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DEMİREL " 4 MİLYON ZARAR" 
GÖSTE RDİGİ YIL 
3 MİLYONLUK TIR 

SATıN ALMıŞ 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL'IN YECENI YAHYA KE

MAL DEMIREL'IN " 4  MILYON ZARAR" GöSTEREREK ÇE

ŞITLI VERGILERDEN MUAF TUTULDUCU 1975 YılıNDA 

DECERI 2.736.500 TL OLAN DÖRT TIR KAMYONU SATıN 

ALDICI ORTAYA ÇıKTı. 

1975 yılı içerisinde "zarar ettiği" 
gerekçesiyle gelir vergisi ve rna.li denge 
vergisinden muaf tutulan Yahya Kemal 
Demirel'irı. aynı yıl toplam 2.736.500 
lira değerinde dört adet TIR kamyonu 
satın aldığı ortaya çıkmıştır. 

YÜRÜYÜŞ'iiı 68. ,ayısında açık· 
landığı gibi, Başbakan Süleyman Demi
rel'in yeğeni, mobilya ve çimento yol
suzluklarının sanığı Yahya Kemal Demi
rel, 1975 yılı için düzenlediği beyan na
mede "4 milyon zarar" göstermiş, bu
nun üzerine Çankaya vergi dairesi De
mirel'in yukarıda adı geçen vergilerden 
muaf tutulmasına karar vermişti. 

1975 yılında 4 milyon zarar ettiği
ni ileri süren Demirel'i" aynı yıl içeri
sinde toplam değerleri 3 milyon liraya 
yaklaşan 4 adet TIR satın aldığı belgele
ri ile ortaya çıkmıştır. 

Demirel, TIR'lardan birini merkezi 
izmir'de bulunan EGEMAK şirketinden 
almıştır. Söz konusu şirketin 4 Haziran 
1975 tarihinde kestiği 0115 sayılı fatu
ra karşılığı alınan Fiat TIR kamyonu
nun bedeli, aynı faturada 899 bin TL 
olarak gösterilmektedir. Söz konusu 
kamyon, Demirel tarafından do Id urula· 
rak '''(elenbey'' vergi dairesine gönderi· 
len işe başlama bildiriminde 06 LN 081 
plaka numarası ile yer almaktadır. 

Demireı, bunun dışındaki TIR alım
Iarını ise BORSA OTO A. Ş. adlı ıirket· 
ten yapmıştır. Satınalma işlemi, Yahya 
Kemal Demirel ile satıcı firma adına Ah
met Fişekçi urafından Ankara 16. No
teri huzurunda tamamlanmıştır. Yine 
1975 yılında, 16 Temmuz günü gerçek
leşen işlem sonucunda Demireı, söz ko· 
nusu firmadan her biri 612.500 TL 
delerinde olan toplam 1.837.000 TL 'Iık 
3 adet TIR daha almıştır, Bu TIR'lar 
da 06 LN 068, 06 LN 070, 06 LN 072 
plakaıarı ile Yahya Kemal Demirel'in 
''Yeğenbey'' vergi dairesi müdürlüğüne 
yaptığı müranaıta yer almaktadır. 

Demirel'in, milyonlarca lira zarar 
ettiğini ileri sürdüğü bir yıl içerisinde, 
ithalat-ihraut ve rmmessillik işlerinde 
kullanılmak üzere bu denli büyük çapta 
bir satınalmaya girişebilmesi ilginç 
görilnmektedir. 
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KORKUDAN DOGAN HÜCUM 
YALÇiN KUÇUK 

Korku açığa çıktı. Burjuvazi, çaresiz korkusunu açığa vurdu. Burjuvazi 
korkudan hücuma geçti. Burjuvaziyi korkuıan, Eylül direnişinin biçimi, yön
temi veya örgütlenme düzeyi değiL. Direnişin yansıttığı özlem ve direnişçi 
işçilerin kararhlıkları. Korku, işçi sınıfının özlem ve kararlılığını, Profılo 
işçilerini" büyük kayıplarla da olsa ortaya koymasında" ileri geliyor. Korku, 
oynanan oyunların, beklenenden çok daha hızlı biçimde ortaya çıkmasından 
ileri geliyor. 

Profilo işçilerinin direnişi sürerken, birden bire banka soygunları artmaya 
başladı. Aynı sırada istanbul Valiliği, Öğrencilere aiı bir "silah deposunun" 
ele geçirildiğini açıkladı. Bunları rastlantı saymak mümkün değil. Bunlar, ger
çek goşist eylemler ya da polis oyunları olabilir. Burjuvninin amaçları açı
sından pek fark yok. Çünkü goşizm:burjuvazinin baskı yöntemlerini gerçek· 
leştirmek için kullandığı bir araç. Burjuvazi, işçi sınıfına tepeden hücumun 
sonuçlarını biliyor. Burjuvazi, işçi sınıfının bir bölümüne, Profilo işçilerine, 
bomba ile hücum ederken bile goşizm görüntüsünden yararlanmayı ihmal et
miyor. Türkiye'nin en büyük tirajlı gazeteleri, polisin Profilo işçilerine hücum 
euiği zaman "işçileri kışkırttığı ileri sürülen maskeli öğrenci" fotoğrafları ya
yınlamak ihtiyacını duyuyor. Goşizm, gücünü ve alanını yitirmekle birlikte 
burjuvazinin en etkin silahlarından birisi olmaya devam ediyor. 

Profilo Direnişi basıırıldı. Perşembe günü kanla bastırıldı. Olaylar, saat 
gibi işliyor. Cuma günü Töb-Der kapatıldı. Pazartesi günü yapılan "DGM'ye 
Hayır" mitingi gerekçesiyle. Diğer demokratik kütle örgütlerinin de kapatı
lacağı ilan ediliyor. Aynı gün işçi direnişlerinin yanında yer alan "aç çöpçü 
tokun çöplerini toplayamaz" diyen Ankara'nın ilerici Belediye Başkanı da 
görevinden alınıyor. Yasalara aykırı olarak. MC, ne devrimci öğretmenleri, ne 
devrimci memur ve teknik elemanları ne de Ankara Belediye Başkanını yıldı
ramayacağını biliyor. Bu tür önlemlerle yıldıramayacağını bilmek durumun
da. Ama bu tür önlemlere başvurmak zorunluluğunu duyuyor. 

DiSK Genel Başkanı, "Genel Yas" ilan ederken, DGM 'nin amacıyla ilgili 
görüşlerini Anka Ajansı'na verdiği ve artık meşhur olan son demetinde de 
tekrarladı. 29 Eylül 1976 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan demeçte ay
nen şöyle denildi: "Devlet Güvenlik Mahkemeleri yeniden kurulabilirsc, ön
celikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu örgütlerindeki görevliler üzerin· 
de bir takım saldırı oyunları içine girilecek ve bunlar Devlet Güvenlik Mahke· 
melerinde yargılanarak ortaya getirilen baskılarla halk sindirilmeye çalıştla
caktır." DiSK Genel Başkanı, DGM konusunda, temel amacın işçi sınıfı ve 
işçi sınıfı devrimcileri olduğu görüşünün dışında bir gerekçe ileri sürüyor. 

Başta Demirel olmak üzere bütün MC liderleri, bütün burjuva sözcüleri 
DGM'lerin işçi sınıfı ile bir ilgisi olmadığını tekrarlıyor. Mahkemelerdeki dava 
istatistiklerine dayanarak DGM'lerin işçilerle bir ilgisi olmadığını kanıtlamaya 
çalışıyor. işçiler, DGM'lerin işçi sınıfına yöneldiğini bilerek direnişe geçti
ler. Bir anlamda kendiliğinden direnişe geçtiler. 1970 Haziran Direnişinden 
daha ileri özlemlerle, daha geri bir örgütsel düzeyde, daha büyük bir yaygınlık 
ve kararlılıkla harekete geçtiler. Eylül Direnişinin özünü, burjuvazi anladı. 
Hem hücuma geçmesi, hem de "hedef saptırması" gerekti. Hem de elde ettiği 
kazanımları bir süre gizlernesi gerekti. 

Ana Muhalefet Lideri, Eylül Direnişinden sonraki işe sonvermclcr üzeri· 
ne, "devlet" ile "bazı işverenlerOlarasında karşılaştırma yaptı. Devletin, bazı iş
verenlerden daha insafsız olduğunu ileri sürdü. Devlet işletmelerinde toptan 
işten çıkarmalara karşın özel işletmelerde seçme işten çıkarmalar yapılmasına 
dayanarak. Bu dayanağın herhangi bir dayanağı olmadığını söylemek gerek. 
Bir keı devlet işletmelerinde üretimin uzun süre durması, tek tek kapitalist
leri ilgilendirme.t. Ikincisi Lenin, Rusya'da Kapitalizmi incelerken gö.tledi: 

işçilerin toplum yaşamındaki ağırlığı, sayılarının oransal ağırlığından çok 
daha yüksek. Bu toplum düzeyinde olduğu kadar işyeri düzeyinde de böyle. 
işyeri düzeyinde de bilinçli işçinin, sosyalist işçinin ağırlığı sayısal ağırlıktan 
çok fazla. Bunlar lider işçiler. işyerinde büyük çoğunluk sosyal demokrat ol
sa bile sermayeye karşı mücadelede, bilinçli lider işçiler ön plana çıkıyor. 
Bunlar sürüklüyor. Üçüncüsü, Haziran Direnişinde ve Eylül Direnişindeolduğu 
gibi lider işyerleri beliriyor. Burjuvazi için önemli olan bu bilinçli ve sosyalist 
işçiler oluyor. 

Bursa'da Koç'un Tofaş işyerinde, şimdiye kadar işlerine kesin olarak son 
verilen işçi sayısı 13. Bunların çol( büyük bir çoğunluğu işyeri temsilcisi veya 
baş temsilci. Onüç temsilcinln sekizi Türkiye işçi Partisi üyesi. Bursa'da 
Oyak 'a ait Renault işyerinde şimdiye kadar kesin olarak işlerine son verilen 
işçi sayısı 18. Temsilci veya baş temsilci. Onsekiz işçinin ondördü Türkiye 
Işçi Partisi üyesi. Bu, bir örnek. Bu örnekten yalnızca TIp üyelerinin atıldığı 
sonucu çıkarılmamalı. Ama kesinlikle çıkarılacak sonuç şu; Atılan işçilerin 
çok büyük bir çoğunluğu Tlp'li olsun olmasın, bilinçli ve sosyalist işçiler. Bir 
de şunlar: Emeklilikleri yaklaşmış, dolayısıyla kıdem tazminatları yükselmiş 
işçiler. işçiler, kıdem tazminalsız atılıyor. Burjuvazi, siyasal kazanımiMının 
yanında ekonomik kazançlarını da ihmal etmiyor. 

Bazı işverenlerin insaflı davranması gibi bir sorun yok. Kapitalist işçisiz 
yapamaz. işçisiz sömürü olur mu? Burjuvazi için önemli olan zaman kazan
mak. Sınıf kavgasının giderek gerginleşıiği bir zamanda bilinçli işçileri, işye· 
rinden uzaklaştırmak. Burjuvazi, bilinçli işçiler olmadıkça işçi sınıfı ile NŞ 
edebileceğini umuyar. Feodal ile kapitalist arasında en belirgin farklardin 
birisi burada çıkıyor. Feodal, fırsatı eline geçirirse, can düşmanını kendi top· 
rağına mahkum ediyor_ Kapitalist ise işsizliğe mahkum ediyor. Çünkü işçile
rin dışına itilmiş

· 
bilinçli işçilerin fazla etkin olamayacağını biliyor. Atılan· 

ların yerine çok daha fazla sayıda yenilerinin geleceğini de biliyor. Ama bur· 
juvazi için önemli olan zaman kazanmak. 

Kısa dönemde en büyük kazançlardan birisi bu. Bunun dışında önemlice 
bir kayıp da var. işçi sınıfının sayıca arttığı, bilinçce ilerlediği bir zamanda 
burjuvazi daha ince oyunlara muhtaç. Bir zamanlar goşizmi kullandı. Burjuva· 
zi bu silahı hala kullanmak istemekle birlikte goşizm etkinliğini yitirmeye 
başladı. işçi sınıfının bilinçce ilerlediği bir aşamada sendikalizm ortaya çıktı. 
Rastlantı değiL. Goşizm, terörizmi n bugünkü görünümü. Sendikalizm de eko
nomizmin bugünkü görünümü. Biri giderken diğeri ön plana çıkıyor. Bir rast· 
lantı değiL. Çünkü "bu ikisi arasında rastlantısal değil zorunlu ve ayrılmaz 
bir bağlantı var." (Lenin, Ne Yapmalı, Ingilizce, sayfa 74) . 

Goşizm ve sendikalizm aynı başlangıç noktasına sahip. Ikisi de işçi sını· 
fının siyasal gücünü küçümser. Işçi sınıfı içinde siyasal örgütlenme gereğini 
rcddeder. Üstelik ekonomizm ya da sendikalizm "bilinçli unsurların" rolünü 
küçümseyerek, istese de istemese de "işçiler üzerinde burjuva ideolojisinin 

etkisinin güçlenmesine" yol açar. (Lenin, Ne Yapmalı, sayfa 39) Bu yüzden 

sendikalizm, belli aşamalarda kullanabileceği bir silah olarak ortaya çıkar. 

Türkiye'de son zamanlarda sendikalizmi ön plana çıkarmak isteyen eği
limler canlandırıldı. Eylül Direnişi, işçi sınıının siyasal örgütünün yönlendiri. 

ci ve örgütleyici işlevini hiç bir ekonomik mücadele örgütünün dolduramaya

cağını ortaya çıkardı. Burjuvazi, bütün kazanımlarına karşın böyle bir kayıp· 

la karşı karşıya geldi. Bu kaybın meyvelerini vermemesi ancak daha genel bir 

hücumla mümkün. Fabrika düzeyinde işçi sınıfının değerlendirme yapmasın· 

dan, kayıp ve kazanımları tartmasından korkmak gerek. Korku var. Korkudan 

doğan hücum da var. Ama çare değiL. 

geçti. Burjuvaziyi korkuıan, Eylül direnişinin biçimi, yön
örgütlenme düzeyi değiL. Direnişin yansıttığı özlem ve direnişçi 

kararhlıkları. Korku, işçi sınıfının özlem ve kararlılığını, Profılo 
kayıplarla da olsa ortaya koymasında" ileri geliyor. Korku, 

oyunların, beklenenden çok daha hızlı biçimde ortaya çıkmasından 

işçilerinin direnişi sürerken, birden bire banka soygunları artmaya 
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ihtiyacını duyuyor. Goşizm, gücünü ve alanını yitirmekle birlikte 
etkin silahlarından birisi olmaya devam ediyor. 

Direnişi basıırıldı. Perşembe günü kanla bastırıldı. Olaylar, saat 
günü Töb-Der kapatıldı. Pazartesi günü yapılan "DGM'ye 

gerekçesiyle. Diğer demokratik kütle örgütlerinin de kapatı
ediliyor. Aynı gün işçi direnişlerinin yanında yer alan "aç çöpçü 

toplayamaz" diyen Ankara'nın ilerici Belediye Başkanı da 
görevinden alınıyor. Yasalara aykırı olarak. MC, ne devrimci öğretmenleri, ne 

ve teknik elemanları ne de Ankara Belediye Başkanını yıldı
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süre gizlernesi gerekti. 

Muhalefet Lideri, Eylül Direnişinden sonraki işe sonvermclcr üzeri· 
"bazı işverenlerOlarasında karşılaştırma yaptı. Devletin, bazı iş
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Bursa'da Koç'un Tofaş işyerinde, şimdiye kadar işlerine 
verilen işçi sayısı 13. Bunların çol( büyük bir çoğunluğu 
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Oyak 'a ait Renault işyerinde şimdiye kadar kesin olarak 
işçi sayısı 18. Temsilci veya baş temsilci. Onsekiz işçinin 
Işçi Partisi üyesi. Bu, bir örnek. Bu örnekten yalnızca TIp 
sonucu çıkarılmamalı. Ama kesinlikle çıkarılacak sonuç 
çok büyük bir çoğunluğu Tlp'li olsun olmasın, bilinçli ve 
de şunlar: Emeklilikleri yaklaşmış, dolayısıyla kıdem tazminatları 
işçiler. işçiler, kıdem tazminalsız atılıyor. Burjuvazi, siyasal 
yanında ekonomik kazançlarını da ihmal etmiyor. 

Bazı işverenlerin insaflı davranması gibi bir sorun yok. 
yapamaz. işçisiz sömürü olur mu? Burjuvazi için önemli 
mak. Sınıf kavgasının giderek gerginleşıiği bir zamanda 
rinden uzaklaştırmak. Burjuvazi, bilinçli işçiler olmadıkça 
edebileceğini umuyar. Feodal ile kapitalist arasında en 
birisi burada çıkıyor. Feodal, fırsatı eline geçirirse, can 
rağına mahkum ediyor_ Kapitalist ise işsizliğe mahkum 
rin dışına itilmiş

· 
bilinçli işçilerin fazla etkin olamayacağını 

ların yerine çok daha fazla sayıda yenilerinin geleceğini 
juvazi için önemli olan zaman kazanmak. 

Kısa dönemde en büyük kazançlardan birisi bu. Bunun 
bir kayıp da var. işçi sınıfının sayıca arttığı, bilinçce ilerlediği 
burjuvazi daha ince oyunlara muhtaç. Bir zamanlar goşizmi 
zi bu silahı hala kullanmak istemekle birlikte goşizm 
başladı. işçi sınıfının bilinçce ilerlediği bir aşamada sendikalizm 
Rastlantı değiL. Goşizm, terörizmi n bugünkü görünümü. 
nomizmin bugünkü görünümü. Biri giderken diğeri ön plana 
lantı değiL. Çünkü "bu ikisi arasında rastlantısal değil 
bir bağlantı var." (Lenin, Ne Yapmalı, Ingilizce, sayfa 74) 

Goşizm ve sendikalizm aynı başlangıç noktasına sahip. 
fının siyasal gücünü küçümser. Işçi sınıfı içinde siyasal 
rcddeder. Üstelik ekonomizm ya da sendikalizm "bilinçli 
küçümseyerek, istese de istemese de "işçiler üzerinde 
etkisinin güçlenmesine" yol açar. (Lenin, Ne Yapmalı, sayfa 
sendikalizm, belli aşamalarda kullanabileceği bir silah olarak 

Türkiye'de son zamanlarda sendikalizmi ön plana çıkarmak 
limler canlandırıldı. Eylül Direnişi, işçi sınıının siyasal örgütünün 
ci ve örgütleyici işlevini hiç bir ekonomik mücadele örgütünün 
cağını ortaya çıkardı. Burjuvazi, bütün kazanımlarına karşın 

la karşı karşıya geldi. Bu kaybın meyvelerini vermemesi 
hücumla mümkün. Fabrika düzeyinde işçi sınıfının değerlendirme 

dan, kayıp ve kazanımları tartmasından korkmak gerek. Korku 

doğan hücum da var. Ama çare değiL. 



TURKiYE'DE YIJRIJYIJS 

KORKU SERMAYE 
DAGLARINI BEKLİYOR 

GeçtiRimiz haftanın Çarşamba günü 
Ankara'da Bayındır Sokaktaki görkemli 
bir binanın ikinci katında köşeli "O" 
harfi şeklindeki masalann başında şu şe
kilde konuşmalar geçiyordu: 

"- Başkan, benim yıllık izinde bu· 
lunduRum bir sırada Muhasebe Müdür
hlRiine taHrnat vererek 600 bin lira kı· 
dem tazminatı aJmıştır._." 

". Paranın, arkadaşımızın bulunma
dıRı bir sırada bana ödenmesi bir Lesa
dürtür. Aldıtım parayı harcamış bulunu
yorum. Bu nedenle iade etmem mümkün 
deRiidir ... " 

Türk-Iş Genel Merkezinin ikinci ka
tındaki ıcra Kurulu toplantısında Halil 
Tunç, kendisini suçlayan Mali Sekreter 
ömer Ergün'e karşı kendisini böyle sa
vunurken, aynı gün bir Ist.anbul gazete
sinde, kadim bir sendikacı, 12 Mart'tan 
sonratutuklu kaIdıRı 26 günün anılarını 
açıklıyordu. 

ESKI DEFTERLER 

Kemal Türkler, bu 26 günlük tutuk· 
luluk devresinin bir tutuklama olmaktan 
çok, bir "misafirlik" ya da bir "tatil" 
oldütunu anlatıyordu. Çünkü bu süre 
içerisinde kendisi hiç sorguya çekilme
miş, ifadesine başvurulmamıştı. Dahası, 
kendisine tutuklulu'u hatırlatılmayacak 
şekilde davranılmış, "en ince teferruata 
kadar ellerden gelen" kendisine yapıl
maya çaJışllmıştı. 

Türk-Iş ıcra Kurulu toplantısında 
konuşulanlar "kol kırılır, yende kalır" 
kabilinden şeylerdi ama diger konuşma
nın hangi amaç ve niyetlerin ram pasın
dan hareketlendilti bir hayli düşündüru
cüydü. 

ı EKIM TAARRUZU 

Türkiye aynı (Ünlerde ani bir gerili
me giriyor, sermaye cephesi, kan tut
muşçasına işçi sınıfına karşı saldırıya 
geçiyor, demokratik güçlere karşı sindir
me harekatının yeni bir bölümü devreye 
sokulurken, anayasa ve yasalar açıkça 
ayaklar altı ediliyordu. Ankara halkının 
ezici oylarıyla belediye başkanlıRına 
seçtigi Vedat Oalokay, yaka paça görev
den alınmak isteniyordu .. 

önceki haftalarda, kalk borusunu 
Türkiye Işveren Sendikaları Konfederas· 
yonunun çaldıRı hücum geçtiA:imiz haf
ta ilk kurbanını Istanbul'daki yilıit Pro· 
filo işçileri arasından seçiyordu. 

DGM'Iere karşı girişilen grev eyle
mine öncüliik ettikleri iddiasıyla fabrika· 
daki işlerine son verilen arkadaşlarının 
tekrar işe alınması için direnişe geçen 
Profilo işçileri, polis ve jandarma lara
rından kuşatılıyordu. Saatler süren dire
niş sonunda işçi sınıfı Yakup Keser 
adındaki işçiyi şehit veriyordu. 

Cephenin önceki hafta sonunda 
DGM konusunun süruncemede kalmasın' 
dan oturu histeri krizine girdiai hatta 
konunun uzamasından oturu sadist bir 
harekat yorungesi benimsedilti açıkça 
gorulmuştu. 

Işçi sınıfına, demokrasiye karşı, ile
rici ve yurtsever güçlere karşı amansız 
bir saldırı hazırlılıının planlandıgı ayan 
beyan belli de oluyordu. 

Sermaye cephesince girişilen insan
lık dışı taarruzun gerek hazırlanış, ge
rekse saklanamayacak ölçüde hantal öl
çülerde sahneye surülüşüne bakıp i�ren· 
memek miimkun deRiidi. 

Nitekim, geniş çapta başlatılan sal· 
dırı harekatı, halk tarafından şiipheye 
yer verilmeyecek biçimde mahkum edil· 
di. 

Çeşitli biçim ve anlatımlarla dile ge· 
tirilen tepkilPr halk arasında yaygın bo
yutllirda yeşermekte gecikmedi. 
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DIPTEN GELEN SESLER 

Her bir halkası birbiriyle organik 
baitlantılar kuran olaylar zincirinin ilk 
haJkasl, Ankara'da Millet Meclisinde 
DGM yasa önerisi üzerindeki görüşmele
ri ve aynı gün Istanbul'daki Profilo sal
dırısını çerçeveliyordu. 

Aynı günlü gazetelerde, Eskişehir 
Cumhuriyet SavcllıRı tarafından aranılan 
ama bir türlü bulunamayan (!) Ülkü 
Ocakları Başkanı Ali Batman adındaki 
MHP militanının bir şikayeti de yer alı
yordu. Sermayebeslemeleri adına bu ço
cuk hiikümeti suçluyordu. Çünkü hükü
met "saitı ve solu dengede tutmak gibi 
bir ganetin içinde" bulunuyordu! 

Bu sözler, haJk arasındaki bir te· 
kerlemeyi doQ'ruluyordu. "Çocuktan al 
haberi" hiç de bir yana itilecek gibisin
den söz degildi! .. 

Nitekim aynı gün, yapılan Bakanlar 
Kurulu toplantısında Alpaslan Türkeş'in 
"asayiş" sorunu üzerine b:r hayli fazla 
egildigi ve bu gösteriyi diRer heyecanlı 
katılmaların izledigi haber veriliyordu. 

SERMA YE, KORKU 
IŞBIRllGI 

Cephenin büyükbaşı, sermayenin 
korku sesleri veren kalp atışlarını, cephe 
toplantısında, somut saldırı ve antide· 
mokratik girişim pirizine, kararlar kor
donu halinde sokmayı beceriyordu. 

Bu arada MSP'nin sıkıyönetim ko· 
nusu uzerinde duydufj:u endişeler izale 
ediliyor, tesbihçi ortak, birgün sonra 
'Turkiyc'de şimdiye dek görülmemiş ka
rarların uygulayıcılıA:ı rolünu yü kı eniyor' 
du. 

Cephe, bu görünümüyle kanlı armq
niyi saltlıyordu Aynı gun işçi sınıfı saf
larında öldürtülen Yakup Keser'in kanı' 
nın kurumayscagı, cephe sofrasını allak 
bullak etmeye yetmişti. 

Hiç vakit geçirilmeden yarın, yani 
"Mübarek" Cuma günü, bir gün önce işçi 
sınıfının baRrına yöneltilen silah TöB· 
DER'e, daha sonra da başkentin demok· 
rat, ilerici Belediye Başkanı Vedat Da
lokay's çevrilecekti.., 

Bunlar rsslanlı deRiidi ve eeı>heci 
ortaklar, Yakup Keser'in kanı uzerine 

açtıkları sofrada, demokrasiye karşı gi
rişt.ikleri yıkıcı eylemin planlarını hazll'
lamışlardı.. 

TOPLAR ANKARA'YA 
ÇEVRILIYOR 

Nitekim bir giin sonra, önce Vedat 
Dalokay'ın görevinden atındıgı teblig 
edilecek, daha sonra da TöB-DER Genel 
Merkezi basılarak mühürlenecekti.. 

Yerel yönetimlerin demokratik bir 
yapıda, halkın her gün çlR gibi büyüyen 
desteRiyle ulaştlRı boyutlardan korkuya 
kapılan sermaye cephesi, Dalokay'ı gö
revden alırken, Anayasa ve yasa gerek
lerine uymaya bile gerek görmemiş, "Ali 
kıran baş kesen"liRini açıkça ilan etmiş· 
ti .. 

Anayasa'nın 116. maddesi ve 1580 
sayılı Belediyeler yasasının 91. madde
sinde belediye başkanlarının görevden 
alınış hal ve yolları bildirilmişti. Bu an
cak "yargı yolu" ile mümkündü. Ama 
cephenin genç zaptiye nazırı için "yargı 
yolu" ile ayak yolu pek farketmiyordu. 

HALKıN TEPKISI 
Başkentte oldutu kadar bütün Tür

kiye'de bomba ,ibi patlayan haber daha 
sonra başkent.teki belediye binası önün
de haJk tarafından destekleme ,österili 
şeklinde devam ediyordu. 

Binlerce Ankara'lı haberi duyarduy
maz, 9 AraJık 1975 ,ünü ezici oylanyla 
yerel yönetimin başına ,etirdikleri Ve
dat DaJokay'l selamlarnaRa koşmuştu. 

Cephenin bu haber karşısında takın
dıRı tavır ise kendisine pek yakı,ıyordu. 
Panzerler belediye binasına giden yollan 
kolaçan ediyordu! .. 

Belediye binasının önündeki kaJaba
lık "Kahrolsun faşizm" diye haykınyor
du. 

Dalokay halkın yanında olmanın 
onurunu yaşıyordu ve sorulduRunda da, 
kendisi hakkındaki işlemi "maskaralık" 
olarak nitelendiriyordu ... 

Dalokay'a karşı cephe tarafından 
öteden beri girişilen saldırı son haftalar
da azgınlık ölçülerine vardırlimıştı. 

Bu arada Belediye temizlik işçileri' 
nin grevi ve Dalokay'ın grevi destekle· 

TIp GENEL BAŞKANı BEHicE BORAN'IN SON PROFILO OLAYLARı 
ÜZERINE BASINA VERDj(�1 DEMEÇ 

"MC iktidarı ve sınıfsal dayanağı tekelci büyük sermaye, DGPw"'lere iliş
kin kanun tasarısı yesilesiyle demokratik hak ye özgürlüklere doludizıi" hü
cuma gcçmişlerdir_ Bunlar ne derece dillerinden "öıgürlükçü demokrasi" de
yimini düşürmüyorlarsa, O derece aslında özgürlüklere, emekçi halkın ekono
mik sosyal haklarına düşm,lndırlar. Demirel "mala Larar Yermekten" dem vur, 
,nakıadır. Kim sebcp oluyor bu zarara? Kendilerinin uyguladıiı politika. A�d 
soru da şu: "Mala zarar önemli de cana kıyma, işçilerin hayati çıkarlarını IiIS

petme önemsiz mi?" Demirel ye büyük sermaye için hiç kuşkusuz öyle. Ot

mirel bu demeciyle; Profilu patronu, işçileri cmeği ye c.tnındiln eden s.ıldırı
larıyla, "malı", insan hayatından YC haklarındJn üstün tutuklarını bir kere da
ha gösterdiler. 

Büyük sermaye son günlerde işçi sınıfına savaş açmd konusunda aldıgı 
kararları şimdi uygulamaya geçmiştir. Profilo olayı bu genel stratejinin somut 
bir uygulamasıdır. Demirel de sermaye diktatörlüğünün hukuksal kıllğı DGM 
KANUNUNU Mcclis'ten çıkartmılk ıçin caııını dişine ıakmış IIBraşmaktadır, 
Bu saldırı YC uğraşlar hezimete uğraınaya Illahkümdur. Türkiye'deki de-mokrı
tik gelişme, işçi stfufınıtllO demokratik hak ve özgürlükleri savunımda ur.ırh
Iığı unların getirmek istediideri rejimi kursaklarında bırakac.ı.ktır. F.ışizme ıe
çit yok." 
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iZMiR 
ALİAGA'YA AP· MHP BELGESI 

İLE İşçİ ALıNıYOR 

ALIACA'DA BÜTÜN ıŞÇiLERIN ış AKıTLERI 

FESHEDILMIŞ OLMASıNA RACMEN ıŞÇiLE

RIN öNEMLI BIR BÖLÜMÜNE IŞBAŞı YAPTI

RILACAKTıR. ANCAK. TASFIYESI PLANLA

NAN MILITAN VE ÖNCÜ ıŞÇiLER BU UYGU

LAMANıN DıŞıNDA TUTULACAKLARDIR. 

ÖRGÜTLEYICI NITElıCı OLAN MILITAN 

KADROLARDAN KOPARILARAK IŞE BAŞLA

TıLACAK OLAN ıŞÇiLER ISE. DURMADAN 

IŞE ALINAN SILAHlı FAŞISTLERIN BASKı

LARı ILE KARŞIKARŞıYA BıRAKıLACAK

TıR. BURJUVAZI, BU PLANI UYGULAMAYA 

ÇALıŞMAKTADıR. 

ALIACA'DA HALEN YÜZÜN ÜZERINDE sI

LAHlı KOMANDO VAR. ıŞ AKıTLERI FES

HEDILEN ıŞÇILERDEN BIR KıSMıNA IŞE 
DAVET MEKTUPLARı GELDICI SÖYLENIYOR. 

ıŞÇILERIN BIRLlCIKIRILMADlCISÜRECE RA-
FINERIYI FAŞISTLEŞTIRMEK MÜMKÜN DE-
CIL. BUNU ıŞÇILER DE, KARŞI TARAF DA 
BILIYOR. 

VEDAT PEKEL ıZMIR 'den bildiriyor. 

Seydişehir ve Tariş olayım henüz 
belleklerden silinmedi. Önemini ve taze
lieini koruyor. Devletin bütün katlannda 
destek gören faşist komandolar pervasLZ
ca saldınyor, cana kıyıyor. Tek başlan· 
na faşist komandolann hiçbir kıymet-i 
harbiyesi yok. Güçleri MC hükümetin· 
den ve devlet desteeinden geliyor. Bu 
durum faşistlere aynca moral üstünlük 
de saehyor. Seydişehir bu nedenlerle 
düştiL Tariş bu nedenlerle düştiL Ve bu 
iki olay faşistlere ıengin deneyler ka· 
zandırdı. 

GöRÜLMEMIŞ UYGULAMA 

Şimdi sıra Aliaea Rafinerisinde. İş. 

çilerin DGM 'ye karşı giriştikJeri protes· 

to eylemlerini fırsat bilen faşinn güçler 
açıktan saIdınya geçtiler. Oyunun ak
törleri arasında MHP ve AP başta geli· 
yor. Faşizm tezgahçıheını yalnızca 
MHP'de görenler, artık gözlerini açmaJı 
ve AP'ni, onun da ardındaki burjuvaziyi 
görmelidirler. 

Basında yer Rldıeı üzere protesto 
eyleminden sonra rafineride çaJışan işçi. 
lerin tümünün Iş akitleri feshedildi. Böy
le bir uygulama hiç bir yerde görülme
di. Daha sonra rafinerinin idari kademe
lerinde, amaca uygun deeişiklikler yapıl
dı. Dieer işkollanna göre deeişik özel
likler taşıyan ve kalifiye işçi oranı hay· 
ii yüksek olan rafinerinin, yeni, sıra iş
çileri ile çRlıştınlamıyacaeınl işçileri so· 
kaea atanlar da biliyorlardı. İşin bu 
yönü hayli ilginçtir. İşçilerin bir kaç 
günlük protesto eyleminde ortalıeı toza 

MAHKEME KANAlıYLA ALDI(;IMIZ TEKZIPTIR. 

YURUYUŞ DERGISI 
YAZIIŞLERI MUDURLUGU'NE 

A N K A R  A 

Sayın Derginizin 241811976 tarih ve 
72 sayılı baskısının LL. sayfasında yer 
alan ve "5 KIşILIK ıŞ CINAYETI 
SARI SENDIKA YONETICILERI VE 
IŞVERENCE ORTBAS EDILMEK Is
TENIYOR." başlıeını taşıyan imzasız 
yazının gerçekle ilgisi olmayan, maksat· 
Iı, indi ve keyfi olarak kRleme alındıeı 
meydandadır. Olay gerçekten üzücü ve 
elem vericidir. Ancak, gerçekleri deliş· 
lirerek neşredilen yazıda son derece üzü
cüdür ve tamamen tertiplir. 

Yazını son paraerarında şahsımla il
gili olarak " ... Sendikanın Genel 8aşkan 
Vekili Maher SEÇER Genel Müdür Kaya 
ÇAKMAKÇI ile birlik'" Antalya'da eR
lenlyorlar. Güney sahillerinde, sözde işçi 
temsilcisi Mahir SEÇER, ölümleri 
kutlarcasına ... " şeklindeki ifadeler ise 
kasıtlı, basitçe mantık dışı" iCadelerdir. 
Antalya YSE İşçisinin yakından tanıdı-
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eı eski Bölge Müdürleri yıııık izindeki 
Genel Müdür Onuruna verdikleri akşam 
yemelinde, seminer nedeniyle orada bu
lundutumdan bende davet edildim. An
cak, gerçekten işçi yanlısı ve Antalya 
YSE işçisinin işçi babası olarakvasnan
dırdıeı Genel Müdür de hepimiz gibi ziA 
yadesiyle üzülmüş ve birlikte olayla il
gilenilmiştir. Akşam yemeelnde YSE 
işçisi sendikacısı ve genel müdürü olayı 
kutlamadıkları gibi üzünUisünü paylaş· 
mış ertesi günde telsizle olay hakkında 
geniş bilgi alınıp gerekli her türlü kanuni 
işlemin yapılması öngörülmüştür. 

Gerçekten olayla ilgilenrnek istiyor· 
sanız yapılan yasal işlemler ve özel yar· 
dımlar hakkında her an bilgi verıneye 
hazınm. Yeterki hakikatler tahrif edil· 
mesln, masumane duygular sömürülme· 
sin. 

Bilgilerinizi ve gereeini rica ederim. 

Saygılanmla, 

Mahir SEÇER 
KOYYSE.lş SENDIKASı 

GENEL BAŞKAN V. 

duma na kalanlar, rafinerinin aylarca ça· 

Iışmamasını, göze alabiHyorlar. Hatta ra· 

finerinin kendisini tehlikeye almaktan 
çekinmiyorlar. Rafineride çalışan ve 
şimdi işten atılmış olan işçiler Sovyet· 
ler Birliel'nde ve Türkiye'deki dieer ra· 
finerilerde eeitim görmüş uzman işçiler. 
Bu işçilerin yerlerinin doldurulabilmesi 
kesinlikle mümkün deeil. O halde hesap 
nedir? Ne yapılmak isteniyor? 

I-IEDEF: MILITAN ıŞÇILER 

Bütün işçilerin iş akiUeri feshedil
miş olmasına raemen, işçilerin önemli 
bir bölümüne işbaşı yaptınlacaktır. An· 
cak, tasfiyesi planlanan militan ve öncü 
işçiler bu uygulamanın dışında tutula· 
caktır. örgütleyici niteliei olan militan 
kadrolardan kopanlarak işe başlatılacak 
olan işçiler ise, durmadan işe alınan si
lahlı faşistlerin baskılan ile karşılaşacak
lardır. Ve böylece toplu sözleşme arefe· 
sinde bulunan rafineriden DISK çıkartı· 
lacaktır. Tutar mı bilinmez. Ama hesap 
bu. Ne ki bütün bu hesaplan aJt üst ede· 
bilecek bir unsur var. Rafineri işçileri 
DGM 'ni protesto eylemleri sırasında son 
derece disiplinli ve örgütlü davranmala-

YURUYUŞ DERGISI 
YAZIIşLERI MUDURLUGU'NE 

A N K A R  A 

Derginizin 1 .8.1976 gün ve 71. sayı· 
sının 6. sayfasında yer alan (LODUM· 
LU'DAKI GOÇUKTEN MHP'LI MU
HENDIS SORUMLUDUR.) başlıklı ya
zıda ismimden bahsediterek, hakikatle il
gisi olmayan ve kasıtlı ifadeler kullanıl· 
mıştır. "KöYYSE.lş Sendikası Genel 
Sekreleri Nazım ÇAKIROOLU işvere
nin suçlulueunu örtbas etmek, Işçilere 
baskı yapmak Için elinden geleni esirge
mediler." denilmektedir. Ayrıca işçiler 
kanala tarafımdan zorla sokuldulu ifade 
edilmektedir. 

Hadise şöyledir: Sendikamıza bir 
yerden telefon ettiler, Lodumlu'da bir 
göçük oldueu ve 5 göçük altında 
kaldıeı bildirildi. Genel Başkan Sadık 
öZKAN ve ben hemen hadise mahalline 
gittik. ölenlerin üç tanesi çıkarılmış dj· 
Rer ikisinin de çıkarılmasına çılışılmakta 
ldl. 

Biraz sonra Savcı geldi. llgililer-

nyla dikkati çektiler. tşçiler direniş sı

rasında rannerinin dışına süıi.ilerek bir

lik ve dayanışmaları bozulmak istendi. 

Sendikaları ile çok canlı ba�lan olan 

işçiler bu oyuna gelmediler ve rafıneri 

dışında da kararlı tutumlarını sUrdürdjj· 

ler. Şu anda da sendika-işçi ilişkileri 

canlı bir biçimde sUriiyor. Sendikanın 

lzmir şube yöneticileri sorunu kavramış 

kişiler. Bu durum sonuna kadar koru na

bilirse raşist güçlerin oyunlannı boşa Çı

karmak kolaylaşacaktır. 

IŞE AlıNMA LISTELERI 

Şimdi rafineriye iş için müracaat 
edenler, kapıda mevcut listelerden isim· 
leri bulunarak · varsa tabii · işe alınıyor
lar. Listelerden biri AP tarafından diReri 
ise MHP tarafından hazırlanmış. MHP 
listeleri Olkü Ocaklan ile Ulkücü İşçiler 
Demeli tarafından düzenleniyor. AP'nin 
listeleri ise Menemen Belediye Başkanı, 
bir encümen azası ve AP milletvekili YÜ
cel Diri k marifetiyle yapılıyor. Listeye 
eklenecek isimler Menemen AP Ilçe 
binasında kaydediliyor ve buradan AP· 
MHP ve MSP arasındp. kontenjanlar ay· 
rıldıeı söyleniyor. Kendilieinden rafine· 

den ifade almaya başladı. Iık ifade gö
çükten kurtulan ismini bilmedieim bir 
işçiden alınıyordu. Bu sırada ismini bil
medieim fakat o inşaatın sürveyanı olan 
şahıs, irade verene itiraz etti. Savcıya 
"arkadaş ölenler insandır, kedi yavrusu 
deeil, nasıl ifade vennesini istiyorsun? 
Verilen ifade işine gelmedi mi?" dedim. 
Eeer hadisenin örtbM edileceeini sanı· 
yorsanız Rldsnıyorsunuz. Sendikamız 
hadiseyi sonuna kadar takip edecek, ge
reeini yapacaktır. O zaman Genel Baş
kan Sadık öZKAN müdahale etti, "Ca· 
kıroeıu münakaşaya yüzum yok, savcı 
işe el koymuştur. Biz gerekeni Sendika 
olarak yaparız" dedi. Hadiseye Lodum· 
lu'da çalışan tüm işçiler şahittir. 

Işverenin suçlulueunu örtrnek ve iş
çilere baskı yapmak bu muduı1 Gazete 
Intişar eden yazı ile hakikatin ilgisi yok. 
tur. Ancak bazı çıeırtkanlar şahsiyelim· 
le oynamak ve kişilieime taarruz anlamı· 
nın dışında hiç bır anlam taşımamakta-
dır. Nazım ÇAKIROGLU 

KOYYSE-Iş SENDIKASı 
GENEL SEKRETERI 

ALIACA'DA HALEN YÜZÜN ÜZERINDE sI

KOMANDO VAR. ıŞ AKıTLERI FES
ıŞÇILERDEN BIR KıSMıNA IŞE 

MEKTUPLARı GELDICI SÖYLENIYOR. 
BIRLlCIKIRILMADlCISÜRECE RA-
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açıktan saIdınya geçtiler. Oyunun ak
törleri arasında MHP ve AP başta geli· 
yor. Faşizm tezgahçıheını yalnızca 
MHP'de görenler, artık gözlerini açmaJı 
ve AP'ni, onun da ardındaki burjuvaziyi 
görmelidirler. 

Basında yer Rldıeı üzere protesto 
eyleminden sonra rafineride çaJışan işçi. 
lerin tümünün Iş akitleri feshedildi. Böy
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lerinde, amaca uygun deeişiklikler yapıl
dı. Dieer işkollanna göre deeişik özel
likler taşıyan ve kalifiye işçi oranı hay· 
ii yüksek olan rafinerinin, yeni, sıra iş
çileri ile çRlıştınlamıyacaeınl işçileri so· 
kaea atanlar da biliyorlardı. İşin bu 
yönü hayli ilginçtir. İşçilerin bir kaç 
günlük protesto eyleminde ortalıeı toza 

KANAlıYLA ALDI(;IMIZ TEKZIPTIR. 

MUDURLUGU'NE 

1811976 tarih ve 
sayfasında yer 

CINAYETI 
YONETICILERI VE 

EDILMEK Is
taşıyan imzasız 

olmayan, maksat· 
kRleme alındıeı 

gerçekten üzücü ve 
gerçekleri deliş· 

son derece üzü

paraerarında şahsımla il
Genel 8aşkan 

eı eski Bölge Müdürleri yıııık izindeki 
Genel Müdür Onuruna verdikleri akşam 
yemelinde, seminer nedeniyle orada bu
lundutumdan bende davet edildim. An
cak, gerçekten işçi yanlısı ve Antalya 
YSE işçisinin işçi babası olarakvasnan
dırdıeı Genel Müdür de hepimiz gibi ziA 
yadesiyle üzülmüş ve birlikte olayla il
gilenilmiştir. Akşam yemeelnde YSE 
işçisi sendikacısı ve genel müdürü olayı 
kutlamadıkları gibi üzünUisünü paylaş· 
mış ertesi günde telsizle olay hakkında 
geniş bilgi alınıp gerekli her türlü kanuni 
işlemin yapılması öngörülmüştür. 

Gerçekten olayla ilgilenrnek istiyor· 
sanız yapılan yasal işlemler ve özel yar· 
dımlar hakkında her an bilgi verıneye 
hazınm. Yeterki hakikatler tahrif edil· 
mesln, masumane duygular sömürülme· 

duma na kalanlar, rafinerinin aylarca ça· 

Iışmamasını, göze alabiHyorlar. Hatta ra· 

finerinin kendisini tehlikeye almaktan 
çekinmiyorlar. Rafineride çalışan ve 
şimdi işten atılmış olan işçiler Sovyet· 
ler Birliel'nde ve Türkiye'deki dieer ra· 
finerilerde eeitim görmüş uzman işçiler. 
Bu işçilerin yerlerinin doldurulabilmesi 
kesinlikle mümkün deeil. O halde hesap 
nedir? Ne yapılmak isteniyor? 

I-IEDEF: MILITAN ıŞÇILER 

Bütün işçilerin iş akiUeri feshedil
miş olmasına raemen, işçilerin önemli 
bir bölümüne işbaşı yaptınlacaktır. An· 
cak, tasfiyesi planlanan militan ve öncü 
işçiler bu uygulamanın dışında tutula· 
caktır. örgütleyici niteliei olan militan 
kadrolardan kopanlarak işe başlatılacak 
olan işçiler ise, durmadan işe alınan si
lahlı faşistlerin baskılan ile karşılaşacakTariş karşılaşacakTariş bu karşılaşacakbu nedenlerle karşılaşacaknedenlerle 
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sinde bulunan rafineriden DISK çıkartı· 
lacaktır. Tutar mı bilinmez. Ama hesap 
bu. Ne ki bütün bu hesaplan aJt üst ede· 
bilecek bir unsur var. Rafineri işçileri 
DGM 'ni protesto eylemleri sırasında son 
derece disiplinli ve örgütlü davranmala-

YURUYUŞ DERGISI 
YAZIIşLERI MUDURLUGU'NE 

A N K A R  A 

Derginizin 1 .8.1976 gün ve 71. sayı· 
sının 6. sayfasında yer alan (LODUM· 
LU'DAKI GOÇUKTEN MHP'LI MU
HENDIS SORUMLUDUR.) başlıklı ya
zıda ismimden bahsediterek, hakikatle il
gisi olmayan ve kasıtlı ifadeler kullanıl· 
mıştır. "KöYYSE.lş Sendikası Genel 
Sekreleri Nazım ÇAKIROOLU işvere
nin suçlulueunu örtbas etmek, Işçilere 
baskı yapmak Için elinden geleni esirge
mediler." denilmektedir. Ayrıca işçiler 
kanala tarafımdan zorla sokuldulu ifade 
edilmektedir. 
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yerden telefon ettiler, Lodumlu'da bir 

nyla dikkati çektiler. 
rasında rannerinin 
lik ve dayanışmaları 
Sendikaları ile çok 
işçiler bu oyuna 
dışında da kararlı 
ler. Şu anda da 
canlı bir biçimde 
lzmir şube yöneticileri 
kişiler. Bu durum 
bilirse raşist güçlerin 
karmak kolaylaşacaktır. 

IŞE AlıNMA 

Şimdi rafineriye 
edenler, kapıda 
leri bulunarak · 
lar. Listelerden biri 
ise MHP tarafından 
listeleri Olkü Ocaklan 
Demeli nedenlerle Demeli nedenlerle düştiL Demeli düştiL tarafından Ve tarafından Ve bu tarafından bu 
listeleri ise Menemen 
bir encümen azası 
cel Diri k marifetiyle 
eklenecek isimler 
binasında kaydediliyor 
MHP ve MSP arasındp. 
rıldıeı söyleniyor. 

den ifade almaya 
çükten kurtulan 
işçiden alınıyordu. 
medieim fakat o 
şahıs, irade verene itiraz etti. 
"arkadaş ölenler 
deeil, nasıl ifade 
Verilen ifade işine 
Eeer hadisenin 
yorsanız Rldsnıyorsunuz. Sendikamız 
hadiseyi sonuna 
reeini yapacaktır. 
kan Sadık öZKAN 
kıroeıu münakaşaya 
işe el koymuştur
olarak yaparız" 
lu'da çalışan tüm 

Işverenin suçlulueunu 
çilere baskı yapmak 



riye müracaat eden bir işçiye ; kapıda 
görevli bir polis, AP veya MHP'den 
belge getirmesi gerekti�i, eAer böyle bir 
belge getiremeyecekse boşuna uRraş
mamasını öeütlüyor. Bir örnek de Mene
men belediye başkanının (AP 'Ii} yeReni· 
nin belediyedeki işini bırakarak ranne· 
riye işçi olarak ginniş olması. 

AP kanadında olanlar bunlar. Işin 
bir de MHP yanı var. Tariş'de kazandı k
lan tecrübeyi rafineride uygulamak isti· 
yorlar. Olkenin çeşitli yerlerinden derle· 
nen MHP militanlan, ya ygeldikleri ye· 
rin ya da ızmir Olkü Ocaklan'nın düzen
lediRi belgelerle OIkücü ışçiler DemeRi'· 
ne başvuruyorlar. Ulkü Ocal<ları'na baş
vuranlardan ögrenci olanlar, burada, Ege 
üniversitesi öRrenci yurUanna kayıtlannı 
da yaptınyorlar. Böylece tamir gerekçe
siyle boşaltılan yurtlar faşistler tarafın-

dan doldurulmuş olacak. ızmirde ö�· 
renciler içinde bir türlü dikiş tutturama· 
yan faşist komandolar, önümüzdeki ö�· 
renim yılında yurtlan sıçrama tahtası 
olarak kullanmayı ve faktilteleri denetim 
altına almayı planlıyorlar. Olkücü işçiler 
derne�ine başvuranlar, ellerindeki belge· 
ye ra�men, bir sınavdan geçiriliyorlar. 
Teker teker içeriye alınan "referansh" 
faşistlere aşa�ıdaki sorular soruluyor: 

1- Olkücülük nedir? 
2- Milliyetçilik nedir? 
3· Alpaslan Türkeş kimdir? Kısaca 

hayatını anlatınız. 
4· Olkücü devlet düzeni ve ülkücü 

devlet nedir? 
Bu sınavdan geçen ve başanlı ola· 

mayan bir adaya Olkücü Işçiler Derneei 
Başkanı Ferit Kuru tarafından şöyle 

söyleniyor: "Bak kardeşim bize sempati
zan deRiI kadro lazım. Ranneri olmaz 
ama başka bir iş istiyorsan bulalım." 

ALIAGA'YI DÜŞÜRMEK 
KOLAY DEGIL 

Rafıneride şimdilik durum bu. Işye
rinde halen yüzün üstünde silahlı koman
do var. Iş akıtleri feshedilen işçilerden 
bir kısmına işe davet mektuplan geldiei 
söyleniyor. Işçilerin birligi kınlmadıRı 
sürece ratineriyi faşistıeştinnek de, ça
hştınnak da mümkün degil. Bunu işçi
ler de karşı taraf da biliyor. 

Bursa Toraş'da işçilerden tokat yi· 
yen faşistler girişimlerini tıplo Seydişe
hir Alüminyum Tesisleri gibi, Tariş Ip
lik fabrikası gibi bir kamu kuruluşu olan 
Alia�a Rafinerisinde de sürdürüyorlar. 

Rafineriler, gerek ekonominin diRer dal· 
lannı ve gerekse sıradan yurttaşlann 
günlük yaşamlannı doRnuran ilgilendi
ren kilit kuruluşlar olmalan bakımından 
önemli. Burjuvazi, bu denli öneme sahip 
rannerilerden devrimci sendikacllıRı sö· 
küp atmak istiyor. Burjuvazi açısından 
rafinerilerde çalışan işçilere ödenen üc
ret pek önemli deRi!. Rannerilerin tij. 
münde yüksek ücret ödeniyor. Meselenin 
politik yanı aR ır basıyor. Böyle olduRu 
için de rafinerinin uzun süre çalışmama· 
sını göze alarak bütün gücü ile bastınyor. 

Görünüşteki olumsuzlukllıra raR
men ibre, iş akitleri feshedilen işçiler
den yana. Işçilerin birlik ve beraberlik
lerini sonuna kadar sürdünneleri gereki
yor. Işçiler, bunu yapabileceklerini kısa 
süre önce başanyla yürüttükleri direniş 
sırasında gösterdiler. 

ODTÜ' DE SOSYAL 
• • 

IŞ'IN 
ANKARA i. ıŞ MAHKEMESI 1.10.1976 TARIHU KARARıY
LA ODTÜ'DE SOSYAL-IŞ SENDIKASıNIN TOPLU ıŞ SöZ
LEŞMESI YAPMA YETKISINI ONAYLADı' ODTÜ ıŞÇILERI
NIN AYLARDıR SÜREN YETKI MÜCADELESI SONUNDA 
ALINAN BU HAKKıN ÖNEMINI KA VRAYABILMEK ıÇIN GE
RIYE DÖNÜP YÜRÜTÜLEN MÜCADELEYE YENIDEN BAK
MAK GEREKIYOR. 

ODTO işçileri ekonomik mücadelelerini yıllarca işyeri sendikasıyla yürüt
meye çalıştılar. Ekonomik demokratik talepleri karşılanmadı, geçişlirildi. 
Baeh bulunduklan işyeri sendikasını ODTOB·I Ş do�ru sendikal yapıya ve 
işleyişe kavuşturma çabalan da sonuçsuz kaldı. 

Yeni toplu iş sözleşmesi döneminin yaklaşması ile işçiler, biriken ekono
mik taJeplerini karşılayabilmek için devrimci sendikal mücadeleyi başarıyla 
yürjten bir sendikada örgütlenrnek istediler. Ekonomik haki an nı alma müca
delesinin, üniversitenin demokratikleştiritmesi için verilecek mücadeleden 
aynlamıyacaelOl da deneyleriyle bilerek DISK'e ba�1ı Sosyal-Iş sanannda ör
gütlenmeye başladılar. 

Ikibine yakın işçinin ögrenci ve ö�retim üyeleriyle dayanışma içinde 
demokratik üniversite için yürüttükleri kararlı mücadele, bütUn çabalara rae
men üniversitede faşist işleyişin bir türlü yerleştirilememesi, ODTO'ni serma· 
ye iktidarlan gözünde önemli bir mevzi yapıyordu. 

Her ne pahasına olursa olsun başta işçilerin Sosyaı.lş'tc örgütlenme mü· 
cadelesi olmak üzere, öRrencHer ve öerctim üyelerinin dayanışması kırılmalıy· 
dı. 

Görevleri, ODTO'de işleyişi sermayenin istemleri doerultusunda yürüt
mek olan mütevelli heyeti ve rektör, sarı sendikalann işçilerin ekonomik - de· 
mokratik mücadelesini engellemedeki önemini iyi kavramışlardı. Ancak türlü 
yolsuzluklan ayyuka çıkan, işçiyi açıktan açı�a işverene satanOOTOB·!Ş 
artık tabanını yilirmişti. Rektörlükçe kendisinden istenen görevleri yerine ge
tirecek durumda de�i1di. Sosyaı.lş'in ODTü'ye girmesini, işçilerin ekonomik. 
demokratik mücadelesini ODTOB-I� aracıheıyla engellemek artık mümkün 
değildi. 

ODTUM-SEN KURULUYOR 

MC iktidarının emriyle rektörtükçe derhal yeni bir sendika oluşturulur: 
ODTüM·SEN. üniversiLenin tüm imkanları yeni patron sendikası için seferber 
edilir. Uundan sonra ODTUM-SEN'in v� ODTOB.IŞ'in esas görevleri, her ne 
pahasına olursa olsun Sosyaı·lş'in ODTÜ'ne girmesini engellemek, yalanla· 
dolanla iş(;ilerin Sosyal·lş sanarında yer almasını önlemektir. 

üniversitede mutemet adamlan araya sokularak çeşitıi tertipler düzenle· 
nir. Sosyal.lş·tc örgüLlenmenin başını çeken, Sosyal· Iş üyesi olan işçilere bas
kılar yoeunlaştırıhr. ODTUM-SEN üyelerinden oluşan bir aylaklar kesimine 
her türlü imtiyaz. tanınırken, Sosyal-Iş angarya işler yüklenir, idare 
amirIerince işçiler sorguya çekilir, 

BüL(;E ÇALIŞMA MUDORLUCU SAI·INEDE 

ODTO'de yetki dönemi �ubat 1976'dan sonra başlar. Yetki döneminin 
yaklaşmasıyle birlikte ODTUM-SI':N. ODTOB-I!;i ve rektörtük üçlüsünün 
tertiplerine MC iktidarınca yönlendirilen Bölge Çalışma MüdürlüMü de katılır. 

Ilk oyun OI)TUB-I� ile Bölge Çalışma Müdürlüğünün orlak oyunudur. 
Ankara Bolge Çalışma Müdürlüeünün 29.1.1976 tarihli. ı 7 sayılı kararı ile 
ODTU'de yetki oldu-billiye getirilip OUTOB-I!;i'e verilir. Sosyaı.lş'in iti
razları sonucu Iş Mahkemesinde O[)TOB-I�'e verilen yetki iptal edilir. 

Ancak bu arada işçilerin yıldınlması, her turlti engele ra�men Sosyal.lş'. 
in sağlıkh gelişmesinin engellenebiimesi için Bölge Çalışma Müdürlugünde 
"inceleme yapılıyor" diyerek 6 ay vakit geçirilir. Bu süre içinde Sosyal.lş 
işçiye gerçekleri, ekonomik·mücadelenin siyasi mücadele ilc tamamlanması 
gerekliliKini göstermeye çalışır. Aynı süre içinde OUTOM-SEN. ortada her· 
hangi bir karar olmamasına rağmen yetkiyi aldıCını. toplu sozleşme �·alı�· 
malarına başladıRıoı yaymaktadır. 

• • 

YETKISIONAYLANDı 

6 aylık incelemeden sonra Bölge Çalışma Müdürlü�ü 16.8.1976 tarih, 
119 sayılı karanyla yetkiyi bu kez de ODTOM-SEN'e verdi. Yetkinin 
ODTOM-SEN'e verilmesiyle birlikte Sosyal·lş üyesi işçiler üzerinde baskılar 
daha da yoeunlaştı. Işveren ve ODTOM-SEN işbirli�iyle Sosyal.lş saflarında 
yeralan işçiler istifaya zorlandı. Idare amirierince, "hakkında şikayet bulun
dugu için" sorguya çekilen işçilerin sayısı arttı. Bu arada ODTUM-SEN el 
altından işçilere parlak vaadlerde bulunuyor, toplu iş sözleşmeSiyle alınacak 
zammlO büyüklü�ü hakkında söylentiler dolaşıyordu. 

OOTUM-SEN'IN OYUNU BOZULUYOR 

Sosyal.lş sanannda yer alan ODTO işçileri ODTOB-Iş'e verilen yetki 
gibi, ODTOI\1-SEN'e verilen yetkinin de asılsız oldueunu biliyorlardı. 
Yapılan itirazlar sonucu yetki safhası ODTUM-SEN ve Sosyal·lş'in kayıt ve 
belgelerinin araştırılması. çoRunlueun hangi sendikada bulundueunun saplan· 
ması aşamasına geldi. Belgelerin bilirkişilerce incelenmesi sırasında ise Sosyal
lş'e ait üye giriş fişleri üzerinde Bölge Valışma'daki inceleme sırasında tahrifat 
yapıldıeı açıea çıkarıldı. Belgelere dayanılarak yapılan araştırmalar sonucu 
ODTOM-SBN karşısında Sosyaı.lş'in yetki hakkı ı. Iş Mahkemesince tanın
dı. 

Böylece, Bölge Çahşma, işveren, sarı sendika üçlüsünün birlikte oynadık· 
ları oyun gücünü ODTO işçisindeli alan Sosyal · lş'in sabırla, inatla çalışması 
sonunda bozulmuş oldu. 

SOSYAL-I� GUCUNU l�çIDEN ALiYOn 

Şimdi ODTOB Iş tarafından açılan davanın sonuçlanması bE:'klcniyor. 
ı 500'e yakın işçinin çahştıi!:ı bir işyerinde 3577 uyesi \'81 oldugunu iddia 
eden, gerçekte ise üye sayısı lOO'ü bile bulmayan OUTUB-I� aracıh�ıyla oy· 
nanmak istenen oyunlara Sosyal-Iş içinde her zamankinden güçlü olan 001'0 
işçisi izin wrmeyecek. 

Bundan böyle 001'0 işçisi devrimci sendikal mücadelesini Sosyal· Iş 'te 
orgütıü olarak yuriitccek ve sonuca ulaştıracak. Ilk adım. yıllardır işyeri scn
dikalarının geçiştirdiği ekonomik·demokratik hakların yapılacak toplu iş 
süzleşmesiylc alınması. Uöylcce ODTO işçileri. üııh'ersitenin demokratikleş· 
tirilmesi mücadelesinde de daha güçlü, orgi.ıJ.1ü olarak yerlerini alacaklar. 
ODTO'yü faşistıeştirme girişimlerine karşı en bUyuk engeli oluşturacaklar. 
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SÖ'svAtis-T İ$çİLER 
LİsTESİNİN ... işçi çıkannalan sırasında izledikleri yol· 

la ilgili. Işten çıkannalarda özellikle 
temsilci kadrolann ve sosyalisl militan 
işçilerin önde yer aidıRı, hiçbir yerde 
aksine rastlanmayan bir gözlem. Bu nite· 
likleki işçileri, kıdem lazminaıı yüksek 
olan işçiler izliyor. Birçok fabrikada da, 
emeklilikleri yaklaşan işçilerin hemen 
hepsi işten çıkanldı. Işçi çıkarmalart., 
işyerine san bir sendikanın gelirilmesi 
girişimlerinin albaşı gilmediRi, hemen 
hiçbir işyeri görmek mümkün deRi!. 

ISTANBUL'DAKI DIRENIŞIN GELIŞIMI ILE ILGILI BIR BAŞ· 

KA GöZLEM DE IŞVERENLERIN ıŞÇı ÇıKARMALARı SIRA· 

SINDA IZLEDIKLERI YOLLA ILGILI. IŞTEN ÇıKARMALAR· 

DA ÖZELLIKLE TEMSILCI KADROLARıN VE SOSYALIST 

MILITAN ıŞÇILERIN ÖNDE YER ALDICI, HıÇ BIR YERDE 

TERSINE RASTLANMA YAN BIR GöZLEM 

İstanbul'un birçok önemli çalışma 
merkezinde, işçilerin DGM yasasının Çı' 
kanlma girişimine karşı direnişi, 16 Ey
LÜL Perşembe günü saat ıa'de başladı. Di
renişe geçen işçilerin bulunduA:u işyer· 
leri şunlardı: Maden.tş'e baRh Profilo 
(Levenl bölgesO, Philips (Levent bölge· 
si), Kavel (Levent bölgesi), Rabak (Si
lahtara�a), lısal (Topkapı), General 
Elektrik (Topkapı), Demir-Döküm (Si
lahtara�a), Arçelik (Pendik), Aksan 
(Pendik), Tezsan (Pendik). 

Bütün bu fabrikalann, bölgelerinde
ki öncü fabrikalar olduA:u gözden kaç· 
mıyordu. 

DIRENIŞ VE 
TEKSTIL ıŞÇILERI 

DGM yasasına karşı direnişin birin· 
ci gününde, direnişe Maden.rş'e baelı 
işyerleri dışında önemli kablmalar ol· 
muyordu. OJker Bisküvi, Marshall, Ho· 
echsl, MerboHn, Alemdar Kimya fabri· 
kalan gibi birkaç işyeri bunun dışında 
idi. Direnişin birinci günü, dieer işyer· 
lerinden gelen direniş haberlerinin yayıl
ması üzerine çok sayıda işçinin sendika
lanna başvurarak bilgi istedikleri, danış· 
maya çalışlıklan görüldü. 

Maden-lş dışındaki sendikalardan 
Tekstil işçileri sendikası üyesi işçilerin 
hiçbiri direnişin birinci günü direnişe 
katılmarn.ışlardı. Aynı gece, sendikanın 
yöneticileri, tekstil işçilerini böyle bir 
direnişe katılabilecek hazırlıkta ve 
düzeyde olmadıeı kanıslOdaydllar. De· 
Reelendirme böyleydi. Oysa, tekstil iş· 
çilerinin diRer işkolu işçilerinden tek 
aynlıA:ı, olaylann gelişmelerinden haber· 
dar edilmemiş olmalanydı. Birinci gün 

l3'de başlayan direnişe katılamayışla· 
nnın nedeni buydu. Ikinci gün ise, Teks

. til 'e üye işçilerin büyük çoRunlueu dire· 
nişe katılacaklardı. 'fekstil kolundaki iş· 
çilerin "hazırlık" ve "düzey" durumlan 
böyleydi. 

ÖNCü IŞYERLERI 

Direnişin birinci ve ikinci günü yapı
lan gazlemler, birçok fabrika ve işyeri· 
nin işçilerinin, bölg,elerindeki öncü du· 
rumaaki fabrikalan izleyerek direnişe 
katıldıklannı gösıeriyordu. Bu olgu, 
işçilerin, genel olarak, ne yapacaklannı 
el yordamıyla ve diRer işçileri örnek ala
rak bulduklannı ortaya koyuyordu. 

DISK genel merkezinin 18 Eylül 
Cumartesi günü için düzenlediei, ancak 
daha sonra araçlı yürüyüş biçiminde de· 
Riştirdiei gösteri karannın uygulanması 
sırasında da bazı gözlemler yapıldı. Pel· 
rol Kimya lş'e baR lı fabrikalann işçile· 
rine, sendika yöneticileri, birer temsilci 
göndererek katılabileceklerini ilettiler. 
Bu nedenle, bu sendikaya baeıı birçok 
işyerinin işçileri yürüyüşe katılamadı. 
Tekslil, Lastik Iş, Basın Iş ve digerleri 
de, yürüyüşte sadece küçük gruplar biçi. 
minde yer aldılar. Yalnızca Maden-İş'e 
baRIı işyerlerinin işçileri otobüs, kam· 
yon, ve benzeri araçlarla killesel olarak 
katıldılar. 

" -

Cumartesi günkü milingin iptal edil
mesi ve daha sonraki pazartesi·salı yürü· 
yüşlerinin ka1dınlmasl, bazı direnişlerin 
kısa sürelerde başlayıp sona erdirilmesi, 
direnişteki birçok öncü işçide direnişle 
ilgili sorulann uyanmasına neden olu· 
yordu. 

Bu sırada, direnişin gerek birinci ge-

ISTANBUL 6. BÖLGEDEKI IŞYERLERINDEN 
DERLENEN BILGILER 

Işyerinin Adı 

GONAY ÖRME 
SARPER ÇORAP 
BORANKAY 
USO E KZOS 
MıSıRlı TRIKO 
TEKFEN 
KAPLAN TEKS 
BRODERI TEKS 
KIRKDEVELI 
TORBOSAN 
KAVEL 
BELDESAN 
BEBIMOT 
PHILIps 
METAL KAPAK 
ELEKTRONAL 
ELSA 
SANSOT 

Sendikası 

M.den-Iı 

M.den-Iı 

M.den-Iı 

KARADENIz ÖRME SAN. 
BOMONTI 
TITIZ 
KOM 

Işçi sayısı Atılanlar Direniş süresi 

60 
180 2.5 

280 
300 
70 1 .5 
70 1.5 

3 

280 (250 kiıinin if.de.i .lındı) 5 
300 (Hepsinin ifadesi alındı) 5 
147 3 
800 
216 

(TUmü .tıldı) 
100 5.5 
104 
280 (12 Tem.ilci) 
300 7 
120 

larda lelefonlann açılmadıRı, telefon 
eden işçilerin cevap alamadlRı ileri sürü· 
lüyordu. -

20 Eylül günü Maden-Ife baRlı iş· 
yerleri dışındaki birçok rabrika işblfl 
yaplı. Küçük ve az işçi çalışlıran made· 
ni eşya sanayiinde de iş başla" Pazartesi 
günü başlamışlı. Ancak örgütlenme 
düzeyinin yüksek olduRu, çok sayıda 
işçi çalışlıran metal sanayiindeki birçok 
büyük fabrika, direnişteki diRer işyerle
rindeki işe başlamalar üzerinde durumla· 
nnı deeerlendirdiler. Işverenlere, ücret.· 
lerinin kesilmemesi ve hiçbir işçinin iş· 
ten çıkanlmaması koşulu ile işe başla· 
yacaklarını, bu koşullar işveren larafın· 
dan kabul edilmezse direnişi sürdüre· 
ceklerini belirterek dayattılar. Bu nite· 
Iikte fabrikalarda, direniş Salı akşamı· 
na kadar sürecekli. Direniş, ancak ko· 
şullar işveren tarafından kabul edildik
ten sonra kaldınldı. 

Dieer yandan, Presiz Evsan ve Pro
filo'da başlayan direnişler, sendika 
yöneticilerinin, daha sonra (bayram er· 
tesinde) işten çıkannalara karşı genel 
bir direnişin başlayacaeını belirtmeleri 
üzerine 24 Eylül Cuma günü kaldırıldı. 

ÖNCE SOSY ALlSTLER 

Işçilerin DGM'lere karşı direnişi bü· 
yük sermayenin ve MC iktidannın tepki· 
sini bu biçimde çekerken, işten çıkar
malara karşı sendikalann anlamlı bir gi. 
rişimi, YOROYOŞ baskıya hazırlandıeı 
sıralara kadar görülmedi. örneein Kartaı 
Pendik bölgesinde, tutuklu bulunan 18 
işçiye şu ana kadar hukuki bir yardım 
saRianmış de�il. Yetkili sendika bölgesi· 
nin, varolan tek avukatıyla bunca işe 
yetişmesinin olanaksız olması, bu du· 
rumun nedeni olarak gösteriliyor. Buna 
karşılık, DıSK Hukuk Bürosu'nun zen· 
gin bir hukukçu kadrosu na sahip oldu
eu, davalara girmek için kendilerine baş
vuran yüzlerce avukatın bulundueu, 
DıSK Hukuk Bürosu'nun basına yaptıRı 
açıklamada ileri sürülüyor... 

İstanbul'daki direnişin gelişimiyle 
Ilgili bir başka gözlem de, işverenlerin 

RAKAMLAR 

Elinizdeki YORUYUŞ'ün sayfala· 
nnda, Istanbul'daki işçi direnişi sırasın· 
daki gelişmelerin sayısal olarak gözlen· 
mesi mümkün. Yer alan listelerde, çe· 
şitli işyerlerinde direnişte geçen SÜft 
gün olarak belirtiliyor. Direnişle geçen 
sürenin, 5.5 gün ile 1.5 gün arasında de· 
eişliei gözleniyor. 5.5 günlük st.ire dire· 
nişin bütününü kapsıyor. Bu ise, Perşem· 
be günü saal l3'den, Salı günü akşamına 
dek uzanıyor. 

Lisıelerde yer almayan bilgileri şöy
le özetlemek mümkün: 

Tutuklu sayısı: Toplam olarak ıa. 
Daha sonra Profilo olaylanndan doean 
luluklamalar bunun dışında. 

Ifadeleri alınan işçilerin loplamı: 
2500 dolayında. 

DEVLET GüVENLIK 
MAHKEMELERI YASASINA 

KARŞI ISTANBUL'DAKI 
DIRENIŞLERDE IŞTEN 

ÇıKARı LANLARıN DÖKüMU 

Maden-ı�; Toplam 426 
Topkapı bölgesinden 46, Karta1· 

Pendik bölgesinden 210, Levent 65, Si· 
lahtaraea 69, Sofraköy 36. 

Tekli! ; Toplam 185 
Beyo�lu 27, Topkapı 85, Bakır

köy 40, Yedikule 7, Mahmulpaşa 26. 

Petrol Kimya İş: Toplam I I  

Hürcam.lş : Topkapı 2 

A�aç I�kolu; Pendik - Karta! 5 

BİRİKİMİN 
GERİSİNDE 
KALAN 
YÖNETİM 

Istanbul bölgesinde işçilerin yürüttüğü direnişle ilgili i l k  gözlem, i$çi. 
sendika ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde olmaması. 8u bölgedeki direnişleri" 
örgütlenme düzeyini, direnişin ülke çapındaki örgüllenme düzeyinden ıyrı 
düşünmek de yanlış olur. 

Bu bütün içinde, Istanbul bölgesinde, başlangıcından bitimine kadoır dire
nişin tüm organizasyonunun işçilerin eliyle sağlandığını söylemek mümkün. 

Ancak direnişin diğer yönü de aynı derecede önemli : Bölgedeki devrimci 
sendikalarda örgütlenmiş bulunan işçiler, direnişe katılma konusuncb yoğun 
ve yaygın bir eğilim içinde oldular. Direnişe katılan işçiler, tüm direniş süresi 
boyunca kararlılıklarını olduğu gibi korudular. Direnişin disiplin düzeyi de 
aynı ölçüde yüksek bir noktayı gösterdi. 

IKI ÖRNEK 

Türkiye'nin tekelci niteliği en üst aşamalara ulaşmış burjuva kesimlerini 
barındıran bölgenin işverenleri, direnişin başlangıcındirın sonuna kadar, işçi. 

kalann, bölgelerinde
olduA:u gözden kaç· 

DIRENIŞ VE 
ıŞÇILERI 

karşı direnişin birin· 
gününde, direnişe Maden.rş'e baelı 

önemli kablmalar ol· 
Bisküvi, Marshall, Ho· 

echsl, MerboHn, Alemdar Kimya fabri· 
işyeri bunun dışında 

birinci günü, dieer işyer· 
gelen direniş haberlerinin yayıl

sayıda işçinin sendika
bilgi istedikleri, danış· 

görüldü. 
dışındaki sendikalardan 
sendikası üyesi işçilerin 

birinci günü direnişe 
Aynı gece, sendikanın 

işçilerini böyle bir 
katılabilecek hazırlıkta ve 

kanıslOdaydllar. De· 
böyleydi. Oysa, tekstil iş· 

işkolu işçilerinden tek 
gelişmelerinden haber· 

dar edilmemiş olmalanydı. Birinci gün 

rumaaki fabrikalan izleyerek direnişe 
katıldıklannı gösıeriyordugösıeriyordugö . Bu olgu, 
işçilerin, genel olarak, ne yapacaklannı 
el yordamıyla ve diRer işçileri örnek ala
rak bulduklannı ortaya koyuyordu. 

DISK genel merkezinin 18 Eylül 
Cumartesi günü için düzenlediei, ancak 
daha sonra araçlı yürüyüş biçiminde de· 
Riştirdiei gösteri karannın uygulanması 
sırasında da bazı gözlemler yapıldı. Pel· 
rol Kimya lş'e baR lı fabrikalann işçile· 
rine, sendika yöneticileri, birer temsilci 
göndererek katılabileceklerini ilettiler. 
Bu nedenle, bu sendikaya baeıı birçok 
işyerinin işçileri yürüyüşe katılamadı. 
Tekslil, Lastik Iş, Basın Iş ve digerleri 
de, yürüyüşte sadece küçük gruplar biçi. 
minde yer aldılar. Yalnızca Maden-İş'e 
baRIı işyerlerinin işçileri otobüs, kam· 
yon, ve benzeri araçlarla killesel olarak 
katıldılar. 

" -benzeri araçlarla killesel olarak -benzeri araçlarla killesel olarak 

Cumartesi günkü milingin iptal edil
mesi ve daha sonraki pazartesi·salı yürü· 
yüşlerinin ka1dınlmasl, bazı direnişlerin 
kısa sürelerde başlayıp sona erdirilmesi, 
direnişteki birçok öncü işçide direnişle 
ilgili sorulann uyanmasına neden olu· 
yordu. 

Bu sırada, direnişin gerek birinci ge-

NBUL 6. BÖLGEDEKI IŞYERLERINDEN 
DERLENEN BILGILER 

Sendikası 

M.den-Iı 

M.den-Iı 

M.den-Iı 

Işçi sayısı Atılanlar Direniş süresi 

60 
180 2.5 

280 
300 
70 1 .5 
70 1.5 

3 

280 (250 kiıinin if.de.i .lındı) 5 
300 (Hepsinin ifadesi alındı) 5 
147 3 
800 
216 

(TUmü .tıldı) 
100 5.5 

Dieer yandan, Presiz Evsan ve Pro
filo'da başlayan direnişler, sendika 
yöneticilerinin, daha sonra (bayram er· 
tesinde) işten çıkannalara karşı genel 
bir direnişin başlayacaeını başlayacaeını başlaya belirtmeleri 
üzerine 24 Eylül Cuma günü kaldırıldı. 

ÖNCE SOSY ALlSTLER 

Işçilerin DGM'lere karşı direnişi bü· 
yük sermayenin ve MC iktidannın tepki· 
sini bu biçimde çekerken, işten çıkar
malara karşı sendikalann anlamlı bir gi. 
rişimi, YOROYOŞ baskıya hazırlandıeı 
sıralara kadar görülmedi. örneein Kartaı 
Pendik bölgesinde, tutuklu bulunan 18 
işçiye şu ana kadar hukuki bir yardım 
saRianmış de�il. Yetkili sendika bölgesi· 
nin, varolan tek avukatıyla bunca işe 
yetişmesinin olanaksız olması, bu du· 
rumun nedeni olarak gösteriliyor. Buna 
karşılık, DıSK Hukuk Bürosu'nun zen· 
gin bir hukukçu kadrosu na hukukçu kadrosu na hukukçu kadrosu sahip oldu
eu, davalara girmek için kendilerine baş
vuran yüzlerce avukatın bulundueu, 
DıSK Hukuk Bürosu'nun basına yaptıRı 
açıklamada ileri sürülüyor... 

İstanbul'daki direnişin gelişimiyle 
Ilgili bir başka gözlem de, işverenlerin 

Lisıelerde yer 
le özetlemek 

Tutuklu 
Daha sonra Profilo 
luluklamalar 

Ifadeleri 
2500 dolayında. 

DEVLET 
MAHKEMELERI YASASINA 

KARŞI 
DIRENIŞLER

ÇıKARı

Maden-ı�; 
Topkapı 

Pendik 
lahtaraea 

Tekli! ; 

köy 40, 

Petrol Kimya 

Hürcam.lş 

A�aç I�kolu; 

BİRİKİMİN 
GERİSİNDE 
KALAN 
YÖNETİM 

Istanbul bölgesinde işçilerin yürüttüğü 
sendika ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde olmaması. 
örgütlenme düzeyini, direnişin ülke çapındaki 
düşünmek de yanlış olur. 

Bu bütün içinde, Istanbul bölgesinde, başlangıcından 
nişin tüm organizasyonunun işçilerin eliyle sağlandığını 

Ancak direnişin diğer yönü de aynı derecede 
sendikalarda örgütlenmiş bulunan işçiler, direnişe katılma 
ve yaygın bir eğilim içinde oldular. Direnişe katılan 
boyunca kararlılıklarını olduğu gibi korudular. 
aynı ölçüde yüksek bir noktayı gösterdi. 



DIRENIŞLERIN BIRINCI VE IKINCI GÜNLERI YAPILAN 
GöZLEMLER. BIR ÇOK FABRIKA VE IŞYERININ ıŞÇILERI· 
NIN. BÖLGELERINDEKJ ÖNCÜ DURUMDAKI FABRIKALARı 
IZLEYEREK DIRENIŞE KATILDIKLARINI GÖSTERIYORDU. 
BU OLGU. ıŞÇILERIN GENEL OLARAK. NE YAPACAKLARı· 
NI EL YORDAMıYLA VE DIGER ıŞÇILERI ÖRNEK ALARAK 
BULDUKLARıNı ORTA Y A KOYUYORDU. 

lere Iw'ŞI baskı yöntemlerinin herbirin; denediler. Direnişi kırmayı ve parça
b.m;ıyı ımıçlayan bu çok yönlü baskılar için, burjuvazi olağanüstü tüm yön
temleri kullandı. Ancak. işçi sınıfının, birlikte davranmaktan aldığı güç, işve
renlere urş! takındıkları tavır, sermayeye karşı gereken yanıtın verilmesini 
"Aı.dı. 

Bunun için çok sayıda örnek vermek mümkün. Örneklerden biri Sarkuy
san işyeriyle ilgili. Sarkuyyn işyerinde, işçi temsilcilerini tutuklamaya gelen 
bir ılkeri görevli, işçilerin sert tutumuyla karşılaştı .. Askeri görevli, işçilere, 
davranışları karşısında uğrayabilecekleri sonuçları anlatafak işçileri yıidırma
ya çalışıyordu. Işçilerin tutumu değişmedi. Göğüslerini açtılar. "Ancak bizi 
vurursanız temsilcimizi alabilirsiniz. Onları alrmya geldiyseniz bizi vurun" 
biçi';;inde urşılık verdiler. Temsilcilerini vermediler. 

Birbaşka işyerinin, Parsan'ın işçileri de, işverenin bütün tehditlerine rağ
men bütünlük içinde davranışlarını sürdürdüler. Işveren bu işyerinde de, diğer 
işyerlerinde olduğu gibı, işçilerin yasadışı grevde bulunduklarını, suç işledik
lerini; "böylesine politik bir sorunun kendilerini ve işçileri ilgilendirmeyen 
bir sorun oldulunu" söyleyerek, direnişi ilk günden kırmaya çalıştı. Ancak 
patrona gereken cevap işçiler tarafından verildi. 

polis· I ŞVEREN OYUNLARı 

Diğer yandan, Istanbul bölgesindeki direnişler sırasında, kişisel deney
sizlile dayanan bazı olaylar da yer aldı. Bir örnek AKSAN işyerinden. Bu iş
yerinde, bir temsilci, eylem sırasında polisçe klasik bir oyunla işyerinden gö
tUrebildi. Direniş sırasında işyerine gelen polis, OISK'te bir toplantı olduğu· 
nu, temsilcilerin katllm3ıları gerektiğini ve onlarla görüşerek toplantı yerini 
ve gününü söyleyeceğini belirterek temsilciyle görüşmek istedi. Temsilci bek
çi kulübesine kadar geldi. Buraya kadar gelen temsilci burada tutuklanarak 
&ÖtUrüldü, .Tı.msilci hili tutuklu bulunuyor 

Polis ve jandarma ekiplerinin işyeri çevresine getirilmesiyle direnen işçi
lerin baskı altına alınması girişimleri, direniş sırasındaki yaygın ve olağan bir 
unulama oldu. 

&şb bir gözlem de şöyle: Bazı işyerlerinde, 1S-16 Hilliran direnişinden 

KARTAL ILÇESI SıNıRLARı ıÇINDE 
DIRENIŞE KATıLAN IŞYERLERI LISTESI 

Işyerinin Adı 

ALEMDAR KIMYA 
HABAŞ-MERTAŞ 
FARGLA5 
FARSTAP 
POLSAN 
HENKEL 
PARSAN 
ARÇELIK 
nZSAN 
FERRO DÖKÜM 
PRESlz 
AKSAN 
ALTAŞ 
BöHLER SERT MADEN 
ECA (EI .. n, Elsel, Eltor) 

HAYMAK 
KAlıP TAKIM 
DEMIRER 
AS E LEKTROT 
SA(;LAR 
SARKUYSAN 

SIMKO 
TASAŞ 

SiNGER 
TOPUZ TORÇELIK 
KLINGER 
ZATEL 
PARÇA MOTOR 
PLASMAK 
MEMSAN 
SUNTA 
KAPLAMA 

Sendikası 

Petrol Kimya-Iş 

Maden.lş 

Asis 

Işçi Sayısı Genel Yastan sonra 
Atılan Işçi Sayısı 

200 iı (2'si temsilci) 
100 
100 
1 1 0  
150 
140 
300 40 (Temsilcilerle) 

2200 
400 
160 2 Temsilci 
600 22 (Temsilcilerle) 
350 5 Temsilci tutuklu 
300 6 Temsilci 
100 4 Temsilci tutuklu 
250 1 Temsilci tutuklu 

18 kişi atıldı. 
400 Baştemsilc; atıldı. 

40 
70 4 Temsilci atıldı. 

105 25 kişi atıldı 
100 20 kişi atıldı. 
100 26 kifi atıldı (Tem. 

silciler) 
400 
400 

750 
130 

75 
190 
1 50 

75 

500 
90 

6 Temsilci (biri tu
tuklu) 

1 Temsilci tutuklu 

4 Temsilci 
4 Temsi1ci 

S Temsild 
4 Temsilci tutuklu 
1 işçi (tazminat ve-

rilerek) 

nasibini alan bazı patronlar da sözde önlemlere başvurmaya kalkıştılar. Kimi 
fabrikalarda işçilere öğüt verme yolunu denediler. Bazı yerlerde şu sözleri de 
kullandılar: "Ben de DGM'ye karşıyım. Hatta Metye de karşıyım. Ama bu 
işler, bu yollarla olmaz." Ya da: "Başka fabrikalar yürüyüşe geçip bize de 
gelirlerse siz de katılın. Sakın direnmeyin." Işverenlerin bu sözde "akıllı" 
man-evraları, işçilerin kararlılığında bir gedik açmayı başaramadı. Işçilerle iş
verenler. "iyi niyetli sermayedarlar" arasında bir inifak oluşturmiYI armçla
yan "akıllı" stratejilere de böylece karşılık vermiş oldular. 

SONUÇLAR 

Bu değerlendirmelerden sonra, direniş ve sonuçları konusundaki görüş
ler, gözlemler şöyle sıralanabiliyor: 

1- Istanbul ve bu bölgede direnişin örgütlenmesi ve direniş sırasında işçi
sendika ilişkileri sağlıklı bir biçimde kurulamamıştır. Dolayısıyla direnişin 
başlangıcı ve gelişmeler, sendikalardan kopuk olmuştur. 

2- Direniş sonunda, diğer yerlerde olduğu gibi yoğun bir işçi kıyımına 
girişiimiş ve işyerlerindeki ilerici, sosyalist ve öncü işçiler işyerlerinden tas
fiyeye çalışılmıştır. 

3- Direnişin somut koşullara göre doğru ve sağlıklı örgütlenememesi 
sonucunda, işyerlerinin motoru durumundaki sosyalist işçiler ya tutuklan
mış ya da işten atılmışlardır. 

4- Direniş sırasında tutuklanan ya da işten atılan işçilere ne yapılaağı 
konusunda henüz kesin bir tutum alınmamış olma.sı, bazı oyalamalara giriş1l
mesi, işçileri huzursuz bir duruma sokmuştur. 

5. Işyerlerindeki militan kadroların tasfiyesinden sonra uygun bir ortamı 
ele geçiren patronlar, işyerlerine derhal sarı sendikaları getirme girişimlerine 
başlamışlardır. 

Örneğin LOS kişilik AS Elektrot fabrikasında, 2S kişi çıkarıldıktan sonra 
işveren sahneye Otomobiı-Iş'i çıkarmış ve işçileri teker teker Maden-Iften 
istifaya zorlayarak Otomobit-Ife üye olmalarını, yoksa işten atılacaklarını 
fısıldayarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmıştır. Aynı nitelikte çalışmalar, 
PARSAN işyerinde de kotarılmaya çalışılmaktadır. 

herbirin; denediler. Direnişi kırmayı ve parça
baskılar için, burjuvazi olağanüstü tüm yön

sınıfının, birlikte davranmaktan aldığı güç, işve
sermayeye karşı gereken yanıtın verilmesini 

vermek mümkün. Örneklerden biri Sarkuy
işyerinde, işçi temsilcilerini tutuklamaya gelen 

tutumuyla karşılaştı .. Askeri görevli, işçilere, 
bilecekleri sonuçları anlatafak işçileri yıidırma

değişmedi. Göğüslerini açtılar. "Ancak bizi 
alabilirsiniz. Onları alrmya geldiyseniz bizi vurun" 

Temsilcilerini vermediler. 
işçileri de, işverenin bütün tehditlerine rağ

sürdürdüler. Işveren bu işyerinde de, diğer 
yasadışı grevde bulunduklarını, suç işledik

sorunun kendilerini ve işçileri ilgilendirmeyen 
direnişi ilk günden kırmaya çalıştı. Ancak 

tarafından verildi. 

VEREN OYUNLARı 

bölgesindeki direnişler sırasında, kişisel deney
yer aldı. Bir örnek AKSAN işyerinden. Bu iş

sırasında polisçe klasik bir oyunla işyerinden gö
işyerine gelen polis, OISK'te bir toplantı olduğu· 

ektiğini ve onlarla görüşerek toplantı yerini 
temsilciyle görüşmek istedi. Temsilci bek
kadar gelen temsilci burada tutuklanarak 

bulunuyor 

KAlıP TAKIM 
DEMIRER 
AS E LEKTROT 
SA(;LAR 
SARKUYSAN 

SIMKO 
TASAŞ 

SiNGER 
TOPUZ TORÇELIK 
KLINGER 
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MEMSAN 
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KAPLAMA 

Asis Asis 

40 
70 4 Temsilci 

105 25 kişi 
100 20 kişi 
100 26 kifi 
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190 
1 50 

75 

500 
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1 

nasibini alan bazı patronlar da sözde önlemlere başvurmaya kalkıştılar. 
fabrikalarda işçilere öğüt verme yolunu denediler. Bazı yerlerde şu 
kullandılar: "Ben de DGM'ye karşıyım. Hatta Metye de karşıyım. 
işler, bu yollarla olmaz." Ya da: "Başka fabrikalar yürüyüşe geçip 
gelirlerse siz de katılın. Sakın direnmeyin." Işverenlerin bu sözde 
man-evraları, man-evraları, man- işçilerin kararlılığında bir gedik açmayı başaramadı. Işç
verenler. "iyi niyetli sermayedarlar" arasında bir inifak oluşturmiYI 
yan "akıllı" stratejilere de böylece karşılık vermiş oldular. 

SONUÇLAR 

Bu değerlendirmelerden sonra, direniş ve sonuçları konusundaki 
ler, gözlemler şöyle sıralanabiliyor: 

1- Istanbul ve bu bölgede direnişin örgütlenmesi ve direniş sırasında 
sendika ilişkileri sağlıklı bir biçimde kurulamamıştır. Dolayısıyla 
başlangıcı ve gelişmeler, sendikalardan kopuk olmuştur. 

2- Direniş sonunda, diğer yerlerde olduğu gibi yoğun bir işçi 
girişiimiş ve işyerlerindeki ilerici, sosyalist ve öncü işçiler işyerlerinden 
fiyeye çalışılmıştır. 

3- Direnişin somut koşullara göre doğru ve sağlıklı örgütlenememesi 
sonucunda, işyerlerinin motoru durumundaki sosyalist işçiler ya 
mış ya da işten atılmışlardır. 

4- Direniş sırasında tutuklanan ya da işten atılan işçilere ne 
konusunda henüz kesin bir tutum alınmamış olma.sı, bazı oyalamalara 
mesi, işçileri huzursuz bir duruma sokmuştur. 

5. Işyerlerindeki militan kadroların tasfiyesinden sonra uygun 
ele geçiren patronlar, işyerlerine derhal sarı sendikaları getirme girişimlerine 
başlamışlardır. 

Örneğin LOS kişilik AS Elektrot fabrikasında, 2S kişi çıkarıldıktan 



YÜRüYüŞ MUHABIRI, BAŞıN

DAN SONUNA, DIRENIŞIN 

BAŞLADlGI SABAHTAN, ıŞÇı

LERIN EMNIYET MüDüRLü

GüNE GÖTüRüLüŞüNE KA

DAR PROFlLO OLAYLARıNı 

Y AKıNDAN IZLEDı' MUHABI

RIMIZIN IZLENIMLERINI 

OKURLARIMIZA SUNUYORUZ: 

Profila'da, DISK'in genel yas ve di· 
reniş karanodan sonra, daha önce dire
nişe geçen işçiler, işt.en at.ılan 14 arka
daşlarının, bunlano dışında temsilciler 
ve baştemsilci olmak üzere yine işten 
atılan 4 işçinin yeniden işe alınmaları 
için direnişe geçtiler. 

Çarşamba sabahı saat S.OO'de vardi· 
yaya gelen işçiler, 4 temsilci ve 14 işçi 
ile birlikte işe başladılar. Işbaşı yapıl
masından bir süre sonra, işverenin adam
ları daha önce MESS tarafından yayın
lan�n ve "direnişe katılan işçierin işten 
atılacaklarını" belirten bildiriyi (abrika
da dalıtmaya başlıyarlar. Işçiler, bu bil
dirinin daAıtılmasına engel oluyor. ışve
ren Kamhi ise, bildiri daRıtan adamları
nın başta temsilciler olmak üzere işçi
ler 'tararından "dövüldütünü" iddia ede
cektir daha sonra 

İşbaşı yapılmıştır. ışçiler çalışmak
tadırlar. Ama bu noktada işveren du
ruma yeniden müdahale ediyor: "Benim 
attlRım işçiler fabrikaya gelmişler, 
çalışıyorlar_ Bu nasıl olur?" diyerek po
lis çaRınyor. İş verenin de bir kısım ba
sının iddiaları, atılan işçilerin "işyerine 
zorla girdikleri" yolundadır. Oysa, "zor
la girme" olayı kesinlikle söz konusu 
degildir. Hatta, işten atılanlarm bir bö
lümüne, işveren tarafından işe başlama 
daveti yapıldıgı bilinmektedir. 

POLIS GELIYOR SALDıRı BAŞLIYOR 

ışverenin çagnsı üzerine, polis, sa
bah saat 9.30 civrmda fabrikaya geli
yor. önce panzerlerle yollar kesiliyor. 
Daha sonra aynı yerde bulunan TELBA 
televiz.yon fabrikası polisler tarafından 
il$ıaı ediliyor. Polisin inerine gelmesiy
le saldırıya ıeçmesi bir oluyor. ışyeri
nin demir kapLii bir panzer tarafından 
parçalanarak açılıyor. Ardından sis ve 
göz. ya.şartıcı bombalarla polisler içeri
ye hücum ediyorlar. Bu arada, başta 
panzerin içindekiler olmak üzere, polis' 
lerin işçilere ve binaya ateş açtıkları 
görülüyor. 

Ancak bu suada, içeriye giren po
lislerin ve panzerin çıluş yolu yeniden 
kapanmıştır. ıçeride ka1an panzerli po
lisler bir an korkuya kapıhyoriar .Hatta 
ellerini kaldırarak "teslim olma" i,aret
Jei yapıyorlar. "Kendilerinin bırak iI ma
sını" istiyorlar. 

Oysa işçilerin bunlara dokunmaya 
niyetleri yoktur. Yalnızca, fabrikayı ter
ketmelenni iıtiyorlar. Bunun üzerine, 
kapıyı kıran panzer, işçilere su sıkan it
faiyeci polis ve digerleri, çekip gidiyor
lar. Kapılar yeniden kapanıyor. Polis 
saldırısı üzerine işyerinde direniş b�
lıyor 

POLIS ŞEFI 
IŞVERENLE GöROŞOYOR 

Polis, bu kez takviyeli olarak yeni
den geliyor. Panzer sayısı 5'e, araba sayı
sı 6'ya çıkarılıyor. Başlarında müdürleri 
Necat Karahasanogıu vardır. Takviyeli 
ekip, i,çileri ve işyerini yeniden kuşatı
yor. Işçilerin fabrikayı tahliye etmeleri 
isteniyor. İşçiler bu talebi reddedince, 
poliı müdürü, işvereni e görüşmek üzere 

ana binaya gidiyor. Burada, başbaşa 
uzun süre görüşüyorlar. 

Saat 14.35 S1ra1arında polis müdürü 
ana binadan dll$anya fırlıyor. "Vilayet
ten o sırada emir aldlRınl, ölüm pahasına 
da olsa fabrikayı boşaltacaklarını" 
söylüyor. Bir yandan işçilerin fabrikayı 
tahliye etmeleri için anonslar yapIILr
ken, diler yandan polislerin tahrikleri 
sürmektedir. Kürlirler ve "dışarıya çıkar
sanız neler yapacagız aizlere" baArl,larl 
birbirini izliyor. Bu sırada polis müdürü 
polisleri lJ)'arma zorunluiuAunu duyu-
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ıŞ Çı SıNıFı 
PROFİLO ' DAYD I 

Polis saldırısından sonra Profilo 'dan bir görünüm.- Işçilere ue işyerlerine yönelik ıald,rılar .ermayenin .or.u.unu aç.,o uuru,.or 

yor : "Sakin olun, hele bir dışanya ala
lım, ondan sonra göreceA'iz bunların he
sabını." 

Bir yandan da Mecidiyeköy civarın
daki bütün dükkanlar ve işyerleri boş al
tılmıştır. Yalnızca basın mensuplarının 
olay yerinde bulunmalarına izin verili
yor. İşçilere yapılan anonslar da sürü
yordu: "Boşaltın, kılınıza doku nu lmaya
cak, hepinizi evlerinize göndereceRiz." 
Ancak, işçiler yanaşmıyorlardı. Slogan
lar haykırarak cevap veriyorlardı: "öl· 
mek var, dönmek yok", "Sosyalizm ku
rulana kadar mücadelemiz sürecektir", 
"tşçiyiz haklıyız", "DGM 'ye hayır". 

Polis müdürü. fabrikaya giriş yol ve 
yöntemleri üzerinde düşünmekledir bu 
sırada. tşçilerin bir bölümü çatıda, di
lerleri de iç binada yerlerini almışlar
dı. ışçilerin bulundu kları bölümde, poli
sin bir önceki saldınsından kalan en az 
50-60 adet bomba kovanı, yüzlerce mer 
mi kovanı yerlerdedir. Bütün bunlara 
karşın işçiler hiç korkulu degillerdir. 
Polis bombalarından yaşaran gözlerle di
renişi sürdürmeye karalı olduklarını lek· 
rllrlamaktadırlar. Bir yandan yemek de 
çıkmaktadır. Tek düşündükleri, ellerin
de yeterli ekmek stoku bulunmamasıdır. 

Polis de bunun farkında olacak ki, 
içeriye yiyecek ve özellikle ekmek so
kulmaması için çalışıyordu. Buna karşı
lık çevre halkı, yilit Profilo işçilerine 
yardımdan geri durmuyordu. Çe,itli 
yollardan içeriye ekmek sokuluyordu, 
polisin bütün tedbirlerine ragmen. 

"BURASı pILOT BOLGE" 

Saat üçe yaklaşırken, polis müdürü 
saldırı kararı alıyor. Ancak bu sırada, 
rabrikanın büyük ölçüde tahrip olacalını 
da bildiginden olsa gerek, işverenle ye
niden görü,me zorunluluRunu duyuyor. 
Yeniden Kamhi'nin yanma gidiyor. Bu 
görüşmelerden sonra polisin alır aR ır çe
kildiRi ,örülüyor. Polisler çekilirken 
Kamhi ortaya çıkıyor. Işçilerin bulun
duAu bölüme yaklaşarak işçilerle konuş
mak iıtediAini bunun için ı o temsilci is
tediA'ini söylüyor. 

Burada, işveren Kamhi'nin olay .. -
bahı çevresindekilere söylediklerine dö-

nüp bakmak ilginç olacaktır_ Kamhi, 
kendisiyle görşen gazetecilere şunları 
söylemektedir: 

"Olay beni aşmıştır. MESS'in ve 
emniyetin işi olmu�tur. MESS ve emni
yet kuvvetleri benim işyerimi ve bulun
dulu bölgeyi pilol bölge seçmiş/er
dir. Burada her olaya müdahale etmek, 
dül'ümü burada çözme kararındadırlar. 
Zaten benim için de bu fabrika bitmiş
tir. Çatalca taraflarında 2000 kişilik 
yeni bir fabrika kuruyorum, büyük pro
jelerim var. Burada, binlerce kişiye ek
mek kapısı açacalım, helikopter yapa
cattım. Ben ıtalya gibi bir ülkeye gemi 
satan adamım. Daha neler yapacaAım. 
Ama burada, Profilo'da deRi!. Profilo 
benim iş hayatı m için zaten bitmişti. 
Kapanacaktı zaten." 

Işveren bunlardan bir bölümünü, gö
rüşmeye gittiAi işçilere de anlatıyor. Bu 

arada Maden-lş 6. bölge temsilcisi Hik
mek Aslan, işverenle yaptıttı görüşme 
sonucunda "tşten atılana arkadaşlar işe 
alınmadıgı takdirde işçilerin direnişi 
sürdünneye karalı old'ulunu, 1?u durum
da kendisinin bir şey yapamayac811"nı 
söylüyor işverene. 

Gece saat 9 "ralarında poti. kuvvet
leri işyeri ve çevresinden çekiliyor. ı,ye
ri civarında yalnızca bir devriye kolu bı' 
rakılıyor. 

PERŞEMBE SABAHı: 
OLAYLAR BAŞLIYOR 

Erlesi gün, sabah saat 8 civarında iş· 
yerine gelen vardiy., içerideki arkada,
larına katılmak istiyor. Olay yerinde bu
lunan az sayıda polis işçilere engel olma
ya çalışınca, tartışma çıkıyor. Polisler 
biryandan işçilerin üzerine ateş açarken, 
bir yandan da takviye istiyorlar. Takviye 
kuvvetleri gelince çatışma büyüyor. An
cak bu çatışmanın bir gün önceden fab
rikada bulunan işçilerle hiç ilgisi yok
tur. Olaylar dışarıda cereyan etmekte
dir. 

Fabrika dışındaki olaylar sırasında, 
polislerin sokak aralarında işçilere sal
dırdıgı. bu arada işçilerin ailelerini, ka
dınları sürükledikleri görülüyor. Dışan
daki olaylar yatıştıktan sonra, bu kez 
içerideki işçilere dönüıüyor. Van taraf
lardan binaya ateş açılıyor. Bu arada 
silah kullanllmamasml söyleyen bir po
iiı ,örevlisine, bir diRer poliı "ama on-

ALIIAY lşçII_EIIE ŞEREF SOZV VERIYOR i 
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Polis saldırısından sonra Profilo 'dan bir görünüm.- Işçilere ue işyerlerine yönelik ıald,rılar .ermayenin 

yor : "Sakin olun, hele bir dışanya ala
lım, ondan sonra göreceA'iz bunların he
sabını." 

Bir yandan da Mecidiyeköy civarın
daki bütün dükkanlar ve işyerleri boş al
tılmıştır. Yalnızca basın mensuplarının 
olay yerinde bulunmalarına izin verili
yor. İşçilere yapılan anonslar da sürü
yordu: "Boşaltın, kılınıza doku nu lmaya
cak, hepinizi evlerinize göndereceRiz." 
Ancak, işçiler yanaşmıyorlardı. yanaşmıyorlardı. yanaşmıyorlar Slogan
lar haykırarak cevap veriyorlardı: "öl· 
mek var, dönmek yok", "Sosyalizm ku
rulana kadar mücadelemiz sürecektir", 
"tşçiyiz haklıyız", "DGM 'ye hayır". 

Polis müdürü. fabrikaya giriş yol ve 
yöntemleri üzerinde düşünmekledir bu 
sırada. tşçilerin bir bölümü çatıda, di
lerleri de iç binada yerlerini almışlar
dı. ışçilerin bulundu kları bölümde, poli
sin bir önceki saldınsından kalan en az 
50-60 adet bomba kovanı, yüzlerce mer 
mi kovanı yerlerdedir. Bütün bunlara 
karşın işçiler hiç korkulu degillerdir. 
Polis bombalarından yaşaran gözlerle di
renişi sürdürmeye karalı olduklarını lek· 
rllrlamaktadırlar. Bir yandan yemek de 
çıkmaktadır. Tek düşündükleri, ellerin
de yeterli ekmek stoku bulunmamasıdır. 

Polis de bunun farkında olacak ki, 
içeriye yiyecek ve özellikle ekmek so
kulmaması için çalışıyordu. Buna karşı
lık çevre halkı, yilit Profilo işçilerine 
yardımdan geri durmuyordu. Çe,itli 
yollardan içeriye ekmek sokuluyordu, 
polisin bütün tedbirlerine ragmen. 

"BURASı pILOT BOLGE" 

Saat üçe yaklaşırken, polis müdürü 
saldırı kararı alıyor. Ancak bu sırada, 
rabrikanın büyük ölçüde tahrip olacalını 
da bildiginden olsa gerek, olsa gerek, olsa ger işverenle ye
niden görü,me zorunluluRunu duyuyor. 
Yeniden Kamhi'nin yanma gidiyor. Bu 
görüşmelerden sonra polisin alır aR ır çe
kildiRi ,örülüyor. Polisler çekilirken 
Kamhi ortaya çıkıyor. Işçilerin bulun

nüp bakmak ilginç olacaktır_ Kamhi, 
kendisiyle görşen gazetecilere şunları 
söylemektedir: 

"Olay beni aşmıştır. MESS'in ve 
emniyetin işi olmu�tur. MESS ve emni
yet kuvvetleri benim işyerimi ve bulun
dulu bölgeyi bölgeyi bölg pilol bölge seçmiş/er
dir. Burada her olaya müdahale etmek, 
dül'ümü burada çözme kararındadırlar. 
Zaten benim için de bu fabrika bitmiş
tir. Çatalca taraflarında 2000 kişilik 
yeni bir fabrika kuruyorum, büyük pro
jelerim var. Burada, binlerce kişiye ek
mek kapısı açacalım, helikopter yapa
cattım. Ben ıtalya gibi bir ülkeye gemi 
satan adamım. Daha neler yapacaAım. 
Ama burada, Profilo'da deRi!. Profilo 
benim iş hayatı m için zaten bitmişti. 
Kapanacaktı zaten." 

Işveren bunlardan bir bölümünü, gö
rüşmeye gittiAi işçilere de anlatıyor. Bu 

arada Maden-lş 6. bölge temsilcisi Hik
mek Aslan, işverenle yaptıttı görüşme 
sonucunda "tşten atılana arkadaşlar işe 
alınmadıgı takdirde işçilerin direnişi 
sürdünneye karalı old'ulunu, old'ulunu, old' 1?u durum
da kendisinin bir şey yapamayac811"nı 
söylüyor işverene. 
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Lar içeriden stcnlc Larıyorlır bit.leri" 
cevabını veriyor! Olaylar sırasında, çev
redekileri ve basın mensupların. güldü
ren tek olay bu oldu. Olaylar herke
sin gozu onunde cereyan ediyordu ve 
biri kalkıp "stcn "den bahsedebiliyordu. 

Bu sırada bir başka ilginç olay da
ha cereyan ediyor. Dir ara fabri kanın bir 
böh.il11unden alevler yukseliyor. Işçiler, 
rahrikıdaki işçiler, alevleri söndümH�k 
üzere koşu şu yarı ar. Buna ra�men, poli 
sin ateşi kesilmiyor . Olay yerindeki bir 
foto muhabiri "durun, ateşi kesin, g6r
muyor musunuz? Yangını söndimnek 
istiyorlar" diyor. Deyiş O deyiş. Polisler 
bu folo muhabirinin uzerine çullanıyor. 
Muhabir kıyasıya dövüliıyor. 

Gözler donmuşlur artık. Yoldan 
rast.gele geçenler. kahvelerde ot.uranlar 
polis t.arafından toparl:mıyor. Bu işlem· 
den olaylarla hiç ilişkisi bulunmayan ka· 
dınlar da n&Siplerini alıyorlar. Toparla· 
nanlar, fabrikanın idare binasına götürü· 
luyor. Yollarda dövule dövüle. Idare bi
nasından feryatlar yükseliyor. Çevreden, 
toplananlardan işçi olan sekizi, polis 
arabalarına bindiriHyor. Kıyasıya dayak, 
arabaların içinde bütün hızıyla surüyor. 
Daha sonra Emniyet Müdürlü�üne do�-
ru hareket ediliyor. 

. 

ALBAY ORTAYA ÇıKıYOR 

Daha sonra olay yerine iki kamyon 
jandarma sevkediliyor. Başlarında bir ai· 
bay vardır: ömer Albay, polise "işi ben 
ele aldım sizler çekilin" diyor. Polis di· 
reliyor: "Bu bizim işimiz, bizim görevi
miz". Sonunda tartışmalar büyüyor, 
tartışmalar sonucunda polisler binanın 
arka tarafına çekiliyorlar. 

Albay, temsilcilerle görüşmek isti· 
yor. İşçiler, temsilcilerin buıunmadı�ını, 
kendileriyle görüşebilece�ini söylüyorlar 
Albaya. Albay'ın söz vermesi üzeri nebir 
heyet görüşmek üzere aşa�ıya iniyor. 
Görüşmeler sırasında, polislerin arasında 
tanıdık bir sima, yônetici olarak dikkati 
çekiyor. Bu, mesle�i bırakmasına ra�· 
men bu tür olayların ustası oldu�u anla
şılan, 12 Mart döneminin i.ınlü işkence
cisi ııgız Aykutlu 

Aykutlu polisleri yönete dursun, aJ
bay, fabrikayı boşaittıkları takdirde 
işçilerin kılına dokunulmayacaA'ına, iş
çilerin polisle karşı karşıya getirilmeye· 
ceğine ve hepsinin evlerine gönderilece
A'ine şeref sözü vermekt.edir. Bunun üze
rine işçiler dışarıya çıkmaya başlarıar. 
Dışarıya çıkan işçilerden bir bölümü, bir 
önceki sabah işbaşı yaptıklarından, üzer
lerinde iş kıyaCetleri vardır. Elbiselerini 
almak üzere ana binaya giderler. Bu işçi
ler ana binaya girer girmez binanın ön 
kapısı kapatıldı ve arka kapıdan içeriye 
polisler alındı. Içeriye giren işçilerden 
üçü kaçabiidi. Biri kız olan iki işçi po. 
lisler tarafından yakalandı ve feci biçim· 
de dövüldü. Bu sırada, binayı boşallan 
işçiler, fabrikanın önündeki beton 
bölümde oturmakta idiler. Olup biten
leri işçilerin duymaması için dövülen· 
lerin a�ızları kapatılıyordu. Aynı za· 
manda temsilci olan kadın işçi saçların· 
dan tutularak sürüklendi. Olayların fo· 
toA'rafınl çeken Engin Konuksever ve 
Türk Haberler Ajansı'ndan bir muhabir, 
bu nedenle polisler tarafından dövüı· 
düler. 

Işçiler, olanlardan habersiz fabri
ka önünde beklemektedirler. Polis, alba· 
ya diretmeye başlar bu kez. Işçilerin 
arasında suçluların bulundu�unu, bun· 
ların kendilerine teslim edilmesi gerek
tiRini sôyhiyorlar albaya. 

Bu arada albay, 1. Ordu'dan takviye 
birlik istiyor. Gelen birlik, işyerini kuşa· 
lıyor. Bu arada albay "evlerine götü' 
rulmek uzere" işçileri gelen askeri araç' 
lara binmeye davet etmektedir. Işçiler 
arabaya biniyorlar. Boylece yaklaşık 
500 işçi cemselere dolduruldular. Alba· 
yın verdiA:i namus sözü ile memnun, ev· 
lerine git.mekt.edirler. Gazetecilere el bile 
salhyorlardı. Şarkılar turkülerle hareket. 
ettiler. 

Durum, Gayrettepe'ye sapıldlA:ında 
açlA:a çıktı: Emniyet Mudürlu�üne götü· 
niliJyorlardı .  Olay başlan planlanmışll. 
Mecidiyeköy emniyet müdurıugünün 
çevresindeki binalar da çok onceden 
boşaltılmıştl. Emnıyeı mudurlüA'unun 
önünde yaklaşık ı 00 mclre uzunlu�un' 
da bir polis koridoru vardı. Polis cemse' 
lerdeki işçileri copleyarak indı rmeye 

başladı. Işçiler bu 100 metrelik korido· 
ru dayak yiyerek geçiyordu. 

Sona kalan cemselerden biri devril· 
di. Kimi işçiler yaralı olarak çıktılar 
devrilen aracın içinden. Bir böliJmJ de 
aniden ara sokaklara kaçmaya başladı' 
lar. Polisler kaçanları, elde silah ateş 
ederek kovalıyordu. Yakalananları yine 
dayak, coplanma bekliyordu. 

GöZLERIMI KAPARIM , 
VAZIFEMI YAPARıM 

Bu sırada gazeteciler, işçileri evleri· 
ne bırakacajtına söz veren albayın etra· 
fını sardılar. Kendisine, verdiA:i sözü ha
tırlattılar. Albay şunları söyledi : 

"Bunların hepsi suçlu imiş. Benim 
vazifem suçluları emniyete teslim et· 
mekti. Bunu başard ım. Gerisi beni ilgi· 
lend irmez. " 

Ve hemen şöförüne seslendi: "Çek 
oA'lum". Araba fırlayıp ,ôzden kaybol· 
du, 

Şimdi işçiler, Emniyetin sinema sa
lonunda. Gruplar halinde götürülüp dö
vÜıüyorlar. 

Profilo olaylarında, direnç vardı, 
azim vardı, yürek vardı, namus vardı, 
namussuzluk vardı, şerefsizlik vardı, 
gaddarlık vardı, kalleşlik vardı. Ama sen· 
dika var mıydı? Bu soru cevap bekliyor. 

Eskişehirde DGM 'ne karşı direniş 
Maden.lş ve Genel.lş sendikaları tararın· 
dan başlatıldı. Maden-Iş birgün, Genel.lş 
ise karardan üç gün sonra direnişe geçti. 

Direniş Maden-Iş'e baeıı 4 rabrika
da başladı. Geneı-Iş'de ise daha çok pa
sif direniş sürüdüldü. Maden.lş'e baCIı 
4 rabrikadan üçü organize sanayi bölge
sinde. Uretime geçeli ise bir yıl kadar 
bir zaman oldu. Buna raCmen işçilerin 
ilk defa böyle bir direnişe katılması, 
örgütlü hareket açısından başanlı idi. 

Oireniş sırasında polis ve jandar· 
ma işçilerin üzerinde baskı aracı oldu. 
Fabrika etrafında işilere sürekli gözdaCı 
vermeye ÇalıŞtı. Aneak işçiler yılmadı. 
Kararlı bir şekilde örgütlü direnişlerini 
sürdürmeye devam ettiler. Maden·İş 
üyesi 1200 kadar işçinin ifadesi alındı 
Geneı-Iş'den SO'den fazla işçi polise gö· 
türüldü. 

Geneı.lş'e üye işçilerden 3'ü göz al
tına alınarak karakolda dövüldü. Polis 
özellikle Belediye fen işlerinde çalışan 
Geneı-tş 'e baR" işçiler üzerinde baskı 
kurmaya çalıştı. Eskişehir Belediye baş-

. kanı CHP'Ii. Ancak işçiler Belediye tara
fından ihbar edilerek sık sık siyasi polise 
götürüldü. 

Direniş sırasında Entil, Arçelik, Isı 
Cihazları ve Es Çelik fabrikalannda ça· 
Iışan işçiler iş yerlerine "Faşizme Geçit 
Yok", "OGM'ye Haylr", "DGM Sıkıyö· 
netimsiz Sıkıyönetim Demektir .",  " Ya· 
şasın Işçi Sınıfının BirliCi", "MC 'ye Ha· 
yır" gibi pankartlar astılar. 

Işçiler direnişlerini sürdürürlerken 
Eskişehir burjuvazisi de boş durmadı. 
Toplantı üstüne toplantı yaptılar. Işçi 
temsilcileri ile bazı işçileri kara listeye 
aldılar. Eskişehir burjuvazisi bu açıdan 
diCer yandaşlarından geri ka1mamalıy
dı. Nitekim kalmadı da. Ilk uygulama 
Isı Cihazları fabrikasından başladı. Are· 
fe günü 1 ı işçinin işine son verildi. Bun· 
lardan 4 'ü işyeri temsilcisi. 

Direniş sona erdi. Ancak burjuvazi 
ve onun hizmetinde olanlar işçiler üze· 
rindeki baskıyı sürdurüyorlar. Eskişehir 
burjuvazisi payına dışen; yapıyor ve 
yapmaya kararlı görunüyor. "�n eıkin, en 
bilinçl i ve seçme işçilerin atılması bu· 
nun somut örne�i. 

Eskişehir'deki direniş sırasında işve. 
ren kesimi so�ukkanıı görünmeye çalışı· 
yordu. Ancak bu görüntü direniş sona 
erdikten sonra kayboldu. Kendi içinde 
uyumlu ve orLak harekt't eden burjuvazi 
s('rllt'şti . SNtleşmesini surdurec('�l' ben· 
ziyor. 

Eski�ehır'dt'ki g('lişllll'ler şımdilik 
bu kadar. 
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ESKi şEH i Rl 
KAYIPLAR VE KAZANı M  
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Eskişehir'de eyleme geçen işçi sayısı iki bine yakın. Bunun çoğunluğunu 
Maden-iş'e bağlı işçler teşkil ediyordu. Böylesine bir direnişe ilk defa katılan 
işçiler örgütlü ve disiplinli bir sınav verdiler, 

işç i sınıfının en bilinçli, en seçkin unsurları kendi kitlesi önünde burjuva

zi  ve onun hizmetindekilere karşı yeni deneyler kazandı. Yeni yeni deneyler 

kazanmak bazı kayıpları da birlikte getiriyor. Nitekim getirdi ve getirmeye de· 

vam edeceğe benziyor. Bunun i lk  uygulaması Isı Cihazları fabrikasından başla

tıldı. Bu fabrikadan 11 Maden.lş üyesi işçinin işine son verildi. Hem de en 

seçkin ve.en bilinçli unsurların. 

Eyleme katılah işçler sorunu iyi kavramışlardı. Bunun için tek bir yum
ruk şeklinde örgütlü idiler, Burjuvazi tüm toplarını ortaya serdi. Buna rağ
men Eskişehir'li işçiler sınıf mücadelesinin sıcaklığı yanı sıra düşmanıyla ilk 
kez karşı karşıya geldi. Böylelikle düşmanını daha iyi tanıma fırsatını da elde 

etmiş oldu. 
Çıkarları bir olan işçiler işçi sınıfının eylem birliğinin de beraber olduğu

nu kavradılar. Bunun zorunlu olduğunu gördüler. Yaşanan olaylar bunu öğ· 
retti Eskişehir'li işçilere. Bu diren iş yeni yeni kazanımlar getirecek, Öyle gö· 
rünüyor. 

Eskişehir burjuvaıisinin durumu da şimdi çok daha açıklığa kavuştu. Za
ten açıktı. Ama bunu görmeyenler veya görmek istemeyenler vardı, Bunların 
da oturup düştinmeleri gerekiyor. 

Bu direniş sınıf mücadelesinin sertliğini bir kez daha gösterdi. On planda 

olanların işine son verildi . Verilmeye devam ediliyor. Amaç a,ık. Işçi 

sıntfuıın birliğini bütiinlüğünü parçalamak. Ama Eskişehir işçisi bu engeııerin 

ve güçlüklerin üstesinden gelecek güce ulaşıyor. i şten atılan arkadaşlarını so· 

nuna kadar s,1Vunmak kararlıltAında. Arkadaşlarınm niçin at"dıklarının bilin· 

cindeler. Burjuva7inin tepkisini de biliyorlar. 
Direniş günlerinde sakin görünmeye çalışan Eskişehir burjuvazisi şimdi 

sald ır ıya geçti . Y,1I1d,lşlarınd,1Il ayrı olmad ığını onlardan bir adım geri kalmıya· 
cağını gösterdi. Bu da şunu açığa ç ıkardı : Tek çıkarları kar ve sömürü olan 

burjuvJ1i, Mal,mnd,ıki çelişkiler ne olursa olsun uyumlu ve ortak hareket edi. 
yor. Bu hurjııv,ı/ı�i için de böyle. 
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Eskişehirde DGM 'ne karşı direniş 
Maden.lş ve Genel.lş sendikaları tararın· 
dan başlatıldı. Maden-Iş birgün, Genel.lş 
ise karardan üç gün sonra direnişe geçti. 

Direniş Maden-Iş'e baeıı 4 rabrika
da başladı. Geneı-Iş'de ise daha çok pa
sif direniş sürüdüldü. Maden.lş'e baCIı 
4 rabrikadan üçü organize sanayi bölge
sinde. Uretime geçeli ise bir yıl kadar 
bir zaman oldu. Buna raCmen işçilerin 
ilk defa böyle bir direnişe katılması, katılması, 
örgütlü örgütlü hareket açısından başanlı idi. 

Oireniş sırasında polis ve jandar· 
ma işçilerin üzerinde baskı aracı oldu. 
Fabrika etrafında işilere sürekli gözdaCı 
vermeye ÇalıŞtı. Aneak işçiler yılmadı. 
Kararlı bir şekilde örgütlü direnişlerini 
sürdürmeye devam ettiler. Maden·İş 
üyesi 1200 kadar işçinin ifadesi alındı 
Geneı-Iş'den SO'den fazla işçi polise gö· 
türüldü. 

Geneı.lş'e üye işçilerden 3'ü göz al
tına tına alınarak alınarak karakolda karakolda dövüldü. dövüldü. Polis Polis 
özellikle Belediye fen işlerinde çalışan çalışan 
Geneı-tş 'e baR" işçiler üzerinde baskı üzerinde baskı 
kurmaya çalıştı. Eskişehir Belediye baş-baş-

. kanı CHP'Ii. Ancak işçiler Belediye tara
fından ihbar edilerek sık sık siyasi polise 
götürüldü. 

Direniş sırasında Entil, Arçelik, Isı 
Cihazları ve Es Çelik fabrikalannda ça· 
Iışan işçiler iş yerlerine "Faşizme Geçit 
Yok", "OGM'ye Haylr", "DGM Sıkıyö· 
netimsiz Sıkıyönetim Demektir .",  " Y" Ya· 
şasın Işçi Sınıfının BirliCi", "MC 'ye Ha· 
yır" gibi pankartlar astılar. 

Işçiler direnişlerini sürdürürlerken 
Eskişehir burjuvazisi de boş durmadı. 
Toplantı üstüne toplantı yaptılar. Işçi 
temsilcileri ile bazı işçileri kara listeye 
aldılar. Eskişehir burjuvazisi bu açıdan 
diCer yandaşlarından geri ka1mamalıy
dı. Nitekim kalmadı da. Ilk uygulama 
Isı Cihazları fabrikasından başladı. Are· 
fe günü 1 ı işçinin işine son verildi. Bun· 
lardan 4 'ü işyeri temsilcisi. 

Direniş sona erdi. Ancak burjuvazi 
ve onun hizmetinde olanlar işçiler üze· 
rindeki baskıyı sürdurüyorlar. Eskişehir 
burjuvazisi payına dışen; yapıyor ve 
yapmaya kararlı görungörunüyor. "�n eıkin, en 
bilinçl i ve seçme işçilerin atılması bu· 
nun somut örne�i. 

Eskişehir'deki direniş sırasında işve. 
ren kesimi so�ukkanıı görünmeye çalışı· 
yordu. Ancak bu görüntü direniş sona 
erdikten sonra kayboldu. Kendi içinde 

KAYIPLAR VE KAZAN
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Eskişehir'de eyleme geçen işçi sayısı iki bine yakın. Bunun 
Maden-iş'e bağlı işçler teşkil ediyordu. Böylesine bir direnişe 
işçiler örgütlü ve disiplinli bir sınav verdiler, 

işç i sınıfının en bilinçli, en seçkin unsurları kendi kitlesi 

z i  ve onun hizmetindekilere karşı yeni deneyler kazandı. Yeni yeni 

kazanmak bazı kayıpları da birlikte getiriyor. Nitekim getirdi 

vam edeceğe benziyor. Bunun i lk  uygulaması Isı Cihazları fabrikasından 

tıldı. Bu fabrikadan 11 Maden.lş üyesi işçinin işine son verildi. 

seçkin ve.en bilinçli unsurların. 

Eyleme katılah işçler sorunu iyi kavramışlardı. Bunun için 
ruk şeklinde örgütlü idiler, Burjuvazi tüm toplarını ortaya 
men Eskişehir'li işçiler sınıf mücadelesinin sıcaklığı yanı sıra 
kez karşı karşıya geldi. Böylelikle düşmanını daha iyi tanıma fırsatını 
etmiş oldu. 

Çıkarları bir olan işçiler işçi sınıfının eylem birliğinin de 
nu kavradılar. Bunun zorunlu olduğunu gördüler. Yaşanan 
retti Eskişehir'li işçilere. Bu diren iş yeni yeni kazanımlar getir
rünüyor. 

Eskişehir burjuvaıisinin durumu da şimdi çok daha açıklığa 
ten açıktı. Ama bunu görmeyenler veya görmek istemeyenler 
da oturup düştinmeleri gerekiyor. 

Bu direniş sınıf mücadelesinin sertliğini bir kez daha gösterdi. 

olanların işine son verildi . Verilmeye devam ediliyor. Amaç 

sıntfuıın birliğini bütiinlüğünü parçalamak. Ama Eskişehir işçisi 

ve güçlüklerin üstesinden gelecek güce ulaşıyor. i şten atılan 
nuna kadar s,1Vunmak kararlıltAında. Arkadaşlarınm niçin at"dıklarının 

cindeler. Burjuva7inin tepkisini de biliyorlar. 
Direniş günlerinde sakin görünmeye çalışan Eskişehir burjuvazisi 



B U RSA 
"Bİzİ ATTıLAR AMA B İRİKİMİ 
YO K EDEM EYE CEKLER "  

BURSA ıŞÇILERI: CAN VERDILER, SENDIKALA RıNı VERMEDILER 

Burjuvazinin asıl hedefinin işçi sını
fı ve onun örgütleri oldu�u çok önce· 
leri söylendi. Daha ilk belirtileri ortaya 
çıkar çıkmaz teşhis edildi, uyan yapıldı. 
lık uyarıdan bu yana epey zaman geçti. 
Bu sürede bütün olaylar uyanyı dog-ru
ladı. 

MC iktidan, işçi sınıfının ekonomik 
ve politik bakımdan güçlü örgütlere sa
hip oJdu�u yerlere öncelikJe saldınyor. 
Hepsine birden de�i1. teker teker, sıray
la. Bu takti�in uygulandı�ı yerlerden bi
ri Seydişehir oldu. Bir di�eri de Bursa. 

BURJUVAZININ SALDıRıSı 

Hedefi açıkça nan ediyorlardı :"Sey
dişehirden sonra sıra Bursada" diye. 
Seydişehiri kana ve teröre bo�anlar, 
Bursaya da geldiler. Ard arda olaylar 
patladı, Bursa da kana bo�uldu, bir işçi 
öldürüldü. Bursa işçisi olaylann yaratıcı
Imnı ve katilleri biliyordu. Bunlar, bur
juvazinin maşası Türk-Metal sendikası. 
nın eli kanlı haydutlanydı. Bursa işçisi 
haı.ırhklıydı. Bu ilk saldınyı püskürttü, 
oyunu boşa çıkarttı, faşistleri inine tık
b, 

Bursa üzerinde oynanmak istenen 
oyunun şimdi yeni bir aşaması başlıyor. 
DISK'in genel yasını bahane eden işve. 
renler, işçilere karşı saldınya geçtiler. 
ışçi sınıfının öncü militan unsurlarını 
işyerlerinden tasfiyeye giriştiler. lşve. 
renler, bir yandan işçi kıyımına giriş ip 
baskılan alabildieince arttınrken, bir 
yandan da maşa olarak kullandıklan 
sendikalan devreye sokuyorlar. 

Işverenlerin taktiklerini de, Türk· 
Metalin taktiklerini de iyi bilmek gere. 
kiyor. ışverenler toplumdaki en örgütlü 
sınıf. Olanaklan çok geniş. Işçi sınıfı 
son eylemlerde düşmanının mücadele 
ar.aç ve yöntemlerini daha yakından 
tanı.�'. Düşmanınm nasıl amansız oldu. 
�unu gördü. 

TURK,METAL'IN YALANLARı 

Türk.Metal, MC iktidannın büLün 
olanaklanndan ve gerici basının deste· 
einden yararlanıyor. Işverenlerin işçi 
sınıfının sananndaki bu beşinci kolu, 
bu eşkiya çetesi, yalanı ve terörü baş
lıca silah olarak kullanıyor. 20 · 30 ada. 
mıyla resim çektirip gazetede yayınlı. 
yorlar, yüzlerce Maden.tş üyesinin ken
di sendikalanna geçti�ini yazıyorlar. Ya. 
lan makinası onlar için işletiliyor. Bur. 
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sa işçisi bu yalanlan yutmuyor. Çünkü 
aynı oyun daha öncede oynandı. Resim
lere bakıp, "bu adamlar bu sendikaya 
kaçıncı defa üye oluyorlB;l?" diye alay 
ediyorlar. Türk-Metal, bir avuç adamıyla 
oldueundan fazla gürültü kopannaya ça
lışıyor. 

TEROR ORTAMINDA SALDıRı 

Amaç açıktır; yöntem bellidir: işçi
lerin karasını bulandırmak, cinayete va
ran eylemlerle işçileri sindirmek. Bu te· 
rör ortamında işyerlerinde fiili güç ha· 
line gelmek. Yetki döneminde sahte ka
yıtlarla ço�unluk gösterip, terörle sin
dirdi�i işyerlerinden tepki gelmeyeceA'i 
için, yetkiyi alıp akitsendikaolmak. Bu 
taktik Tarişte, Seydişehirde uygulandı. 
Bursada denendi, sökmedi. Bursa işçisi 
oyunu bozdu, faşistlerin karşısına yiA'it
çe dikildi. Şehit verdi, sendikasını ver· 
medi. 

Şimdi hedef, yeni toplu sözleşme 
dönemi. Bursa işçisini yeni bir sınav 
bekliyor. O, ateş hattından çok geçti. 
Çok sınav verdi ve bunlardan yüzünün 
akıyla çıktı. Bursa işçisi bilinçlidir, uya
nıktır, yieittir. Bu sınavdan da yüzünün 
akıyla çıkacaktır. 

Bursa işçisinin önündeki görev, iş· 
ten atılan arkadaşlarına sahip çıkmak, 
işyerlerinden öncü işçilerin atılmasına 
göz yummamak, yeni toplu sözleşme 
döneminde sendikasını daha da güçlen
dinnek, yalan üzerine kurulu propagan· 
dalara pabuç bırakmamaktır. Işçiler, 
DISK'in çatısı altında sım sıkı kenetlen· 
meli, en geniş tabana dayalı eylem birli
eı saelanmaltdır. Bu yapılırsa, DISK'i 
Bursadan sökemeyeceklerdir. 

Türk.lş ise işçi sınıfının nazannda 
her gün itibar yitirmektedir. Türk.lş 
işçi sınıfının düşmanlanyla "eylem bir. 
!iei" halindedir ve her günkü tavnyla bu. 
nu ispatlamaktadır. Burjuvazinin temsil. 
cilerinin politikasıyla Halil Tunç'un 
politikasını karşılaştırın. Halil Tunç'un 
sözleri, Halit Narinlerin, Rafet İbrahim. 
o�ullarının, Demirellerin sözlerine ne 
kadar da benziyor! Deeişik kelimelerle 
aynı şeyleri tekrar etmiyorlar mı? 

GEDIKLI IŞÇı DUŞMANLARı 

DISK'in yıkmayı a
maçiadıRı propagandasına karşı DISK 
üyesi her işçinin vereceeı bir cevap var. 
dır. Buna işçileri de "önce, Tofaşlı ilJ' 

çi Muammcri öldüren Türk·Metal !;)ube 
başkanı ortaya çıksın da, ondan sonra 
işçi haklanndan, demokrasiden söz 
edin" diyor. 

Işverenler bile DISK'in genel yas 
eylemine yüz bin kişinin katıldıeını ka· 
bul ederken kıraldan fazla kıralcı olan 
Halil Tunç, "Işçiler DİSK'in çaensını 
benimsemedi, eyleme beş bin kişi ka· 
tıldı" diye hiç sıkılmadan yalan söyler
ken, MC'nin bir bakanından ne farkı 
var? 

Artık Türk·tş'in dayanaeı işçi sınıfı 
de�i1, burjuvazidir. Bunun içindir ki, 
Halil Tunç, burjuvaziyle birlikte, işçi sı· 
nıfına karşı, işçi sınıfının başına çorap 
örecek olan DGM 'yi savunuyor. Işçi 
sınıfını burjuvazinin dümen suyunda 
tutmaya çabalıyor, bunun için her gün 
işçi sınıfından biraz daha kopuyor. 

İşten atılan bir işçi şöyle dedi: "Biz 
işten atıldık, ama her şeyi yüz üstü bıra
kacak degiliz. Bu mücadeleden daha 

güçlü çıkacaeız. Bunca emek bir anda 
boşa gitmez. Bizi atlılar ama, geride ka
lanlar sa� olsun. Birikimi yok edemeye
cekler". 

Mavi tulumlarda eylemin teri daha 
kurumadı. Bursa işçisi yeni bir müca
deleye hazırlanıyor. 

GELEN SON HABERLERE GORE, 
BURSA'DA I ŞTEN ATıLAN ıŞÇILE
RIN IŞYERLERINE GORE DOKOMU 

IŞYERI 

TOFAŞ 
RENAULT 
MAKO 
CEMTAŞ 
SIFAŞ 
IPSAN 

ATıLAN IŞÇI SAYıSı 

13 
18 
28 

8 
14 
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DGM 'YE HAYıR MITINGI 

27 Eylül günü Ankara'da tüm de. 
mokratik kuruluşların katıldı'ı güçlü bir 
hitie gö.terui düzenlendi. Daha düzen· 
lenmeden Önce mitingin Önüne çeşitli 
zorluklar dikilmişti. Emniyet, her za· 
manJri gibi, mitingi halka duyurmaya 
çalışan çeşitli kitle örgütlerinin üyele
rine baJkllar yöneltti, af�leme ııe bil
diri dalıtımını engellemeye ça/ışh. 

Hemen bir hafta Önce bazı ölren· 
ci gruplarının önayak olduğu LI(! az Ja. 
yıda öRrenci katılımıyla yapılan başka 
bir miting LI(! yürüyüşün aynı güzergah
ta yer almış olma.ıının olumsuz etkileri 
vardı. Şeker Bayramı tatiline rağmen 
miting için Ankara 'ya gelenler i8e yol
larda pol;' barikatlarıyla karşılaştılar, 
arandılar ve .orguya çekildiler. Bu ara
da, Sulakyurt TIp ilçe başkanı da üze
ri"de Parti kimlik hartı bulunduğu için 
Kırıkhale 'de karakola çekildi ve baş
kom,erin 'ald"","a uRradı. Aramalar 
yalnız yollarda yapılmakla kalmıyordu. 
Belk; de böyle bir gö,teride ilk defa ola
rak mitinge katıla,ı onbinlerce kişinin 
ü.tü toplanma alanına gelinen yollarda 
tek tek aranıyordu. Po/;', mahkeme ka-

rarı olmadan yaptığı bu aramalarla ile
ricileri açıkça tahrik ediyor, Jrahlımı 
düşürmeye çalışıyordu. 

Tüm bu gelişmelere ralmen mitin
ge oldukça yükJek bir katılım ()QrclL Ter
tip komite.inin ilgiyle izlenen konuşma' 
larından .onra yüriiyüşe geçildi. Alan". 
kenarındıı toplanan maocu ıruplar bura
da proııokatör niteliklerini ,ertüediler. 
Az .ayıdaki güll(!nlik göreııliıine ,aldıru· 
rak yürüyüş kolunu böldüler. Gerd de· 
mir çubukla,la yaptıklarl llJldırılarl4, ge
rek.e IIJplk görüşlerirıi dile getiren pan· 
kart ve ,Ioıanlarıyla mitingi JObote el
meye çalıştılar. Maocu pl'OlIokOlyonun 
gerçekleşebilme.i. güverıliğin yeterli ol· 
mama.ıı, böylece de tertipçilerin alanı 
boş bulma .. ,aye,irıde oldu. 

Genellikle başarılı bir kitle gö,ter;'i 
nitelili taşıyan DGM 'ye Hayır miting LI(! 
yürüyüşünde tertipler .onuna kadar .ür
dü. Yol üzerindehi bir yurttan iki·üç Jrar
ŞI devrimcinin yarım ,aat boyunca Jror
teji taşlam",ına pol;' .eyirci kaldı. Aynı 
pol;' göder; .onunda JXJnJrart .opalarını 
almak bahane,iyle dalılan halkın üzerini 
tekrar anyo,du. 

ıŞÇILERI: CAN VERDILER, SENDIKALA RıNı VERMEDILER VERMEDILER VERMEDI

asıl hedefinin işçi sını
örgütleri oldu�u çok önce· 

Daha ilk belirtileri ortaya 
teşhis edildi, uyan yapıldı. 

yana epey zaman geçti. 
olaylar uyanyı dog-ru

işçi sınıfının ekonomik 
bakımdan güçlü örgütlere sa

yerlere öncelikJe saldınyor. 
de�i1. teker teker, sıray

uygulandı�ı yerlerden bi
oldu. Bir di�eri de Bursa. 

BURJUVAZININ SALDıRıSı 

açıkça nan ediyorlardı :"Sey
sonra sıra Bursada" diye. 
kana ve teröre bo�anlar, 
geldiler. Ard arda olaylar 

kana bo�uldu, bir işçi 
işçisi olaylann yaratıcı
biliyordu. Bunlar, bur
Türk-Metal sendikası. 

haydutlanydı. Bursa işçisi 
Bu ilk saldınyı püskürttü, 

çıkarttı, faşistleri inine tık

üzerinde oynanmak istenen 
yeni bir aşaması başlıyor. 
yasını bahane eden işve. 

karşı saldınya geçtiler. 
öncü militan unsurlarını 
tasfiyeye giriştiler. lşve. 

yandan işçi kıyımına giriş ip 
alabildieince arttınrken, bir 

maşa olarak kullandıklan 
devreye sokuyorlar. 

taktiklerini de, Türk· 
taktiklerini de iyi bilmek gere. 

ışverenler toplumdaki en örgütlü 
çok geniş. Işçi sınıfı 
düşmanının mücadele 

yöntemlerini daha yakından 
Düşmanınm nasıl amansız oldu. 

RK,METAL'IN YALANLARı 

MC iktidannın büLün 
ve gerici basının deste· 

einden yararlanıyor. Işverenlerin işçi 

sa işçisi bu yalanlan yutmuyor. Çünkü 
aynı oyun daha öncede oynandı. Resim
lere bakıp, "bu adamlar bu sendikaya 
kaçıncı defa üye oluyorlB;l?" diye alay 
ediyorlar. Türk-Metal, bir avuç adamıyla 
oldueundan fazla gürültü kopannaya ça
lışıyor. 

TEROR ORTAMINDA SALDıRı 

Amaç açıktır; yöntem bellidir: işçi
lerin karasını bulandırmak, cinayete va
ran eylemlerle işçileri sindirmek. Bu te· 
rör ortamında işyerlerinde fiili güç ha· 
line gelmek. Yetki döneminde sahte ka
yıtlarla ço�unluk gösterip, terörle sin
dirdi�i işyerlerinden tepki gelmeyeceA'i 
için, yetkiyi alıp akitsendikaolmak. Bu 
taktik Tarişte, Seydişehirde uygulandı. 
Bursada denendi, sökmedi. Bursa işçisi 
oyunu bozdu, faşistlerin karşısına yiA'it
çe dikildi. Şehit verdi, sendikasını ver· 
medi. 

Şimdi hedef, yeni toplu sözleşme 
dönemi. Bursa işçisini yeni bir sınav 
bekliyor. O, ateş hattından çok geçti. 
Çok sınav verdi ve bunlardan yüzünün 
akıyla çıktı. Bursa işçisi bilinçlidir, uya
nıktır, yieittir. Bu sınavdan da yüzünün 
akıyla çıkacaktır. 

Bursa işçisinin önündeki görev, iş· 
ten atılan arkadaşlarına sahip çıkmak, 
işyerlerinden öncü işçilerin atılmasına 
göz yummamak, yeni toplu sözleşme 
döneminde sendikasını daha da güçlen
dinnek, yalan üzerine kurulu propagan· 
dalara pabuç bırakmamaktır. Işçiler, 
DISK'in çatısı altında sım sıkı kenetlen· 
meli, en geniş tabana dayalı eylem birli
eı saelanmaltdır. Bu yapılırsa, DISK'i 
Bursadan sökemeyeceklerdir. 

Türk.lş ise işçi sınıfının nazannda 
her gün itibar yitirmektedir. Türk.lş 
işçi sınıfının düşmanlanyla "eylem bir. 
!iei" halindedir ve her günkü tavnyla bu. 
nu ispatlamaktadır. Burjuvazinin temsil. 
cilerinin politikasıyla Halil Tunç'un 
politikasını karşılaştırın. Halil Tunç'un 
sözleri, Halit Narinlerin, Rafet İbrahim. 
o�ullarının, Demirellerin sözlerine ne 
kadar da benziyor! Deeişik kelimelerle 
aynı şeyleri tekrar etmiyorlar mı? 

işçi kopuyor. 
İşten atılan bir işçi şöyle dedi: "Biz 

işten atıldık, ama her şeyi yüz üstü bıra
kacak degiliz. Bu mücadeleden daha 
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mokratik kuruluşların katıldı'ı güçlü bir 
hitie gö.terui düzenlendi. Daha düzen· 
lenmeden Önce mitingin Önüne çeşitli 
zorluklar dikilmişti. Emniyet, her za· 
manJri gibi, mitingi halka duyurmaya 
çalışan çeşitli kitle örgütlerinin üyele
rine baJkllar yöneltti, af�leme af�leme af ııe bil
diri dalıtımını engellemeye ça/ışh. 

Hemen bir hafta Önce bazı ölren· 
ci gruplarının önayak olduğu LI(! az Ja. 
yıda öRrenci katılımıyla yapılan başka 
bir miting LI(! yürüyüşün aynı güzergah
ta yer almış olma.ıının olumsuz etkileri 
vardı. Şeker Bayramı tatiline rağmen 
miting için Ankara 'ya gelenler i8e yol
larda pol;' barikatlarıyla karşılaştılar, 
arandılar ve .orguya çekildiler. çekildiler. çeki Bu ara
da, Sulakyurt TIp ilçe başkanı da üze
ri"de Parti kimlik hartı bulunduğu için 
Kırıkhale 'de karakola çekildi ve baş
kom,erin 'ald"","a uRradı. Aramalar 
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• YENI AŞAMADA 
• • •  YENI GOREVLER 

METIN ÇULHA DOL U 

Bilimsel sosyalist öRretinin ortaya çıkardıRı bir 
gerçek var: Tarihsel süreçler olarak, sosyalist öAreti 
ile işçi sını (i hareketi başlarda ayn ayn alanlarda ge
lişiyor. Iki gelişimin kaynaRı. toplumun ayn kesim
lerinde. Sosyalist öRretinin kaynaRı, toplumdaki kü
çük burjuva aydın kesimi. Buna karşılık, işçi sınıfının 
nicel gelişimi ve bu gelişim sonucu ortaya çıkan ilk 
direnişler, küçük burjuva aydın kesimden baeımsız. 
Bu balırnsız gelişmelerin, bir süreç içerisinde bütün
Jeşip kaynaşması, hareketin nitelikçe daha üst bir aşa
mıslnı teşkil ediyor. Bilimsel sosyalist öRretinin temel 
bulgulanndan biri, bu. 

BURJUVAZININ SINIF BILINCI 

Bu temel bulgu, Türkiye'de sosyalist hareketin 
geçmişini ve bugününü anlamada bir anahtar nitelieini 
taşıyor. Yalnızca sosyalist hareketin gelişimi de deeil. 
Bunun yanısıra, burjuvazinin, tarihin çeşitli dönemle
rinde Glırtıklı olGrGk uyguladıeı politikanın özünü de 
bu gerçek oluşturuyor. 

Burjuvazinin, sosyalist hareketin gelişmesine kar
ŞI, tarihin çeşitli dönemlerinde uyguladıeı politikanın 
niteli�ini belirleyen, söz konusu dönemdeki nesnel 
koşullar ve sosyaJist hareketin içinde bulundu�u ge
lişme düzeyi. Bu noktada, önemli bir hatırlatma yap
makta yarar var: Genellikle, Türkiye'de en çok kü
çümsenen olgulardan biri, Türkiye burjuvazisinin sınıf 
bilinci. Türkiye'de aydın kesim, kendi dar görüş açısı
nı ve düşük bilinç düzeyini 1\irkiye burjuvazisine de 
yakıştırdı�ından olacak, Türkiye burjuvazisinin sınıf 
bilinci ve kendini çeşitli yöntemlerle koruma yetene
�i hep küçümsendi. Türkiye kapitalizminin niteli�inin 
ve boyutlannın yeterince kavranamaması yüzünden, 
burjuvazinin konumu, buradan hareketle de burjuva
zinin savunma araçlannın çeşitliliei ve karmaŞıklıel 
hep gözden kaçırıldı. 

Oysa, bugün Türkiye'de sosyalist hareketle görü
len eksiklik ve tıkanıklıkların başlıca nedenlerinden 
birini, burjuvazinin geçmişte ve bugün uyguladıeı ba
şanlı politikada aramak gerek. Burjuvazinin, ileri bir 
sınıf bilincini yansıtan başarılı politikasında. -

SOSY ALlST HAREKET VE 
"EMBRIYON" AŞAMASı 

Bu politikayı anlayabilmek için, başta sözünü et
tieimiz sosyalist hareketin gelişim sürecine eeilmek 
gerekiyor. Bu sUrecin başlarında, Lenin'in deyimi ile 
bir "embriyon" aşaması söz konusu. "Embriyon" 
aşaması, işçi sınıfının giderek gelişip güçlendiei, buna 
karşılık aydın kesimde sosyalist öeretinin ne li eş me
diei, bulanık ve sosyalizm dışı unsurları banndırdıeı 

doneme tekabül ediyor. Bu dönemde, burjuvazi işçi 
sınıfı karşısında olaean kaba baskı politikası uygul u-

yor. Ama asıl aeırhkta olan ve burjuvazinin savaşında 
odak noktayı oluşturan, aydın kesimindeki gelişmenin 
durdurulması_ Bu alanda burjuvazi, hem kaba hem de 
ince politika uyguluyor. Baskılar, kıyımlar ve genel 
olarak polisiye tedbirler, burjuva politikasının kaba 
yanını oluşturuyor. Ama asıl aeırlıkta olanı, ince po
litika. Türkiye burjuvazisi, ince politikayı 1920'ler
den bu yana bütün inceHei ile kuııanıyor. Ekim devri
minin ve ulusal kurtuluş savaşının etkisi altında Tür
kiye'de filizlenen sosyalist düşüncenin karşısına, do· 
ruk noktasındaki kıyımlann yanısıra, ince politika ile 
dikiliyor. Bu ince poltika, sosyalistıere kıyarak "sos· 
yalist" görünmeyi, sosyalizm düşmanlıeı yapılırken 
" parti kurdurmayı" içeriyor. " Türkiye'ye özgü sosya· 
lizm" aldatmacalannı da kapsamına alıyor. Aynı, Rus 
burjuvazisinini,sosyalisthareketin " embriyon" aşama
sında, aydınlann arasında "Halkın dostlannı", "popü
lizmi", yerleştirmeye çalışması gibi. 

Türkiye burjuvazisi 1 960'Iara kadar, deeişmeyen 
ve olaean baskı politikasını tamamlayan bu ince poli
tikayı aydın kesimde bütün marifeti ile kullandı. Bir 
bölümü sosyalist aydınlardan devşirilen "kadro"lar· 
la, "devletçilik" sisi ile, "Türkiye'ye özgü sosyalizm" 
yutturmacalan ile. 

1960·71 dönemini ise farklı bir açıdan deeerlen
dirmek gerekiyor. En başta sözü edilmesi gereken, ay
dınlar üzerindeki baskıların, bu dönemde küçümsen
meyecek ölçülerde kalkmış olması. Böylece bu dö· 
nemde, içinde önemli ölçüde saellklız unsur banndı· 
ran, ama buna raemen zorunlu bir yayılma aşamasına 
geliniyor. Sosyalist düşüncenin, dar aydın çevrelerin· 
den sıynlarak geniş bir alanı kapsaması açısından, ba· 
nndırdıeı sa�lıksız unsurlara raemen böyle bir yaygın· 
laşmayı ve bunun sonucu ortaya çıkan sıçrama zorun
lu idi. Bir başka deyişle, 1960·71 döneminin, sa�lık· 
sız unsurlan da içeren zorunlu yayılması, daha sonra· 
ki annma ve netleşme döneminin tohumlannı içinde 
banndırıyordu. 

Bu dönemde, sosyalist harekete karşı burjuvazi· 
nin uyguladıeı kaba ve ince yöntemler, artık biliniyor. 
Bunlann üzerinde burada aynca durulması gerekmi
yor. Yalnız, I 2 Mart dönemi de dahil, bütün bu geliş· 
melerin günümüzde ortaya çıkardıeı bazı belirgin so· 
nuçlara deeinmek zorunlu. 

YENI DÖNEMIN 
YENI ZORUNLULUKLARı 

Sonuçlar, yanlı. Bir� aydın kesimine, Türki· 
ye'deki sosyalist aydınlara yönelik. Burada söylene· 
bilecek olan şu: 1960-71 dönemi sıçramasının temel 
ve zorunlu unsuru, sosyalist düşüncenin aydın kes!· 

yaygınlaşması oldu. Bu yaygınlaşma, hareke
ti 1971'e Kadar getirdi. Bugünün özelli�i ise farklı. 
Bugün, sosyalist hareketin yeni ve üst bir düzeye SIÇ' 

raması, Glırlıklı olaralr aydın kesimindeki ıilkinl,e ve 
yayılmaya ba�1ı deRi!. Bugün sosyalist dü,üncenin, 
1971 öncesine kıyasla daha geniş küçük burjuva ke
simlerini etkiiediRi su götürmez. Ancak bu, yeni ve 
zorunlu sıçramanın aRırlıkll olarak bu kesimi temel 
alması anlamına gelmiyor. Aydın kesimi içinde, he. 
nüz yeterli olmasa bile, gerekli ve belirleyici ayınm 
noktalan ortaya çıktı. Bu ayınm noktalannın ortaya 
ÇıkıŞı, annmalan da beraberinde getirdi. Annma, 
belirli bir kesimi eleRin üzerinde bıraktı, Sosyalist 
harekette bundan sonra zorunlu olan sıçrama, elelin 
üzerinde kalanlarla gerçekleştirilecek, 

Ancak, eleein üzerinde kalanlar, tek başlanna bu 
zorunlu sıçramayı gerçekleştirernezler. Bu, zorunlu 
bir saptama. Ancak, bir umutsuzluk kayna�ı de�il. 
Çünkü yeni dönem, yeni umut kaynaklanna işaret 
ediyor. Bu umudun nereden kaynaklandılını göre bil-

• rnek için de, Türkiye işçi sınıfı içindeki gelişmeleri 
ve bu gelişmelerin ulaştılı boyutları delerlendinnek 
gerekiyor. 

"SOSYALIST BIRIKIM" 

27 EylüJ'de Ankara'da bir miting yapıldı. Bu mi
tingde konu'şan bir tekstil işçisi, umudun nereden 
kaynaklandıeını açıkça vurguladı: "Işçi sınıfı içinde 
önemli bir sosyalist birikim var. Bu birikim, özellikle 
geçtieimiz 6 yıl içinde büyük boyutlara ulaştı". Teks. 
til işçisinin söylediei, bu. Bugün, Türkiye sosyalist ha
reketini bekleyen sıçramanın temel alacalı kaynak da 
bu. Bugünkü sıçrama, 1960-71 döneminde oldulu gi. 
bi küçük burjuva kesim içerisindeki bir yayıımayı te
mel almayacak. Işçi kesimi içerisindeki sosyalist biri. 
kimi temel alacak. Yeni dönemin yeni zorunluluRu 
burada. 

Bu zorunlulueun farkında olanlar, yalnızca 1971 
den sonra elelin üzerinde kalan sosyalistler delil. 
Sınıf iktidannı koruma yöntemleri üzerinde 1920'
lerden bu yana usta1aşan burjuvazi de bu zorunlulu. 
lun farkında. Bunu, aynı tekstil işçisi "burjuvazi el· 
bette binlerce işçiyi kıyı ma ueratmak isteyecektir; 
elbette işyerlerindeki öncü sosyalist işçilerden kurtul
mak isteyecektir" sözleri ile vurguladı. 

Burjuvazi işçi kesimi içindeki sosyalist yönelişi 
durdurmak için başlıca iki yöntem kullanıyor: Tecrit 
ve tasfiye. Tecrit, bunlardan ince olanı. Tecrit politi· 
kasının uygulanabilmesi için, burjuva ideolojisinin iş
çi kesimine sızdınıması gerekiyor. Işçi kesimine siz· 
dınlan tecrit ideolojisi şöyle somutla.şıyor: Tek tek 
işyerlerindeki ve sendikalardaki sosyalisUer, herşey
den önce işçi sınıfının ve sendikal hareketin bütünlü· 
eünü düşünmek zorundadırlar. Bu nedenle, sosyalist· 
ler, işyerlerinde ve sendikalarda ,o,yal�t çalışmaya, 

sosyalist örgütlenme çalışmalanna yer vennemelidir
ler. Yoksa işçi sınıfının, sendikal hareketin birlili, bij
tünlüeü tehlikeye girer. 

Incelik, burada: Geçerli ve doeru bir hedef için, 
geçersiz ve yanlış önerilerde bulunmak; İşyerlerindeki 
ve sendikalardaki sosyalist çalışmayı, sendikal birlilin 
ve işçi sınıfının birlieinin karşısına koymak; Işçi sını
fının ve sendikal hareketin birlieinin, tersine, sosyalist 
çalışma ve örgütlenmenin bir üriinü oldu�unu unut
mak; başkalanna da unutturmak istemek. 

TECRIT YOLUYLA TASFIYE 
VE TASFIYE YOLUYLA TECRIT 

Bu tecrit yöntemi, Dünyada 1900'Ierin başından 
bu yana kullanılıyor. Rusya'da ekonomizm olarak or· 
taya çıktı. Daha sonra, işçi sınıfı partilerinin başına 
musallat ediimeye çalışıldı. Kullanıla kullanıla suyu 
çıkan bu yöntem, yeni dönemde, yeni birikimlerin 
yeni sıçramalann söz konusu oldulu bir dönemde, 
Türkiye sosyalist hareketinin başına musallat edilme· 
ye çalışılıyor. 

Ama, istenilen ölçillerde sökmüyor. Işyerlerinde. 

ki sosyalist birikim, bütün engellemelere ra�men, sos
yalistler tarafından örgütleniyor. Burjuvazinin kaba 
savaş yt'ntemi de b'ı noktada ortaya çıkıyor: Işyerle
rindeki sosyalist unsurların, işçi kitlesini peşlerinden 
sürükleyen öncü işçilerin tasfiyesi, burjuva politikası· 
nın bugünkü odak noktasını teşkil ediyor, Burjuvazi, 
zorunluluklar karşısında, tecrit yoluyla tasfiye politi
kasını, tasfiye yoluyla tecrit politikasına çeviriyor. 

Bu nedenle, gündemdeki sorun, burjuvazinin 
planladı�ı büyük işçi kıyımını durdurmak Işçi sınıfı 
ve tüm demokratik güçlerle birlikte büyük kıyımın 
karşısına çıkmak. Ilerici demokrat güçlerin abartılmış 
ve temelsiz "zafer" sarhoşlueundan kurtulmalannı 
sa�lamak. Yeni ve görevin ne oldu�unu bunla· 
ra bir kez daha hatırlatmak. 

Burjuvazinin, istedi�i ve planladılı boyutlarda 
gerçekleştirecee! bir işçi kıyımının, sosyalist hareke
te vuraca�ı darbe açısından, 12 Mart döneminde ger· 
çekleştirdikleri ile aynı anlama geleeelin; bir an bile 
unutmanıak gerekiyor. 
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GOREVREVRE LER 
METIN ÇULHA DOL U 

ortaya çıkardıRı bir 
Tarihsel süreçler olarak, sosyalist öAreti 

ayn ayn alanlarda ge
kaynaRı. toplumun ayn kesim

kaynaRı, toplumdaki kü
karşılık, işçi sınıfının 

sonucu ortaya çıkan ilk 
kesimden baeımsız. 

süreç içerisinde bütün
nitelikçe daha üst bir aşa

sosyalist öRretinin temel 

SINIF BILINCI 

sosyalist hareketin 
bir anahtar nitelieini 

hareketin gelişimi de deeil. 
tarihin çeşitli dönemle

uyguladıeı politikanın özünü de 

hareketin gelişmesine kar
uyguladıeı politikanın 

dönemdeki nesnel 
içinde bulundu�u ge

bir hatırlatma yap
Türkiye'de en çok kü

Türkiye burjuvazisinin sınıf 
aydın kesim, kendi dar görüş açısı

1\irkiye burjuvazisine de 
burjuvazisinin sınıf 

çeşitli yöntemlerle koruma yetene
kapitalizminin niteli�inin 

kavranamaması yüzünden, 
hareketle hareketle har de burjuva

çeşitliliei ve karmaŞıklıel 

sosyalist hareketle görü
başlıca nedenlerinden 

bugün uyguladıeı ba
Burjuvazinin, ileri bir 

politikasında. -

HAREKET VE 
AŞAMASı 

için, başta sözünü et
hareketin gelişim sürecine eeilmek 

Lenin'in deyimi ile 
konusu. "Embriyon" 

yor. Ama asıl aeırhkta olan ve burjuvazinin savaşında 
odak noktayı oluşturan, aydın kesimindeki gelişmenin 
durdurulması_ Bu alanda burjuvazi, hem kaba hem de 
ince politika uyguluyor. Baskılar, kıyımlar ve genel 
olarak polisiye tedbirler, burjuva politikasının kaba 
yanını oluşturuyor. Ama asıl aeırlıkta olanı, ince po
litika. Türkiye burjuvazisi, ince politikayı 1920'ler
den bu yana bütün inceHei ile kuııanıyor. Ekim devri
minin ve ulusal kurtuluş savaşının etkisi altında Tür
kiye'de filizlenen sosyalist düşüncenin karşısına, do· 
ruk noktasındaki kıyımlann yanısıra, ince politika ile 
dikiliyor. Bu ince poltika, sosyalistıere kıyarak "sos· 
yalist" görünmeyi, sosyalizm düşmanlıeı yapılırken 
" parti kurdurmayı" içeriyor. " T" Türkiye'ye " Türkiye'ye " T özgü sosya· 
lizm" aldatmacalannı da kapsamına alıyor. Aynı, Rus 
burjuvazisinini,sosyalisthareketin " e" embriyon" aşama
sında, aydınlann arasında "Halkın dostlannı", "popü
lizmi", yerleştirmeye çalışması gibi. 

Türkiye burjuvazisi 1 960'Iara kadar, deeişmeyen 
ve olaean baskı politikasını tamamlayan bu ince poli
tikayı aydın kesimde bütün marifeti ile kullandı. Bir 
bölümü sosyalist aydınlardan devşirilen "kadro"lar· 
la, "devletçilik" sisi ile, "Türkiye'ye özgü sosyalizm" 
yutturmacalan ile. 

1960·71 dönemini ise farklı bir açıdan deeerlen
dirmek gerekiyor. En başta sözü edilmesi gereken, ay
dınlar üzerindeki baskıların, bu dönemde küçümsen
meyecek ölçülerde kalkmış olması. Böylece bu dö· 
nemde, içinde önemli ölçüde saellklız unsur banndı· 
ran, ama buna raemen zorunlu bir yayılma aşamasına 
geliniyor. Sosyalist düşüncenin, dar aydın çevrelerin· 
den sıynlarak geniş bir alanı kapsaması açısından, ba· 
nndırdıeı sa�lıksız unsurlara raemen böyle bir yaygın· 
laşmayı ve bunun sonucu ortaya çıkan sıçrama zorun
lu idi. Bir başka deyişle, 1960·71 döneminin, sa�lık· 
sız unsurlan da içeren zorunlu yayılması, daha sonra· 
ki annma ve netleşme döneminin tohumlannı içinde 
banndırıyordu. 

Bu dönemde, sosyalist harekete karşı burjuvazi· 
nin uyguladıeı kaba ve ince yöntemler, artık biliniyor. 
Bunlann üzerinde burada aynca durulması gerekmi
yor. Yalnız, I 2 Mart dönemi de dahil, bütün bu geliş· 
melerin günümüzde ortaya çıkardıeı bazı belirgin so· 
nuçlara deeinmek zorunlu. 

YENI DÖNEMIN 
YENI ZORUNLULUKLARı 

Sonuçlar, yanlı. Bir� aydın kesimine, Türki· 
ye'deki sosyalist aydınlara yönelik. Burada söylene· 

dönemin 
burada. 

Bu zorunlulueun farkında olanlar, yalnızca 1971 
den sonra elelin üzerinde kalan 
Sınıf iktidannı koruma yöntemleri 
lerden bu yana usta1aşan burjuvazi 
lun farkında. Bunu, aynı tekstil işçisi 
bette binlerce işçiyi kıyı ma kıyı ma kıyı ueratmak 
elbette işyerlerindeki işyerlerindeki işyerler öncü sosyalist 
mak isteyecektir" sözleri ile vurguladı. 

Burjuvazi işçi kesimi içindeki 
durdurmak için başlıca iki yöntem 
ve tasfiye. Tecrit, bunlardan ince olanı
kasının uygulanabilmesi için, burjuva 
çi kesimine sızdınıması gerekiyor. 
dınlan tecrit ideolojisi şöyle somutla.şıyor: 
işyerlerindeki ve sendikalardaki sos
den önce işçi sınıfının ve sendikal 
eünü düşünmek zorundadırlar. Bu 
ler, işyerlerinde ve sendikalarda sendikalarda sendik ,o,yal�t 

sosyalist örgütlenme çalışmalanna 
ler. Yoksa işçi sınıfının, sendikal hare
tünlüeü tehlikeye girer. 

Incelik, burada: Geçerli ve doeru 
geçersiz ve yanlış önerilerde bulunmak; 
ve sendikalardaki sosyalist çalışmayı, 
ve işçi sınıfının birlieinin karşısına 
fının ve sendikal hareketin birlieinin, 
çalışma ve örgütlenmenin bir üriinü 
mak; başkalanna da unutturmak istemek. 

TECRIT YOLUYLA TASFIYE 
VE TASFIYE YOLUYLA 

Bu tecrit yöntemi, Dünyada 1900'Ierin 
bu yana kullanılıyor. Rusya'da ekonomizm 
taya çıktı. Daha sonra, işçi sınıfı partilerinin 
musallat ediimeye çalışıldı. Kullanıla 
çıkan bu yöntem, yeni dönemde, 
yeni sıçramalann söz konusu oldulu 
Türkiye sosyalist hareketinin başına 
ye çalışılıyor. 

Ama, istenilen ölçillerde sökmüyor. 
ki sosyalist birikim, bütün engellemelere 
yalistler tarafından örgütleniyor. Burjuva
savaş yt'ntemi de b'ı noktada ortaya 
rindeki sosyalist unsurların, işçi kitlesini 
sürükleyen öncü işçilerin tasfiyesi, burjuva 
nın bugünkü odak noktasını teşkil ediyor, 
zorunluluklar karşısında, tecrit yoluyla 
kasını, tasfiye yoluyla tecrit politikasına 

Bu nedenle, gündemdeki sorun, 
planladı�ı büyük işçi kıyımını durdurmak 
ve tüm demokratik güçlerle birlikte 
karşısına çıkmak. Ilerici demokrat güçlerin 
ve temelsiz "zafer" sarhoşlueundan 
sa�lamak. Yeni ve görevin ne 
ra bir kez daha hatırlatmak. 



DUNYADA YCJRUYUS 

i SVEÇ DE 
DEC i ş i R 

MEHMET AKOZER 

isveç seçimlerinin sonuçları üıerine yapılan yorumlar, genellikle, bu 

seçimlerin i sveç'in  toplum yapısı üzerinde bir değişikliğe yol açmayacağı bi· 

çimindedir. Konu üzerinde ayrıntılı çözümlemelerin yapılması için zamanın 

henüz erken olduğu doğrudur. Ancak, yine de bugüne dek yapılan değerlen· 

dirmelere katılmak mümkün değildir. 
isveç seçimlerinin bu ülke üzerindeki etkileri, kuşkusuz kısa sürede ken· 

disini göstermeyecektir. Ancak, bu etkilerin hiç de küçümsenecek çapta oL

maması, ülkenin siyasal gelişimini ve toplum yaşamını derinden belirlemesi 

olasılığı büyüktür, 
Ülke için önemli değişiklikler öngörmeyen yorumların dayandığı temel 

görtiş, seçim sonuçlarının I sveç'in toplumsal ve ekonomik düzeniyle çelişme
diği görüşüdür. Diğer bir söyleyişle, bundan önceki sosyal demokrat iktidar 
ülkedeki tekelci kapitalist i l işkilere dokunmadığına göre, yeni iktidarın ülkeyi 
sokacağı doğrultunun eskisinden farklı olmasi için bir neden görülmemekte-
dir. 

i lk bakışta doğru gözüken bu yaklaşım, isveç'teki siyasal alternatifle
rin, örneğin ABD 'deki Cumhuriyetçi-Demokrat ikileminden farklı olmadığı 
varsayımına dayanmaktadır. Nitekim bu benzetmeyi yapan yabancı basın or
ganları olmuştur. Oysa bu varsayım doğru değildir. Sosyal demokrat alternati
fi, diğer kapitalist ülkelerdeki yapay ikilemlerden ayıran fark, birincisinin, 
sosyalizm umutlarının oluşturduğu yumuşak koltukta bugüne kadar iktidarı
nı sürdürmüş olmasıdır. önemsiz görünebilecek bu farkın, sosyal demokrasinin 
I sveç'teki gibi iktidardan düşmesi durumunda, ülk-edeki subjektif koşul larda 
yaratabileceği önemli sonuçlar vardır. 

Yaygın değerlendirmelerdeki ikinci yanılgı da şudur: Bir sosyal demok
rat iktidarın bir sağ iktidarın yerini alması durumunda düzende köklü bir deği
şiklik olmayacağı doğrudur. Böyle bir durumda, üretim il işkilerindeki sürekli
liğe ağırlık tanımak, geçerli bir tutumdur. Ancak bu ilişkiyi tersine çevirdi· 
ğimizde, yani bir sağ iktidar sosyal demokrat bir yönetimin yerini aldığında, 
bu değişikliğin sonuçlarını politik düzeyde, sınıfların politik güçler dengesi 
düzeyinde değerlendirmek gerekir. Sosyal demokrat bir iktidarın kapitalizmin 
özüne dokunmayacağını söylemek başka şeydir; onun yerini alacak bir sağ ik
tidarın, işçi ve emekçi sınıfların kaderini değiştirmeyeceğini söylemek başka 
şey. 

üçüncü olarak, I sveç'te önemli değişikliklerin beklenmemesini öğütle
yen görüş, ülkede yaratıldığı ileri sürüten "sanayi demokrasisi"nin, gerçekten 
dengeli, çelişkisiz bir toplum olduğu varsayımına dayandığı için de yanlıştır. 
Bu varsayıma göre, I sveç o nitelikte bir kapitalist ülkedir ki, ne içerde ne de 
dışarda, ülkeyi bugün buluncl.uğu yerden farklı bjr yöne götürmek isteyen güç
ler yoktur. Varsa da, güçleri ' olayları etkileyebilecek çapta değildir. Içinde 
yaşadığımız çağ gibi, iki toplum sistemi arasındaki mücadelenin dünya geli
şimini en başta belirlediği, emperyalist sistemde gericiliğin sistem içi .disip
line yeni bir içerik vermeye çalıştığı bir çağda, bu varsayıma saygı göster
mek mümkün değildir. 

Gerçekten de isveç'teki sağcı iktidarın gerçekleştirmek isteyeceği, ger
çekleştireceği değişiklikler, tekelci kapitalist ilişki lerde olmayacaktır. Eğer 
sömürünün yoğunlaşmasını, üretim sürecinde antidemokratik eğilimin güç
lenmesini, tekellerin kontrolünün daha da açıklaşmasını, önemli bir değişik
lik saymıyorsak. 

Ancak iş  burada bitmemektedir. Çünkü tekellerin amacı, ekonomik güç
lerinin korurnmasından ve artırılmasından ibaret değildir. I steklerinin, politik 
iktidarda eksiksiz olarak yansıtılabilmesi de, politik düzeydeki amaçlarından 
sadece biridir. Burjuvazinin, bütün bunların ötesinde, burjuva demokrasisinin 
sınırlarını daralımak, kitlelerin kapitalizme bağlılığını kalıcı güvencelere bağ· 
lamık, işçi sınıfının bilinçlenme ve örgütlenme sürecini geriletme amacında 
olmildığını düşünmek, kapitalizmin ve burjuvazinin gerçekten eski günahla· 
rından arındığını öne sürmekten farksızdır. 

Aslında seçim sonuçları Uzerinde yapılan yorumların amaçlarından 
birinin, bu görünümü vermek, daha dOğrusu bu görünümün kaybolmamasını 
sağlamak olduğu kuşkusuzdur. Nitekim uluslararası sağ ve "sol" basında, 
bu sonuçların, demokratik parlamenter oyunun " demokratik" niteliğini ser
gilediği biçiminde yorumlara büyük yer verilmektedir. Isveç sosyal demokrat
larının da, sonuçlardan ıe/aşiı görünmemek için göstedikleri çaba, yeni bir se. 
çimde iktidara hazırlanmaktan başka hiçbirşeyin değişmediği biçimindeki 
tutumları, gerçekte, kırkdört yıllık iktidarlarının bugün yaratılAı sonucun bo. 
yutlarını küçültmek çabasıyla açıklanmalıdır. 
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OLOF PALME, SOSYALIZMI MI TEMSIL EDIYOR' 

Isveç 'li  seçmenlerin neden sağ partilere şans tanıdığı sorusu, yanıtı ko
lay alınabi lecek bir sorudur. Nitekim bu yanıt herkesçe verilmektedir. I sveç 
sosyal demokrasisinin çözemediği sorunlar, sosyal demokrasinin artık bir de
ğişim unsuru olarak görülmekten çıkması, seçmenleri öteki iktidar alternatif
lerine çevirmiştir. Bunun sosyalimden umut kesme anlamına gelmediği, sos· 
yal demokrasinin de zaten sosyalizmi temsil etmediği açıktır. Ancak asıl so
run, isveç'te sağ'ın, bu arayış  içindeki seçmenlerin yüzde ellibirini etkileye· 
cek siyasal potansiyele sahip olabilmesidir. 

Çözümlenmesi gereken konu da, bu durumun, burjuvazinin bazı amaç
larına yakınlaşması için nasıl kullanı ıacağıdır. Isveç sosyal demokrasisi, uzun 
yıllar, kapitalizmin yerine yeni bir toplum sistemi getirmese de, kitlelerdeki 
kapitalizmin aşılması ve toplumsal dönüşüm özlemini canlı tutarak iktidarda 
kalabilmiştir. "ideal, çelişki lerden arınmış" bir toplum imajının arkasında 
kendisine bir yer bulmuştur. Şimdi i sveç sağ'ının ilk hedefi, seçimlerdeki ba
şarısını, kitlelerdeki değişim özleminin yerine, kapitalizmin değişmezliğine 
dayanan bir karamsarlık, kadercilik felsefesinin geçirilmesi için değerlendir
mek olacaktır . .  Isveç safının temsilcileri, şimdiden, seçim ba�rılarını, "ide
al bir toplum kurulabi leceği efsanesini yıkma" biçiminde yorumlamaya baş
lamışlardır, bile. Bu sloganın, özellikle sosyal demokrat tabanda yankı bulaca
ğı söylenebi lir. Genç kuşağın şimdiden sağ partilere oy deposu olması, ideo
lojik çarpıtmanın bu potansiyeli nerelere kadar sürükleyebileceğinin i�re[idir. 

Gerçi bu subjektif faktör tek başına çok önemli değildir. Ancak burju
vazi için geniş bir alan yaratmaktadır. Sınıfsal bilinçlenmenin gerileıilmcsi, 
demokratik ve siyasal örgütlenme üzerindeki sınırlamaların böylece ağırlaş
tırılması; burjuvazinin gerici, antidemokratik eğiliminin bugünkünden çok 
daha etkin biçimde ağırlığını koymasını getirecektir. Son seçimler, Isveç'te 
de tekelci kapitalizmin evrensel gericiliğinin kendini açığa vurmasının yolu
nu açmıştır. 

Böylelikle I sveç'in de emperyalist-kapitalist sistemin, uluslararası bur
juvazinin evrensel dilimlerinden bağımsız olmadığı kanıtlanacaktır. Bu açık
lığın ·ortaya çıkması, elbette, olayların bundan 50nra kendiliğinden gelişeceği, 
sonucun şimdiden belli olduğu anlamına gelmez. Sonucu sınıf mücadelesi 
belirliyecektir. Ancak bu sınıf rri.icadelesinin koşullarında, ortaya çıkacak 
alternatiflerin sıralanışında artık önemli farklılıklar olacağı kuşkusuzdur. 

Seçim sonuçlarının uluslararası etkileri de önemli bir tartışma konusu· 
dur. Isveç 'in dış politikasında bir değişiklik beklememek gerektiği görüşü, 
son derece yanlış görüşlerden biridir. Bir kere, sağ'ın seçim sloganları arasın' 
da, sosyal demokratların dış politikasının olumlu yanlarına karşı çıkı lması, 
büyük bir yer tutmuştur. Ikincisi, ülke içindeki değişiklikler, kuşkusuz dış 
politikada da gerici, antikorri.inist eğilimlerin güçlenmesine yol açacaktır. 
I sveç'in bugüne kadarki dış politikasının olumlu yönleri, burjuvazinin "oku
muşluğunun" değil, gerici eğilimlerine ilerici hareket tarafından set çe· 
ki lmesinin sonucudur. 

I sveç'teki iktidar değişiminin, özellikle F. Almanya'daki sosyal demok
rat iktidarın önüne yeni bir engel çıkarttığı görüşü, abarilidığı kadar gerçek· 
çi değildir. Almanya'daki seçmenlerin bu durumdan sağ'ın lehine etkilen· 
mesinden çok, söz konusu olan, Alman sosyal demokratlarının, iktidarlarını 
sürdürmek için gericiliğe ve antikomünizme daha büyUk ödünler vermeye yö
nelecek olmasıdır. 

Öte yandan, Isveç'teki iktidar değişikliğinin, Avrupa'daki güçler den· 
gesinde önemli bir değişikliğe yol açacağı, bazı Avrupa ülkelerindeki sınıf 
mücadelelerini olumsuz yönde etki leyeceği düşünülmemelidir. Seçimlerin 
Fransa ve ıtalya'da, demokratik ve sosyalist alternatifleri zayıflatacağı görüşü, 
somut farklılıklar silinerek kasıtlı olarak yaratılmaktadır. Ancak, I sveç kapi. 
talizminin sınıfsal özelliklerinin giderek açığa vurulması, kuşkusuz, günümüz 
kapitalizminin antidemokratik eğilimlerinin değerlendirilmesinde yeni çözüm. 
lemelere kaynaklık edecektir. 

ülkedeki tekelci kapitalist i l iş dokunmadığına göre, yeni iktidarın ülkeyi 
doğrultunun eskisinden farklı olmasi için bir neden görülmemekte-

bakışta doğru gözüken bu yaklaşım, isveç'teki siyasal alternatifle
örneğin ABD 'deki Cumhuriyetçi-Demokrat ikileminden farklı olmadığı 
yımına dayanmaktadır. Nitekim bu benzetmeyi yapan yabancı basın or

olmuştur. Oysa bu varsayım doğru değildir. Sosyal demokrat alternati
kapitalist ülkelerdeki yapay ikilemlerden ayıran fark, birincisinin, 
umutlarının oluşturduğu yumuşak koltukta bugüne kadar iktidarı

sürdürmüş olmasıdır. önemsiz görünebilecek bu farkın, sosyal demokrasinin 
gibi iktidardan düşmesi durumunda, ülk-edeki subjektif koşul larda 

yaratabileceği önemli sonuçlar vardır. 
Yaygın değerlendirmelerdeki ikinci yanılgı da şudur: Bir sosyal demok

iktidarın bir sağ iktidarın yerini alması durumunda düzende köklü bir deği
şiklik olmayacağı doğrudur. Böyle bir durumda, üretim il işkilerindeki sürekli

tanımak, geçerli bir tutumdur. Ancak bu ilişkiyi tersine çevirdi· 
yani bir sağ iktidar sosyal demokrat bir yönetimin yerini aldığında, 

değişikliğin sonuçlarını politik düzeyde, sınıfların politik güçler dengesi 
değerlendirmek gerekir. Sosyal demokrat bir iktidarın kapitalizmin 

dokunmayacağını söylemek başka şeydir; onun yerini alacak bir sağ ik
işçi ve emekçi sınıfların kaderini değiştirmeyeceğini söylemek başka 

üçüncü olarak, I sveç'te önemli değişikliklerin beklenmemesini öğütle
görüş, ülkede yaratıldığı ileri sürüten "sanayi demokrasisi"nin, gerçekten 

çelişkisiz bir toplum olduğu varsayımına dayandığı için de yanlıştır. 
varsayıma göre, I sveç o nitelikte bir kapitalist ülkedir ki, ne içerde ne de 

ülkeyi bugün buluncl.uğu .uğu . yerden farklı bjr yöne götürmek isteyen güç
yoktur. Varsa da, güçleri ' olayları etkileyebilecek çapta değildir. Içinde 

yaşadığımız çağ gibi, iki toplum sistemi arasındaki mücadelenin dünya geli
başta belirlediği, emperyalist sistemde gericiliğin sistem içi .disip
bir içerik vermeye çalıştığı bir çağda, bu varsayıma saygı göster

mümkün değildir. 
Gerçekten de isveç'teki sağcı iktidarın gerçekleştirmek isteyeceği, ger

leştireceği değişiklikler, tekelci kapitalist ilişki lerde olmayacaktır. Eğer 
sömürünün yoğunlaşmasını, üretim sürecinde antidemokratik eğilimin güç

tekellerin kontrolünün daha da açıklaşmasını, önemli bir değişik
saymıyorsak. 

Ancak iş  burada bitmemektedir. Çünkü tekellerin amacı, ekonomik güç
korurnmasından ve artırılmasından ibaret değildir. I steklerinin, politik 

eksiksiz olarak yansıtılabilmesi de, politik düzeydeki amaçlarından 
biridir. Burjuvazinin, bütün bunların ötesinde, burjuva demokrasisinin 

daralımak, kitlelerin kapitalizme bağlılığını kalıcı güvencelere bağ· 
işçi sınıfının bilinçlenme ve örgütlenme sürecini geriletme amacında 

düşünmek, kapitalizmin ve burjuvazinin gerçekten eski günahla· 
arındığını öne sürmekten farksızdır. 

Aslında seçim sonuçları Uzerinde yapılan yorumların amaçlarından 
bu görünümü vermek, daha dOğrusu bu görünümün kaybolmamasını 

olduğu kuşkusuzdur. Nitekim uluslararası sağ ve "sol" basında, 
sonuçların, demokratik parlamenter oyunun " d" demokratik" niteliğini ser

biçiminde yorumlara büyük yer verilmektedir. Isveç sosyal demokrat
sonuçlardan ıe/aşiı görünmemek için göstedikleri çaba, yeni bir se. 

iktidara hazırlanmaktan başka hiçbirşeyin değişmediği biçimindeki biçimindeki biçimin
gerçekte, kırkdört yıllık iktidarlarının bugün yaratılAı sonucun bo. 

ğişim görülmekten çıkması, seçmen
lerine çevirmiştir. Bunun sosyalimden umut kesme 
yal demokrasinin de zaten sosyalizmi temsil etmediği 
run, isveç'te sağ'ın, bu arayış  içindeki seçmenlerin 
cek siyasal potansiyele sahip olabilmesidir. 

Çözümlenmesi gereken konu da, bu durumun, 
larına yakınlaşması için nasıl kullanı ıacağıdır. Isveç 
yıllar, kapitalizmin yerine yeni bir toplum sistemi 
kapitalizmin aşılması ve toplumsal dönüşüm özlemini 
kalabilmiştir. "ideal, çelişki lerden arınmış" bir 
kendisine bir yer bulmuştur. Şimdi i sveç sağ'ının 
şarısını, kitlelerdeki değişim özleminin yerine, kapitalizmin 
dayanan bir karamsarlık, kadercilik felsefesinin 
mek olacaktır . .  Isveç safının temsilcileri, şimdiden, 
al bir toplum kurulabi leceği efsanesini yıkma" biçiminde 
lamışlardır, bile. Bu sloganın, özellikle sosyal demokrat 
ğı söylenebi lir. Genç kuşağın şimdiden sağ partilere 
lojik çarpıtmanın bu potansiyeli nerelere kadar sürükleyebileceğinin 

Gerçi bu subjektif faktör tek başına çok önemli 
vazi için geniş bir alan yaratmaktadır. Sınıfsal bilinç
demokratik ve siyasal örgütlenme üzerindeki sınırlamaların 
tırılması; burjuvazinin gerici, antidemokratik eğiliminin 
daha etkin biçimde ağırlığını koymasını getirecektir. 
de tekelci kapitalizmin evrensel gericiliğinin kendini açığa 
nu açmıştır. 

Böylelikle I sveç'in de emperyalist-kapitalist 
juvazinin evrensel dilimlerinden bağımsız olmadığı 
lığın ·ortaya çıkması, elbette, olayların bundan 50nra 
sonucun şimdiden belli olduğu anlamına gelmez. 
belirliyecektir. Ancak bu sınıf rri.icadelesinin koşullarında, 
alternatiflerin sıralanışında artık önemli farklılıklar 

Seçim sonuçlarının uluslararası etkileri de önemli 
dur. Isveç 'in dış politikasında bir değişiklik beklememek 
son derece yanlış görüşlerden biridir. Bir kere, sağ
da, sosyal demokratların dış politikasının olumlu yanlarına 
büyük bir yer tutmuştur. Ikincisi, ülke içindeki 
politikada da gerici, antikorri.inist eğilimlerin güçlenmesine 
I sveç'in bugüne kadarki dış politikasının olumlu 
muşluğunun" değil, gerici eğilimlerine ilerici 
ki lmesinin sonucudur. 

I sveç'teki iktidar değişiminin, özellikle F. Almanya'daki 
rat iktidarın önüne yeni bir engel çıkarttığı görüşü
çi değildir. Almanya'daki seçmenlerin bu durumdan 
mesinden çok, söz konusu olan, Alman sosyal demokratlarının, iktidarlarını 
sürdürmek için gericiliğe ve antikomünizme daha 
nelecek olmasıdır. 

Öte yandan, Isveç'teki iktidar değişikliğinin, 
gesinde önemli bir değişikliğe yol açacağı, bazı 
mücadelelerini olumsuz yönde etki leyeceği düşünülmemelidir. 
Fransa ve ıtalya'da, demokratik ve sosyalist alternatifleri 
somut farklılıklar silinerek kasıtlı olarak yaratılmaktadır. 
talizminin sınıfsal özelliklerinin giderek açığa vurulması, 
kapitalizminin antidemokratik eğilimlerinin değerlendirilmesinde 



KIJLTIJR ve SANATTA YIJRIJYOS 

KEMAL ÖZER ' LE 
KONUŞ MA 

Daha önce bir yerde, ıanalı tanım
larken "nesnellik";n ve ''güncel'';n altını 
çiziyordunuz, gerekliliğini uurgullJyor
dunuz. Bunu biraz aÇar mısınız? 

Bilimsel bir dünya görüşünün sonu
cu oluyor nesnellik. Sosyalist dünya gö
rüşünün bilimselliği gereklı kılıyor bunu. 
Yalnız nesnellik, içinde öznel ögeler bu
lundurmayan demek değil, sanat için ge
nel bir tanım, onu belirleyen ana özellik. 

Güncellik ise ülke koşullarının öne 
getirdiği bir yöneliş. Sanatı güncele yö
neltmek, sanat yalnızca böyle yapılır de
mek değil, yaşamı her yönüyle kucakla
yan bir yaklaşım, bir yorum oluyor. Ör. 
neğin bir aşk şiiri de güncel i  taşıyabilir 
içinde. "Sen de Katılmalısın Yaşamı Sa· 
vunmaya"da yer alan "Sir Kurtuluş Sa· 
vaş. Için Açıklamalar" da böyle. Savaş 
Nşb bir biçimde sütmekte bugün. Kur
tulu� Suıışını anlııtırken bunu vermeye, 
bugünü de Kurtulu� Savıışı içinde yo
rumlotmayıı çıılıştım. 

Nnım'ın Tar.ınta-Babu'sunu alalım, 
sözünü ettiğimiz güncelliğin açıklanma
sında seçkin bir örnek. Orada anlattığı 
olay şimdi eski. Oysa şiir faşizmin ge
nel niteliklerini de yakalayabilmiş oldu
ğu için hala yeni ve güncel. 

Bu arada bir daha belirteyim ya
şanan günlük bir olayı anlatmak, şiirleş
tirmekote yıılnızca bir yol. Ama gerekli
liğine inandığım bir yol. 

Eleftirmenluin bir çolu giincel-şii
rin tehlilcelerinden, açmazlanndon .öz 
ettiler ... 

Peki her zaman yok mu bu tehlike? 
Söylenen şeyin içeriği okura eksilmeden 
ulıışmalı. Anlatılanlar sözcük, dize usta
lığına feda edilmemeli bence. Dünya gö
rüşünün gereği bu. Söyleyeceğimizi açık 
seçik, korkmadan söylemeliyiz. Çünkü 
gizleneuk şeylerimiz yok, Tersine, bu· 
güne kadar gizlenen, sisler ardında bır.ı· 
kılıı" şeyleri çekip çıkarmalıyız. 

Bazı eleştirmenler, Ikinci Yeni'nin 
şiire estetik açıdan yararlanılabilecek 
deneyler getirdiği kanısındalar, Ben böy
le düşünmüyorum. Örneğin "Kavganın 
Yüreği"nde toplıınan şiirler, içerik açı
sımian yeni bir dönemin başlangıcıydı, 
ilma gördüm ki söylediğim, söylemek is
tediğim yer yer açık, somut olmadı. Da
hası okurlarca değişik anlamlara varıla
bildi. Ikinci Yeni'nin estetik özellikleri, 
içerikten fire vermeyi zorunlu kılıyor 
yıl da buna zorluyor ozanı, 

Şiirin temel ögeleri doğrudan anla
tım, yalınlık, açıklık ve somutluk olma-

lı. Bu temel ögeler çevresinde kurulmalı 
şiir. Herkesin her gün kullandığı bir dil 
kullanmalı. Tersi "şiir dili" kurmak de
mektir ki bu da öznel, kapalı, içeriği 
eksilten bir anlatıma yol açar. Yine de 
eklemeliyim, toplumcu şiir salt böyle 
yazılır demek istemiyorum yazdığım 
şi irlerle. Aramaya, oluşmaya açık bir şi· 
ir çünkü söz konsu. Son üç kitabı bu 
açıdan değerlendirmek gerek. 

Toplumcu şiirin gelenekle bağıntı· 
Si üzerinde daha once de durmuştunuz 
Gelenelin gerekliliği konusunda söyle· 
yecekleriniz? 

Gelenek geçmişle bir bağlantıdır, 
ozanın ustası, öğretmenidir bir bakıma. 
Şiir bir süreç işidir, ozan pat diye, yer
den biter gibi belirivermez. Burjuvazi 
işte bu süreci kesintiye uğrattı. Nazım'· 
la yükselen, giderek etkinlik kazanan 
1940 kuşağı şiiri kendisinden sonrakile
re unutturulmak istendi. Türlü baskılar, 
hapisler, sürgünler, yani siyasal ortamın 
ağır, elverişsiz havası kadar belirli çev
relerce desteklenen Orhan 'Veli Şiiri de 
bu kopukluğun önemli nedenlerinden 
biri. 

Garip, edebi sanatları atarak estetik 
planda şiiri çoraklaştırdı. Içeriği ise so
yut bir halk kavramınını ötesinde değil
di. Bunun yanısıra gelişmesi, boy atma· 
sı, araştırması için gerekli olanaklardan 
yoksun bırakılan toplumcu şiir, hem 
1950-60 döneminin baskısı, hem de bu 
baskının yol liçtığı uygun koşullar için· 
de gelişen Ikinci Yeni ile biraz daha bal
talanmış oldu. 

1960 sonrasında siyasal durumun 
değişmesiyle genç ozanlar toplumcu 
içeriğin sürdürülmesi düzeyinde 1940 
şiiriyle ilintiler kurdular. Fakat toplum
cu şiire karşı yaratılan birikim, aynı 
ilintinin estetik düzeyde kurulmasını ol· 
dukça engelledi. Genç ozanlar Nazım dı· 
şındaki toplumcuları estetik bakımdan 
geri ve ilkel buldular, öyle değerlendir· 
diler. Yaratılan kopuklukla amaçlanan 
da buydu zaten. 

Şimdi ise 1940 kuşaÜI ozanları ta· 
nındıkça, okundukça yeniden keşfedili· 
yor nerdeyse. Örnekleri son yıllarda 
arttı. 

Burda asıl eleştirmenlcre büyük gö· 
revler düşüyor. Sabırlı ve titiz bir biçim
de araştırmak gerekiyor geçmişi. Top
lumcu ozanları bir bütünlük içinde ele 
alıp değerlendirmek, sağıkıı gelişmenin, 
genç, yeni yetişecek ozanlara yol göster
menin gerekliliği ve ilk koşulu. 

S ıCAK 
AFETILCAZ 

Sovyet romanlarındo. imanca ifişkilerin egemen olduğu "yeni insan" ti
pini görme il her zaman bana bir .evinç ve coşku verir. Ru. imanını Tolıtoy ' 
la, Turgenierle, Doıtoyevslli, Gogol. Pu,kin ue Gorki'yle tanımıştık. Unlarda 
sallantılar, sarsıntılar geçiren, bir değişmeye hazırlanan toplum düzeninin çe· 
lişkilerle dol", değişmelere hazırlanan inlOnlarınl görmüştüll. Souyet romancı· 
ları şimdi bu kalabalılı ve ilginç toplumun aynı değişmeler;n ,ancısını çeken 
ama daha dayanıklı ue daha rahat/am ıŞ, her şeyi açığa ÇI/WIlŞ, belirlenmiş in· 
,anlarınımı aıılalıyorlar. lnsanı sevindiren ve coşkular içiııde bırakan da bu. 
hısanları tanırilen artık bir toplum düzeninin de imandan yana, halktan yana, 
toplumdan yana old"ğunu görerek umutlanıyorsunuz. 

En sevdiğim Souyet roman! Çimento'dur (Fabrika). n" romanda geçiş 
döneminin o acılı gü,ılerinde kişisel acıların ue bunalımların ortClında toplum· 
sal m"tlululı için yaşayan ve dııygularını bu açıdan düzenleyen ya da düzen
lemeye çalışan Cleb, Daşa ve Iıüçük Niyuruşka'yı bir türlü unutamam. 

Simeno['lar, Ehrenburg'lar, "zerinde çok konuşulmuş büyük Sovyet ya
zarlarıdır. Bunların dışında, şimdi bizde pek az okunmuş olanlarından .öz aÇ
mak istiyorum. 

Sovyet romanları daha çok lllinci Dünya savaşının bu topluma getirdiği 
felaket/erin acısını yaşayan insanları anlatırlar. Polevoy 'un Altın 'ı, çevirinin 
yetersizliğine Ilarşın, severek ok"duğum bir romandı. Vera Panova'nın ço· 
cuk'u, Gladlwv'un Gizli Kahramanlar'ı, Kazelleviç 'iıı Meydandaki Ev 'i. 

Şimdi yeni bir romanı okuyup bitirdim: Vur; Bandarev'in Sıcak Kar'ı... 
Bu roman. tatıllma yazılarında "Savaşan llUan "ı anlatıyor diye belirlendi. 
Gerçekten de beş yüz şayfa boy"nca iki günlük bir ,avaş ın bülün dakikalarıy
la, SaVaşnil insanuı bülü/ı davranış ayrıntılarıyla örülmüş. sabırla, titizlikle onil· 
müş bir romandı Sıcalı Kar. 

Aynı yazarın bir de "barıştaıli insan "ı nasıl anlattığını ollumak isterdim. 
lll/Jan ilişkilerine Ilimbilir nasılsağlıMı bir gözle ba/mıayı bilecekti. 

Sıcak Kar'da Alman tanklarm! d"rdurmakla görevli bir bataryanın bütün 
erleri, subayları, çavuşları, keshin bir gözlemcilik ve sıcak bir yürekle anlatıl
mış. Sıcall bir yürek demek, her şeyi bağışlayan ya da birçok şeyi görmeyen 
illiyüzlülük değildir huşhusuz. lşte bir batarya homutanı. Kitabın 'O/1"na Iıa· 
dar ölçülü bir eleştiri süzgecinden geçiyor. Işte denizci Nechayev. çapkınlıkla· 
rı ya da öyle gönüıme tutkularıyla başlangıçta bizi yadırgatan bir tip. lşte 
Alman tutsak Iıanıplarmda uzun bir süre Ilaldığı için lüşiliği bozııımaya yüz 
tutm"ş ama çevresine zararsız. Iıatta yararlı olmak, Iıendini bağışlatmak için 
çırpınan Çibisov. lşte Sağlık memuru Zoya. lçe kapanık. seuimli Davlatyan, 
tutarlı davranışlarıyla Teğmen KUZIlClsov, Batarya Ilomıılanı Drozdovski, ay
rıca generaller, hoıısey uyeleri . . .  Hepsi de elısilıliklerini biliyor, kendilerini dü
zeltme çabası içindeler. Çevrelerifıde ne ol"p bittiğini sorumlululı içiııde göz 
lüyor, değerlendiriyor, elcştiriyorlar. 

n"rada bağışlanmayan bir tip var demiştim. Batarya komutanı Droz
dovsky. Necaheyeu'in geuezelilıleri, Ulıhanov'un delişmenUği, Çibisou'un ya
ralanmış Ilişiliğiyle bağışlanmak için zaman zaman·tik.inti uyandıran bele
nilme tutklU", hepsi hepsi bağışlanacak küçük insan yantışlarıdır. Bu Gflcerle
rin hepsi de yeri gelince imanüslü direniş göılermek zorunda kalırlGr. InliJn
ü/Jru giiu kavuşmak için yanl�lar yaparlar, kişiliklerine lerı davranışlarda bu
lunurlar, çevrelerini kuşkuya düşürür ya da ö{Jıelendirirler. Ama oldlanütü 
ıauaş koşulları içinde... Korkunç soluk, açlık, yorgunl"k, "YlcUlw:lulc ile 
düşmanla burun buruna savaş, hem de eluik malzemeden ötürü umut.uz bir 
savaş içindedirler. Ama bütün bu insanlar bir tek şeyi ballflamazlar. lnunın 
yaşama,ına ve onuruna edilmiş kötülüğü ... 

Drozdovski'nin kişili� bozukluğunda çocukluğunun kötü Icofulldn boş 
nedendir. AnClız baoo./Z kalışı, yalnız bir evde aylar geçirme.i, .onra Npilc bir 
yaşlı kadının yanına·ıığınış· . . .  Hep.i, hep.i doğrudur, haklı nedenlerdir. U.
telik Drozdovski yokışıklı ve ıert bir erkek -bu yüzden de nedense çdici
ve başarılı bir sauaşcıdır. Romanın .onunda madalya ve nişan14r alır, 
komutanlarla kucaklaşır, kutlanır. 

Ne var ki, beş yüz ,ayfa boyunca zaman zaman eleştiri .üzgednden ıeçi
ritmiş ve hiç de önemli adamlar olmayan öteki küçük .avaşçılar, kendi ara
larında yalın bir hutlama töreni yaparlarken, aldıkları madalyaları içki '. ba,... 
dağının içine atıp yıkarlar ve Drozdouski'yi bağışlamadıklarını yeniden beli,... 
tirce.ine, savaşla ölenlerin anllarını bir türlü aralarından uzaklaştıramazlar. 

Drozdovıki'nin ihi .omut .uçu vardır. Bir"i bir cıkeri göz göre göre, Ico' 
mutanlık yetkisini kullanarak ölüme göndermektir. EL bombalannı genç ço
cuğun eline uerip onu tanklan yok etmek üzere, makin.li ateşlerine karşı yol
lar. Çocuğun ölümünü, bu .ahneyi gören hiçbir cıker unutamaz. Drozdouıki 
artılı onların gözünde ,,,çludur. Ikincisi, kendisini içtenlikle, sarııkla, bütün 
temiz duygularla .even .ağlık mem"ru Zoya'yı düşürdüğü güç durumlardır. 
Drozdovski, savaşın içinde Zoya 'ya bir cıker, bir arkadaş, bir sauaşçı gözüyle 
değil de bir erkeh gözüyle bakmakta ve onu yerli yeniz kıskanarak, onu yap' 
mak istemediği şeyler yapmaya sürükleyerek, sonra da onu askerlerin önün
de, hakaretleriyle küçük düşürerek görünüşte yitirmektedir. Zoya onu .eu· 
meye deuam eder' anta artılı kırılmış ve utandırılmıştır. Oııa bir kadın gözüyle 
balnnalı isteyen, onunla şakalaşmak isteyen bütün askerler b" I:ez Zoya 'ııın 

yaıııııda olurlar .. Onun insanca, kardeşçe, bir savaşçıya ya/uşır dürüst davra· 
ıl/şların" o ancall .e"iz bir ölümle öldükten sonra değerlendirmeye başlamış· 
lardır. fliç birinin gözünün önünden, Zoya'ııın dertop olmuş küçük ölwü, 
hiç seıini çıkarmada" ağır ağır ve kan yitirerek ölüşü gitmez. Onu ne kadar 
sevdi/lIerini, ona ne Iladar bağlı olduklarını, onun kendileri için ne kadar 
önemli bir ;,ısa" olduğııııu bu ölümle birlikte anlayan herlles, Drozdov.ky de 
içinde, IlI/rtuluş soıııında gelen ralıatın ve kutlanmaların tacıını çıkaramazlar. 
Hep.i de bitllin, durgmı vc Ilederlidirler. 

Zoya, Çimento 'daki Daşa gibi .ert ve keıki" çizgilerle verilen bir Sovyet 
KadUlI değildir. Da/ıa durıılm"ş. dengesini bulmuş, yumuşak bir kadındır. 
Ama bu, Zoya',ıın .av�ta kendisiyle sevişmek isteyen batarya komııtanını 
itme,ini ve ona: 

"Scııi ,eviyorum. Senden ııefret etmek ntemiyorum. " diyebilme.ini ön
leyemez. Zuya, binlerce yıllık Itölc ciIıS;" bir bireyi olan bir kadının en arın
nıış, çelişkilerden temizleıımiş toplumlarda bile, zamaıı zaman erkek şöve
numiyle, anlayışllZlığıyla, tutars.zlığıyla karşılaşmaktan kurtulamayacal"" 
anla/aıı bir tiptir. IJence romanııı en giizel, en giivenilir iman görünümü 
yamımaktadır Zoya 'da. Biıılerce yıllık köleliğe başkaıdırmış ve onurlu bir 
toplumun vatandaşı olmuş bir kadifi, cimine bağlı acıları çekmekte uc ıavaşın 
içinde bunlarla da .auaşmaktadır. 
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eksilten bir anlatıma yol açar. Yine de 
eklemeliyim, toplumcu şiir salt böyle 
yazılır demek istemiyorum yazdığım 
şi irlerle. Aramaya, oluşmaya açık bir şi· 
ir çünkü söz konsu. Son üç kitabı bu 
açıdan değerlendirmek gerek. 

Toplumcu şiirin gelenekle bağıntı· 
Si üzerinde daha once de durmuştunuz 
Gelenelin gerekliliği konusunda söyle· 
yecekleriniz? 

Gelenek geçmişle bir bağlantıdır, 
ozanın ustası, öğretmenidir bir bakıma. 
Şiir bir süreç işidir, ozan pat diye, yer
den biter gibi belirivermez. Burjuvazi 
işte bu süreci kesintiye uğrattı. Nazım'· 
la yükselen, giderek etkinlik kazanan 
1940 kuşağı şiiri kendisinden sonrakile
re unutturulmak istendi. Türlü baskılar, 
hapisler, sürgünler, yani siyasal ortamın 
ağır, elverişsiz havası kadar belirli çev
relerce desteklenen Orhan 'Veli Şiiri de 
bu kopukluğun önemli nedenlerinden 
biri. 

Garip, edebi sanatları atarak estetik 
planda şiiri çoraklaştırdı. Içeriği ise so
yut bir halk kavramınını ötesinde değil
di. Bunun yanısıra gelişmesi, boy atma· 
sı, araştırması için gerekli olanaklardan 
yoksun bırakılan toplumcu şiir, hem 
1950-60 döneminin baskısı, hem de bu 
baskının yol liçtığı uygun koşullar için· 
de gelişen Ikinci Yeni ile biraz daha bal
talanmış oldu. 

1960 sonrasında siyasal durumun 
değişmesiyle genç ozanlar toplumcu 
içeriğin sürdürülmesi düzeyinde 1940 
şiiriyle ilintiler kurdular. Fakat toplum
cu şiire karşı yaratılan birikim, aynı 
ilintinin estetik düzeyde kurulmasını ol· 
dukça engelledi. Genç ozanlar Nazım dı· 
şındaki toplumcuları estetik bakımdan 
geri ve ilkel buldular, öyle değerlendir· 
diler. Yaratılan kopuklukla amaçlanan 
da buydu zaten. 

Şimdi ise 1940 kuşaÜI ozanları ta· 
nındıkça, okundukça yeniden keşfedili· 
yor nerdeyse. Örnekleri son yıllarda 
arttı. 

Burda asıl eleştirmenlcre büyük gö· 
revler düşüyor. Sabırlı ve titiz bir biçim
de araştırmak gerekiyor geçmişi. Top

erleri, subayları, çavuşları, keshin bir gözlemcilik ve sıcak bir 
mış. Sıcall bir yürek demek, her şeyi bağışlayan ya da birçok 
illiyüzlülük değildir huşhusuz. lşte bir batarya homutanı. Kitabın 'O/1"na 
dar ölçülü bir eleştiri süzgecinden geçiyor. Işte denizci denizci deni Nechayev. 
rı ya da öyle gönüıme tutkularıyla başlangıçta bizi yadırgatan 
Alman tutsak Iıanıplarmda uzun bir süre Ilaldığı için lüşiliği 
tutm"ş ama çevresine zararsız. Iıatta yararlı olmak, Iıendini 
çırpınan Çibisov. lşte Sağlık memuru Zoya. lçe kapanık. seuimli 
tutarlı davranışlarıyla Teğmen KUZIlClsov, Batarya Ilomıılanı 
rıca generaller, hoıısey uyeleri . . .  uyeleri . . .  uyeleri Hepsi de elısilıliklerini biliyor, 
zeltme çabası içindeler. Çevrelerifıde ne ol"p bittiğini sorumlululı 
lüyor, değerlendiriyor, elcştiriyorlar. 

n"rada bağışlanmayan bir tip var demiştim. Batarya 
dovsky. Necaheyeu'in geuezelilıleri, Ulıhanov'un delişmenUği, şmenUği, şmenU
ralanmış Ilişiliğiyle bağışlanmak için zaman zaman·tik.inti 
nilme tutklU", hepsi hepsi bağışlanacak küçük insan yantışlarıdır. 
rin hepsi de yeri gelince imanüslü direniş göılermek zorunda 
ü/Jru giiu kavuşmak için yanl�lar yaparlar, kişiliklerine lerı 
lunurlar, çevrelerini kuşkuya düşürür ya da ö{Jıelendirirler. ö{Jıelendirirler. ö{Jıelendirirler
ıauaş koşulları içinde... Korkunç soluk, açlık, yorgunl"k, 
düşmanla burun buruna savaş, hem de eluik malzemeden ötürü 
savaş içindedirler. Ama bütün bu insanlar bir tek şeyi ballflamazlar. 
yaşama,ına ve onuruna edilmiş kötülüğü ... 

Drozdovski'nin kişili� bozukluğunda çocukluğunun kötü 
nedendir. AnClız baoo./Z kalışı, yalnız bir evde aylar geçirme.i, .onra Npilc bir 
yaşlı kadının yanına·ıığınış· . . .  Hep.i, hep.i doğrudur, haklı 
telik Drozdovski yokışıklı ve ıert bir erkek -bu yüzden de 
ve başarılı bir sauaşcıdır. Romanın .onunda madalya 
komutanlarla kucaklaşır, kutlanır. 

Ne var ki, beş yüz ,ayfa boyunca zaman zaman eleştiri 
ritmiş ve hiç de önemli adamlar olmayan öteki küçük .avaşçılar, 
larında yalın bir hutlama töreni yaparlarken, aldıkları madalyaları 
dağının içine atıp yıkarlar ve Drozdouski'yi Drozdouski'yi Drozdou bağışlamadıklarını 
tirce.ine, savaşla ölenlerin anllarını bir türlü aralarından uzaklaştıramazlar. 

Drozdovıki'nin ihi .omut .uçu vardır. Bir"i bir cıkeri göz göre 
mutanlık yetkisini kullanarak ölüme göndermektir. EL bombalannı 
cuğun eline uerip onu tanklan yok etmek üzere, makin.li ateşlerine 
lar. Çocuğun ölümünü, bu .ahneyi gören hiçbir cıker unutamaz. unutamaz. unut
artılı onların gözünde ,,,çludur. Ikincisi, kendisini içtenlikle, 
temiz duygularla .even .ağlık mem"ru Zoya'yı düşürdüğü 
Drozdovski, savaşın içinde Zoya 'ya bir cıker, bir arkadaş, bir 
değil de bir erkeh gözüyle bakmakta ve onu yerli yeniz kıskanarak, 
mak istemediği şeyler yapmaya sürükleyerek, sonra da onu 
de, hakaretleriyle küçük düşürerek görünüşte yitirmektedir. 
meye deuam eder' anta artılı kırılmış ve utandırılmıştır. Oııa 
balnnalı isteyen, onunla şakalaşmak isteyen bütün askerler 

yaıııııda olurlar .. yaıııııda olurlar .. yaıııııda olurlar Onun insanca, kardeşçe, bir savaşçıya ya/uşır 
ıl/şların" o ancall .e"iz bir ölümle öldükten sonra değerlendirmeye 
lardır. fliç birinin gözünün önünden, Zoya'ııın dertop olmuş 
hiç seıini çıkarmada" ağır ağır ve kan yitirerek ölüşü gitmez. 
sevdi/lIerini, ona ne Iladar bağlı olduklarını, onun kendileri 
önemli bir ;,ısa" olduğııııu bu ölümle birlikte birlikte bir anlayan herlles, 
içinde, IlI/rtuluş soıııında gelen ralıatın ve kutlanmaların tacıını 
Hep.i de bitllin, durgmı vc Ilederlidirler. 

Zoya, Çimento 'daki Daşa gibi .ert ve keıki" çizgilerle verilen 
KadUlI değildir. Da/ıa durıılm"ş. dengesini bulmuş, yumuşak 
Ama bu, Zoya',ıın .av�ta kendisiyle sevişmek isteyen batarya 
itme,ini ve ona: 

"Scııi ,eviyorum. Senden ııefret etmek ntemiyorum. " diyebilme.ini 
leyemez. Zuya, binlerce yıllık Itölc ciIıS;" bir bireyi olan bir 
nıış, çelişkilerden temizleıımiş toplumlarda bile, zamaıı zaman 
numiyle, anlayışllZlığıyla, tutars.zlığıyla karşılaşmaktan kurtu
anla/aıı bir tiptir IJence romanııı en giizel, en giivenilir 



• •  • DONEKLERIN 
KADROLAŞMASı 

Bir yakın. ölmü�. "Türk dostu" bir alman hanım. 
Vasiyet bırakmış. ıstanbul'da, Aşiyan'da gömülmek 
üzere. ölen hanımm oe1u telefonla bildirmiş. Cena
tenin Istanbul'a geliş tarihini. Hazırlıklar yapılmış. 
Sonra bir telefon daha: " Annemin tabulu Hamburg 
hava limanındaki işçiler işi yavaşlatma grevi yaptık
ları için gele med i. Size gelince haber verece�iz." 

rine Alman Ga,,-eteleri "Türkler, ıncil 'i tashih ettiler" 
diye yazılar yazmış. (sayfa 17) Bir de Nehru'ya yazı
lan "Sevgili Nehru Amca" diye başlayan mektup var. 
(sayfa 87) Nehru, Japon çocuklarına fii hediye etmiş. 
Vedat Nedim de istemiş. Nehru bir tane de Türkiye.-

, ye göndermiş. 

Olay, bu. Bu olayın tepkisi ve değerlendirmesi ise şu: 

"erev müessesesinin ne kadar antisosyal, anti-demok- KADROLARıN 
ralik bir gelenek olduğunun işle bir misali daha. Ham· DöNEKLEŞMESI 
burg Hava Alanı'nın işçileri bir kaç mark fazla aıa· 
caklar diye bir çok uluslararası ilişkiler böyle altüst 

olabiliyor." ( Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, Anılar, buna benzer olaylarla dolu. Kısa bir bö· 

Milliyet Yayınları, 1976, sayfa 234,235) lüm, Kadro Dergisi ve hareketi ile ilgili. Cumhuriyet 

Yalnızca bir "Türk dostu" hanımın cenazesi do· tarihinde Kadro Hareketi ve Dergisi, devletçilik giri· 

layısıyla çıkan "tersliklere" duyulan tepki mi? Daha şimi içiçe. Bir kaynak, bu içiçeli�i ,ve Kadrocuları 

ileri ve açık. Şöyle: "Mesela, liberal demokrasilerde, şöyle tanımlıyor: "1930'larda, Türkiye hükümetinin 

PESIMIZM Vi:. OPTIMIZM 

Vedat Nedim, Kadro hareketinin, yalnızc. ün!· 

vcrsitenin gerici proresörleri tar.rından ele,tirildi�ini 

sHylüyor. Şevket Süreyya da aynı izlenimi bır.ktı. 

�imdi bu iddia ve i7.lenimin gerçekle hiç bir ilgisi ol· 

madı�ı ortaya �ıkıyor. ıkı üretken araştJncl, flhan 

Tekeli ve Selim Iıkin, yakında Şefi k Hüsnü'nün uzun 
bir eleştiri mektubunu yayınlayacaklar. Bu mektup, 
Şevket Süreyya'ya yazılmış. Vedat Nedim'in bilme· 
mesi olanaksız. 1960 öncesi ilerici hareketin en çaplı 
önderlerinden birisi olan �erik Hüsnü, Avusturya'· 
dan gönderdiği mektupta, şöyle diyor: "Kadro'nun 
komünistlikle hayata atılm", muharrirleri pekala 

bilirler ki, sınıflara müstenit cemiyetlerde inkilap, 
bu sınıfların aralanndaki mücadelelerden teceRÜt ede· 
rek havada sübjektir, cnflisi bir hayal, bir kelimeden 
ibaret kalamaz. Inkilap doAnıdan dolroya bu sınır 
mücadelesinin bir neticesidir."( Şefik Hüsnü'den Ş(:v. 
ket Süreyya'ya sayfa 2) Devam ediyor: "Fakat Kadro 
inkilabın esaslıı.rım Lespit etmeden muaJlakla hayali 
bir inkilabı tetkin ederken, inkilabın psikolojisi namı
na da hezayandan başka yazacak bir şey bularnamı,· 
tır." (sayfa, 4)  ılhan Tekeli ile Selim Ilkin'in yayına 
ha7.lrladıel bu önemli belgenin bazı bölümleri, öZel
Itkle "aRır sözleri" içeren bölümü, Şevket Süreyya 
tararından karalanmış. Böyle bölümlerden birisi de 
şöyle: "Kadronun ikinci makalesi pesimizm hakkında· 
dır ....... Şevket Süreyya .... safsatalandır. Şevket Sü· 
reyya bu makalesinde pesimizm ile sukuıU hayale ut· 
ramış bir optimizm mefhumlannı birbirine karıştır· 
maktadır". (sayfa 6) 

sınıf kavgasının en tipik silahı olan grev ve lokavt gi. ekonomik politikasında devlet kapitalizmi eiWimleri-

bi ithal malı görenekler, bizim gibi en büyük ve en de· nin güçlendi�i dönemde, devletçilik ideolojisinin belli 

ğerli sermayesi "saman" olan ve azgelişmişlik ayı bın- başlı öncüleri, Kadro adlı toplumsal·siyasal dergi et- ÖZNEL MANTıK ILE 

dan kurtulmak isteyen memleketler hesabına çok il· rarında toplanan İsmail Hüsrev (Tökin). Yakup Kad- NESNEL MANTıK 
kel ve aynı zamanda çok pahalı bir lükstür." (Vedat ri (Karaosmanoğlu) gibi yazarlar ve Şevket Süreyya 

Nedim Tör, .. sayra 245) (Aydemir) ve Vedat Nedim gibi döneklerdi." (İ.V. Şefi k Hüsnü, zamanında parmağını basıyor. Bu-
Alibekov: Gosudarstvennıy Kapitalizm V Turtsii, 

nun için olayların gelişimine, bugünün gözü ve biriki. 

NEREDEN NEREVE 

Türkiye'de Devlet Kapitalizmi, Moskova, 1966, say-
mi ile bakmak gerek. Olaylann gelişimi şöyle: Takrir-

fa 33) i Sükun yasası çıkanlıyor. 1925 yılında. "Sağa" karşı 
Vedat Nedim, Kadro'nun yazıişleri müdürü. Şev· 

I\ma daima olduğu gibi "sola" dogru da yönlendirili. 
ket Süreyya, Tör'ün yetmiş besinci yaş gunu dolayı- yor. Ilerici hareket içinde tutuklamalar, mahkumiyet. 

Bunlan söyleyen kim? Türkiye'nin iki büyük özel 
bankası arasında mekik dokuyarak "kültur danııjman· 

sıyla yazdığı yazıda "Vedat Nedim, Kadro ile yorucu 
ler ve terör. Terör her zaman ilerici hareketten bir 

ilgisini Matbuat Umum Müdürü oldueu zaman da ler· 
parça kopanyor. Ilerici hareket içinde BD. aevttk. eD 

1ı�1" yapan ve halkçıhk adına el işlemelerinin propa· 
gandasını yapan birisi. İki büyük bankanın verdigi ra· 
Iıat!�:ı..ıd. gre\ hakkının yasaklanmasını isteyeli VI: halk· 

ketmemiştir ve orada da büyük bir organizatör hüvi. 
kaypak ve burjuva demokratik devrimı bir .. amı oIa-

yeti göstermiştir" diyor. (sayfa 130) Aynı yazıda şun· 
rak dt'iil de bir amaç olarak görenleri. Bunlar bepol 

lann da açıklandı�ı anlaşılıyor: "Cumhuriyet'in 10. 
du. Yalnı? yinnil"rdt, (')'8 �tuzlard. olmadı 

�'ıhlonuınündı: ı\ta u.irk , ) .Jnız ..ıdrv ya beyandL ,':,·f· Kopanlar. gU�'(>nce arayacaklar Düzen \le d 
<;ı1lk olarak ei işlemelerine sanlan bu anı yazarının 
halkc;llıRa başlayışı ise şöyle: "Bütun bir duşman dün· 

di. Ve inönü en muhtevah makalesini )'ine Kadro'ya partisinden daha sa�lam gt.I\'ence olur mu? Amı 
yazdı. "Tör. anılarında, Çankaya Köşkü'nun on adet sel geçmişlerinden gelen ki:;isel sorunları var. Birden 
Kadro abonesi oldu�unu da yazıyor. bire salt Halk Partili, salt duzen savunucu olamazlar. yaya karşı yokluklar ve yoksulluklar içinde savaşan 

I\nadolu'nun masal kahramanları gibi ulu liderine, 
Mustafa Kemal'e dostluk elini uzatan tek Devlet. 
"Sosyali" Sovyet Cumhuriyetleri Birli�i" olmuştu. AŞACı LI K KOMPLEKSI 
Bu davranış Berlin'deki yüksek öğrenim gençlieini ILE SOLCULUK 
adeta bUyüledi: NU!'llllah Esat Sümer, M. Nermi, 

Sav, Sadık Ahi ve daha şimdi adlannı hatırlayamadı· Deeişen ise şu: "Ankara'da çalışmaya başladığ'ım yıl· 
ğım bir kaç arkadaş, 'Türkiye Işçi ve Çiftçi Sosyalist larda, Berlin'de öğrenciligim sırasında, memleketin 
Partisrni kurduk. 'Kurtuluş' adlı bir dergi de yayınla· politik ve ekonomik durumu ile ilgili olarak içimde 
maya başladık" . (sayra.9) Berlin'de başlayan çalışma çöreklenen eziklik, burukluk ve aşaeılık kompleksi 
Türkiye'de de sürüyor: "Berlin'de tahsilimizi bitirip yerine, kendimi taptaze, dipdiri bir ruh haleti, bir psi· 
Istanbul'a döndükten sonra da bazı arkadaşlarla kolojik rerahlık ve güven havası içinde buldum." (say· 
komünist partisini yaşatmaya çalıştık." (�ayfa, 10) fa, 125) Anılann Kadro ile ilgili bölümü böyle başlı· 

MENFI SELEKSIVON 

Tör'ün anılannın belli bir na kara tı var: "Tüı1<.iye 
meııri seleksiyon memleketidir." (sayfa, 144) Çok do
ru. Ama Tör'ün anlatmak istediei anlamda de�i1, Ve· 
dat Nedim, sık sık tekrarladı�ı bu gÖ7.lemi, T'ürkiye'de 
"kıymetlerin" kıymetinin bilinmediei anlamında kul· 
lanıyor. HaJbuki Türkiye'de "kıymetlerin " kıymeti 
çok iyi biliniyor. Buna en iyi örnek Tör'ün yaşanlısı. 
Içinde bulundu�u ilerici hareketle ilgili belgeleri poli. 
se teslim eder etmez "kıymeti" anlaşılmaya başlıyor. 
6u olay sıcakııgını kaybetmeden çok önemli görev· 
lere getiriliyor. Matbuat Umum Müdürlü�ü görevini 
ustleniyor. Burjuvazi hemen güvenini belli ediyor. I\n· 
kara Radyosu müdürü oluyor. Burjuvazi daha da güç. 
lenince bUyük ö7..e1 bankaların rahallı�ına kavuşturu. 
luyor. Anııarında bu önemli yerlerde yaptı�ı "önem
li" işleri anlatıyor. Uluslararası Leipzig f'uarında Hav· 
va I\namızın, Adem Babamıza elma yerine incir veri. 
şini tasvir eden ve altında "Havva I\namız Adem ba. 
bamııı Cennet elmasıyla değil I\ydın incir! ile baştun 
çıkarmıştı" ya7.IS1 bulunan bir tablo gibi. Dunun üze· 

yor. Aşa�ılık kompleksi ile ilerici harekete girenlerin 
sonunun ne olabileceğini göswrmesi bakımından son 
derece ilginç bir başlangıç. I\şa�ılık kompleksi ile 
solculuga başlamak ve işçi sınıfına güvenden doğ'an 
bir üstünlük kompleksi ile harekete katılmak, iki zıt 
yol. ';; imdi ikinci yol ön planda. 

"Içinde. Markslım'den açılan ideolojik boşhıı!:u 
doldurabilecek yepyeni bir dünya goruşünün 'teke\'· 
vün' etmeye, oluşnıağa başladıj:!ını duyuyordlım. Ay· 
nı ruhi ve fikri bunalını içinde olan Marksist gjjruş!ü 
arkadaşlarımda da böyle bir gelişmenin oluştuj::unu 
göri.iyorduın." Kadro, bOyle bir boşiuk için ve böyle 
bir görüşten doğuyor. Ve bugüne kadar devam edi· 
yor: "Hala bu 'intibaksl7.lık bunalımı' içindeyiı. I\ta· 
türk'ün kurdu�u parti bile 'ortaOln solu' diye partiler 
yelpazesi içinde bir 'sıgıntı' hareket olmaya tcnel'.?üı 
etti. Ne demek ortaoın solu·t Dernekki, daha sol. yani 
daha ileri bir fikir sistemi varmış. Işte, bence burnda 
yanılıyoru,,-. Kemalizm, bi;r,im koşullarınu;r,a giıre ('Il 
ileri bir fikir sisteminin, ideolojisin bütün Ukı'lcrini 
tuşımaktadır. Bugün en ileri bir fikir sistemi diye 
gençliee sunulan Marksizm, 19. yüzyılın en ileri fikir 
sisLemi idi ama, bugün artık zaman aşımma ueramış 
'demode' bir kalıntıdır". (sayfa 244). ıkı büyük ban· 
kanın kültür danışmanı, kemalizmi böyle savunuyor 
ve marksizmi böyle çüriltüyor! 

Ama Halk Partisi "eya duzeni "ileriye" götürme sev· 
dasıyla ortaya çıkabilirler. Burjuvaziyi kandırabilecek· 
lerine inanırlar. Kendilerini kandırırlar. Böyle bir kan
dınlmaya ihtiyaçlan var. 

DÜ7.enin de ihtiyacı var. Ilerici hareketi. yeni bir 
ideolojik duşmanla karşı karşıya bırakmak. Buna 
Corvalan'ın deyimi ile "güriınme,,- duşman" demek de 
mümkün. Ya da Türkiye'de daha geçerli olabilecek bir 
deyimle "sosyalizmin korkak düşmanları". Korkak 
düşmanlar, marksist düşüncenin, sosyalizmin Calibe· 
sinden korkarlar. Bunun için yeni yollar, "özgun" çö· 
zümler ararlar. Burjuvazinin buna ihtiyacı var. Kadro, 
nesnel olarak, bu ihtiyacı karşılar. Bir süre için. 

DÖNEKLERIN 
KADROLAŞMASı 

Sınıf mücadelesinin zahmetlerini göremeyen, sos· 
yalizmi bir salt geri kalmışlıktan kurtulma aracı ola· 
rak görenler, baskıdan sonra yılarıar. HemC'n koparlar. 
I\ma hemen düzene baglanamazlar. Büelananlan olur. 
Hemen olur. Bir bölümü sa�a karşı görünüp sola \'uran 
1 2  Mart'tan sonra holdingleriıı dunışmnnı olur. Fakat/ 
bunlar çabuk biter. Bazıları, çabuk bitmek ıslem('ı. 
Burjuva:t.i de en gevşek, en kaypak unsurların tümden 
ve çabucak bitmesini istemez. Burjuva?!nin ihtiyacı 
var. Bunların da yeni ve "(jzgün" çÖ7.ümlerc ihtiyacı 
var. Scndikali7.m gibi. Y('ni millcr, yeni fetişler kı'ş. 
fctmı'k gibi. 

Dün kadrocuhık, bugün sendikali�.m. DÜ7.ene baR· 
lunnıunın yollnr\. Uöneklerin kadrolaşma süreci. Tör'
ün anıları, bu sürecin soııuçlarını ortaya koyuyor. 
I\ma unutmamak ı:erek. Türkiye'de üretici ı,.'Üçler art· 
tı. Olaylar hızlandı. Tarih sıkıştı. Yeniden sürece gi· 
renlerin son duraklannı görmek için uzun süre bekle. 
mek gerekmeyecek. 

Y.K. 

nın en tipik tipik silahı silahı olan olan grev ve lokavt gi. lokavt gi. ekonomik ekonomik politikasında politikasında devlet devlet kapitalizmi kapitalizmi eiWimleri-eiWimleri-

görenekler, bizim gibi en büyük ve en de· nin güçlendi�i dönemde, devletçilik ideolojisinin belli 

saman" olan ve azgelişmişlik ayı bın- başlı öncüleri, Kadro adlı toplumsal·siyasal dergi et- ÖZNEL 

isteyen memleketler hesabına çok il· rarında toplanan İsmail Hüsrev (Tökin). Yakup Kad-

zamanda çok pahalı bir lükstür." (Vedat ri (Karaosmanoğlu) gibi yazarlar ve Şevket Süreyya 

sayra 245) (Aydemir) ve Vedat Nedim gibi döneklerdi." (İ.V. Şefi k Şefi k Şefi Hüsnü, zamanında 
Alibekov: Gosudarstvennıy Kapitalizm V Turtsii, 

nun için olayların gelişimine, 

NEREDEN NEREVE 

Türkiye'de Devlet Kapitalizmi, Moskova, 1966, say-
mi ile bakmak gerek. Olaylann 

fa 33) i Sükun yasası çıkanlıyor. 
Vedat Nedim, Kadro'nun yazıişleri müdürü. Şev· 

I\ma daima olduğu gibi "sola" 
ket Süreyya, Tör'ün yetmiş besinci yaş gunu dolayı- yor. Ilerici hareket içinde 

Bunlan söyleyen kim? Türkiye'nin iki büyük özel 
mekik dokuyarak "kültur danııjman· 

sıyla yazdığı yazıda "Vedat Nedim, Kadro ile yorucu 
ler ve terör. Terör her zaman 

ilgisini Matbuat Umum Müdürü oldueu zaman da ler· 
parça kopanyor. Ilerici hareket 

halkçıhk adına el işlemelerinin propa· 
birisi. İki büyük bankanın verdigi ra· 

hakkının yasaklanmasını isteyeli VI: halk· 

ketmemiştir ve orada da büyük bir organizatör hüvi. 
kaypak ve burjuva demokratik 

yeti göstermiştir" diyor. (sayfa 130) Aynı yazıda şun· 
rak dt'iil de bir amaç olarak 

lann da açıklandı�ı anlaşılıyor: "Cumhuriyet'in 10. 
du. Yalnı? du. Yalnı? yinnil"rdt, (')'8 

�'ıhlonuınündı: ı\ta u.irk , ) .Jnız ..ıdrv ..ıdrv ya beyandL ,':,·f· ,':,·f· ,':, Kopanlar. gU�'(>gU�'(>gU� nce arayac
işlemelerine sanlan bu anı yazarının 

başlayışı ise şöyle: "Bütun bir duşman dün· 

di. Ve inönü en muhtevah makalesini )'ine Kadro'ya partisinden daha sa�lam 
yazdı. "Tör. anılarında, Çankaya Köşkü'nun on adet sel geçmişlerinden gelen 
Kadro abonesi oldu�unu da yazıyor. bire salt Halk Partili, salt yokluklar ve yoksulluklar içinde savaşan 

masal kahramanları gibi ulu liderine, 
Kemal'e dostluk elini uzatan tek Devlet. 

Sovyet Cumhuriyetleri Birli�i" olmuştu. AŞACı LI K KOMPLEKSI 
Berlin'deki yüksek öğrenim gençlieini ILE SOLCULUK 

NU!'llllah Esat Sümer, M. Nermi, 

ve daha şimdi adlannı hatırlayamadı· Deeişen ise şu: "Ankara'da çalışmaya başladığ'ım yıl· 
arkadaş, 'Türkiye Işçi ve Çiftçi Sosyalist larda, Berlin'de öğrenciligim sırasında, memleketin 

kurduk. 'Kurtuluş' adlı bir dergi de yayınla· politik ve ekonomik durumu ile ilgili olarak içimde 
(sayra.9) Berlin'de başlayan çalışma çöreklenen eziklik, burukluk ve aşaeılık kompleksi 

sürüyor: "Berlin'de tahsilimizi bitirip yerine, kendimi taptaze, dipdiri bir ruh haleti, bir psi· 
döndükten sonra da bazı arkadaşlarla kolojik rerahlık ve güven havası içinde buldum." (say· 

partisini yaşatmaya çalıştık." (�ayfa, 10) fa, 125) Anılann Kadro ile ilgili bölümü böyle başlı· 

MENFI SELEKSIVON 

anılannın belli bir na kara tı var: "Tüı1<.iye 
memleketidir." (sayfa, 144) Çok do

anlatmak istediei anlamda de�i1, Ve· 
sık tekrarladı�ı bu gÖ7.lemi, T'ürkiye'de 

"kıymetlerin" kıymetinin bilinmediei anlamında kul· 
Türkiye'de "kıymetlerin " kıymeti 
Buna en iyi örnek Tör'ün yaşanlısı. 

Içinde bulundu�u ilerici hareketle ilgili belgeleri poli. 
etmez "kıymeti" anlaşılmaya başlıyor. 

gını kaybetmeden çok önemli görev· 
Matbuat Umum Müdürlü�ü görevini 

Burjuvazi hemen güvenini belli ediyor. I\n· 
müdürü oluyor. Burjuvazi daha da güç. 

bUyük ö7..e1 bUyük ö7..e1 bUyük ö7 bankaların rahallı�ına kavuşturu. 
Anııarında bu önemli yerlerde yaptı�ı "önem

anlatıyor. Uluslararası Leipzig f'uarında Hav· 
Adem Babamıza elma yerine incir veri. 

ve altında "Havva I\namız Adem ba. 
elmasıyla değil I\ydın incir! ile baştun 

yor. Aşa�ılık kompleksi ile ilerici harekete girenlerin 
sonunun ne olabileceğini göswrmesi bakımından son 
derece ilginç bir başlangıç. I\şa�ılık kompleksi ile 
solculuga başlamak ve işçi sınıfına güvenden doğ'an 
bir üstünlük kompleksi ile harekete katılmak, iki zıt 
yol. ';; imdi ikinci yol ön planda. 

"Içinde. "Içinde. Markslım'den açılan ideoloideolojik ideolojik ideolo boşhıı!:u 
doldurabilecek yepyeni bir dünya goruşünün goruşünün 'teke\'· 
vün' etmeye, oluşnıağa başladıj:!ını duyuyordlım. Ay· 
nı ruhi ve fikri bunalını içinde olan Marksist gjjruş!ü 
arkadaşlarımda da böyle bir gelişmenin oluştuj::unu 
göri.iyorduın." göri.iyorduın." göri. Kadro, bOyle bir boşiuk için ve böyle 
bir görüşten doğuyor. Ve bugüne kadar devam edi· 
yor: "Hala bu 'intibaksl7.lık bunalımı' içindeyiı. I\ta· 
türk'ün kurdu�u parti bile 'ortaOln solu' diye partiler 
yelpazesi içinde bir 'sıgıntı' hareket olmaya tcnel'.?üı 
etti. Ne demek ortaoın solu·t Dernekki, daha sol. yani 
daha ileri bir fikir sistemi varmış. Işte, bence burnda 
yanılıyoru,,-. Kemalizm, bi;r,im koşullarınu;r,a giıre ('Il 
ileri bir fikir sisteminin, ideolojisin bütün Ukı'Ukı'Ukılcrini 
tuşımaktadır. Bugün en ileri bir fikir sistemi diye 
gençliee sunulan Marksizm, 19. yüzyılın en ileri fikir 
sisLemi idi ama, bugün artık zaman aşımma ueramış 
'demode' bir kalıntıdır". (sayfa 244). ıkı büyük ban· 

Ama Halk Partisi "eya duzeni 
dasıyla ortaya çıkabilirler. 
lerine inanırlar. inanırlar. inanır Kendilerini 
dınlmaya ihtiyaçlan var. 

DÜ7.enin de ihtiyacı var. Ilerici hareketi. 
ideolojik duşmanla karşı 
Corvalan'ın deyimi ile "güriınme,,-
mümkün. Ya da Türkiye'de 
deyimle "sosyalizmin korkak 
düşmanlar, marksist düşüncenin, sosyalizmin 
sinden korkarlar. Bunun için 
zümler ararlar. Burjuvazinin 
nesnel olarak, bu ihtiyacı karşılar. 

Sınıf mücadelesinin zahmetlerini 
yalizmi bir salt geri kalmışlıktan 
rak görenler, baskıdan sonra 
I\ma hemen düzene baglanamazlar. Büelananlan olur. 
Hemen olur. Bir bölümü sa�a 
1 2  Mart'tan sonra holding
bunlar çabuk biter. biter. Bazıları, 
Burjuva:t.i de en gevşek, en 
ve çabucak bitmesini istemez. 
var. Bunların da yeni ve 
var. Scndikali7.m gibi. Y('ni 
fctmı'k gibi. gibi. 

Dün kadrocuhık, bugün 
lunnıunın yollnr\. Uöneklerin 
ün anıları, bu sürecin soııuçlarını 
I\ma unutmamak ı:erek. Türkiye'de 
tı. Olaylar hızlandı. Tarih 
renlerin son duraklannı görmek için 
mek gerekmeyecek




