosyalist sistemintir 
güçlendirilmeıine katkıda bulunmaya 
kararlıdır." Baı;bakan, dahı sonra, Vle\
nam'ın Asya, ACrika ve Latin Amerlka 
ülkeleri ve halklanyla ve ballanbllzlık 
hareketiyle olan sıkı daYIRI,mIIlm be
Iirttl. 

"Vietnam'da yeni bir dönem açıl· 
mışbr. Artık, ülkenin baaımsızheı, öz
gürlüRü ve birleşmesi yolundaki engelleri 
yok etme aşamasından, ülkenin kararlı· 
Iıkla ve güvenlik içinde sosyalizme daa
nı ilerlemesi aşamasına geçilmektedir." 
Daha sonra balımsızlık ve özgürlülün 
ancak sosyalist bir düzende gelişip serpi
leceRini söyleyen Dong, ülkenin önünde
ki kuruluş döneminin temel sorunlannı 
deRerlendirdi. Alır sanayiin gelişmesi
nin öncelik taşıdıRını özellikle belirtti. 

DEMOKRATIK MERKEZIYETÇILIK 
ILKESI 

Phom Von Don, 

IKINCI BEŞ YILLIK PLANıN 
SONUÇLARI 

Sovyetler 'de plan 

hedefleri aşıhyor . 

Sosyalist Vietnam başbakaru, 
ülkede sosyalizmin kuruluşunda çözlil
mesi gerekli sonınlan deeerlendirirken, 
ekonominin çeşitli sektörleri arasında 
uygun bir dengenin kurulmasının stra
tejik önemde OlduCu üzerinde durdu. 
Ekonominin yönetiminde, sektörler ve 
bölgeler itibariyle, yönetimin daha ye
terli biçimde bütünleştirilmesi gerekti
lini belirttikten sonra sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Devlet aygıtının örgütlenme
sinde ve yönlendirilmesinde demokratik 
merkeziyetçili�i hem sıkı hem de esnek 
biçimde uygulamak gerekmektedir." 

Başbakan, ikinci beş yıllık planın 
uygulama sonuçlan hakkında da şunlan 
söyledi: "Kuzey'In tanmında, 1975 yılı
nın ve 1976 başının doeal felaketlerine 
nAmen, ekili alanlan genişletrneyi ve pi
rinç verimini yükseltmeyi başamuş du
rumdayız. Ancak, yeni topraklann ve
rimli hale getirilmesi ve yeni ekonomik 
bölgelerin kurulması konusunda eksik
likleri de gidennek zorundayız." 

Güney'de ise, milyonlarca insanın 
seferber olmasıyla, binlerce kilometrelik 
sulama kanallannın kurulduRu ve ekili 
alanlann yüzbinlerce hektar g4)nişletildi
ii bildirildi. Aynca, daha önce görül-
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Sovyetler Birliei'nde bu yıl, üreti· 
min hemen bütün dallannda planın ön· 
gördüeü hedenerin aşılmakta olduRu bil
diriliyor. öte yandan, geçen yılki önem
li kurakhk nedeniyle aksayan lsmm 
üretiminin de düzeldigi açıklandı. 

Söz konusu açıklamalar, 4 Nisan 
1976'dan beri kamuya açık ilk konuş
masını geçenlerde, Kazakistan Cumhuri
yeti başkenti Alma-Ata'da komünist mi
litan1ar önünde yapan genel sekreter L. 
Brejnev'in. Genel sekreterin bu konuş· 
ması, bütünüyle iç ekonomik durumla 
ilgiliydi. 

Brejnev. konuşmasında özellikle sa· 
nayi üretiminin son yedi aydaki durumu 
üzerinde durdu. Bu alandaki sonuçlann 
tatmin edici oldueunu bildiren Brejnev, 
geçen yıla göre artışın yüzde 5 olmasına 
karşılık plan hedefinin yüzde 4,3 olma
sını buna kanıL gösterdi. Planda öngörü· 
len yüzde 2,7'lik artışa karşılık yüzde 
3,4 yükselme gösteren tüke Um malla· 
rı üretimine de dikkat çekildi. Brejnev, 
bunun üzerine, "1917 için öngörülen 
hedenerin a.ştlaca�na inanmak için kuv· 
vetli dayanak noktalanmız var" dedi . 

Uzun süredir parti üyelerine karşı 
ilk açık konuşmasını yapan Brejnev, ül· 
kede tanm üreLiminin durumu üzerinde 
özellikle durdu. Geçen yılki benzeri gö
rülmemiş kuraklı�ın, ülkeye kötü bir ha
sata mal oldueunu hatırlatan genel sek
reter, buna raemen devletin çabalany
la, kurakııeıo hayvanlar üzerindeki etki· 
lerinin sınırlanabilmesinin mümkün ol· 
duaunu bildirdi. Böylece i1erisi için gü
ven duyulacak bir durumda bulunuldu
au nu belirttikten sonra, geçen yıl aza· 
lan koyun, domuz ve kümes hayvanlan 
sayısında da olumlu bir gelişme görüldü· 
aünü açıkladı. Brejnev bu konuda şöyle 
dedi: 

"Et ve süL üretimi geçen yılın düze· 
yine henüz ulaşamamışsa da, olumlu 50-
nuçlann yıl sonuna do�ru hissedilece�i· 
ne kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu, ger
çekleştirilmesi zorunlu bir hedeftir. 
Çünkü pek çok yerde, halkın et ve dieer 

• hayvan ürünleri ihtiyacının karşılanma· 

aında bir keaioUye neden olma tehBp.. 
si vardır." 

Tahıl ve öZellikle bulday üıotlmi 
konusunda da, Brejnev, rekoitenID ,... 
sından çoRunu kapsayan �lıi1 100 
Duçlu. bakılarak, kesin IonuCWl � 
oIlC1Rı konUlUnda Inmelll _ 
yıpmanın mümkün oIdu,,",u oIyledL 
Genel rakamlar vermeyen BıejDn. JCUa. 
kistan 'Iı llgiıı rakamlan IÇıkladı. 

L. Brejney'ln parti ,eneJ temterll· 
aine getirilmesinden ıonra, bakfı toprak
lan tanma elverl,li hale ıokulan orta Aa
ya CumhuriyetI, Sovyetler BIrIIII'.do 
tahıl üretiminde üçüncü urayı tutuyor. 
Kazakistan 'ın tahıl üıotlınl, tüm Wlıe 
üretimInde dörtte bır dolıylannda bır 
yer tutuyor. Bu yıl lse, Kazakistan'ID 27 
milyon tona ulqacalı, bu rakamın tari· 
hindeki en yüksek rakam oldulu. Bnj
nev 'in açıklamalan anısında yer aldı. 
öte yandan, SSCB 'nin Iıqka bölpleriD
den de benzeri haberlerin gelmesi. bu 
konudaki iyimseriili peki,tiriyor. 

Sovyet tanmındaki bu olumlu .n,· 
menin, geçen Iu,ıo ıonundaki oIumluz 
don kOfuııanna ve ıon ıyıardakl sürekli 
yatmurlann üretimi �çle,tirmesine raL· 
men elde edildili habrlaWıyor. 

SBKP Genel Seliıeteri L. BnjnIY 
de, Kazakistan'daki parti militanlanna 
karşı yaptılı görütmede, alınan bu Lo

"UÇlardı, çiCtçlle .. dahı güçlü ekipman 
ve kimyasal maddenin sıllanmaumn et
kili olduRunu beUrtti. Son ıyıarda, ar
duya aiL taşıt araçlan da Kolhoz'culann 
hizmetine verilml" sulama ve topralm 
ıslahı çalışmalannda önemli adımlar aQl· 
mıştır. SBKP'nin Şubat ayında yapılan 
25. Kongresinde, Sovyet tanmlDln tek· 
nik düzeyinin yükselLilmesi, ekonomık 
konulann ön sıralannda yer almı, ye alı· 
nan kararlarda konuya önemli yer ve· 
rilmişti. 

L. Brejnev, yapılması gereken dlba 
pek çok iş olduRunu da hatırlattı. Bir· 
çok konuda geçıkmış olmaktan pltn 
güçlüklerin aşılması gerektiAlni belirtti. 
Bütün ülkenin, tanrnın üretkenlllini u· 
lırma ve böylece halkın ve ulusal ekono
minin ihtiyaçlannı düzenli olarak klJlI· 
lama yönündeki çabasını sürdürmesi ge. 
rekti�ini tekrarladı . 

türme Bunun için de devlet planlannı 
uygulamak. " 

hareketiyle 
Iirttl. temel sorunlannı 

sanayiin gelişmesi
özellikle belirtti. 
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Başbakan, ikinci beş yıllık planın 
uygulama sonuçlan hakkında da şunlan 
söyledi: "Kuzey'In tanmında, 1975 yılı
nın ve 1976 başının doeal felaketlerine felaketlerine felaketler
nAmen, ekili alanlan genişletrneyi ve pi
rinç verimini yükseltmeyi başamuş du
rumdayız. Ancak, yeni topraklann ve
rimli hale getirilmesi ve yeni ekonomik 
bölgelerin kurulması konusunda eksik
likleri de gidennek zorundayız." 

Güney'de ise, milyonlarca insanın 
seferber olmasıyla, binlerce kilometrelik 
sulama kanallannın kurulduRu ve ekili 
alanlann yüzbinlerce hektar g4)nişletildi4)nişletildi4)
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Sovyetler Birliei'nde bu yıl, üreti· 
min hemen bütün dallannda planın ön· 
gördüeü hedenerin aşılmakta olduRu bil
diriliyor. öte yandan, geçen yılki önem
li kurakhk nedeniyle aksayan lsmm 
üretiminin de düzeldigi açıklandı. 

Söz konusu açıklamalar, 4 Nisan 
1976'dan beri kamuya açık ilk konuş
masını geçenlerde, Kazakistan Cumhuri
yeti başkenti Alma-Ata'da komünist mi
litan1ar önünde yapan genel sekreter L. 
Brejnev'in. Genel sekreterin bu konuş· 
ması, bütünüyle iç ekonomik durumla 
ilgiliydi. 

Brejnev. konuşmasında özellikle sa· 
nayi üretiminin son yedi aydaki durumu 
üzerinde durdu. Bu alandaki sonuçlann 
tatmin edici oldueunu bildiren Brejnev, 
geçen yıla göre artışın yüzde 5 olmasına 
karşılık plan hedefinin yüzde 4,3 olma
sını buna kanıL gösterdi. Planda öngörü· 
len yüzde 2,7'lik artışa karşılık yüzde 
3,4 yükselme gösteren tüke Um malla· 
rı üretimine de dikkat çekildi. Brejnev, 
bunun üzerine, "1917 için öngörülen 
hedenerin a.ştlaca�na inanmak için kuv· 
vetli dayanak noktalanmız var" dedi . 

Uzun süredir parti üyelerine karşı 
ilk açık konuşmasını yapan Brejnev, ül· 
kede tanm üreLiminin durumu üzerinde 
özellikle durdu. Geçen yılki benzeri gö
rülmemiş kuraklı�ın, ülkeye kötü bir ha
sata mal oldueunu hatırlatan genel sek
reter, buna raemen devletin çabalany
la, kurakııeıo hayvanlar üzerindeki etki· 
lerinin sınırlanabilmesinin mümkün ol· 
duaunu bildirdi. Böylece i1erisi için gü
ven duyulacak bir durumda bulunuldu
au nu belirttikten sonra, geçen yıl aza· 
lan koyun, domuz ve kümes hayvanlan 
sayısında da olumlu bir gelişme görüldü· 
aünü açıkladı. Brejnev bu konuda şöyle 
dedi: 

"Et ve süL üretimi geçen yılın düze· 
yine henüz ulaşamamışsa da, olumlu 50-
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dü,ünce özgürlüğünün sınırı 
Adalel AGAOGLU 

Beş altı yıı oluyor. Bir köyde üç ay kadar yaşadım. O köyün ilkokul öR
retrnenini tanıdım. Köyde, kendinden gayn tek gazete okuyan yoktu o sıralar, 
Sadece, köy kahvesine bozkurllu bir yayın organının girdiRini görüyordum za· 
man zaman. Köy öRretmeni, adı Anadolu'da ne sa�a, ne sola çıkmış, bol re
simli gazeteyi okuyordu. Köyün suyu, yolu için çırpınan bir öRretmendi, ama 
ülkenin çeşitli sorunlm üstüne düşünen biri oldueunu da bana kanıtlamak zo
runlulueunu duyuyordu nerdeyse. Yönetenleri eleştirmek, köylüyle yapabile
eeli bir şey deeildi. İçini bana dökebiliyordu. Sık sık gelip gitmeye- başladı 
bize. Her gelişinde bir tulam taze soRan, kendi büyüttü�ü bir yeşıl salata geti
rirdi. Bizden giderken de, sevineceeini, eksikJieini duydugu bir şeyi karşıla· 
yaca�ını umarak biz de ona bizim okuduRumuz gazeteleri, kitaplan veriyor· 
duk. Gerçekten de köye ancak bizim sokabildi�imiz bu gazeteleri, kitaplan 
okumak onu sevindiriyordu. Bu yeni ve güzel dosUuk böylece sürdü. Bunun 
ardından uzun bir süre o köye bir daha gidernedim. Yeniden gittiRimde de 
köy ölretmeni epey bir süre bize gelmedi. Köy kahvesi önünde rastladlRımız· 
da bana uzaktan kaçamak bir seUim vermekle yetindi. Kocam!a konuşup u· 
uklaştı. Kaç gün, "ne yaptık, öeretmeni kırdık mı?" diye düşünüp durduk. 
Ama ölrctmen bir akşam karanui�mda çıkıp geldi. ŞUrdan burdan konuştuk. 
Bir şey anlatmak istiyordu. Ne anlatmak istedi�ini pek iyi kavrayamadık. Biz· 
de elektrik yoktu. Yol da ziCiri karanlıktı. Gideceei sıra, her zamanki gibi ona, 
el teneriyle yolun başına dek geçinneyi, köyün başına dek götürmeyi istedik. 
Razı gelmedi. Kalkarken yine gazeteleri ve bir kaç kitap vermiştik. Gittikten 
sonra gazetRleri de, kitaptan da bir köşeye bıraktı�ını almadıeını gördük. 
Unuttueunu sandık. Iki gün sonra, köyün içine inerken gazetelerte kitaplan da 
yammıza aldık. Okulun yanındaki evine uerayıp vermek istedim. Evde deeil
miş. Kapısına bırakıp döndük gazeteleri ve kitaplan. O akşam karanııeı öeret· 
men yine geldi. Resimli bir dergiyi alakoymuş, Cumhuriyet'le kitaplan bize 
geri , 'getirmiş. Çok üzgün, çok ut.anmış görünüyordu. "Sizde kalabilirdi, biz 
okuduk" dedim. "Bende kalmasın daha iyi" dedi. Sonra açıldı. Geçen sefer 
bize sık sık gelip gitmesinden, gazeteler, ltitaplar götürmesinden köylü anlam 
çıkarmış. Ondan ötesi, köylü bizim "solcu" oldu�umuzu ö�renmiş ve öeret· 
meni blz.irnle görüştüeü için köyden attırma�a kalkmışlar. Çok öfkelenmiş· 
tim ilkin. "İyi ama kendileri bizimle görüşüyorlar. Daha bu sabah şunlann 
bütün gelinleri kızlan burdaydl" dedim. "Onlar başka" dedi öeretmen. "Ben 
öeretmen oldu�um için her istedieimi yapamam." Bizi ne denli sevip say· 
meıDI, durumdan çok üzüldü�ünü söyleyerek gitti; Cumhuriyet Gazetesini de 
yine bir köşede bıraktı. Götürmedi. Ardından çok karmaşık düşünceler için· 
de kaldık. öeretmeni üç çocut�ıyla ya sürülmek durumunda bıraktıysak, di· 
ye. öeretmen de çabuk gerileyen, çabuk teslim olan bir adammış diye. İn· 
san artık bir Cumhuriyet Gazetesini de okumakta diretemez mi, diye .. Köylü· 
nün köylülügü önünde iki kitap bir gazeteyle solculueumuzun düştü�ü gülünç 
duruma ne demeli, diye. Yann biz, yine Çıkıp gidece�iz burdan, ama öeret· 
men yine burada ya da yine buraya benzer bir yerde hep yaşamak zorunda, 
diye .. Sonunda köylü, evi sıkı bir gözaltına aldı; baktı gördü ki patlıyan bir su 
borusunu bile de�iştirmekte, iki kök domates yetiştirmekte çok beceriksi
ıiz, öeretmenin erken gelen emeklilik törenine bizi de çaeırdılar. Hem doma
tes yetiştiremiyorduk, hem öeretmen emekli olmuştu� Tehlike kalmamıştı. 
Sohbete girişiidi. "Anadolu'da Cumhuriyet bile okuma özgürlügü olmayan 
öeretmen" haberini çok duymuştuk. Eh işte,şlmdi de örmüştük. Köylünün o 
bozkurtçu gazeteyi açık açık okuma özgürlügü ise tamdı. Ben de buna tepki 
olarak haberleşme özgürlüğümü kullandım. Kente dönünce Cumhuriyet ga
zetesi mi? Peki. deyip köye sürekli olarak ne kadar sol yayın organı varsa 
postaladım. Hem de köy kahvesinin adresine. Ost köyden tek kişi dışında 
kimsenin okumadıeını öerendim. Bakkal paket kaeıdı olarak kullanıyor
muş. Bir gaz lambası şişesi almıştım. ° yayınlardan bir yapra�ı da böylece 
bana geri geldi. Köylünün maddi nesnel koşullan önünde özgürlük kullanımı

. mız elbette sınırsız olamazdı. O sının maddi koşullann sınırlannın zorlanma· 
Si genişletecek. Bunu biliyoruz. Sosyal demokratlann SIJurslz özgürlük anlayı· 
Şı bir gün, bir tek soru karşısında stop edecektir. öeretmenin emeklilik töre· 
ninde "biz sizin bozkurtlu o gazeteyi okumanıza kanşıyor muyuz?" deme· 
rnek için kendimi tuttumsa, bunun için tuttum. Düşüncede sınırsız özgür· 
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I - Feodal Toplumdan 20. yüzyıla (Leo Huberman) (Ikinci Baskı) (Genişletil. 
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7-5endikalar üzerine (K. Marx·f. Engels-V.1. Lenin) . . . . . . . . . .  25 TL. 
8-EndrUstrileşme Sürecinin Temel Sorunları (Yalçın KUçük) . . . . .  30 TL. 
9-lki Açıdan Türkiye Işçi Partisi Davası (Behice Boran) 15 TL. 

lO-Yeni Devrim Teorilerinin Eleştirisi (I) (jack Woddis ) . . . . . . . .  15 TL. 

lük, düşünceye düşünceyle, konuşmaya konuşmayla, ikna etmeye ikna et
meyle karşılık bulunamadı eı zaman da sürecek mi? DüşÜDceye sııahla, &öze 
copla, ikna etmeye, bozkurt tekrnesiyle karşılık verildi�inde sosyal demok· 
rasinin sınırsız özgürlük savı özgürlü�ün tepelenmesiyle son bulur. 

Kardeşimin o�lu on altı yaşında. Geçen yıla dek ",ıkı bir dostlueumuz 
vardı onunla. Büyük-küçük aynmının çok ötesinde, karşılıklı inanca dayanmış 
güvene dayanmış sa�lam, güzel bir dostluk. Okulunu komandolar, ülkücüıer 
saralı çocuk degişti. Bana verdiei dostlueunu geri aldı. Yanıma u�ramıyor. 
Yeme�e ça�ınyorum, gelmiyor. Hele yolda, belde, kalabalık içinde benimle 
görünmekten dehşetli çekiniyor. Babasına sordum. Odası nı bozkurtlarla do· 
natmış. Bir de bozkurt marşı ö�renmiş, evin içinde gümbürdeyip duruyor· 
muş. "Ustüne varmıyalım. Tepki yaratmıyalım. Daha çocuk. Tam etki altında 
kaldı�ı yaş. Az daha bekliyelim, eeriyi·doeruyu kendisi bulsun" dedik. Dedik 
ama, çocuk tek yönlü etkilenip duruyor. Bütün günü ülkücülerin arasında geçi
yor. Bizde sözde, bizim ö�rencilieimizde bize yapılanı yapmak istemiyoruz. 
Çocueun üstünde baskı kunnak istemiyoruz. Iyi ama, çocuk sekiz saat da baş
ka türlü düşünenlerle bir arada olsa mesele yok. Bana kırk yılın başı u�rarsa, 
bir dersin! çözernemiş, bir soruyu kanayamamış oluyor da onu sormak için 
ueruyor. Ben de bu pek ender u�ramalannda, dersini anlatırken, sorusunu 
açıklarken, onun evde bozkurt marşlan söyledieini sözümona bilmezden gele· 
tek, öyle efendi efendi birşeyler anlatmaya çalışıyorum ona. Hele, on altı ya
şında bir çocuk karşısında insan kendini tam "sınırsız düşünce özgürtuRUnün 
temsilcisi" gibi görüveriyor. Ama, açık söylemek gerekirse benim yeeenim 
benden daha gerçekçi. "ORlum, neden aramıyorsun halanı eskisi gibi?" diye 
soran babasına ilkin, "beni azarlarnasından çekiniyorum" demiş. tkincisinde, 
"O benim gibi düşünmüyor. Niye gideyim?" demiş. Benim "düşüncede SIn1r
sız özgürlük" temrini böylece kafasını karşısındaki, sınırlan kesin konmuş bir 
özgürlük duvanna çarpıp duruyor. On altı yaşındaki çocuklarla kendi özgür
lüklerinin sınınnı koruyan bil"dünyaysbakış, artık bunun bakmakla bir ilgisi 
varsa- (çünkü bakmanın ucu ne denli sivri olursa olsun, bozkurt oku gibi 
insan yüre�i deşip adam öldürmez) karşısında bizim o�lan için besledieimiz, 
her tür baskıdan uzak "sınırsız özgürlük" davranışımız pek soyut kalıyor. 
Şimdilik tek avuntuyu çocueun on altı yaşında olmasında buluyoruz. Ama 
yann, yinni altı yaşında, otuz altı yaşında, kendi sınırlı özgürlükleriyle bi
zim sınınız örgürlük saVlmızl kılıçtan geçirmeye başlarsa ne olacak? Savaşa
cak mıylı? Savaşmıyacaksak, bu gülünç\gülünç oldu�u oranda trajik çatışma
da tepelenmeye boyun mu e�eceeiz? Artık bozkurıça savaşlann günü çoktan 
geçtieine göre, en azından insanlar arasına kalın duvarlar çekeceeiz demektir. 
Tam Batı Burjuva Demokrasisine uygun bir "sınınız özgürlük" anııyıŞI için
de. Hah, şimdi, bu aynmı somutlukla yaşamış bir düşünce adamının. Brecht'· 
in bu konudaki önerisini anımsamanın tam sırası işte. Şöyle öneriyor Brecbt· 

1- Bir tek sınırlama ile, kitap a1arunda tam bir özgürlük. 
. 

2- Bir tek sınırlama ile, tiyatro alanında tam bir özgürlük. 
3- Bir tek sınırlama ile, müzik .alanında tam bir özgürlük. 
4- Bir tek sınırlama ile, güzel sanatlar alanında tam bir özgürlük. 
5- Bir tek.sınırlama ile, sinema alanında tam bir özgürlük. 
O sınırlama ise şu: Savaşı yücelten ya da kaçınılmaz bir durum diye or· 

taya koyan yazılar ve sanat yapıtlanyla, halklar arasındaki nerreti körükle
yen yazılara ve sanat yapıtlanna özgürlük tanınmamalıdır." 

Ben buna iki madde daha eklemek istiyorum: 
1- Bir tek sırurlama ile, basın ve yayın alanında tam bir özgürlük. 
2- Bir tek sınırlama ile eeitim ve öeretim alanında tam bir özgürlük. 
Benim sınırlarnam ise şu: Sanşı yücelten ya da kaçınılmaz bir durum di-

ye ortaya koyanlann basın, radyo ve televizyon yayınlanna; daha küçücük 
yaştaki çocuklar arasında, onlann yann gerçek özgürlük ortamlOdl yaşamalı· 
nnı amaçlayanlara karşı nefreti körükleyen eeitim ve ötretim biçimlerine öz
gürlük tanınmamalıdır . 

... Sertolt Breeht: Sosyalist Gerçekçilik ve Toplum. (Alman Sanatçılann. ve 
Yazarlarına Açık Mektup) Günebakan Yayınlan, öereti Kitaplan 1,  1976. 

1 1 - Şili Devriminin.tlğrettikleri.ıTT Belgeleri ( Rene Castillo) . . . . . .  1 2.50 TL. 
12-Marksizm ve Maoizm (Y. Kriv15ov) (TUkendi) . . . . . . . . . . . . . .  20 TL. 
13- Latin Amerika'da Devrim (W. M. Breurer·B.Hartmann-

H. Lederer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
l4-ÇaAdaş Troçkizm ve Karşı Devrimci Özü (M.BasrNnov) . . . . .  . 
lS-Planlama Kalkınma ve Türkiye (Yalçın Küçük) . . . . . . . . . . . . . 
16-Portekizde ÖzgürlUğUn Şafağı (Alv;ıro Cunhal) . . . . . . . . . . . .  . 
l 7TYeni Devrim Teorilerin Eleştirisi ( I l)  (jack Mloddist) . . . . . . . . . 
18� Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi ve Toprak Rantı (GuRlher Hoell) 
19-Pentagon ve Amerikan üsleri (fgor Melnikov) . . . . . . . . . . . . .  . 
20-Teoride ve Pratikte Burjuva Demokrasisi (A.Mishin) . . . . . . . .  . 
21-Sovyetler BirliAi KomUnist Partisi Tarihi (B.Ponomarev) 

IS TL. 
20 TL 
2250 TL 
1 7.50 TL 
1 2.50 TL. 
10 TL. 
7.50 TL. 
7.50 TL. 

(Toplatıldı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 TL. 
22-Marksist Felsefe Yazıları (K. Marx.F.Engels·Y.I.Lenin) . . . . . . .  22.50 TL 
23-Maoizmin Ekonomik Teorileri (E. Korbash) . . . . . . . . . . . . . . .  12.S0 TL. 
24-Bulgaristan'da Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş Sorunları (Bulgaristan, Bilimler 

Akademisi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 TL. 
2S-Din Bilim ve Felsefe (Howard Selsam) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.50 TL 
26-SBKP 25. Kongresi Raporlar - Kararlar - Konuşmalar . . . .  . . .  1 7.50 TL 
27-Gerçekçiliğin Tarihi (B. Suchkoy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  25 TL. 
28-Siyonizm ve DUnya Politikasındaki RolU (H.Lumer) . . . . . • • . .  15 TL. 
29-Marksizm ve Dönekı Garaudy (H. Momjan) . . . . . . . . . • . . . . .  15 TL. 
30- Luis CONalan ( Eduardolabaru) 2. Dizi, 1. Kitap . . . . . • . . . . .  12.50 TL 
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üzgün, görünüyordu. 
"Bende kalmasın daha iyi" dedi. Sonra açıldı. Geçen sefer 
gitmesinden, gazeteler, ltitaplar götürmesinden köylü anlam 
ötesi, köylü bizim "solcu" oldu�umuzu ö�renmiş ve öeret· 

görüştüeü için köyden attırma�a kalkmışlar. Çok öfkelenmiş· 
kendileri bizimle görüşüyorlar. Daha bu sabah şunlann 

burdaydl" dedim. "Onlar başka" dedi öeretmen. "Ben 
için her istedieimi yapamam." Bizi ne denli sevip say· 

üzüldü�ünü söyleyerek gitti; Cumhuriyet Gazetesini de 
bıraktı. Götürmedi. Ardından çok karmaşık düşünceler için· 

üç çocut�ıyla çocut�ıyla çocut� ya sürülmek durumunda bıraktıysak, di· 
çabuk gerileyen, çabuk teslim olan bir adammış diye. İn· 

Cumhuriyet Gazetesini de okumakta diretemez mi, diye .. Köylü· 
önünde iki kitap bir gazeteyle solculueumuzun düştü�ü gülünç 

diye. Yann biz, yine Çıkıp gidece�iz burdan, ama öeret· 
ya da yine buraya benzer bir yerde hep yaşamak zorunda, 

köylü, evi sıkı bir gözaltına aldı; baktı gördü ki patlıyan bir su 
de�iştirmekte, iki kök domates yetiştirmekte çok beceriksi

gelen emeklilik törenine bizi de çaeırdılar. Hem doma
yetiştiremiyorduk, hem öeretmen emekli olmuştu� Tehlike kalmamıştı. 

"Anadolu'da Cumhuriyet bile okuma özgürlügü olmayan 
çok duymuştuk. Eh işte,şlmdi de örmüştük. Köylünün o 
açık açık okuma özgürlügü ise tamdı. Ben de buna tepki 

özgürlüğümü kullandım. Kente dönünce Cumhuriyet ga
deyip köye sürekli olarak ne kadar sol yayın organı varsa 

de köy kahvesinin adresine. Ost köyden tek kişi dışında 
okumadıeını öerendim. Bakkal paket kaeıdı olarak kullanıyor

şişesi almıştım. ° yayınlardan bir yapra�ı da böylece 
Köylünün maddi nesnel koşullan önünde özgürlük kullanımı

sınırsız olamazdı. O sının maddi koşullann sınırlannın zorlanma· 
Bunu biliyoruz. Sosyal demokratlann SIJurslz özgürlük anlayı· 

tek soru karşısında stop edecektir. öeretmenin emeklilik töre· 
bozkurtlu o gazeteyi okumanıza kanşıyor muyuz?" deme· 

tuttumsa, bunun için tuttum. Düşüncede sınırsız özgür· 

bilim yayınlarbilim yınlarbilim ı 
20. yüzyıla (Leo Huberman) (Ikinci Baskı) (Genişletil. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W �  
Türkiye'ye Girişi (Orhan Kurmuş) (Tükendi) . . .  20 TL. 

Mücadelesi (A. Casanova-CI. Prevost·j . Menger) (Tüken-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 TL. 

ve Sosyal Demokrasi (V. Vassine-S. Gribanov·!. Oundassy-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 TL. 
Meteryalizm (A. Spirkin·D. Yakhot) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7.50 TL. 
Ekonomi Politiği (M. Ryndna·G. Chern!kov) 

. . . . . . .  . . . . . . . . . .  25 TL. 
(K. Marx·f. Engels-V.1. Lenin) . . . . . . . . . .  25 TL. 

özgürlük çarpıp duruyor. yaşındaki çocuklarla kendi 
lüklerinin sınınnı koruyan bil"dünyaysbakış, artık bunun bakmakla 
varsa- (çünkü bakmanın ucu ne denli sivri olursa olsun, bozkurt 
insan yüre�i deşip adam öldürmez) karşısında bizim o�lan için 
her tür baskıdan uzak "sınırsız özgürlük" davranışımız pek 
Şimdilik tek avuntuyu çocueun on altı 

özgürlük" 
Şimdilik tek avuntuyu çocueun on altı 

özgürlük" 
yaşında olmasında buluyoruz. 

yann, yinni altı yaşında, otuz altı yaşında, kendi sınırlı özgürlükleriyle 
zim sınınız örgürlük saVlmızl kılıçtan geçirmeye başlarsa ne 
cak mıylı? Savaşmıyacaksak, bu gülünç\gülünç oldu�u oranda 
da tepelenmeye boyun mu e�eceeiz? Artık bozkurıça savaşlann 
geçtieine göre, en azından insanlar arasına kalın duvarlar çekeceeiz 
Tam Batı Burjuva Demokrasisine uygun bir "sınınız özgürlük" 
de. Hah, şimdi, bu aynmı somutlukla yaşamış bir düşünce adamının. 
in bu konudaki önerisini anımsamanın tam sırası işte. Şöyle öneriyor 

1- Bir tek sınırlama ile, kitap a1arunda tam bir özgürlük. 
2- Bir tek sınırlama ile, tiyatro alanında tam bir özgürlük. 
3- Bir tek sınırlama ile, müzik .alanında tam bir özgürlük. 
4- Bir tek sınırlama ile, güzel sanatlar alanında tam bir özgürlük. 
5- Bir tek.sınırlama ile, sinema alanında tam bir özgürlük. 
O sınırlama ise şu: Savaşı yücelten ya da kaçınılmaz bir 

taya koyan yazılar ve sanat yapıtlanyla, halklar arasındaki 
yen yazılara ve sanat yapıtlanna özgürlük tanınmamalıdır." 

Ben buna iki madde daha eklemek istiyorum: 
1- Bir tek sırurlama ile, basın ve yayın alanında tam bir özgürlük. 
2- Bir tek sınırlama ile eeitim ve öeretim alanında tam bir 
Benim sınırlarnam ise şu: Sanşı yücelten ya da kaçınılmaz 

ye ortaya koyanlann basın, radyo ve televizyon yayınlanna; 
yaştaki çocuklar arasında, onlann yann gerçek özgürlük ortamlOdl 
nnı amaçlayanlara karşı nefreti körükleyen eeitim ve ötretim 
gürlük tanınmamalıdır . 

... Sertolt Breeht: Sosyalist Gerçekçilik ve Toplum. (Alman Sanatçılann. ve 
Yazarlarına Açık Mektup) Günebakan Yayınlan, öereti Kitaplan 

1 1 - Şili Devriminin.tlğrettikleri.ıTT Belgeleri ( Rene Castillo) . . . . 
12-Marksizm ve Maoizm (Y. Kriv15ov) (TUkendi) . . . . . . . . . . . . 
13- Latin Amerika'da Devrim (W. M. Breurer·B.Hartmann-

H. Lederer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l4-ÇaAdaş Troçkizm ve Karşı Devrimci Özü (M.BasrNnov) .
lS-Planlama Kalkınma ve Türkiye (Yalçın Küçük) . . . . . . . .
16-Portekizde ÖzgürlUğUn Şafağı (Alv;ıro Cunhal) . . . . . . . . . . . .  
l 7TYeni Devrim Teorilerin Eleştirisi ( I l)  (jack Mloddist) . . . . . . .
18� Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi ve Toprak Rantı (GuRlher 
19-Pentagon ve Amerikan üsleri (fgor Melnikov) . . . . . . . . . . . . .  
20-Teoride ve Pratikte Burjuva Demokrasisi (A.Mishin) . . . . . . . .  
21-Sovyetler BirliAi KomUnist Partisi Tarihi (B.Ponomarev) 

(Toplatıldı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22-Marksist Felsefe Yazıları (K. Marx.F.Engels·Y.I.Lenin) . . . . . . .  
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27-Gerçekçiliğin Tarihi (B. Suchkoy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 



• • 

ıŞÇı 
• • 

DIRENIRKEN. • • 
Hürriyet gazetesi, DGM'ni" en tm. 

lı  savunucularından biri. Gazetenin 1 7  
Eylül Cuma günkü başyazısı DGM'ni 
"toplumumuzun huzur ihtiyacına bıı
lunmuş acil cevaplardan biri" olarak 
niteliyor. Bir -ic CHP'ye aklını şimdi
den başına alması ikazlnda bulunuyor. 
Bunu da şöyle yaDıyor: "Yarın iktida
ra siz gelirseniz bu mahkemeleri kaldı
racak mısınız? Tıpkı 'boğaz köprusüne 
gerek yok' veya televizyon lükstür' tez
lerini savunmuş olmanız gibi, pişman
lık duymayacak mısınız?" 

Gazetenin aynı günkü nüshasında 
Abdullah Baştürk'ün verdiği bir dcmeç 
de yer alıyor:. Baştürk, DISK'e son za· 
manlarda katılan ve DGM 'ne karşı di
renişte önemli görevler yüklenen Ge-
nel-Iş Sendikasının başkanı. Aynı za
manda CHP milletvekili. 

Hürriyet gazetesine verdiği de
meçte Baştürk'ün "sorumluluğun 
DISK yönetic::ilerinde olmadığını, tam 
tersine eylem yapan işçilerde olduğu
nu" söylediği ileri sürülüyor. 

Bunun dışında "DISK'i" daha ön
ceden aldığı genel grey kararını kaldır
dığını ve işçileri serbest bıraktığını" ve 
"işçilerin eyleminden habersiz bulun
duğunu" söyleyen Baştürk şunları da 
ekliyor: 

"Belki de bütün bunlar Halil 
Tunç'un basın toplantısından sonra ol· 
muştur. Biliyorsuıiuz, Tunç DGM 
yasalaştığı taktirde ortak eyleme gide
ceklerini söylemişti. Belki de işçi bu 
sözlerden son,.. ayaklandı. Bu eylem
lerden DiSK yöneticileri sorumlu tu· 
tulamaz. Sorumlular eylemi yapan yüz· 
binlerce işçidir." 

Yine Baştürk, ileride kendisi hak
kında soruşturma açılmasının müm· 
kün olup olmadığını soran muhabire 
"yapmadığım eylemden ben yükümıÜ 
tutulamam" cevabını veriyor. 

Baştürk'ün bu sözleri, aynı gün 
Türk·iş Genel Başkanı Halil Tunç tara
fından kullanılıyor. Tunç, Baştürk'ün 
sözlerini devlet radyolarından ve kendi 
sesiyle kullanma olanağını buluyor. 
Tunç, Baştürk'ün demecini kasdederek 
"sorumluluktan kaçılmak istendiğini, 
işçilerin sahipsiz bırakıldığını ve girişi
len eylemin Türk-Iş'e maledilmeye 

Turizm.iş sendikasında gelişen olaylara YüRÜYüŞ'ün geçtiğimiz sayı
larında yer verilmişti. Türkiye'ni" çeşitli bölgelerinde çalışan Turizm·lş üyesi 
işçiler, görüşlerini bir bildiri ile açıkladılar. Bu bildiriyi okurlarımıza sunu
yoruz. 

"BilindIği gibi .endikamız Turizm· 
Iş 12 yıla yakın bir süre verdiği mücade· 
le ile işkolunun tek deurimci, işçiden 
yana .endik"ı durumuna gelmiş. .0,., 
Dıeyü; tümüyle etlıisizleştirilmiştir. 

Turizm-Iş Sendiktllı",n. bundan 3 
ay önce yapılan 7. Olağan kOtlgr�irıe 
kadarki geçmişi. bu büyük miicadelenin 
tarihi belgeleri ve delilleri ile doludur. 

Bu tarihe kadar Turizm./ş, deurim
ci politihcu,yla işçilerin güvenini kazflna· 
rak bir yandan 'ar' Oleyu'j adım adım 
geriletirhen, bir yandan da ,mıl .eııdi· 
hacıllRı ilkelerini kendi işkolunda 
hayata geçirmiştır. 

Turizm·/ş, DISK'in kuruluş çalış
malorına da katılmış, olllir göreuler al· 
mış ue VISK 'in Wı üyeleri arasına gi,... 
m iştir. 

SendilıamlZm .on kongre.i, her tür· 
iii gerici iktidarlar, ııkıyönetinıler dörre' 
minde bile taviz,iz mücadele ueren ve 
başarılorını ispatlayan yöııeticiler;mizin 
önderliğinde ıorı Oleyis'in .on bir dar· 
beyle sahneden .itinme.i, deurimci işçi 
.endihacılığı yolunda aıılan yeni bir 
adım niteUği'1de olması gerekiyordu. 

A rhadoşlar, 
lJugüne kadar içimize ,ızamayan 

.arı 'endillacılıh anlayışı işte bu hotlgre
de 7'urizm-/ş 'c yerleştirilmeh isletlmiş· 
tir. 

Hertürlü engele, ayak oyununa rağ
men uerdiği tutorlı mücadeleyle yıkıla' 
\mayan sendikamu. bu defa içten yı· 
Ikılmak, en azınddn .arsılmak istenmiş
tir. 

Kongreden bu yana olanlar, bu ça
baların ürünü ue iddÜJlarımul "patlayan 
en kuvvetli delillerdir. 

J 2 yıldır deurimci .endikoc,"ğın bir 
kalesi gibi qimdik ayakta duran, daha da 
gelişme.i gereken .endikamız Turizm-Iş 
bugiin içten yıkılmak uteniyor, oyunlar 
tezgahlanıyor. Ostelilı bu oyunlar. dov· 
ranışlarıyla heryerde patronların ekme· 
ğine yo/J süren, .endikamuı her geçen 
Ilü/l çöküşe götüren bazı kişiler tarafın' 
dan devrimci .endikacılık adıno yapıl· 
mak isteniyor. 

Hem de uzun yıllor uerdilıferi müca' 
deleyle nitelihlerini ispallamış gerçeh 
yöneticilerimiz hedef alınarak. 

Nice zorluklar güçlühler pohaıına 
sendikamızı bugiine getiren Genel Haş
hanımız Turgut Gökdere. Turizm-lı; 'in 
J 2 yıllık tarihi,ıde ra.tlanmamış bu yı
kıcı gidişe dur demeh gereğini hiıset
miş, en kısa zamanda Oloğanüstü Kon
gre yapılarak bu patron yanlııı daura· 
nışlara .on uermf'h i.temiştir. 

Fakot tabana hesap vermekten kor' 
Iıan, haçan bu Ilişiler Genel Başkanımı· 
zın Ilongre teklifine 'wlak a.moymco, 
sorurn.ıız ve yıllıcı gidiııe erıgel olmak, 

çalışıldığını" belirtiyor. 
Yöneticilerin, eylemlerini düşünür

ken, ilerideki savunmalarını 
da·düşünmeleri doğaL. Doğal olmayan, 
&auunma metninin eylemlerle birlikte 
ilan edilmesi. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
karşı direnişle Devlet Güvenlik Mahke
mesi karşısında savunma, birbiriyle ka
rıştırılmamalı. 

Geneı-Iş'e bağlı işçilerin direnişi 
16 E ylül Perşembe günü başladı. Be
lediye otobüsleri ·  çalışmadı. Akşam 
ajansında Ankara Şoförler Cemiyeti 

Başkanı ıbrahim Kılıç kendi sesinden 
halka "hitap eni" Halkı "sakin olmaya 
direniş nedeniyle uliil.Şımın aksamamasl 
için taksi ve minibüslerin seferber edi
leceğini" söyledi. 

CHP'li Boştürk 'Iln !>qındo bulun
duğu Geneı.ı,'in ar .. ini kırma. u.
kılo ol .... y. çolıpn bu kiJi MC yanını 
değiL. Tersine, CHf"nin yeni ....... 
lerinden. Özel ç.'ufa AP"den 
koparılıp, CHP'ye aktanlan bu kişi 
üzerinde bu denli durulnusının nedeni 
herh."de açık: OtobüsJe solculuk, tak
siyle sağcılık ya�bilmek. Hem de aynı 
anda. 

T U R i ZM -i ş  i şç i LE R i N i N  DUYURUSU 

sendikamlZl küçük düşürücü douranışlorı 
bir on önce .af d.şı etmek için ru.rgut 
Gökdere. olağanüıtü kongrenin yapılma
sını .ağlamak mahıadıyla istifa etmiş· 
tir. 

Arhadaşla� 
Bizlerin bilinçli mücadelesi bu hişi

lerin maıkelerini düşürecek, açıkça Die· 
yıı'e yorayan dauranışlarda bulunan an· 
layışı, cepheyi bozacak giiçtedir. 

Biz Turizm·/ş 'iıı gerçek işçileri, bi
linçli işçileri olorak içimize .ızan bu iha
net ortaklarına karşı uerilecek mücade· 
lede yerimizi alıp, .endikamıza Idhip 
cıkmak zorundoylZ. 

Şu anda yönetimin bazı kademele
rini ellerinde tutan, çevrelerindeki bir 
avuç .özde işçiyle "tabanın .öz ue karar 
hakkı "ndan dem vurma cürdini gö.te
ren bu kişilere, işçi ıınıfın," emek mÜ' 
cadeleıi adına. işçilik namu.umuz adma 
gereken de,.,i uermek en büyük ,öreui· 
miz, aynı zamando Turizm·/ş 'in deurim· 
ci üyeleri olmamlZm bir gereğidir. 

Şimdi niyetl.ri belli bu kişilere .e.
leniyoruz: gerçehten "tabamn söz ue 
korar hakkı "na ıaygılı iseniz, biraz yüre· 
lin iz varsa, gerçekler .izi ürkütmeyecek· 
.e tabanın içine girin_ .özlerini ue kara· 
rınl dinleyin, ona hulak verin, Yalon uc 
dalana beJşuurmaldan, ayok oyunlorın· 
dan uazgeç in. 

Artık alıştlRımu bu oyunlar ,izlerin 

ömrünii belki bi1az uzatabilu, ama Lo
nunuzu engelleyemez. 

Bugiine kadar, dlfa karşı her hGL H 
şart altında uerdilimiz h,inm&ı miic ... 
delenin bir deuamı oldI'Gk, içimiu .&zan 
bu patron zihniyetli itiıiUn Ita"fl da 
mücodele uerecelimizi ve bu mikadak
nin yine ke.intiliz oluolt Turizm·l, 'j 
onurlu liinlerine kotluş.no lUUIOr _re
celini tüm işçilere uc ifçi ıı"ıtımuııı 
dOUQ.Ilna ,önül vermiş Iii. ilIilile ... bU· 
diririz. 

Sendikamuı bir çöltüpn e,iliM .. -
tiren olaylar ue oIGyIGt'd Mden OLGn �i
şiler� niyetlerini tehr tehr ClÇI�laya
calu. 

Bu bildiri bu yold4 illı bildirid;", 
uyanık Lle bilinçli oldlım, dile,. bildbileri 
bekleyelim. 

YA ŞASıN TURlzM·/Ş1N INANÇ· 
LI/ŞÇ/LER/, 

YAŞASıN ONURLU MUCADELE· 
M/Z. 

YA ŞASIN TUR/ZM./Ş 'IN A YDIN· 
LI K GELEeECI, 

HILTON OTELI'nin Idn Ol.y;" . 
karşı ho/en direnen işçil.ri, Coriton işçi
leri. Yemekı; Yataklı Va,onIGr Işçileri 
Yurtlar I,çileri. Inter i,çileri. KilyOl iş. 
çileri, Mormaru Tur;'ti. Te."" " işçile
ri, Ankara ve ızmir Böl,elerinin tüm iş. 
çileri. Moçko Oteli işçileri, Etap oteli iş. 
çileri. Galata Kule.i işçiler� ue 1'u,;"m' 
Iş 'in tüm deurimci işçileri. 

milletvekili. 
gazetesine verdiği de

Baştürk'ün "sorumluluğun 
lerinde olmadığını, tam 
yapan işçilerde olduğu

sürülüyor. 
a "DISK'i" daha ön
grey kararını kaldır

serbest bıraktığını" ve 
eyleminden habersiz bulun

Baştürk şunları da 

bütün bunlar Halil 
toplantısından sonra ol· 

Biliyorsuıiuz, Tunç DGM 
yasalaştığı taktirde ortak eyleme gide

söylemişti. Belki de işçi bu 
son,.. ayaklandı. Bu eylem

DiSK yöneticileri sorumlu tu· 
Sorumlular eylemi yapan yüz· 

Yine Baştürk, ileride kendisi hak
kında soruşturma açılmasının müm· 
kün olup olmadığını soran muhabire 
"yapmadığım eylemden ben yükümıÜ 
tutulamam" cevabını veriyor. 

Baştürk'ün bu sözleri, aynı gün 
Türk·iş Genel Başkanı Halil Tunç tara
fından kullanılıyor. Tunç, Baştürk'ün 
sözlerini devlet radyolarından ve kendi 
sesiyle kullanma olanağını buluyor. 
Tunç, Baştürk'ün demecini kasdederek 
"sorumluluktan kaçılmak istendiğini, 
işçilerin sahipsiz bırakıldığını ve girişi
len eylemin Türk-Iş'e maledilmeye 

sendikasında gelişen olaylara YüRÜYüŞ'ün geçtiğimiz sayı
verilmişti. Türkiye'ni" çeşitli bölgelerinde çalışan Turizm·lş üyesi 

lerini bir bildiri ile açıkladılar. Bu bildiriyi okurlarımıza sunu

gibi .endikamız Turizm· 
bir süre verdiği mücade· 

tek deurimci, işçiden 
durumuna gelmiş. gelmiş. gelmi .0,., 

etlıisizleştirilmiştetlıisizleştirilmiştetlıi ir. sizleştirilmiştir. sizleştirilmişt
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7. Olağan kOtlgr�irıe 
geçmişi. bu büyük miicadelenin 

delilleri ile doludur. 
kadar Turizm./ş, deurim
işçilerin güvenini kazflna· 

'ar' Oleyu'j adım adım 
yandan da ,mıl .eııdi· 

ilkelerini kendi işkolunda 

DISK'in kuruluş çalış
katılmış, olllir göreuler al· 

Wı üyeleri arasına gi,... gi,... gi

.on kongre.i, her tür· 
ııkıyönetinıler dörre' 

taviz,iz mücadele ueren ve 
atlayan yöııeticiler;mizin 

Oleyis'in .on bir dar· 
.itinme.i, deurimci işçi 

.endihacılığı yolunda aıılan yeni bir 
olması gerekiyordu. 

Hertürlü engele, ayak oyununa rağ
men uerdiği tutorlı mücadeleyle yıkıla' 
\mayan sendikamu. bu defa içten yı· 
Ikılmak, en azınddn .arsılmak istenmiş
tir. 

Kongreden bu yana olanlar, bu ça
baların ürünü ue iddÜJlarımul "patlayan 
en kuvvetli delillerdir. 

J 2 yıldır deurimci .endikoc,"ğın bir 
kalesi gibi qimdik ayakta duran, daha da 
gelişme.i gereken .endikamız Turizm-Iş 
bugiin içten yıkılmak uteniyor, oyunlar 
tezgahlanıyor. Ostelilı bu oyunlar. dov· 
ranışlarıyla heryerde patronların ekme· 
ğine yo/J süren, .endikamuı her geçen 
Ilü/l çöküşe götüren bazı kişiler tarafın' 
dan devrimci .endikacılık adıno yapıl· 
mak isteniyor. 

Hem de uzun yıllor uerdilıferi müca' 
deleyle nitelihlerini ispallamış gerçeh 
yöneticilerimiz hedef alınarak. 

Nice zorluklar güçlühler pohaıına 
sendikamızı bugiine getiren Genel Haş
hanımız Turgut Gökdere. Turizm-lı; 'in 
J 2 yıllık tarihi,ıde ra.tlanmamış ra.tlanmamış ra bu yı
kıcı gidişe dur demeh gereğini hiıset
miş, en kısa zamanda Oloğanüstü Oloğanüstü Olo Kon
gre yapılarak bu patron yanlııı daura· 
nışlara .on uermf'h i.ti.ti emiştir. 

çalışıldığını" belirtiyor. 
Yöneticilerin, eylemlerini düşünür

ken, ilerideki savunmalarını 
da·düşünmeleri doğaL. Doğal olmayan, 
&auunma metninin eylemlerle birlikte 
ilan edilmesi. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
karşı direnişle Devlet Güvenlik Mahke
mesi karşısında savunma, birbiriyle ka
rıştırılmamalı. 

Geneı-Iş'e bağlı işçilerin direnişi 
16 E ylül Perşembe günü başladı. Be
lediye otobüsleri ·  çalışmadı. Akşam 
ajansında Ankara Şoförler Şoförler Şof Cemiyeti 

Başkanı ıbrahim 
halka "hitap 
direniş nedeniyle 
için taksi 
leceğini" söyledi. 

CHP'li 
duğu Gen
kılo ol .... y. 
değiL. Tersine, 
lerinden. 
koparılıp, CHP'ye 
üzerinde bu 
herh."de açık: 
siyle sağcılık 
anda. 

T U R i ZM -i ş  i şç i LE R i N i N  

sendikamlZl küçük düşürücü douranışlorı 
bir on önce .af d.şı etmek için ru.rgut 
Gökdere. olağanüıtü kongrenin yapılma
sını .ağlamak mahıadıyla istifa etmiş· 
tir. 

Arhadaşla� 
Bizlerin bilinçli mücadelesi bu hişi

lerin maıkelerini düşürecek, açıkça Die· 
yıı'e yıı'e yıı' yorayan dauranışlarda bulunan an· 
layışı, cepheyi bozacak giiçtedir. 

Biz Turizm·/ş 'iıı gerçek işçileri, bi
linçli işçileri olorak içimize .ızan bu iha
net ortaklarına karşı uerilecek mücade· 
lede yerimizi alıp, .endikamıza Idhip 
cıkmak zorundoylZ. 

Şu anda yönetimin bazı kademele
rini ellerinde tutan, çevrelerindeki bir 
avuç .özde işçiyle "tabanın .öz ue karar 
hakkı "ndan dem vurma cürdini gö.te
ren bu kişilere, işçi ıınıfın," ıınıfın," ıınıf emek mÜ' 
cadeleıi adına. işçilik namu.umuz adma 
gereken de,.,i uermek en büyük ,öreui· 
miz, aynı zamando Turizm·/ş 'in deurim· 
ci üyeleri olmamlZm bir gereğidir. 

Şimdi niyetl.ri belli bu kişilere .e.
leniyoruz: gerçehten "tabamn söz ue 
korar hakkı "na ıaygılı iseniz, biraz yüre· 
lin iz varsa, gerçekler .izi ürkütmeyecek· 
.e tabanın içine girin_ .özlerini ue kara· 

ömrünii belki 
nunuzu engelley

Bugiine 
şart altında 
delenin bir 
bu patron 
mücodele uerece
nin yine ke.intiliz 
onurlu liinlerine liinlerine li
celini tüm 
dOUQ.Ilna ,önül 
diririz. 

Sendikamuı 
tiren olaylar 
şiler� niyetlerini 
calu. 

Bu bildiri 
uyanık Lle bilinçli 
bekleyelim. 

YA ŞAS
LI/ŞÇ/LER/, 

YAŞASıN 
M/Z. 

YA ŞASIN 
LI K GELEeECI, 

HILTON 
karşı ho/en direnen 
leri. Yemekı; 
Yurtlar I,çileri. 
çileri, Mormaru 




