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• ELDE EDILEN UllGllEK.IIM;iUAKAN DEMIKEl'IN YE· 
GEN i YAHYA Y.EMAlIlEMIKEl'IN ıOTIK'lIK UIK 1'1. 
LO OLUŞTURI>UGUNU GÖSTERIYOR . 

FILOSU KURDU 
• UUGUNE KADAR ElDE EDILEN ılELGELER. UU TIR'· 

lARDAN II 'ININ DEMIREL TARAFINDAN SATıN All· 
NI ŞINA ILIŞKIN BILGILERI ıÇERIYOR. IlEMIREl'IN 
TIR AlıMLARıNIN TUMU "4 MILYON ZARAR" G()S· 
TERDIGI 1975 Yılı NDA YAPılıYOR. 

�şbakan Süleyman Demirtl'in ytğt· 
ni Yahya Ktmal Dtmirel'in, 1975 yılı iş· 
Itmlerint ilişkin olarak Çankaya verıi da
iresi için düzenltdiği beyannamede "1975 
yılında uriır ettiğini" belirttiği ilk ktz 
YÜRÜYÜŞ'ün 27 Temmuz 1976 tarihli 
68. sayısında açıklanmıştı. YüRÜYüŞ'. 

ün söz konusu sayısında ytr iılan habert 
�doldurdugu beyannamede 1975 yılı 

için "4 milyon zarar" gösttrtn Demirtl'· 
den gtlir Vt mali dengt vergiltrinin alın
maması iıdı gtçtn vtrgi dairtsi tiırafın· 
dan kararlaştırılmıştı. 

YüRüYüŞ'ün geçtiğimiz sayısında 
ise, Dtmirel'in "zarar" gösttrdiği yıl de
ğtrltri 3 milyon TL 'sına yaklaşiın 4 Tl R 

satın iıldığı belgtleriylt gösttrilmişti. 
YüRüYüŞ'ün hafta içindt topladı

ğı yeni bilgiler, Dtmirel'in 1975 yılı TIR 
alımlarının 4 araçta kalmadığını. gtnç 
işiıdamının aynı yıl sayıları 2O'yi bulan 
bir TIR filosu kurduğunu göstermektt
dir. 

Geçen h.ıfu sözü edilen 4 Tl R dışın- i! 
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iiN-diki 16 TlR'dan Tsine ilişkin belgeler, 
bunu i Bu belgelere göre, ! � § Cilı No : NOl'l.AR : -.f.'!. l. r.,.. .. ' .. if� oOr.Iç Mın SETUR OTO A.Ş.'den, di· � .� 
ğer ikisi i5t yine BURSA OTO A.Ş:den 01 {! j Sor. No.: 
Siltl�lınmıştır. 

SETUR 'din ılınan Tl R 'ların her biri 
600 bin lira değerindedir. Böylelikle, yal· 
nıza bupine Ka�r elde edilen bilgilere 
göre 1915 yılında SETUR'dan alınan araç 
ların değeri 3 milyona ulaşmaktadır. SE· 
TUR'dan .lın.n TIR'w 06 LN 815,06 
LN 821, l/ LN 823,06 LN 825 .e 06 LN 
827 plalaları ile "Yeğenbey" vergi dairesi 

için doldurutan işe başl .. ma bildiriminde 
yer alnaktldır. 

Gelen ek bilgilerle birlikte BURSA 
OTO A.Ş.'den alınan TlR'ların sayısı be

şe çıkmıştır. Bunların her birinin değeri 
581 bin 250 liriıdır. Bu MiıçıU diı yine iıY· 
nı vergi ebiresi için dolduruliın bildirim. 
lerde 06 LN 817 .e 06 LN 819 pı.k.ı." 
ile yer all11iıktadırlar. 

Elde edilen son verilerle)l birlikte, 
Demirel'in "zarar" gönerdiği "197� yılı 
içinde iıldığı TIR'lardan 11 'ine ilişkin bel
geler ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu 11 TlR',n 5'i SETUR, 5'i BURSA 
biri de EGEMAK'tan alınmış olmaktadır. 
11 TIR'ln toplam değeri ise 6 milyon 919 
bin TL'slna ula.şmaktadır. 

Sonuç olarak, 1975 yılında "urar" 
göstererek vergiden muaf tutulan Demi. 
rel'in aynı yıl TIR filosu kurmak için bü
yük tW'um.ılar yaptığı belgeleri ile orta. 

yiı çıkrNktldır. 

YuROYOS 68. s..vısınd. Y.K. Deml,el'ln ·'ZU.," gös'.r.,.k 
.... rgld.n kurtulduOun. iliSkin bel�l.rl V.Yınl.ml$tı. 
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SOSYALiST HAREKETiN 
KAZANıMLARı 

YA LÇiN KUÇUK 

Bir öğleden sonra açıklanan Genel Yas'," ilk sabahında Türkiye Işçi 
Partisi Genel Yas ile birlikte "oyun içinde oyun" oynanmasına dikkatleri 
çekti. 

'
Sosyalist hareket, işçi direnişinin yansittığı özlemlere ve içerdiği öze 

sahip çıktı. Olayların gelişimi, ev.lemin yöntem ve biçimi, bağlantıların bilinç
Li kopukluğu Türkiye Işçi Parti si'ninanında/aptığı değerlendirmeyi doğruladı. 
Profilo işyerindeki sermaye-emek çatışmasından değil, Genel Yas eyleminden 
dolayı atılan temsilci arkadaşları için direnen Profilo işçileri, Genel Yas'ı ilan 
edenler tarafından yalnız bırakıldı. Profi lo işçilerini" direnişi bombalarla bas
tıold,kta" uzunca bir süre sonra i lk konuşmasını yapan OISK Genel Başkanı, 
"iyi" işveren, ceberrut işveren sendikası ayırımı ile ortaya çıktı. Burjuvazinin, 
"işçiler iyi, örgütleri kötü" mantığına benzer bir mantığın savunuculuğunu 
yapmaya başladı. Genel Yas'tan sonra ortada, direnişin, burjuvaziye korku sa
lan özlemleri ve özü ile sosyalist hareketin yapmış olduğu değerlendirme 
kaldı. Geçerli ve kalıcı olanın bu ikisi olduğu, yadsınamaz bir netlikle, ortaya 
çıktı. 

Profilo direnişi bastırıldı. MC Hükümeti derhal kendisine iki yeni 
hedef seçti. iki idari karar aldı. Devrimci öğretmenlerin demokratik kitle ör
gütü TöB-DER'i kapatıp, Ankara'nın ilerici ve mücadeleci Belediye Başkanını 
görevden uzaklaştırdı. Sosyalist mırek�t anında değerlendirmesine yaptı ve bu 
idari kararların, burjuvazinin "güçsüzlüğünün kanıtı" olduğunu kanıtladı. Da
nışuy, her iki kararı da durdurdu. Danıştay'ın almtş olduğu karar Türkiye 
Işçi Partisi'nin yapmış olduğu değerlendirmeyi bir kez daha doğruladı. 

Danıştay'ın "yürütmeyi durdurma" karalarını, Prusya 'gel eneklerine 
uygun bir biçimde Türkiye'de de yargıçlar var" tekerlemesi i le  değerlendir
mek mümkün değiL. Zamanla birlikte köprül erin altından çok su aktı. Burjuva
zinin bugünkü gücü, yasama, yürütme ve yargı erkleriyle bir bütün. Bu yüzden 
"yürütmeyi durdurma" kararlarının temel gerekçelerini başka yerlerde ara· 
mak gerek. Bunlardan birisi, burjuvazinin yürütme erkinin, kendi koyduğu le· 
galiteyi de aşmak zorunluluğunda kalması. Bu ise güçsüzlüğünün bir kanıtı. 
Ama daha önemli kanıtları da var. Burjuvazi ,  kendi tegalitesini aşarken, yığın
ları kazanamıyor. Giderek kütlelerden soyutlanıyor. 12 Mart'ın ilk zamanları 
i l e  bugün arasında en önemli ayrılıklardan birisi buradan kaynaklanıyor. 12 
Mart'ın ilk zamanlarında burjuvazi, kütleleri, "komünizm" umacısı ile sindir
meyi başarabildi. Dolayısıyla yargı organlarının şimdiki kararları, 12 Ma,rt ka
rarlarından farklı oluyor. MC Hükümeti'nin güçsüzlüğü de, Danıştay'ın i lerici 
nitelikteki kararları da buraya dayanıyor. Bugün burjuvazi, artan ölçüde küt
lelerden uzaklaşıyor. 

Son günlerin sıcak gelişmeleri ve bu gelişmelerle ilgili sosy 'alist hareke· 
tin doğrulanan değerlendirmelerine iki örnek. Bir örnek de başka yerden: 
Kendi kendine "sorun" yaratıp bu sorunlara çözüm bulma uğraşı bitmiyor. 
Bir DISK ve Türk.lş işbirliği tutturuldu. Çok heves, çok umut yaratıldı .  Bu 
işbirliğinin demokrasinin güvencesi olduğu bile i leri sürüldü. DISK Genel Baş· 
kanı, sonunda, Türk-Iş yönetiminin "işçi ve demokrasi düşmanı" olduğunu 
kabul etmek zorunda kaldı. Amerika yeniden keşfedildi. Yakında CHP Genel 
Başkanı'nın da bu keşfe katılmasını ummak gerek. 

Örnekler arasındaki fark nereden geliyor? Kadroların ve sosyalizm bi
liminini önem ve yeri belli. Buradaki farkl ılık üzerinde fazla durmaya gerek 
yok. Bu farklılıkla birlikte işçi sınıfındaki gelişmeler üzerinde durmak gerek
li. Bugün Türkiye işçi sınıfı 12 Mart öncesi işçi sınıfı değiL. Sayısal arlı,ın 
ötesinde belirgin gelişme var. Işçi sınıfı artık bir sınıf olarak burjuva toplum 
düzeninden kopmuş durumda. Işçi sınıfı artık yeni ve ileri özlemler içinde. 
Genel Yas açıklamasındaki açıklıktan yoksun deyimler, işçi sınıfının bilinen 
özlemleri karşısında, ayrıca dikkate değer. Bu açı klamadan sonra direnişe ge
çen i,çi ler arasındaki bağlantıların bilinçli olarak koparılması da, ta. 
şıdı�ı özlemlerin yeterince bilindiğini gösteriyor. Burada önemli olan, kimin 
neyi bilip bilmediAi veya neyi bilip bilmeyerek hareket ettiği değiL. Onemli 

olan eylemin başlamasıyla birlikte "ince hesapların" işyeri düzeyinde belir
ginlcşmeye başlamasına karşı, Eylül Direni,; ile işçi sınıfının özlemlerinin so· 
mut bir biçimde görülebilmesi. 

işçi sınıfı içind eki gelişmeler, sosyalist hareketin, somut durumların 
somut çözüml emesini yapabilmesinde en güvenilir dayanaklardan birisi. Fa
kat gelişmelerin, yalnızca işçi sınıfı ile sınırlı kalmadığını unutmamak gerekli. 
Sosyalist harekeı içinde de belirgin değişmeleri saptamak zorunlu. Bunlar 
içinde en önemlilerinden birisi, TIP'in 1970 yılında yapılan D ördüncü Bü
yük Kongresi'nde noktalandı. Dördüncü Büyük Kongre'de, Türkiye sosyalist 
hareketinin tarihindeki en değerli adımların birisi atıldı. Bu Kongre'ye kadar 
sosyalist hareket içinde ve özellikle yönetim katında, "önce sendikacı, sonra 
sosyalist; önce aydın sonra sosyalist, önce kürt sonra sosyalist" eğilimleri güç
Iülüğünü koruyordu. Dördüncü Büyük Kongre, bu tür eğilimlerin, ilke olarak 
kazınması Kongresi oldu. 12 Mart'ıan sonra Türkiye işçi Partisi kurulurken, 
hareket buradan başladı. Sosyal i st hareket, somut sorunların 'özelliklerini 
dikkate alan fakat tüm sorunlara yalnızca sosyalist açıdan bakanların hareketi 
olarak yola çıktı. 

Sosyalist hareketin,  gerek örgütsel planda ve gerekse işçi sınıfı taba· 
nında sağlam toprağa basması hızlı bir gelişmeye yol açtı. Hızlt gelişme ise 
hızlı tepkileri dogurdu. Di SK'!, Halk Partisi halkası ile, kendi çizgisine çekme
yi planlayan burjuvazi ,  karşısında bilinçli işçilerle sosyalist sendika yöneticile
rini buldu. OiSK içinde sosyalist işçi ve sendikacılar olmadık zorlama ve tü· 
zük ihlalleriyle saf dışı edilmek istendi. Sosyalizm "havaril iği" giysisi içinde 
ortaya çıkan kendini bilmezler de, burjuvazinin bu açık oyununun en ateşli 
aktörl eri oldular. Son günlerin gelişmeleri, oynanan oyunlar kadar bu oyun
ların aktörlerini de ortaya çıkardı. 

Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, burjuvaz inin işçi 
sınıfı içindeki oyunlarını, hiç bir kuşkuya yer vermeyecek netli l..te ortay .. 
koyuyor. Şunları söylüyor: "Büyük burjuvazi, CHP ve DiSK üst yönetimi bir· 
birine paralel olarak (belki de birbiriyle elele vererek) Türkiye'de solu politik 
düzeyde CHP'de; ekonomik-sendikal düzeyde de sosyal demokratlaşıırdan 
D iSK'te tutmak çabasındadır. DiSK'e bu işleri gördürebilmek için kitleler
deki yerleşmiş DiSK imajını ve buna bağlı ol.arak DiSK'in sosyalist görüntüsü· 
nü korumak, koruyabilmek için de bu görünüşü abartmak gerekiyor. Bu nok· 
tada kendilerini sosyalizmin yeddi emini bilip CHP'nin solunda yasal bir par
tiye, TIP'e, gerek görmeyenler, görmemekten öte karşı çıkanlar devreye giri· 
yor. DiSK üst yönetimi arlık sosyalistlik adına rahatça Ti P'e karşı olabilir, 
Ti P'Uleri ve TiP'e yakın olanları DISK'in dışına aımaya girişebilir, ruhsat 
verilmiştir. Böylece, büyük burjuvazi - CHP - DISK üst yöneıimi üçlemesine 
bir de bu sosyalizm havdfil eri ekleniyor. Nesnel olarak durum budur." 

Behice Boran, daha büyiik bir neılikle, bir de şunu söylüyor: "Işçi sını· 
fının sosyalist hareketini sendikal hareketinden ayrı ve uzak tutmaya I..imse· 
nin gücü yetmez." Bunu, burjuvazi �e, Halk Partisi de, DISK üst yönetimi de, 
"sosyalizm havari leri" de anlamalı ve kabul eımeli .  Çünkü bu da bir başl..a 
nesnel durum. Nesnel durumu kabul'cımek gerek. Tarihin akışına I..arşı l..ü
rek çekmemek gerek. Türkiye'de burjuvJzinin bilinç düzeyi yül..scl... Oyun re· 
pertuarı zengin. Fakat işçi sınıfının d,ı bilinç düzeyi yükseliyor. OynanJn 
oyunlara bağışıklık kazanıyor. 

Işçi sınıfı, öncü güç. Sosy,ıli!!ı hJrı'kl'lin lelııı'l glicü. Bu güç h,ırel..cıe 
geçmeden işçi sınıfının özlemleri gerçekleşemez. Sosyalist harel..ct, bıitün 
emekçi ke5imlerde kök salmak durumunda . Köylülükte." küçük burjuvazinin 
her ıürüne kadar. Büyük burjuvazi. CHP - OISK üstü yönetiminin, sosyalizm 
havarilerinin katkıları ile yüriittükleri karşı hareketlerin bir önemli "katkısı" 
da burada. Sosyalist hareketin tüm enerjisini, buraya hapsetmeye çalışıyorlar. 
Bunda da yanıldıklarını anlayacaklar. Iktidara yürüyen hareketi durduramaya
caklar. 
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kapatıp, Ankara'nın ilerici ve mücadeleci Belediye Başkanını 
uzaklaştırdı. Sosyalist mırek�t anında değerlendirmesine yaptı ve bu 

burjuvazinin "güçsüzlüğünün kanıtı" olduğunu kanıtladı. Da
da durdurdu. Danıştay'ın almtş olduğu karar Türkiye 

yapmış olduğu değerlendirmeyi bir kez daha doğruladı. 
"yürütmeyi durdurma" karalarını, Prusya 'gel eneklerine 
Türkiye'de de yargıçlar var" var" tekerlemesi i le  değerlendir
Zamanla birlikte köprül erin altından çok su aktı. Burjuva
yasama, yürütme ve yargı erkleriyle bir bütün. Bu yüzden 

durdurma" kararlarının temel gerekçelerini başka yerlerde ara· 
Bunlardan birisi, burjuvazinin yürütme erkinin, kendi koyduğu le· 

zorunluluğunda kalması. Bu ise güçsüzlüğünün bir kanıtı. 
kanıtları da var. Burjuvazi ,  kendi tegalitesini aşarken, yığın

Giderek kütlelerden soyutlanıyor. 12 Mart'ın ilk zamanları 
en önemli ayrılıklardan birisi buradan kaynaklanıyor. 12 

zamanlarında burjuvazi, kütleleri, "komünizm" umacısı ile sindir
Dolayısıyla yargı organlarının şimdiki kararları, 12 Ma,rt ka
oluyor. MC Hükümeti'nin güçsüzlüğü de, Danıştay'ın i lerici 

da buraya dayanıyor. Bugün burjuvazi, artan ölçüde küt

sıcak gelişmeleri ve bu gelişmelerle ilgili sosy 'alist 
değerlendirmelerine iki örnek. Bir örnek de başka yerden: 

orun" yaratıp bu sorunlara çözüm bulma uğraşı bitmiyor. 
Türk.lş işbirliği tutturuldu. Çok heves, çok umut yaratıldı .  Bu 

sinin güvencesi olduğu bile i leri sürüldü. DISK Genel Baş· 
Türk-Iş yönetiminin "işçi ve demokrasi düşmanı" olduğunu 

zorunda kaldı. Amerika yeniden keşfedildi. Yakında CHP Genel 
keşfe katılmasını ummak gerek. 

arasındaki fark nereden geliyor? Kadroların ve sosyalizm bi
yeri belli. Buradaki farkl ılık üzerinde fazla durmaya gerek 

birlikte işçi sınıfındaki gelişmeler üzerinde durmak gerek
işçi sınıfı 12 Mart öncesi işçi sınıfı değiL. Sayısal arlı,ın 

gelişme var. Işçi sınıfı artık bir sınıf olarak burjuva toplum 
durumda. Işçi sınıfı artık yeni ve ileri özlemler içinde. 

açıklamasındaki açıklıktan yoksun deyimler, işçi sınıfının bilinen 
ayrıca dikkate değer. Bu açı klamadan sonra direnişe ge

kat gelişmelerin, yalnızca işçi sınıfı ile sınırlı kalmadığını unutmamak 
Sosyalist harekeı içinde de belirgin değişmeleri saptamak 
içinde en önemlilerinden birisi, TIP'in 1970 yılında yapılan 
yük Kongresi'nde noktalandı. Dördüncü Büyük Kongre'de, 
hareketinin tarihindeki en değerli adımların birisi atıldı. Bu 
sosyalist hareket içinde ve özellikle yönetim katında, "önce 
sosyalist; önce aydın sonra sosyalist, önce kürt sonra sosyalist" 
Iülüğünü koruyordu. Dördüncü Büyük Kongre, bu tür eğilim
kazınması Kongresi oldu. 12 Mart'ıan sonra Türkiye işçi Partisi 
hareket buradan başladı. Sosyal i st hareket, somut sorunların 
dikkate alan fakat tüm sorunlara yalnızca sosyalist açıdan bak
olarak yola çıktı. 

Sosyalist hareketin,  gerek örgütsel planda ve gerekse 
nında sağlam toprağa basması hızlı bir gelişmeye yol açtı. 
hızlı tepkileri dogurdu. Di SK'!, Halk Partisi halkası ile, kendi 
yi planlayan burjuvazi ,  karşısında bilinçli işçilerle sosyalist sendika 
rini buldu. OiSK içinde sosyalist işçi ve sendikacılar olmadık 
zük ihlalleriyle saf dışı edilmek istendi. Sosyalizm "havaril iği" 
ortaya çıkan kendini bilmezler de, burjuvazinin bu açık oyununun 
aktörl eri oldular. Son günlerin gelişmeleri, oynanan oyunlar 
ların aktörlerini de ortaya çıkardı. 

Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, 
sınıfı içindeki oyunlarını, hiç bir kuşkuya yer vermeyecek 
koyuyor. Şunları söylüyor: "Büyük burjuvazi, CHP ve DiSK 
birine paralel olarak (belki de birbiriyle elele vererek) Türkiye'de solu 
düzeyde CHP'de; ekonomik-sendikal düzeyde de sosyal demokratlaşıırdan 
D iSK'te tutmak çabasındadır. DiSK'e bu işleri gördürebilmek 
deki yerleşmiş DiSK imajını ve buna bağlı ol.arak DiSK'in sos
nü korumak, koruyabilmek için de bu görünüşü abartmak gerekiyor. 
tada kendilerini sosyalizmin yeddi emini bilip CHP'nin solunda 
tiye, TIP'e, gerek görmeyenler, görmemekten öte karşı çıkanlar 
yor. DiSK üst yönetimi arlık sosyalistlik adına rahatça Ti
Ti P'Uleri ve TiP'e yakın olanları DISK'in dışına aımaya 
verilmiştir. Böylece, büyük burjuvazi - CHP - DISK üst yöneıimi 
bir de bu sosyalizm havdfil eri ekleniyor. Nesnel olarak durum 

Behice Boran, daha büyiik bir neılikle, bir de şunu söylüyor: 
fının sosyalist hareketini sendikal hareketinden ayrı ve uzak 
nin gücü yetmez." Bunu, burjuvazi �e, Halk Partisi de, DISK 
"sosyalizm havari leri" de anlamalı ve kabul eımeli .  Çünkü 
nesnel durum. Nesnel durumu kabul'cımek gerek. Tarihin 
rek çekmemek gerek. Türkiye'de burjuvJzinin bilinç düzeyi 
pertuarı zengin. Fakat işçi sınıfının d,ı bilinç düzeyi yükseliyor. 
oyunlara bağışıklık kazanıyor. 

Işçi sınıfı, öncü güç. Sosy,ıli!!ı hJrı'kl'lin lelııı'l glicü. 
geçmeden işçi sınıfının özlemleri gerçekleşemez. Sosyalist 
emekçi ke5imlerde kök salmak durumunda . Köylülükte." küçük 
her ıürüne kadar. Büyük burjuvazi. CHP - OISK üstü yönetiminin, 
havarilerinin katkıları ile yüriittükleri karşı hareketlerin bir önemli 
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DİRENİşDEN DOGAN 
TÜRK-IŞ ıCRA KURULU TUTANAKLARıNDA, TÜRK-ME
TAL';n BURSA'DA IŞLEDIGI CINAYETE ILIŞKIN OLARAK 
ŞU KONUŞMALAR GEÇIYORDU: 

MUSTAFA öZBEK (TÜRK-METAL. GENEL BAŞKANı): ADAM 
ÖLÜR. ICABıNDA ÖLDÜRÜRÜZ. AMA BU IŞKOLUNDA Dö
NÜŞ YOK. öLECEGIZ, ÖLDüRECEGIZ. BAŞKA ŞEKIL YOK. 

TÜRK-IŞ GENEL BAŞKANı TUNÇ ISE BU SöZLER KARŞı
SıNDA ŞUNU SöYLÜYORDU: TÜRK-METAL'E IMKAN VE
RIN. TÜRK-IŞ BU MÜCADELEDE BAŞARILI ÇıKACAKTıR. 

TÜRK-IŞ ıCRA KURULU TUTANAKLARıNDAKI BU KONUŞ
MALAR AÇIGA ÇıKARKEN. BURSA'DAKI CINAYETIN KANI 
KURUMADAN "TÜRK-IŞ CHP YAKıNLAŞMASINI OLUMLU 
KARŞıLADıKLARıNı" SöYLEYEN TÜRKLER, BAZI IŞVE
RENLERIN BAŞıNA YıKMAK ISTEDIKLERI "ıŞÇı BELA
sı "NDAN NASIL KURTULDUGUNU ANLATıYORDU. 

Korkunun şaha kaldırdıitı ugınlık, 
ilk anın paniiti geçince gene normal öl· 
çülerine sindi.. 

Geçtiltirniz hafta ile önceki haftayı 
ayıran özellik bu kadar. 

İşçi sınıfına saldırı ile b�layan az
gınlık, en büyük demobatik kitle örgü· 
tüne karşı girişilen antidemokratik bas· 
Iunla devam etmiş ve Ankara'da yerel 
yönetimin demokratileşmesinin taban 
destelini saRiayan halk oyuna yönelti· 
len yasa dışı işlemJe tamamlanmıştı. 

.Azırınlıitın 24 saate slRdınlan bilan
çoıu buydu. 

Nitekim geçtiitimiz hafta yargı or· 
ıanlarının kararı ile azgmhitın kaba çiz
gileri pek açık biçimde sergilendi. 

Bu arada Türkiye'de sergilenen daha 
bqka geli,meler de vardı. Gerçi geli.· 
melerin özündeki gerçek yeni de�ildi 
ama biçim yönünden sahneye serilişi. 
daha do�rusu dökülüşü bir hayli yeni 
unsurlar taşıyordu. 

Bunlar, histeri çı�lıkları ile ,aşkın· 
lık bataRında debelendikçe batma�a m,· 
kin olgulardı ve neme lazım seyri de, 
özündeki gerçe�i kadar iRrençti. 

TÖB-DER'IN ANLAMı 

Büyük sermayenin milyonluk i1ôn 
çöpleriyle beslenen ve bizatihi büyük 
sermayenin ayrılmaz levhası görünümün· 
deki büyük basın ve onun en yüksek ti
rajlııı, haftayı hisleri çı�lıklarıyla açtı ... 
tlki buydu ve bir sorusu vardı: 

"Neden sadece TöB·DER" kapatıl· 
mıştı?. 

ÇIRhAın başlılı böyleydi: "Neden 
sadece TöB-DER ?." 

O TOB·DER, öRretmen kuruluşuy
du ama niçin cumhuriyetin elli üçüncü 
yılında nüfusumuzun yüzde 40'ına 
neden hili okuma yazma öRreLemediRi· 
miz i tartışmıyordu! .. Niçin yol göster· 
miyordu! .. 

O lıkokul öRrencHerine ders mah:e· 
mesini devlet bedava veremez miydi? 
Niçin bunun üstünde durmazlar, bunu 
saRI.yacak görüşler ileri sürmederdi?. 

O Niçin sadece meıleiti ile meşgul 
olup, kendisini siyasi cereyanlara kap· 
tırmamış bulunan öltretmenlerin hakkı· 
nı savunmazlardı! .. 

Böylesine eıIk. çıkmış ve doRruıu 
bu ya, tilkiliA'in cehaletiyle komprime 
hale getirilmiş bu sorular, perde arkasın
da temsil ettilti niyetleri 1ew1 etmese, 
"Beş delikli tokmak. bunu �ailmeyen 

TÖB-DER'IN BÜTüNLüGüNE SAHIP ÇıKMAK 

Burjuvazi, devrimci öğretmenlerin demokratik kitle örgütü TÖB-DER'e 
karşı saldırıya geçti. rÖB·DER'i kapatmak için Ankara Valiliği'nin almış ol
duğu karar Danıştay tarafından durduruldu. Danıştay'ın kararı burjuvazinin 
güçsüzlüğünün bir kanıtı oldu. Ancak burjuvazinin saldırısını sürdüreceği an· 
laşılıyo/. 

TOB·DER'in bugünkü yönetimi, üçüncü Olağan Genel Kurul'da seçildi. 
Genel Kurul'da TÖB-DER yönetimine, farklı eğilimler talip oldu. Seçimi, Gül· 
tekin Gazioğlu'nun başını çektiği ekip kazandı. Bu ekip bugün rOB-DER'in 
yasal yöneticisidir. 

Burjuvazinin devrimci öğretmenlerin demokratik kitle örgütüne saldırı· 
ya geçtiği bir sırada, her eğilimden tüm öğretmenlerin, bir bütünlük içinde, 
yasal yöneticilerine ve örgütlerine sahip çıkacaktarında hiç bir kuşku yok. 
Tüm devrimci, demokrat ve sosyalist öğretmenlerin yasal yöneticilerine, des· 
tek olacaklarından ve omuz vereeklerinde burjuvazinin kuşkusu olmamalı. 

Başkalarının da kuşkusu Oımamalı; Ankara Valiliği, yasa dışı bir karır· 
la, TÖB·DER Genel Merkezi ve şubelerini kapaıınca, burjuvazinin saldırısını 
gerektiğinden daha ciddiye ılan "devrimciler" ortaya çıktı. Devrimciliği ve 
sosyalistliği fetişler peşinde koşmaktan ibaret sanan bir grup, burjuvazinin 
"zaferinden" ganimet toplamanın hesaplarını girişti. Bu tür hesaplar içinde 
olanların, bu tür hesaplardan vazgeçmesi gerek. 

Devrimci öğretmenler içinde çeşitli eğilimlerin olauğu biliniyor. Bun· 
ların, Genel Kurullar arasında güç kazanmaya çalışmaları ve Genel Kurullar· 
da yönetime gelmek istemeleri çok dağat. Fakat burjuvazinin, devrimci öğ
retmenlerin demokratik kitle örgütü rOB-DER'e saldırıya geçtiği bir zaman· 
da, tüm öğretmenlerin yöneticileriyle omuz omuza bu saldırıyı püskürtrneğe 
çalışacakları da bilinmeli. Burjuvazinin güçsüzlüğünü daha da açığa çıkarma· 
nın yolu bu. Bunu hem burjuvazi, hem de burjuvaziye yaslanarak "devrim· 
ciliğe" hevesleneneler artık iyice anlamaı .. 
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ahmak" cevabını Cazlasıyla hak edip ıe· 
çilecek nitelikte sorulardı . 

, Ama gel gör ki, hemen bunun ardın
dan esas niyet sıntıyordu: 

"- TöB·DER'j gören ve kanunları 
unulamaya b"layan devlet, eRer hu
zurdan bqka bir ,ey iııemeyen halkın 
,ükranını ve ııygwru kazanmak iıtiyor· 
aa, elini .. Idaki TöB-DER'lere de uzat· 
malı ve çanına ot tıkamalı idi!..," 

Hangi saldaki TöB-DER?. 
130 bin üyeye ahip koıkoca TöB

DER yanında başka bir ölretmen kuru· 
lu,u aramak z.ahmeti, ol .. ol .. denıe 

işiydi ve bu iş de, yüze 
göze bulaştınlarak yapılmak illeniyor· 
du . 

Amaç, kunaktaki niyeti t.alait tak· 
ait kusmaktı ve arkası ,öyle ,eliyordu: 

ii. Ama unutmamalıyız ki, TöB· 
DER, böyle kanun kitap tanımaz der· 
neklerin kendini $Ola kaptınnl,ların ara
sında bir isimden ibarettir." 

Panik, Bab-ı Ali'nin en iriainin dili
ni dola.şhrmıştı. Faşist. t.ırmanıljta buıı
mak ları nı servise koymuştu! .. 

AYDıNlıK BELA 

"DISK'in başına belA olıun diye Çı
kanlan işçiler, aslında onu çıkaranların 
başına bela olacaklardır ..... 

Kim söylüyordu bunları? Bu sözler, 
DISK üıt yönetiminin simıeli Genel 
Başkan Kemal Türkler'e aitti, 

GeçtiRimiz haft.anın Salı günü DısK 
yönetim Kurulu ve Başk.nlar Konseyin· 
de buına açıklama yapan Türkler, 
DGM'lere karşı girişilen ıenel direniş 
sonucu i,lerinden çıkarılan 3 bin civa
ltandaki işçi hakkında gözünü kırpma
dan bunları söylüyordu: 

"- ışveren Sendikaları Konfederas
yonu, kendi siyasi temsilcileri ile i,birli· 
ii yapmak ıuretiyle, DıSK'i yıkmak 
amacıyla i,çi çıkanna ,irişiminde bu· 
lunmaktadırlar. DISK'in başına belA 
olsun diye çıkan!an bu i,çiler, _bnda 
onu çıkaranlann ve sermaye &ınıfının 
ve onların siyasi ortaklarının batına be
lA olacaklardır.,." 

UFUKLAR KAPANıRKEN 

DısK üst yönetiminin ortak dü,ün· 
cesini .çlRa çıkaran açıklamalar devam 
ediyordu: 

". Bu kazdıkları kör kuyuya DISK 
deRii, kendileri düşeceklerdir ... " 

Sanki i,ten atılanlar, aermaye kesi· 
mi ile Türkler cemıatı aruında ıidip ,e
len bir voleybol topu idi. Bir "belA '.' un· 
ıuru olarak, her iki kesim bu i,çileri bir 
dilterinin ba,ına aarmak iıtiyordu. DISK 
Genel Sa,kanı'nın işten atılan bilinçli ve 
militan i,çiler konusundaki tavrı ve bu 
tavrı simeeleyen sözler "der·ı belA" 
mantıRının açık bir biçimde aerıi.lenme
ainden öte bir anlam tatımıyodu. 

Kıyımda işlerinden JÖkUlüp atılan 
i,çl "nıfının en diri, en bilinçli, en uya· 

nık unaurları, demek ki. sermayeye kar· 
ŞI "bela" rollerini t.amamlaml,lar. i,ve· 
renler de, "biraz da gidin DISK'in batı· 
na bela olun" demişlerdi. 

"Ama o belalar aslında onları işten 
çıkaranlann ba.şına bela olacak1ardl." 

Sendikalizmin yiizü ve _tan, en kü' 
çük bir kamunaja bile gerek duyulma· 
dan böyle sergileniyordu. Verilen cakalı 
selamların ve tantananın ardındaki oy· 
na.k1lk, bu IÖzlerle ortaya çıkıyor. Tür· 
kiye işçi &ınıfırun nicel ve nitet gücünün 
vardılı boyutlarda olanca açıkhlı ile a· 
ntıyordu. 

Türkiye işçi &IMmın yilit Eylül 
direnişinin aermaye cephninde yaratta· 
Iİ panilin yaruaıra, dar aendikalizlnin 
pazara Çıkan iplili de bu bdamkb ... 

Hertey ayan beyan ortaya çıkıyor
du. Herkeı yerli yerine biru daha Iyi 
yerle,lyordu. Sını! mifeadel"nln .ardı. 
ltı boyutlar, ul .. tılı Ditel konumlar 
"sermayeden çok aermayeci"lili tabU. 
gibi açıla çıkarıyor ve .onra da aenna· 
yenin "buı&l"nın koltuk altana itiyor· 
du. 

Kemal Türkler ,öyle diyordu: 
". Buı i,verenler, i,çi çıkarmay.· 

rak, ı,veren Konfederasyonu, MESS ve 
onların Iİy.....ı ortaklarının oyunlarına 
gelmemişlerdir! ... " 

DıSK üıt yönetimi ile "bazı i,venn' 
ler" oyunun di lter tarafında kalıp "oyun" 
seyrediyorlardı! .. 

Peki ama diler bir köteden bakıbn· 
ca DısK ile "buı i,verenler" muhabbe
line ne buyundacaktı? .. 

Türkiye'de y.,lı boyaya kıyıp tabe
lA ya%dıran ve arkııına geçip ahklm 
kesen bir avuç küçükburjuva ıevuenin 
bir kıımına dut yedirlen, bir klınuna da 
yeni IAfazanlıklara iten olıu i,ıe buydu 
ve ıdı da "Oyun içinde oyunltdu!.. 

Eylül direni,inden geçtilimi. halta· 
ya uzanan ,eli,meler, bir kez daha, .... 
mayenin aczini ve korkUlUnu ,ö.ıerir
ken, i,çi ıınıfına yeni deneyler Ye .on
IUZ bir güven kazandırmı,tı ... 

TÜRK-IŞ SOFRASı 

Tıbandaki diri potanIİyelin Cırlat
tlRı tıpa bu kadarla kalmıyordu. 

önceki haftanın sonunda, emekli 
olmadan, 600 bin lira kıdem tazminatı
nı cebine indirdili anlaşılan Türk·ı,'in 
bı,ı Halil Tunç ve arkad .. larının defteri 
biraz daha açıla çıkıyordu. 

Halen zarar eden bir i,letme ,öNnü
mündeki Türk-I, kuu.ından emekli ol· 
madan 600 bin lirayı çeken Halil Tunç, 
emekli olup da emekli maaşı alamayan 
i,çilere oldultu gibi kimaeye de anlata
mayıcaktı derdini.. Gidiş kötüydü; 
Türk-ı,'in k .... ında bu para da buluna· 
mayabilirdi!. .. Tunç'un haklılılı da buy
du!, .. 

"Politika" ,azetesi Türk·l, ıcra Ku
rulu toplantılı.ından birini tutan.,ını ele 
ıeçinni, ve yayınlamaya bqlamı,tı. 

Tutanakta okunanJar, dolruıu bu 

kaldırdıitı ugınlık, 
gene normal öl· 

ile önceki haftayı 

ile b�layan az
demobatik kitle örgü· 

antidemokratik bas· 
Ankara'da yerel 

demokratileşmesinin taban 
oyuna yönelti· 

tamamlanmıştı. 
slRdınlan bilan

hafta yargı or· 
azgmhitın kaba çiz

sergilendi. 
Türkiye'de sergilenen daha 

vardı. Gerçi geli.· 
gerçek yeni de�ildi 

sahneye serilişi. 
dökülüşü bir hayli yeni 

çı�lıkları ile ,aşkın· 
debelendikçe batma�a m,· 

lazım seyri de, 
iRrençti. 

Büyük sermayenin milyonluk i1ôn 
çöpleriyle beslenen ve bizatihi büyük 
sermayenin ayrılmaz levhası görünümün· 
deki büyük basın ve onun en yüksek ti
rajlııı, haftayı hisleri çı�lıklarıyla açtı ... 
tlki buydu ve bir sorusu vardı: 

"Neden sadece TöB·DER" kapatıl· 
mıştı?. 

ÇIRhAın başlılı böyleydi: "Neden 
sadece TöB-DER ?." ?." 

O TOB·DER, öRretmen kuruluşuy
du ama niçin cumhuriyetin elli üçüncü 
yılında nüfusumuzun yüzde 40'ına 
neden hili okuma yazma öRreLemediRi· 
miz i tartışmıyordu! .. Niçin yol göster· 
miyordu! .. 

O lıkokul öRrencHerine ders mah:e· 
mesini devlet bedava veremez miydi? 
Niçin bunun üstünde durmazlar, bunu 
saRI.yacak görüşler ileri sürmederdi?. 

O Niçin sadece meıleiti ile meşgul 
olup, kendisini siyasi cereyanlara kap· 
tırmamış bulunan öltretmenlerin hakkı· 
nı savunmazlardı! .. 

Böylesine eıIk. çıkmış ve doRruıu 
bu ya, tilkiliA'in cehaletiyle komprime 
hale getirilmiş bu sorular, perde arkasın
da temsil ettilti niyetleri 1ew1 etmese, 
"Beş delikli tokmak. bunu �ailmeyen 

TÖB-DER'IN BÜTüNLüGüNE SAHIP ÇıKMAK 

devrimci öğretmenlerin demokratik kitle örgütü TÖB-DER'e 
rÖB·DER'i kapatmak için Ankara Valiliği'nin almış ol

Danıştay tarafından durduruldu. Danıştay'ın kararı burjuvazinin 
kanıtı oldu. Ancak burjuvazinin saldırısını sürdüreceği an· 

bugünkü yönetimi, üçüncü Olağan Genel Kurul'da seçildi. 
TÖB-DER yönetimine, farklı eğilimler talip oldu. Seçimi, Gül· 

başını çektiği ekip kazandı. Bu ekip bugün rOB-DER'in 

devrimci öğretmenlerin demokratik kitle örgütüne saldırı· 
sırada, her eğilimden tüm öğretmenlerin, bir bütünlük içinde, 

ve örgütlerine sahip çıkacaktarında hiç bir kuşku yok. 
demokrat ve sosyalist öğretmenlerin yasal yöneticilerine, des· 

ve omuz vereeklerinde burjuvazinin kuşkusu olmamalı. 
da kuşkusu Oımamalı; Ankara Valiliği, yasa dışı bir karır· 

TÖB·DER Genel Merkezi ve şubelerini kapaıınca, burjuvazinin saldırısını 
ciddiye ılan "devrimciler" ortaya çıktı. Devrimciliği ve 
peşinde koşmaktan ibaret sanan bir grup, burjuvazinin 

ganimet toplamanın hesaplarını girişti. Bu tür hesaplar içinde 
hesaplardan vazgeçmesi gerek. 
öğretmenler içinde çeşitli eğilimlerin olauğu biliniyor. Bun· 

Kurullar arasında güç kazanmaya çalışmaları ve Genel Kurullar· 
gelmek istemeleri çok dağat. Fakat burjuvazinin, devrimci öğ

demokratik kitle örgütü rOB-DER'e saldırıya geçtiği bir zaman· 
öğretmenlerin yöneticileriyle bu saldırıyı püskürtrneğe 

, Ama gel gör ki, hemen bunun ardın
dan esas niyet sıntıyordu: 

"- TöB·DER'j gören ve kanunları 
unulamaya b"layan devlet, eRer hu
zurdan bqka bir ,ey iııemeyen halkın 
,ükranını ve ııygwru kazanmak iıtiyor· 
aa, elini .. Idaki TöB-DER'lere de uzat· 
malı ve çanına ot tıkamalı idi!..," 

Hangi saldaki TöB-DER?. 
130 bin üyeye ahip koıkoca TöB

DER yanında başka bir ölretmen kuru· 
lu,u aramak z.ahmeti, ol .. ol .. ol ol .. denıe 

işiydi ve bu iş de, yüze 
göze bulaştınlarak yapılmak illeniyor· 
du . 

Amaç, kunaktaki niyeti t.alait tak· 
ait kusmaktı ve arkası ,öyle ,eliyordu: 

ii. Ama unutmamalıyız ki, TöB· 
DER, böyle kanun kitap tanımaz der· 
neklerin kendini $Ola kaptınnl,ların ara
sında bir isimden ibarettir." 

Panik, Bab-ı Ali'nin en iriainin dili
ni dola.şhrmıştı. Faşist. t.t.tırmanıljta buıı
mak ları nı servise koymuştu! .. 

AYDıNlıK BELA 

"DISK'in başına belA olıun diye Çı
kanlan işçiler, aslında onu çıkaranların 
başına bela olacaklardır ..... 

Kim söylüyordu bunları? Bu sözler, 
DISK üıt yönetiminin simıeli Genel 
Başkan Kemal Türkler'e aitti, 

GeçtiRimiz haft.anın Salı günü DısK 
yönetim Kurulu ve Başk.nlar Konseyin· 
de buına açıklama yapan Türkler, 
DGM'lere karşı girişilen ıenel direniş 
sonucu i,lerinden çıkarılan 3 bin civa
ltandaki işçi hakkında gözünü kırpma
dan bunları söylüyordu: 

"- ışveren Sendikaları Konfederas
yonu, kendi siyasi temsilcileri ile i,birli· 
ii yapmak ıuretiyle, DıSK'i yıkmak 
amacıyla i,çi çıkanna ,irişiminde bu· 
lunmaktadırlar. DISK'in başına belA 
olsun diye çıkan!an bu i,çiler, _bnda 
onu çıkaranlann ve sermaye &ınıfının 
ve onların siyasi ortaklarının batına be
lA olacaklardır.,." 

UFUKLAR KAPANıRKEN 

DısK üst yönetiminin ortak dü,ün· 
cesini .çlRa çıkaran açıklamalar devam 
ediyordu: 

". Bu kazdıkları kör kuyuya DISK 
deRii, kendileri düşeceklerdir ... " 

Sanki i,ten atılanlar, aermaye kesi· 
mi ile Türkler cemıatı aruında ıidip ,e
len bir voleybol topu idi. Bir "belA '.' un· 
ıuru olarak, her iki kesim bu i,çileri bir 
dilterinin ba,ına aarmak iıtiyordu. DISK 
Genel Sa,kanı'nın işten atılan bilinçli ve 
militan i,çiler konusundaki tavrı bu 

renler de, "biraz 
na bela olun" 

"Ama o 
çıkaranlann 

Sendikalizmin 
çük bir kamunaja 
dan böyle sergileniyordu. 
selamların ve 
na.k1lk, bu 
kiye işçi &ınıfırun nicel 
vardılı boyutlarda 
ntıyordu. 

Türkiye 
direnişinin 
Iİ panilin 
pazara Çıkan 

Hertey
du. Herkeı 
yerle,lyordu
ltı boyutlar, 
"sermayeden 
gibi açıla çıkarıyor 
yenin "buı&l"nın 
du. 

Kemal Türkler 
". Buı 

rak, ı,veren 
onların Iİy.....ı 
gelmemişlerdi

DıSK üıt 
ler" oyunun 
seyrediyorlardı

Peki ama diler 
ca DısK ile 
line ne buyundacaktı? 

Türkiye'de 
lA ya%dıran 
kesen bir avuç 
bir kıımına 
yeni IAfazanlıklara 
ve ıdı da "Oyun 

Eylül direni,inden geçtilimi. 
ya uzanan ,eli,meler, 
mayenin aczini 
ken, i,çi ıınıfına 
IUZ bir güven 

TÜRK-IŞ 

Tıbandaki 
tlRı tıpa bu kadarla 

önceki 
olmadan, 600 
nı cebine indirdili 
bı,ı Halil Tunç 
biraz daha açıla 

Halen zarar 
mündeki Türk-I, 
madan 600 
emekli olup 
i,çilere oldultu 
mayıcaktı 
Türk-ı,'in k .... 
mayabilirdi!. 



AYDıNLıK 
ya, kimsenin dudatını çaLl.tmBdl ama, 
sahipleri adına ar damarlarını bir hayli 
zonkl.ttı. 

Halil 1\ın� meterse azıh bir CHP 
düşmanı idi!. 

Halla işi "CHP'yi destekleme karan 
alırsanız istifa ederim"e kadar da vardır
mışlı. 

Bu konuda ak.lllU'. ilk gelen soru 
"Acaba, Tunç böyle söyleyip o anda 
hangi virajlan dönüyor?" idi .. 

TUNÇ'UN MENÜSÜ! 

Halil Tunç'un CHP 'den istediRi mü
tevui bir takım rie.lar vardı. tşbilir mü
teahhit manllRıyla, 2490 sayılı iha1e ka
nununun hatırını kırmadan hazırlanan 
muvazaalı şartnameler ömeRi, H.:il 
Tunç'un da üç şartı vardı: 

O CHP içinde Türk-Iş'e karşı olan
lar temizlenecekli! 

O CHP, DISK ile ilişkilerini kopa
racaktı! 

O CHP tüzütünü, Türk-İş tüzütüne 
uygun şekilde detiştirecekti L. 

Geriye, CHP'nin kurultayda karar 
alıp Türk-İşte katılması kalıyordu!.. 

Ama Halil Tunç şartları gösterir
ken bir Lakım gerçeklerin altını çizmek
ten de kendini alamıyordu. 

CHP 'nin içinde Türk-Iş'e karşı olan
ların temizlenmesi şeklinde olmasa bile, 
merkez yönetimi eliyle demokrat unsur
lara karşı girişiimiş bir hareket vardı. 

CHP 'nin DISK ile ilişkilirini kopar
masına ıelince ... 

Bu biru. nazik bir konuydu ve özel
likle aan zamanlarda temelde olmasa 
bile protokolda bu m,kide hafil buru
,ukluklar huı! olmuştu._ 

ILIŞKILER YUMACı 

Türk-I, her ne ka<t� CIiP.:DısK üst 
yönelimi lIörtüne tahammülsüz idiyse 
de, DISK, CHP'nin Türk-Iş ile ara sıra 
Y&4adlll ba1aylarına pekala göz yumabi
liyordu. 

Yakın bir tarihte Bursa'da Tolaş'da 
Türk- i,'e batlı Türk Metal Sendikasının 
elitim aracından atılan kurııunlarla şehit 
olan işçi Muhutem Çetinbaş'ın daha 
kanı kurumadan proteıto mitinginde 
Kemal Türkler, CHP-Türk-!ş iliııkilerini 
olumlu kar,ıladıklarını söylemi,ti. 

Aynı (Ünlerde Bülent Ecevit, Halil 
Tunç'a nazik ziyaretler yapmıştı. 

CINAYET NASIL IŞLENIR? 

Türk-ış ıcra kurulunun tutanakla· 
nnda Türk Metal'in işlediRi cinayet, 
aynı sendikanın genel başkanı Mustafa 
özbek aRzıyla şöyle ifade 

"- Adam ölür. Icabında 
Ama bu i, kolunda dönüş yok. ölece
liz, öldüteceliz. Mücadeleyi ıürdürece-

liz, batka ,ekli yok ..... 
Türk-ı,'in cinayet &Ofrasında Genel 

Ba,kan Tunç 'un aynı konudaki sözleri 
de tutanalın 168. maddeıinde ,öyleydi: 

"- Türk Metal'e imkan verin. Türk
iıı bu mücadelede başarılı çıkacakdır." 

Halil Tunç bu sözleri "DISK'e açı
lan mücadele" f .. lında söyıÜyordu ... 

DISK üst yönetimi taraCından taltif 
edilen CHP, işte bu Türk-Iş ile iııbiriiRi 
yaptıı i için Bursa mitinginde 30 bin i,
çinin önünde kürsüden "aCerin"e layık 
görülmüştü! .. 

Türk Metal Sendikasının başkanı, 
Seydişehir olaylarını da anlatıyordu. 
Seydi,ehir'de Türk- Metal mücadele ve
rirken bazı baR lı sendikalar kendilerini 
deıteklemişlerdi. 

Tutanaklann 121. sayfasında yer 
alan konuıımaya göre Türk·Metal Sendi
kası Başkanı Muıtata özbek, Halil 

Tunç 'a şükranlarını ,öyle arzediyordu: 
"- Türk-Iş'e baR lı hangi sendika 

başkanı arkadaşımızdan ses çıkmıştır? 
Sadece saRolıunlar, Sayın Genel Başka
nımız ve Türk-Iş ıcra Heyeti bize Sey
dişehir hadiselerinde bize büyük çapta 
yardımda bulunmuşlardır. Şubenin açı
!ışında bizzat genel başkanımız gelmiş
ler, açı�ı yaprruşlardır. Türk-Iş büyük 
manada el atmıştır oraya, aRırlık ver
miştir. Biz de tabanda gerekli çalış
mayı yaparak, Seydişehir'e almışız .. _" 

Son haftanın yırtlRı perdeden gö
Ütenenler bunlardır. 

CHP GRUBUNUN 
BAŞARıSı VE ... 

GeçtiRimiz h�t.anın önemli olay
larından biri de, DGM yasa önerisi
nin Millet Meclisinde, CHP grubunca 
gerçekten başarılı biçimde engellen
mesidir. Mecliı içtüzüQ'ünün verdiRi ola
naklar çerçevesinde, başta Hayrettin 
Uysal olmak üzere CHP Grup yönetici
lerinin çabaları, ilerici çevrelerde ilgiyle 
ve övgüyle karııılandı. Gerek meclise 
devam, gerekse genel kurulda, kuru ka
labalık görünümünü aşarak verdiRi müca
dele, CHP'nin çoktandır alıııılmış tutar
sızlıRı önünde kayda deRer önemde ve 
deA'erdeydj .. 

Bu ba,arılı engelleme dolayısıyla 
olacak, Konya'da karayolları bölge mü· 
dürtüRünde, Yoı-t, Federasyonuyla Ka
rayolları Genel MüdürtüRü arasındaki bo· 
zulan protokol üzerinde kimse gereA'in· 
ce duramadı. 

Oysa, Yoı-lş Cederasyonu Genel 
Başkanı Halit MııırlıoA'lu ile Karayolları 
Genel Müdürü Orhan Batı arasında sat
lanan protokol, bayram ariCesinde ger
çekleşmiş ve Sadık Şide gibi bir aracı
dan olacak, geleceRi o günd�n karanlık 
gözüken anlaşma, CHP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit tarafından Bayram Müj
desi olarak ilan edilmişti! ... 

Müjdenin içi koC çıkmıştır. 

D EVRIMCI SENDIKACILlGI ONLAR YAŞATACAKLAR 

KIMILERINCE "BELA" OLARAK GöROLOYORLAR 

• •  • 

Yönelişi 

ILGINÇ BIR 
"DAYANIŞMA" 
UYGUL AMASI 

24 Temmuz 1976 Cumartesi. lOB-DER Genel Kurulu'nun ilk günü. 
Cumhuriyet Gazetesi 'nin bu tarihli sayısında, ikinci sayfa<bı bir makale yer 
aldı: "Emekçi Oğretmenlerin Yönel işi". Yazarı, Mehmet Karac.a. DISK Genci 
Sekreteri. 

Karaca'nın yazısı, şu iki paragrafla son buluyor: 
"Işçi sınıfımızın tek demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DISK, 

emekçi öğretmenleri" i stemlerini öteden beri savunuyor. 
lOB-DER'in tüm örgüt birimleriyle birliğini, tüm üyeleri ile dayanışma· 

sını gerçekleştirerek 3. olağan kongresinden daha da güçl enerek çıkması tüm 
gerici güçlerin yenilgisi olacaktır. rOB-DER üyeıerinin, kendi özlük sorunları 
için, işçi sınıfının öncülüğünde tüm ilerici güçlerin katılnu.sı ile yükselen, i leri 
demokratik düzen için verilen mücadeleye daha güçlü bir biçimde, birlik ve 
dayanışma görüşü içinde bütünleşmeleri tüm antifaşist ve anti-emperyalist 
güçleri pekiştirecektir. 

DISK yönetimi, son genel kurulu sırasında rOB-DER 'le y akından ilgi
lendi. tıgi ve önerilerini, genel sekreterin bu yazısı ile sergiledi. DISK genel 
sekreteri, bu yazıda, "DISK'in emekçi öğretmenl erin istemlerini savunduğu
nu" bel irtti. Bir de, rOB-DER'li öğretmenlerin "birlik ve dayanışma görüşü 
içinde bütünl eşmeleri" gerektiğini vurguladı. • Ancak, blsK yöneticileri, genel kurul sırasında gösterdikleri ilgiyi, ör
gütlerinin kapatılması sırasında lOB·DER'den esirgediler. Genel Kurul sırasın
da, lOB-DER'e ilgiyle birlikte "öğretmenlerin birleşmeleri gereken �örüş"ü 
ihsas etme gereğini duyan DISK yönetimi, TOB-DER örgütlerinin kapatılnu.
sından sonra ciddi bir çıkış yapma gereğini duymadı. rOB·DER hakkında 
Içişleri Bakanlığı tarafından verilen karardan sonra, uzun bir süre DISK yöne
ticileri sustul ar. Sonra TÖB-DER'in kapatılmasıyla MC'nin "bağımsız mah
kemelere güvenini yitirdiğinin" ortaya ç ıktığı söylenildi. Bununla yetiniidi. 
lOB-DER örgütlerinin kapatılması, bu "keşif" dışında DISK yönetiminde 
hiç bir yankı bulmadı. 

Burjuvazinin TOB-DER'e saldırısı karşısında DISK yönetici lerini n Sus-· 
kunluğu oldukça düşündürücü: Karaca, rOB-DER Genel Kurulu'nun i lk gü
nünde öğretmenlerin "birlik ve dayanışma görüşü içinde bütünleşmelerini" 
buyurdu. Birlik ve dayanışma, rOB-DER 'de seçime giren ve eski MDD'ciler
den oluşan küçük bir grubun adı. Bu grubun ıOB·DER içinde eıkin olamama
sı ile Karaca'nın şimdiki suskunluğu arasında bir bağlantı olmalı. 

DISK'in bugünkü yöneticilerinin örgütler arasındaki sağlıklı ilişkiyi bir 
türlü öğrenemeyeceği anlaşılıyor. Son olay bunu bir kez daha ortaya çı kardı . 
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mayı yaparak, Seydişehir'e almışız .. _" 

Son haftanın yırtlRı perdeden gö
Ütenenler bunlardır. 

CHP GRUBUNUN 
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GeçtiRimiz h�t.anın önemli olay
larından biri de, DGM yasa önerisi
nin Millet Meclisinde, CHP grubunca 
gerçekten başarılı biçimde engellen
mesidir. Mecliı içtüzüQ'ünün verdiRi ola
naklar çerçevesinde, başta Hayrettin 
Uysal olmak üzere CHP Grup yönetici
lerinin çabaları, ilerici çevrelerde ilgiyle 
ve övgüyle karııılandı. Gerek meclise 
devam, gerekse genel kurulda, kuru ka
labalık görünümünü aşarak verdiRi müca
dele, CHP'nin çoktandır alıııılmış tutar
sızlıRı önünde kayda kayda deRer önemde ve 
deA'erdeydj .. .. 

Bu ba,arılı engelleme dolayısıyla 
olacak, Konya'da karayolları bölge mü· 
dürtüRünde, Yoı-t, Federasyonuyla Ka
rayolları Genel MüdürtüRü arasındaki bo· 
zulan protokol üzerinde kimse gereA'in· 
ce duramadı. 

Oysa, Yoı-lş Cederasyonu Genel 
Başkanı Halit MııırlıoA'lu ile Karayolları 
Genel Müdürü Orhan Batı arasında sat
lanan protokol, bayram ariCesinde ger
çekleşmiş ve Sadık Şide gibi bir aracı
dan olacak, geleceRi o günd�n karanlık 
gözüken anlaşma, CHP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit tarafından Bayram Müj
desi olarak ilan edilmişti! ... 

Müjdenin içi koC çıkmıştır. 
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aldı: "Emekçi Oğretmenlerin Yönel işi". Yazarı, Mehmet 
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Karaca'nın yazısı, şu iki paragrafla son buluyor: 
"Işçi sınıfımızın tek demokratik sınıf ve kitle sendikal 

emekçi öğretmenleri" i stemlerini öteden beri savunuyor. 
lOB-DER'in tüm örgüt birimleriyle birliğini, tüm üyeleri 
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sından sonra ciddi bir çıkış yapma gereğini duymadı. rOB·
Içişleri Bakanlığı tarafından verilen karardan sonra, uzun 
ticileri sustul ar. Sonra TÖB-DER'in kapatılmasıyla MC'nin 
kemelere güvenini yitirdiğinin" ortaya ç ıktığı söylenildi. 
lOB-DER örgütlerinin kapatılması, bu "keşif" dışında 
hiç bir yankı bulmadı. 

Burjuvazinin TOB-DER'e saldırısı karşısında DISK 
kunluğu oldukça düşündürücü: Karaca, rOB-DER Genel 
nünde öğretmenlerin "birlik ve dayanışma görüşü içinde 
buyurdu. Birlik ve dayanışma, rOB-DER 'de seçime giren 
den oluşa küçük bir grubun adı. Bu grubun ıOB·DER içinde 
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ÇUKUROVA'DA DEVRİMCİ 
• 

SENDIKACıLıK TIRMANıYOR 

ÇUKUROVA IşçILERININ MUCADELESI. SA RI SENDIKA ENGELINI YıKıYOR. 

DGM yasasının çıkarılması çalışma
larına karşı bir tepki olarak gelişen işçi 
eylemleri. Adana'da halen giincelligini 
koruyor. Işverenlerin eylemler karşısın
daki tepkisi açık baskı uygulamalarına 
dönüşmüş durumda. Buna karşılık işçi
lerin kararlılıkları ve direniş azimleri 
de pekişiyor. 

IŞVERENLERIN POLITIKASı 

Adana DGM başsavcısı, direnişçi 
tüm işçilerin listesini istiyor. Ancak, 
şöyle bir durum da var: Bugüne dek 
DGM tarafından tutuklanan bütün işçi
ler tutukluluk haline yapılan itirazlar 
soruncu serbest bırakıldılar. Bunu gören 
işverenler, işçileri kendi yöntemleri ile 
"ce7.8landırmayl" tercih ediyorlar. 

I,veren bir gün önce polise teslim 
ettigi işçiyi, sabah işyerinde görüyor. 
Tedbirini, işyerinin önünde, bu işçileri 
rabrikaya sokmamak üzere kurdugu po
lis duvarı ile alıyor. Işverenler. yeni po
litikalarını böyle sürdürüyorlar. 

Gerçekte, işçilerin tümünü çıkar· 
mak ya da DGM'ye teslim etmek, işve
n!nlerin de i,ine gelmiyor. Çünkü işve
ren, kapitalist düzenin mantıgı icabı 
azami kirı elde etmek isteyecek. Bunun 
sonucunda i,verenlerin bugünkü tutumu 

TURIZM BANKASI ıŞÇiLERI 
SÖZ VE KARAR 

HAKLARıNDA DIRENIYOR 

Turizm-Iş 'e baRIı Turizm Bankası 
işçileri, işyerinde unite temsilcileri seçi· 
minde seçilen temsilcilerini DıSK yöne· 
timinin tanımaması uzerine, bu antide· 
mokratik kararı kınayan 188 imzalı bir 
dilekçeyi OISK Genel BaşkanllRına gön· 
derdiler Ayrıca işçiler bununla DISK'in 
"tabanm söz ve karar hakkı" ilkesinin 
çiQnendigini belirten bir şikayet mek
tubunu da DISK Genel Merkezine yol
ladılar. 

Temmuz aymda bu işyerinde yapı' 
lan unite temsilcileri sec;iminde. DISK 
yönelimi tarafından onaylanmıyan tem 
silciler ı 38 oyla çoRunlulu sa�layarak 
seçilmişlerdi. Bununla birlikte seçim
lerinonaylandlRına veya yenilenmesi ge· 
rektiRine dair herhangi bildirimde de bu
lunulmuyor. Aylarca işçiler temsilcisiz 
bırakılıyor. Sorunlarını halletmek için 
işverenle goruşme yapamıyorlar. 

Bu durum karşısında işçiler Tem' 
muz ayında seçilmiş bulunan unile tem' 
silcilerine guvenleri oldugunu. işyerinde 
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kıdemli işçileri atıp. asgari ücretten ye
nilerini almak ya da düşük ücretlileri 
muhafaza etmek yolunda. Tabii bir de 
şu var: Kıdem durumu ne olursa olsun 
işyerinde sivrilmiş bilinçli sosyalist işçi· 
lerden kurtulmak, işverenlerin baş he· 
defleri arasında. 

Adana'da girişilen $On işçi eylem
leri diger bir yanı ile işverenleri gelecek 
kuşkusu içinde bırakmış durumda. Ada
na işvereni ilk kez böyle bir hareketle 
karşılaşıyor. Işçi direnişleri karşısında 
bir ölçüde pişkin ve manevra yeteneRine 
&ahip bir burjuvazi deltil, Adana burju
vazisi. 

Ancak şu anda sivrilmiş sosyalist 
işçileri ve kıdemlileri DGM'ye teslim et
mek ve işten atmakla yetiniyorlar. Güç· 
leri şimdilik buna yetiyor. Yoksa elle
rinden gelse Mana'da çalışan Gıda-Iş 
üyesi. işçileri. özbucak'ta çalışan tekstil 
işçilerini meydan dayagından geçirecek
ler gözdegı verebilmek için. 

MERSIN'DE NELER OLUYOR? 

MerIİn'de Şamanlar'da, işveren 183 
kişilik liste hazırladı. Bunlardan 83'ünü 
fiilen işten attı. Şimdi "sırada daha 100 
işçi var" diyor. Ancak bu tehditler işçi-

yapılacak yeni bir seçimin sonucu degiş. 
tirmeyeceRini, dolayısıyla seçimlerin ge
reksiz olduRunu, bu tür davranışların da 
toplu sözleşme döneminde daha çok ih· 
tiyaç duyulan birlik ve beraberligi boz· 
mak için yönetimdeki ikiligin işyerine 
yansıtılmak çabalarından ileri geldigini 
belirten bir dilekçeyi sendika merkezine 
yolluyorlar. 

öte yandan sendika genel başkan· 
Iıaını vekaleten yürüten Rıza ErdoRan, 
DISK yönetimin tarafından yürütülen 
bu tip uygulamalara; sendikada yıllar· 
dır çalışan uzmanların işkanunun 13. 
maddesine dayanılarak çıkarılmasına, 
DISK'in temelden karşı çıkması gereken 
bu maddeyi uygulamasına, daha önce 
seçimle işbaşına getirilmiş olan Iç Ana
dolu Bölge temsilcisi I.smail Aslan'ın 
Iförevden alınmasına, suçu Türkiye Işçi 
Partisi'ne liye olmak olan bu kişinin 
Onur Kuruluna verilmesine. yeniden se
çilme hakkının elinden alınmasına karşı 
çıkıyor. DISK'in "tabanın söz ve karar 
hakkı" ilkesinin uygulanmasına çalışı' 
yor. 

Kongre tarihi yaklaşıyor. DISK yö
neticilerinin bu tutumları. seçim sonuç' 
larıyla dlizeltilecek. 

ÇUKUROVA'DA, sıNıFSAL BAKıŞ AÇısıNA SAHIP, SORUN· 
LARıN ÇÖZÜMÜNE sıNıFSAL AÇIOAN YAKLAŞAN SOS· 
YALlST ıŞÇiLERIN ÇABALARı BOŞA GITMIYOR. IŞVE· 
RENLERIN VE SARI SENDIKACıLARıN ıÇiNDE BULUNDUK· 
LARı PANICIN NEDENI BU. ALTLARıNDAKI TABAN KAY· 
Dl KÇA. SARI SENDIKALAR. IŞVERENLERLE DAHA SıK! 
VE DAHA AÇiK "KARDEŞLIK" ILIŞKILERI ıÇiNE GIRI· 
YORLAR. BU DA ıŞÇiNIN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR. 

leri hiç mi hiç sindirmiyor. Tersine. işçi
ler bu tür giri,imler karşısında alacakları 
tedbirleri ve girişecekleri eylemleri sap' 
tama hazırlıRı içindeler. En bilinçli ke· 
simin işten atılması. kimi durumlarda, 
geri kalanların daha çok bilinçlenmesine 
yol açıyor. 

Yine Mersin'de. Maden·lş'e baRIı 
Orman tamirhanesinde çalışan ı80 işçi 
üzerindeki baskılar alabildiRine yoaunla
şıyor. lşveren. işyerine noter getirerek 
işçileri sendikadan istifaya zorluyor_ 
Ancak işçiler bu girişime papuç bırak· 
madılar. Noter, işçilerin sert tepkisi kar
şısında işyerini terketmek zorunda kalı
yor. Işçileri sindiremeyeceRini anlayan 
işveren de geri çekilmek zorunda kalı-
yor. 

Aynı girişimde daha önce Sumaş iş· 
vereni uygulamıştı Maden-lş üyesi işçi
lere karşı. "Istifa etmeyeni işten ata
rım" diye açıkça tehdit savuran ve suç 
işleyen işvereni, işçiler suçüstü yakalat· 
tılar. Olay şöyle gelişti: 

İşçiler işverenin istifa istegini he· 
men yerine getirdiler. Ama ertesi lün 
toplu halde sendikalarına giderek yeni
den üye oldular. Işverenin bundan ha
heri yoktu. Hemen bölıe çalışma mü
dür!ütüne koştu. "Maden-Iş'in işyerinde 
üyesi kalmadıRını, bu nedenle yetkisinin 
düşmesi gerektil'ini" anlaUı. Sonunda 
oyunu bozuldu. ışçilerin yeniden Ma
den-Iş'e üye olduklarını öA'renen işveren 
ne yapacaRını şaşırdı. Suçüstü yakalan
mış oldu. 

Bu, işçilere önemli bir deneyim ka
zandırdı. Işverenin kanntokluRuna i,çi 
çalıştırmu için nelere b84vurduRunu, 
kimlerden hanıı kurumlardan yararlan
maya çalştıgını açıkolarak gördüler. Ve 
işverenlerin ,irişimleri karşısında şu 
kararları aldılar: 

cak. 

L- Oretim dü,üriilecek, 
2· Yeni işçi aldınlmayacu, 
3- Iş boşlukları doldurulmayacak, 
4· Kesinlikle fazla mesai yapılmaya· 

TOPLU ıŞ SÖZLEŞMESINDEN 
DOCAN UYUŞMAZLIK 

Şimdi Çukurova işverenleri işçile
rin bu kararlı tutumlarını kırma çabası 
içinde. Ancak işverenlerin girişimleri 
karşısında, işçilerin elinde g�çlü bir si
lah var: Bu silah toplu iş sözleltmesi uy
gulamalarından dolan uyuşmazlıklarla 
ilgili. Şöyle: İşverenlerin bugüne kadar 
uyguladıkları bütün işten atma riilleri 
yapılan toplu iş sözleşmelerine aykırı. 
özellikle Adana'da Gıda-ı,'in yetkili bu
lunuRu Marsa 'da ve Tekstil ışçileri Sen
dikasının yetkili buiunduRu Marsa'da. 

Marsa işvereni, Gıda·lş üyesi, sendi· 
ka yöneticisi ve işyeri temsilcilerinden 
24 'ünün işine bir kalemde son verdi. 

Gıda·lş'in Marsa'da yaptıRı toplu iş 
sözleşmesinde "işverenin kanunsuz dire
niş halinde bile işçiyi iltten atamayaca
Iı" hükmü yer alıyor. Bu durumda işve
renin "attım" demesi yetmiyor. Kartları 
kaldırıp işyerini polise bekletmesi de Çı
kar yol deltil. 

Işçilerin elinde güçlü bir silah var: 
Grev. Sendika. toplu iş sözleşmesinden 
doAan uyuşmazlıklar karltııında grev 

silahını en etkili biçimde kullanmaya 
kararlı. 

Tekstil İşçileri Sendikuı da özbu· 
cak işvereni karşısında aynı kararlılıRa 
sahip. Kıyımın ardından 12 i,çiyi ge
riye alan. ancak atılan diRer i,çil�r için 
"görüşmelerin gerektiRi"ni ileri süren i,
veren bugüne dek tam bir oyalama tak
ti�i izledi�ini gösterdi. lşverenle en ıon 
6 Ekim 1976 giinü görüşen sendika böl
ge temsilcisi Selahattin Uyar. Şube aa,
kanı Mehmet Bulut. i,verenin ,eri kalan 
25 işçiyi g�ri almaya niyetli olmadıRını, 
kal i bir tutum izlediRini sendikada top
lu halde bulunan i,çilere anlallllar_l,çi
ler daha kararlı, daha bilinçli olarak ey
leme geçmeye hazırdılar. 

IŞVEREN öRGÜTLERININ 
BUYRUCU 

Işverenler ,erilem� durumunda_ 
Şöyle söyleniyor i,verenlere: "Yualaıa 
saygılı olduRunuzu durmadan tekrarlı
yoraunuz. DGM'ye kU'f' eylemin 'b
nunauz' olduRunu lÖyıüY0ralnu&. Ama 

aiz de toplu it .... nwtıinl 'le •• proto
kolü hiçe .. yı)'onunuz. Giritimleriaa. 
bütünüyle sendikal nedenlere dayanı
yor." 

ışçilerin ve temailcilerinin kararlı 
tutumları kar, .. ında, i,verenler ,erili
yorlu. Oç-dört kişi dı,ında atılan w.m 
işçileri ,eri almaya ruı olduklan", &öy
ıÜyorlar bu kez. Bu aşamaya �ıindilin
de bir ba,ka ,elişme ortaya çıkıyor. 

Adana Sanayi Od.., i ı. Ekim ı 976 
tarih, 2114-410 MYllı ve muamelat IH
visi tarafından çıkarılan bir yazıyla '''J'\ir
kiye Işveren Sendikalan Konrederuyo
nu'nun 22 Eylül 1976 ,ünlü ıenelce".ni 
Adana'lı aanayicilere Umumi Kat.ip Kay
han Soyupak imzu.ıyla yoııuyor. Sunu, 
yazısı şöyle: 

"Sayın Oyemiz, 
Türkiye ışveren Sendikal .... Konre

deruyonu Genel Sekreterlili'nden aldı· 
tımız bir yazıda, DISK'in DOM'I.ri 
Kanununu öne sürerek inerlerinde bat
laıııaı yasa dı,ı grev üzerine, yönetim 
kurullarının ittirakla aidıRı karara iatinı
den üyesi bulunan sendikalann ye balb 
inerlerinin uy,ulayacaklan hukuki mü
eyyideleri gösteren sureti ilişikteki tarni
min bu sendikalara ve iıı:yerlerine ıönde
rildili bildirilmektedir. Blllilerinizi rica 
ederinı." 

Sözü geçen tamim. işverenlerin aal· 
dırganlaşmalanna yetiyor. Adana'lı 
sanayicilerin eline yeni ,eçiyor bu la· 
mim. Yeni lamimle yeniden kırbaçlanı· 
yor Adana'lı sanayiciler. 

Tamim, DlSK üyesi işçilerin if ten 
atılmalan için uygulanacak yöntemleri 
konu alıyor. Işveren Sendik&lan Kon· 
federasyonu yönetim kurulu 21 Eylül 
1976 günü lstanbul'da toplanarak bunun 
üzerinde konuşuyor. Adana'lı sanayici' 
lerin eline daha sonra geçen tamimin 
esasları bu toplantıda belli oluyor. 

"Yapılan etraflı müzakereleri taki
ben yönetim kurulumuzun ittifakla aldı· 
Rı kararlann üye sendikalarımın balh 
işyerlerine duyurulmak üzere, aksettiril
mesi uygun ,örülmü,tür " sözleriyle bat-
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çıkarılması çalışma
olarak gelişen işçi 
halen giincelligini 
eylemler karşısın

baskı uygulamalarına 
Buna karşılık işçi

direniş azimleri 

POLITIKASı 

başsavcısı, direnişçi 
istiyor. Ancak, 

var: Bugüne dek 
tutuklanan bütün işçi

yapılan itirazlar 
bırakıldılar. Bunu gören 

kendi yöntemleri ile 
tercih ediyorlar. 

önce polise teslim 
işyerinde görüyor. 

önünde, bu işçileri 
üzere kurdugu po

Işverenler. yeni po
sürdürüyorlar. 

işçilerin tümünü çıkar· 
teslim etmek, işve

gelmiyor. Çünkü işve
düzenin mantıgı icabı 

isteyecek. Bunun 
bugünkü tutumu 

TURIZM BANKASI ıŞÇiLERI 
KARAR 
DIRENIYOR 

baRIı Turizm Bankası 
temsilcileri seçi· 

temsilcilerini DıSK yöne· 
uzerine, bu antide· 

kınayan 188 imzalı bir 
BaşkanllRına gön· 

bununla DISK'in 
hakkı" ilkesinin 

bir şikayet mek
Genel Merkezine yol

bu işyerinde yapı' 
sec;iminde. DISK 

onaylanmıyan tem 
çoRunlulu sa�layarak 

Bununla birlikte seçim
veya yenilenmesi ge· 

bildirimde de bu
işçiler temsilcisiz 

kıdemli işçileri atıp. asgari ücretten ye
nilerini almak ya da düşük ücretlileri 
muhafaza etmek yolunda. Tabii bir de 
şu var: Kıdem durumu ne olursa olsun 
işyerinde sivrilmiş bilinçli sosyalist işçi· 
lerden kurtulmak, işverenlerin baş he· 
defleri arasında. 

Adana'da girişilen $On işçi eylem
leri diger bir yanı ile işverenleri gelecek 
kuşkusu içinde bırakmış durumda. Ada
na işvereni ilk kez böyle bir hareketle 
karşılaşıyor. Işçi direnişleri karşısında 
bir ölçüde pişkin ve manevra yeteneRine 
&ahip bir burjuvazi deltil, Adana burju
vazisi. 

Ancak şu anda sivrilmiş sosyalist 
işçileri ve kıdemlileri DGM'ye teslim et
mek ve işten atmakla yetiniyorlar. Güç· 
leri şimdilik buna yetiyor. Yoksa elle
rinden gelse Mana'da çalışan Gıda-Iş 
üyesi. üyesi. üyesi işçileri. özbucak'ta çalışan tekstil 
işçilerini meydan dayagından geçirecek
ler gözdegı verebilmek için. 

MERSIN'DE NELER OLUYOR? 

MerIİn'de Şamanlar'da, işveren 183 
kişilik liste hazırladı. Bunlardan 83'ünü 
fiilen işten attı. Şimdi "sırada daha 100 
işçi var" diyor. Ancak bu tehditler işçi-

yapılacak yeni bir seçimin sonucu degiş. 
tirmeyeceRini, dolayısıyla seçimlerin ge
reksiz olduRunu, bu tür davranışların da 
toplu sözleşme döneminde daha çok ih· 
tiyaç duyulan birlik ve beraberligi boz· 
mak için yönetimdeki ikiligin işyerine 
yansıtılmak çabalarından ileri geldigini 
belirten bir dilekçeyi sendika merkezine 
yolluyorlar. 

öte yandan sendika genel başkan· 
Iıaını vekaleten yürüten Rıza ErdoRan, 
DISK yönetimin tarafından yürütülen 
bu tip uygulamalara; sendikada yıllar· 
dır çalışan uzmanların işkanunun 13. 
maddesine dayanılarak çıkarılmasına, 
DISK'in temelden karşı çıkması gereken 
bu maddeyi uygulamasına, daha önce 
seçimle işbaşına getirilmiş olan Iç Ana
dolu Bölge temsilcisi I.smail Aslan'ın 
Iförevden alınmasına, suçu Türkiye Işçi 
Partisi'ne liye olmak olan bu kişinin 
Onur Kuruluna verilmesine. yeniden se
çilme hakkının elinden alınmasına karşı 
çıkıyor. DISK'in "tabanın söz ve karar 

şıyor. lşveren. işyerine noter getirerek 
işçileri sendikadan istifaya zorluyor_ 
Ancak işçiler bu girişime papuç bırak· 
madılar. Noter, işçilerin sert tepkisi kar
şısında işyerini terketmek zorunda kalı
yor. Işçileri sindiremeyeceRini anlayan 
işveren de geri çekilmek zorunda kalı-
yor. 

Aynı girişimde daha önce Sumaş iş· 
vereni uygulamıştı Maden-lş üyesi işçi
lere karşı. "Istifa etmeyeni işten ata
rım" diye açıkça tehdit savuran ve suç 
işleyen işvereni, işçiler suçüstü yakalat· 
tılar. Olay şöyle gelişti: 

İşçiler işverenin istifa istegini he· 
men yerine getirdiler. Ama ertesi lün 
toplu halde sendikalarına giderek yeni
den üye oldular. Işverenin bundan ha
heri yoktu. Hemen bölıe çalışma mü
dür!ütüne koştu. "Maden-Iş'in işyerinde 
üyesi kalmadıRını, bu nedenle yetkisinin 
düşmesi gerektil'ini" anlaUı. Sonunda 
oyunu bozuldu. ışçilerin yeniden Ma
den-Iş'e üye olduklarını öA'renen işveren 
ne yapacaRını şaşırdı. Suçüstü yakalan
mış oldu. 

Bu, işçilere önemli bir deneyim ka
zandırdı. Işverenin kanntokluRuna i,çi 
çalıştırmu için nelere b84vurduRunu, 
kimlerden hanıı kurumlardan yararlan
maya çalştıgını açıkolarak gördüler. Ve 
işverenlerin ,irişimleri karşısında şu 
kararları aldılar: 

cak. 

L- Oretim dü,üriilecek, 
2· Yeni işçi aldınlmayacu, 
3- Iş boşlukları doldurulmayacak, 
4· Kesinlikle fazla mesai yapılmaya· 

TOPLU ıŞ SÖZLEŞMESINDEN 
DOCAN UYUŞMAZLIK 

Şimdi Çukurova işverenleri işçile
rin bu kararlı tutumlarını kırma çabası 
içinde. Ancak işverenlerin girişimleri 
karşısında, işçilerin elinde g�çlü bir si
lah var: Bu silah toplu iş sözleltmesi uy
gulamalarından dolan uyuşmazlıklarla 
ilgili. Şöyle: İşverenlerin bugüne kadar 
uyguladıkları bütün işten atma riilleri 
yapılan toplu iş sözleşmelerine aykırı. 
özellikle Adana'da Gıda-ı,'in yetkili bu
lunuRu Marsa 'da ve Tekstil ışçileri Sen
dikasının yetkili buiunduRu Marsa'da. 

Marsa işvereni, Gıda·lş üyesi, sendi· 
ka yöneticisi ve işyeri temsilcilerinden 
24 'ünün işine bir kalemde son verdi. 

Gıda·lş'in Marsa'da yaptıRı toplu iş 
sözleşmesinde "işverenin kanunsuz dire
niş halinde bile işçiyi iltten atamayaca
Iı" hükmü yer alıyor. Bu durumda işve
renin "attım" demesi yetmiyor. Kartları 

ge temsilcisi 
kanı Mehmet 
25 işçiyi g�ri 
kal i kal i kal bir tutum 
lu halde bulunan 
ler daha kararlı, 
leme geçmeye 

IŞVEREN 

Işverenler 
Şöyle söyleniyor 
saygılı olduRunuzu 
yoraunuz. 
nunauz' olduRunu 

aiz de de toplu toplu 
kolü hiçe 
bütünüyle 
yor." 

ışçilerin 
tutumları 
yorlu. Oç-dört 
işçileri ,eri 
ıÜyorlar bu 
de bir ba,ka 

Adana 
tarih, 2114-410 
visi tarafından 
kiye Işveren 
nu'nun 22 Eylül 
Adana'lı aanayicilere 
han Soyupak 
yazısı şöyle: 

"Sayın 
Türkiye 

deruyonu 
tımız bir 
Kanununu öne 
laıııaı yasa 
kurullarının 
den üyesi bulunan 
inerlerinin 
eyyideleri gösteren 
min bu sendikalara 
rildili bildirilmektedir. 
ederinı." 

Sözü geçen 
dırganlaşmalanna 
sanayicilerin 
mim. Yeni 
yor Adana'lı 

Tamim, 
atılmalan için 
konu alıyor. 
federasyonu 
1976 günü lstanbul'da 
üzerinde konuşuyor. 
lerin eline 
esasları bu toplantıda 



layan tamim i,verenlerin uYlUlayacall 
yöntemleri 7 madde halinde .ualıyor. 
5. maddede "üye sendikalarımın balh 
bütün inerleri ,uurlu ve bir örnek lu
tum içinde olmııh ve yukandaki madde· 
lerde ön,örülen mııddeleri mutlaka uy
(Ulamahdır" deniliyor. 

"Hürriyetçi. parlamenter. demok· 
raıik R!jim" yaveleri ile biten lamimin 
7. maddesinin (e) bendinde "uygulana' 
cak tedbirleR! tepki ,ö.terebileceli dü' 
şünülerek. ihbarıız ve Lazminalaız iş ak· 
di feshelme i,lemi uy(Ulanmadan önce 
mahalli idarelere başvurularak tedbir 
alınmasının i.tenme.i" öıütleniyor. 

SARI SENDIKALAR 

IŞVERENLE SARMAŞDOLAŞ ADANA BURJUVAZISI, BUROKRASI ILE ELELE IşçILERI SINDIRMEYE ÇALıŞTı. 

ı,veren örtülünün lamimi ile kU'" 
baçlan.n Adana i,verenleri ,imdi bir de 
arı tendikalarla sarma, dol ... SUl len
dincılar "Biz olrnasak bqınlZ derde IP
recekli. i, huzuru bozulacaktı" diyerek 
i,verenlere yalLaklanıyorlar. Çukurova'· 
d •• i,verenler IUI 14!ndikalara sorm.dan 
i,çi atmul.,. Sendikacılarla i,veren otu
rur bir m .... y •• en kıdemlllerinden olu· 
faO bir itçi lillelini ort.aiJ .... hazırlar· 
lar 'ft bun1an atarlar i,lerinden. Atılan 
i,çi i.tene üç ,un ıonn yeniden ,elsin. 
batluın i,e. Ama tabi bu kez üc· 
retle-! Yeter ki inerinde yiiJuek ücretli 
ve kıdemli i,çi bulunmasın. 

Sarı 14!ndikalarl. i,verenler arasında' 
ki "karde,tiRin" ıomut bir örneRi Kau· 
çuk·t,'in PH... i,çilerine kar,ı girişi· 
minde ı:örüldü. 

Pil .. 400 işçi çalı,tıran bir işyeri. 
Kauçuk·İ,. sarı tendilta olarak çöreklen· 
mi, bu inerinin b&fına. DtSK'e balh 
Lutik·İ, sendikau üyelerine karşı saldı· 
rılar düzenliyor. 

Kauçuk·l,. geçtilimiz pazar günü 
"Kongre y.pılacak" gerekçesi ile işçileri 
bir düAün salonuna topladı. Bu toplantı· 
da. sarı sendikanın sanşın yöneticileri 
veryan.ın ettiler ıosyalizme . devrimci 
sendikacılıRa ve DİSK·e. Bir ara "Komü' 
ni.t olan vana çıksın söylesin" gibi alız· 
lar bile kullandılar. Bunun üzerine işçi· 
ler &&'ıonu "terkettiler. Kendi .ralannda 
kaJan .arı,ın _ndik.cılar. i,yerlerinde 
uyıulay.c.kları planın ayrıntıları üzerin· 
de ıörü,meye geçtiler. 

Inerindeki bilinçsiz i,çilerin tepki· 
&inden yararlanabilmek için. sözü edilen 
sorudan ıonra Lastik·İ" üyesi işçilerin 
"biz komüni.tiz" cevabını verdiklerini 
yaymaya b .. ladılar çevrede. Bununla 
da kalmayıp en bilinçli işçiler tek tek 
sendika odasına çaRrıhyor. dövüıüyor. 
ölümle tehdit ediliyor ve nihayet i,ve· 
renlerin giri,imleri paralelinde işten atıl· 
makla tehdit ediliyor. 

Bu kolda yetki dönemi ıeldi. Bu 
nedenle .... , .endikalar yetkilerini kay· 
betmemek için olmadık yollara başvu' 
racaklar. Her türlü yalan. tehdit, ihbar 
yollarını deneyecekler. Ve son olarak, 
işçi direniljinden ıonra yeni uygulama· 
lar için bilenen ve ü.t örgütlerinden ge· 
rekli uyarıyı alan işverenlerle birlikte 
kıyım operasyonlarında ellerinden gele· 
ni y.pacaklar. 

DEVRIMCI SENDIKACılıK 
GELIŞIYOR 

Yetki dönemine girildili şu sıralar· 
da. sarı sendikanın işverenle koi kola 
uyguladıRı bu politika işçilerin gözün· 
den kaçmıyor. Sarı sendika1arın uygula· 
dıRı yöntem açlAa çıktı iyiden iyiye. Iş. 
verenlere Ijöyle diyorlar: 

"Biz olmazsak Lastik·lş gelir. Son 
direni,te olduRu gibi üretim bütünüyle 
kesilir". Böylece kendi savaşlarında iş· 
verenlerin layıkıyla yardımcı olabilmele· 
ri için gerekli uyarıları da ihmal etme· 

miş oluyorlar. 
Adana'daki Pilsa'nın Mersin'de bir 

başka işyeri var: Plassa. Ama burada 
DISK'e ballı Lastik·lş sendikası yetkili. 
Plassa işçileri DGM 'ne kar,ı direnişe 
geçtiler. ı,veren. buı işçileri işten aUı. 
Bunun üzerine işçiler yeniden direnişe 
geçerek atılan arkadaşlarını geri aldır· 
dılar. K.uçuk·ı,. Plassa'yı örnek ıöıte· 
rerek uyarıyor Pilsa'yı; "Orada olanların 
başınıza gelmesini i.ter miainiz?" 

Çukurova'daki ıelişmeler böyle. İş· 
veren kamçılanmışsa. işçi de kararlı. 

İşte Marsa i,çileri; Grev uyı:ulamuı 
ile. işten atılan arkadaşlarını geri aldır· 
maya kararlılar. 

tşte özbuca işçileri; Kararlı ve bi· 
linçli. Direniş, gtev, işi durdurma. ya· 
vaşlatma. her türlü eyleme hazırlar. Ve 
şöyle diyorlar: "Biz 25 arkadaşımızı dı' 
şarıda bırakmayız. diRer 12 arkadaşımız 
gibi onların da geri a1ınmalarını saRiaya· 
calız." 

Adana ekmekçilik fabrikasında Gı, 
da·tş daha yeni yetki aldı. Bir sarı sen· 
dikayı daha söküp atarak. 

İskenderun'da 600 kişili� bir işye' 
rinde yetkiyi Tekstil Işçileri Sendikası 
aldı. Antakya'da 90 kişilik Defı:irmenci· 
ler işyerinde Maden·lş·in. Adana'da SÜ' 
merbank işçileri yetkinin Tekstil'e geç· 
mesi için yo{ı:un çabalar içerisindeler. 
Tarsus'ta, Tekstil temsilcilik açıp işçileri 
örgütlerneye başlayınca iki san sendika, 
Tüm·lş ve Teksir, çıkar yolu birleşmede 
buldular. 

Açıkça ıörüıüyor. Çukurova'da hız· 
lı bir gelişim var. Gelişim hızlı. ama 
ulaştlRı düzey, örneRin bir tıtanbul'a Lu· 
yasla daha geride. Ekonomik müc.dele· 
nin ilk adımlan atılıyor kimi yerlerde. 
Sermaye ise. işçi hareketini daha bu dö
nemde boRma çabalan içerilinde. An· 
cak bu durumda başka bir gelişme daha 
ortaya çıkıyor: Işverenlerin çab.ları bu· 
kıya dönü,tükçe. bukılann pervuızhlı 
arttıkça • .endikaJ mücadeledeki birlikte· 
lik. işçi .ınıfını hızla sınır .endikacılı· 
Aına yöneltiyor. Çukurova'da aınır &en

'dikabcllıRı hızla gelişiyor. Bu geli,me· 
de. ,elişimin olumlu bir biçimde yön· 
lendirilmeainde. işçi "nırı bilimini be· 
nimsemiş. ekonomik ve politik mücade· 
lenin birlikteli�ini kavramış 50ayalist 
işçilere büyük görevler düşüyor. Müca· 
delenin elkinli«i. bunların etkin çalış· 
malarına ba�lı. 

Çukurova'da, sınırsal bakış açısına 
sahip. sorunların çözümüne sınırsal açı· 
dan yaklaşan sosyalist işçilerin çabaları 
boşa gitmiyor. Işverenlerin ve sarı sen' 
dikacıların içinde bulundukları panifı:in 
nedeni bu. Altlarındaki taban kaydık· 
ça. sarı sendikaJar, işverenlerle daha sıkı 
ve daha açık "kardeşlik" ilişkileri içine 
giriyorlar. Bu da işçinin gözünden kaç· 
mıyor. 

Sonunda, Çukurova i,çisi sarı sen· 
dika1arın boyunduruRunu kesinkes bir 
yana atıp. işverenlerin karşısında en güç· 
lü bir biçimde dikilecek. 

CEYHUN CAN 

DISK GENEL BAŞKANı VE " BELALAR" 
DISK Genel Başkanı, Yürütme Kurulu ve Başkanlar Konseyi'nin ortak 

toplantısında, genel işçi direnişini izleyen olayları değerlendirirken yeni gö· 
rüşler ortaya attı. Genel Başkan, direnişten sonr.l atılan işçilerin sayısmın 
2800 . 3000 �r.ısında olduğunu açıkladı. 

DISK Genel Başka�ı, burjuvazinin işçi kıyımı ile ilgili değerlendirmesini 

şöyle yaptı: "OISK'in başına bela olsun diye çıkarılan bu işçiler, aslında onla· 
rı çıkaranların ve sermaye sınıfının ve onların ortaklarının başına bela olacak
lardır." DISK Genel Başkanı'nın işlerinden atılan işçilerden "bela" diye söz 
etmesi son derece düşündürücü. Bir sendika yöneticisinin işçilerin bir bölü' 
münden "bela" diye söz etmesini anlamak çok zor. 

Seçilen kelime dikkati çekici. Ancak kelimenin seçilmesinden başka 
önemli iki nokta var. Bunlardan birincisi şu: Eğer DI SK Genel Başkanının 
seçtiği kelime kullanılacak olursa, bu işçiler DISK'in başına "bela olsun diye" 
işlerinden atılmadı. Bunların hepsinin bilinçli ve önder işçi olduğu hep kabul 

ediliyor. 3000 çevresinde işçi, önder ve bilinçli işçi oldukları için işlerinden 
atıldılar. Önder ve bilinçli işçi olarak burjuvazinin en önemli sorunlarından bi· 
risini oluşturdukları için işlerinden atıldılar. Ikinci yanılgı ise şu: Atılan işçile
rin sermaye sınıfının başına "bela" olması. Bu değerlendirmeden, işlerinden 
atılmayan işçilerin sermayenin uysal ücretlileri olacakları sonucu çıkarılıyor· 
sa çok yanılıyorlar. Oç bin işçiyi işinden aımakla birikimin kökünü kazıdığı· 
nı sanıyorlarsa, pek yanılıyorlar. Birikimin kökünü kazımaya kimsenin gücü 
yetmez. 

"Iyi" Işverenler ve "Kötü" MESS 

Işveren Sendikaları Konfederasyonu ve bunun madeni eşya sanayi ko· 
lundaki örgütü olan MESS. i�verenlerin kendi iradeleri ile kurdukları patron 
sendikaları. DISK Genel Başkanı. CHP Genel Başkanı'nın demeçlerinde sık 

sık geçmeye başlayan "iyi" ve "kötü" işveren ayırımını yapôlr.lk şöyle diyor: 
"Işverenlerin çoğu bu işçileri geri almak istemektedir. Ancak sermaye sınıfı· 
nın işçi üzerindeki tahakkümünü daha da artırmak isteyenlec, Işveren Sen
dikaları Konfederasyonu, MESS ve onların siyasi orukları bun;l engel ohmk· 
tadırlar. Işçi çıkarmayan işverenler de vardır. Bunlar oyunu bilmektedirler. 
OU<emize ve kendi işyerlerine yararlı görmedikleri bu tahriklere alet olmak is· 
tememişlerdir." Böylece' işverenler ve sermaye sınıfı "beraat" ettirilmektedir. 
Bunların yerine işveren ve sermaye sınıfından soyutlanmaya çalışılan Işveren 
Konfederasyonu ile MESS getirilmektedir. 

Profilo Işçilerinden Söz Yok 

DISK Genel Başkanı, Profılo işçiıerinin direnişi ve bu direnişin bomba· 

larla ve kanla bastırılmasından sonra konuşmasını yaptı. DISK Genel Başka· 
nının uzunca bir zaman alan suskunluğuna son veren bu konuşmasında Pro· 
filo işçilerinin direnişleriyle ilgili görüşlerini öğrenmek isteyenler, DI SK 
Genel Başkanı için ne direnişin ne de ölen işçi Yakup Keser'in kayda değer 
bulunmadığını gördüler. DISK Genel Başkanı, MC Hükümeti ve burjuvazinin 
son zamanlarda yasa dışı eylemlerini sayarken şunları söyledi :  "Yasa dışına 
düşenler, demokrasiyi boğazlayanlar, AP milletvekili Murat Bayrak'ın fabri· 
kasında işçilere köpekleri ve faşist komandolarla saldıranlar, Tofaş'ta Di SK 
üyesi işçiyi öldürenler, sendikamücaclelesi veren DISK üyesi işçileri yaralayan 
ve işten alanlar. sahteciliği resmileş'irerek sarı sendikalara yetki vermeye kal· 
kanlar, işçi sınıfını bölmek için t.rgütlenenler, (milli güvenlik) bahanesiyle 
grevleri yasaklayan. yol işçilerinin grevini kıranlar. işçileri işten atanlar ve bu 
davranışları destekleyenlerdir." DISK Genel Başkanı'nın değerlendirmesine 
göre Profila'da öldürülen işçi, Murat Bayrak'ın köpcği veya artık nitellgi 
tümden açığa çıkmış "Yoı.iş" grevi kadar bile kayda değer degi!. 
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14!ndikalarl. i,verenler arasında' 
örneRi Kau· 
kar,ı girişi· 

bir işyeri. 
olarak çöreklen· 

DtSK'e balh 
üyelerine karşı saldı· 

pazar günü 
gerekçesi ile işçileri 

Bu toplantı· 
yöneticileri 
. devrimci 

ara "Komü' 
söylesin" gibi alız· 

üzerine işçi· 
.ralannda 

,ın _ndik.cılar. i,yerlerinde 
ayrıntıları üzerin· 

yollarını deneyecekler. Ve son olarak, 
işçi direniljinden ıonra yeni uygulama· 
lar için bilenen ve ü.t örgütlerinden ge· 
rekli uyarıyı alan işverenlerle birlikte 
kıyım operasyonlarında ellerinden gele· 
ni y.pacaklar. 

DEVRIMCI SENDIKACılıK 
GELIŞIYOR 

Yetki dönemine girildili şu sıralar· 
da. sarı sendikanın işverenle koi kola 
uyguladıRı bu politika işçilerin gözün· 
den kaçmıyor. Sarı sendika1arın uygula· 
dıRı yöntem açlAa çıktı iyiden iyiye. Iş. 
verenlere Ijöyle diyorlar: 

"Biz olmazsak Lastik·lş gelir. Son 
direni,te olduRu gibi üretim bütünüyle 
kesilir". Böylece kendi savaşlarında iş· 
verenlerin layıkıyla yardımcı olabilmele· 
ri için gerekli uyarıları da ihmal etme· 

ile. işten atılan arkadaşlarını geri aldır· 
maya kararlılar. 

tşte özbuca işçileri; Kararlı ve bi· 
linçli. Direniş, gtev, işi durdurma. ya· 
vaşlatma. her türlü eyleme hazırlar. Ve 
şöyle diyorlar: "Biz 25 arkadaşımızı dı' 
şarıda bırakmayız. diRer 12 arkadaşımız 
gibi onların da geri a1ınmalarını saRiaya· 
calız." 

Adana ekmekçilik fabrikasında Gı, 
da·tş daha yeni yetki aldı. Bir sarı sen· 
dikayı daha söküp atarak. 

İskenderun'da 600 kişili� bir işye' 
rinde yetkiyi Tekstil Işçileri Sendikası 
aldı. Antakya'da 90 kişilik Defı:irmenci· 
ler işyerinde Maden·lş·in. Adana'da SÜ' 
merbank işçileri yetkinin Tekstil'e geç· 
mesi için yo{ı:un çabalar içerisindeler. içerisindeler. içeris
Tarsus'ta, Tekstil temsilcilik açıp işçileri 
örgütlerneye başlayınca iki san sendika, 
Tüm·lş ve Teksir, çıkar yolu birleşmede 
buldular. 

de. ,elişimin olumlu 
lendirilmeainde. 
nimsemiş. ekonomik 
lenin birlikteli�ini kavramış 
işçilere büyük görevler 
delenin elkinli«i. 
malarına ba�lı. 

Çukurova'da, 
sahip. sorunların 
dan yaklaşan sosyalist 
boşa gitmiyor. Işverenlerin 
dikacıların içinde 
nedeni bu. Altlarındaki taban 
ça. sarı sendikaJar, 
ve daha açık "kardeşlik" 
giriyorlar. Bu da 
mıyor. 

Sonunda, Çukurova 
dika1arın boyunduruRunu kesinkes 
yana atıp. işverenlerin 
lü bir biçimde dikilecek. 

SK GENEL BAŞKANı VE " BELALA
Başkanı, Yürütme Kurulu ve Başkanlar Konseyi'nin ortak 

işçi direnişini izleyen olayları değerlendirirken yeni gö· 
Genel Başkan, direnişten sonr.l atılan işçilerin sayısmın 

olduğunu açıkladı. 

Başka�ı, burjuvazinin işçi kıyımı ile ilgili değerlendirmesini 

başına bela olsun diye çıkarılan bu işçiler, aslında onla· 
sermaye sınıfının ve onların ortaklarının başına bela olacak

Başkanı'nın işlerinden atılan işçilerden "bela" diye söz 
düşündürücü. Bir sendika yöneticisinin işçilerin bir bölü' 

söz etmesini anlamak çok zor. 
dikkati çekici. Ancak kelimenin seçilmesinden başka 
Bunlardan birincisi şu: Eğer DI SK Genel Başkanının 

kullanılacak olursa, bu işçiler DISK'in başına "bela olsun diye" 
Bunların hepsinin bilinçli ve önder işçi olduğu hep kabul 

çevresinde işçi, önder ve bilinçli işçi oldukları için işlerinden 
bilinçli işçi olarak burjuvazinin en önemli sorunlarından bi· 

için işlerinden atıldılar. Ikinci yanılgı ise şu: Atılan işçile
sermaye sınıfının başına "bela" olması. Bu değerlendirmeden, işlerinden 

sermayenin uysal ücretlileri olacakları sonucu çıkarılıyor· 
Oç bin işçiyi işinden aımakla birikimin kökünü kazıdığı· 
yanılıyorlar. Birikimin kökünü kazımaya kimsenin gücü 

"Iyi" Işverenler ve "Kötü" MESS 

sık geçmeye başlayan "iyi" ve "kötü" işveren ayırımını yapôlr.lk şöyle 
"Işverenlerin çoğu bu işçileri geri almak istemektedir. Ancak 
nın işçi üzerindeki tahakkümünü daha da artırmak isteyenlec, 

dikaları Konfederasyonu, MESS ve onların siyasi orukları bun;l 
tadırlar. Işçi çıkarmayan işverenler de vardır. Bunlar oyunu bilmektedirler. 
OU<emize ve kendi işyerlerine yararlı görmedikleri bu tahriklere 
tememişlerdir." Böylece' işverenler ve sermaye sınıfı "beraat" 
Bunların yerine işveren ve sermaye sınıfından soyutlanmaya çalışılan 
Konfederasyonu ile MESS getirilmektedir. 

Profilo Işçilerinden Söz Yok 

DISK Genel Başkanı, Profılo işçiıerinin direnişi ve bu direnişin 

larla ve kanla bastırılmasından sonra konuşmasını yaptı. DISK 
nının uzunca bir zaman alan suskunluğuna son veren bu konuşmasında 
filo işçilerinin direnişleriyle ilgili görüşlerini öğrenmek isteyenler, 
Genel Başkanı için ne direnişin ne de ölen işçi Yakup Keser'in 
bulunmadığını gördüler. DISK Genel Başkanı, MC Hükümeti 
son zamanlarda yasa dışı eylemlerini sayarken şunları söyled
düşenler, demokrasiyi boğazlayanlar, AP milletvekili Murat 
kasında işçilere köpekleri ve faşist komandolarla saldıranlar, 
üyesi işçiyi öldürenler, sendikamücaclelesi veren DISK üyesi işçileri 
ve işten alanlar. sahteciliği resmileş'irerek sarı sendikalara yetki vermeye kal· 
kanlar, işçi sınıfını bölmek için t.rgütlenenler, (milli güvenlik) 
grevleri klayan. yol işçilerinin grevini kıranlar. işçileri işten 



• • 

BORAN: .S ENDlKAL HAREKETI 
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KIMSENIN GUCU YETMEZ 
• TÜRKIYE ışçı PARTISI'NIN. 9· 1 0  

EKIM TARIHLERINDE YAPILAN 3 .  
I L  TEMSILCILERI TOPLANTISI, TIP 

GENEL BAŞKANı BEHICE BORAN·IN 
KONUŞMASIYLA AÇıLDı' TIP MERKEZ 
YÖNETIM KURULU üYELERININ. IL 
BAŞKAN VE SEKRETERLERININ. ILÇE 
BAŞKAN " VE SEKRETERLERININ. IL VE 
ILÇE TEMSILCILERININ, MERKEZ DISlp· 
LIN KURULU VE MERKEZ BÜROLARı Ü· 
YELERININ VE KURUCU üYELERIN KA· 
TILDıCı TOPLANTıNıN AÇılıŞ KONUŞ· 
MASININ BIR ÖZETINI YA YINlıYORUZ. 

Türkiye'nin. emperyalist-kapitalist dünyaya baA'lı 
geri kapitalist bir ülke olduau biliniyor. Emperyalist
kapitalist ülkeler' s.ist.eminin içinde bulunduA:u buna
lım ve geri illkelere karşı uyguladıl_ politika Türkiye'
yi de yakından etkiliyor. Bu açıdan, Türkiye'deki ge
lişmeleri ele almadan önce, dünyadaki duruma, kısaca 
da olsa bakmak gerekiyor. 

KAPITALIST · EMPERYALIST 
SISTEMDEKI GELIŞMELER 

Emperyalist-kapitalist dünyanın 197 3'den bu ya
na içinde bulundultu bunalım süruyor. Bu genel buna
lım içinde devresel dalgalanmalar oluyor. Sorun, 1973 
den beri içinde bulunulan bu bunalımın geçici bir 
"gerileme" dönemi mi, yoksa aşıl.mayacak derin bir 
kriz niteliRi mi taŞıdıtl noktasında dültümleniyor. 

Enflasyon hızında bir yavaşlama, işsizler sayısın
da bir azalmanın sözü edilmesine raRmen, kapitalist 
dünyanın başını çeken ABD bunalımdan çıkmış de
Ri!. Ennasyon ve işsizlik oranlarının bugünkü düze
yi kapitalist ülkeler için olaRan düzeyin ötesinde
dir. 

AET ülkelerinde de benzer bir durumla karşıla
şılıyor. Ennasyonla mücadelede en başanh ülke sayı
lan Federal Almanya'da bile ennuyon hızı % 6 do· 
laylarında. Ingiltere'de ışçi Partisi 'nin lider deRiştir
rnek durumunda kalmuının, halya'daki politik buna
lımın, Fransa'daki başbakan deRişikliRinin altında bu 
ekonomik "hastalık"lar yatıyor. 

Sistemler arası mücadelenin belirgin biçimde 50-
mutlaştlRı bölgeleden biri olarak Güney Avrupa öne
mini bugün de koruyor. Ancak bugün Portekiz yerine 
halya ve Ispanya'daki gelişmeler ön plana çıkmış bu
lunuyor. Ispanya'daki nesnel koşullar ve ilerici, de
mokrat, sosyalist (Üçlerin mücadelesi ,  gerici hüküme
ti, bir takım gerçekleri, istemeyerek de olsa kabul et
mek zorunda bırakmaktadır. 

Ama asıl aıcak nokta, ftalya'dır. halyan Komü
nist Partisi, genel .eçimlerden, oylannı önemli ölçüde 
artırarak çıkml4tır. hal ya 'daki politik bunalımın, tKP 
hükümete katılmadan çözülemeyeceRini burjuva ke
simlerin bir bölümü dahi kabul etmek zorunda kal
mışlardır. 

Ancak halya'da dış baskılar önemli bir etkinliRe 
sahiptir. ABD ve Federal Almanya başta, dış emper
yalist güçler tKP'nin hükümete katılmuına kesinlikle 
karşı çıktılar. Dış güçlerden de destek alan ıtalyan 
burjuvaziai Hristiyan Demokrat Parti'ye omuz verdi. 
Hristiyan demokrat hükümet böyle kuruldu. 

Buna raRmen bugün Hristiyan Demokrat Hükü
met, tKP'nin karşı çıkacaRı ifjleri yapamaz durumda· 
dır; komünistlerle en azından dirsek temaaıru sürdür
mek zorundadır. 

lsveç ve Almanya seçimleri ile ortaya çıkan ıon 
gelişmeler de göz önüne alınca, Avrupa'daki durumu 
şöyle özetlemek mümkün: 

Bu kıtanın kuzey i ve güneyi birbirinden ayrı ve 
politik düzeyde zıt doRrultuda bir eAilim gösteriyor. 
Güney'deki lilkelerin gelişimi, açık olarak sola doA:
rurlur. Bu, kar,ıt bir gelişime de vol acı vor. Sol geli-

BURJUVAZI BOŞ YERE SEVINMESIN. IŞÇI SıNıFıNıN UUJSLIUUUl8 
SI DAYANıŞMASı GüNüN KOŞULLARıNA UYGUN 
RAK VE GüÇLENEREK DEVAM EDIYOR. 
BÖYLE BIR ENTERNASYONALIST DAYANIŞMA 
DA BULMAYA DEVAM EDECEKTIR. 

,im kar.ısında sessiz sedaaız bir fjekilde geliştirilen 
(a,iat güçlerin toparlanma giri,imi de var. Avrupa'
da (a,iıt güçlerin toparlanması, henüz nicelikçe (Üç
IÜZ olmasına ralmen Mussolini ve Hitler deneyim
leri, bu çeşit hareketlerin bqgöstermesinin hafife 
alınmaması gerektilini göateriyor. 

EMPERYALIZM VE ORTA DOCU 

Vietnam'daa uAradlRı yenilgiden sonra, emper
yalizm ulusal kurtulu, hareketleri karşısında belirli 
bir taktik deRiilikiiline gerek duydu . Deli,ik takti
Ri bu (Ünlerde Afrika'da deniyor. Buna göre, Afrika
da bir yandan "ılımlı" sayılan batı yanlısı "kutlulu, 
örgütleri" desteklenirken öte yandan Rodezya ve Na
mibya'da iktidarı biçimsel olarak aiyahlara bırakıp 
beyazların ekonomik ve kültürel el.kinliklerini rüven
ceye alma çizgisi izlenmektedir. 

Emperyalizmin tehlikeli oyunlar oynadılı bir Lı
cak odak iae Lübnan'dır. 

Lübnan'daki geli,meler, 8111 hedefin Filistinliler 
-ve Filistiniiierin askeri güçleri olduRunu ortaya çıkar
dı. Suriyeliler askeri güç kullanarak açıkça saAcl hri.
tiyanlarıo yanında yer aldılar. Iç savaşın ilk evrelerin
de yenitip geri çekilen sal cı hriıtiyan güçler şimdi Fi
Hstinlilerin üzerine yürüyor. 

Filiatin hareketinin ilerici, devrimci niteliA'i böl
gedeki gerici ve sözde "ilerici" arap rejimierini de te
dirgin ediyor. Bu nitelikte bir Filistin devletinin or
Laya çkmasının kendi iç rejimierine de yansıyacaAın
dan, kendi iC rejimierinde demokratik, ilerici kıpırda
nışlara, hareketlere yol açacaRından kaygıhdırlar. 

OnUin 1970 Kanlı Eylül'ünde orduaunu Filiatiıı
Iilerin üzerine sürerek kendi topraklan Ü&erind. "Fi
listin Sorunu"nu ortadan kaldırdı. Mıar, ıJn.i.1 il. SiDa 
ara anlaşmUlnl yaparak ve ABD 'ne y&ll&.f8Rk itleriai 
yoluna koydu. Geriye Lübnan kaldı. O d. iç ..... 
ba.l_tarak hem Filiatinliler sorununu bem de njlm 
deA'işikliA'i isteyen Lübnan'lı müaJümanlar .,ıuauau 
bir kalemde ortadan kaldınnak iatedi. 

Filistin ulu'" ve toplumaa1 kurtulu, hareketilun 
tam birleşik, mücadele hedef ve yöntemleri tutarlı ,. 
kararlı bir nitelik kuanamamaaı da ortaya çıkan du
rumda olumauz bir etkendir. 

ısrail'in devlet olarak varlılı artık ortadan kaIdm
lamaz bir olgudur. Asıl sorun bu devletin varlılı delil, 
emperyalizmin Orta Dolu'da bir açtama tabıuı 01· 
ması ve sınırlannı si.irekli genişletme siyuetini IJÜtme
sidir. Arap dünyası buna kar,ı mücadele etme duna
mundadır. Filiatinlilerin sorunu ile, bu .. nel müca· 
delenin yanwf8, kendi uluaal ve toplumaal kurtulu, 
mücadelelerini geliştinnek, güçlendinnektir. 

SOSYALIST HAREKETTE GELIŞMELER 

Kapitalist dUnya kesiminde bu olu,umlar yer aıır
ken, sosyalist dünya aiatemindeki ileriye dönük geU,· 
meler her geçen fÜD daha açık olarak kendini ort.aya 
koyuyor. Bu gelişme içinde aoayaliat dünya kesimi 
içinde yer alan iki olay dünya kamuoyunun dikkatini 
çekmiştir. 

B,unJardan birinciai, 25 Avrupa komüniat partiai
nin ' �_ :'-Berlin'de yaptıkları toplantıdır. Bu toplan
tıyln birlikte, Fransız ve İtalyan Komüni.t Partilerinin 

VE MERKEZ BÜROLARı Ü· 
VE KURUCU üYELERIN KA· 
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IÜZ olmasına ralmen Mussolini ve Hitler deneyim
leri, bu çeşit hareketlerin bqgöstermesinin hafife 
alınmaması gerektilini göateriyor. 

EMPERYALIZM VE ORTA DOCU 

Vietnam'daa uAradlRı yenilgiden sonra, emper
yalizm ulusal kurtulu, hareketleri karşısında belirli 
bir taktik deRiilikiiline gerek duydu . Deli,ik takti
Ri bu (Ünlerde Afrika'da deniyor. Buna göre, Afrika
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dı. Suriyeliler askeri güç kullanarak açıkça saAcl hri.
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SOSYALIST HAR

Kapitalist dUnya kesiminde 
ken, sosyalist dünya 
meler her geçen fÜD 



kapitalizmden sosyalizme geçiş konusunda benimse
,dikleri .tratejiler ele alınarak çeşitli yorumlar yapıl
mıştır, Bu konuda, gözden kaçınırnaması gereken 
bazı noklalara işaret etmekle yetineceRim. 

Bilimsel sosyalist teoriye göre, üst yapıdaki geliş· 
meleri, son tahlilde alt yapı ve bu yapıdaki gelişmeler 
belirler. Alt yapıları çok farklı olan toplumlarda üst 
yapı da aynı ölçüde farklı olur. Fransa ve llaJya, ileri 
derecede sanayileşmiş, emperyalizm aşamasındaki ka
pit.alist toplumlardır. Şimdiye kadar sosyalizme geç. 
miş ve sosyalist düzeni kurmuş ülkelerin hiçbir�zama
nında bu nitelikleri taşımıyordu. Ilk kez, gelişmiş ka. 
pitalist iki toplumda işçi sınıfının iktidara gelmesi 
güçlü bir olasılık halinde ortaya çıkmaktadır. 

All yapıları bu denli farklı olan toplumların sos· 
yalizme geçiş ve sosyalizmi gerçekleştirme biçimleri. 
nin de farklı olacaRı peşinen kabul edilebilir bir hu· 
sustur. Bu açıdan bakıldı�ında, Fransız ve İLalyan 
partileri Larafından izlenen yolu şöyle de�erlendirmek 
mümkündür: 

Fransız ve llalyan partileri, bir, tekelci büyük 
burjuvaziye karşı gerçekleştirilen ve geliştirilecek 
olan işçi ve emekçi sınınarın birleşik demokratik mü
cadelesinde geniş kol ve kafa emekçisi kitlelerin poli
tik bilincinin yükselece�i, bu kitlelerin sosyalizm çiz
gisine gelecekleri (şimdiden gelmekte oldukları ) ;  iki, 
tekelci büyük burjuvazinin böyle geniş bir ittifak cep· 
hesiyle kuşatılıp tecrit edilebilece�i, elkisizleştirilebi
lece�i ; üç, ekonomik kilit noktalarını kamulaştınp bu 
kesimde üretim i1işkilerini:� sosyalist niteli�e dönüş
türmeye başlayarak büyük burjuvazinın ekonomik 
olana�ının tasifiye edilece�i ve di�er tedbirlerle bir· 
likte sosyalist bir ekonomiye geçişe başlanabileceRi 
görüşüyle hareket etmektedirler. Bu varsayımların 
doltru çıkıp çıkmayacaltını zaman gösterecektir. Ama 
her hal ve şartla çok uyanık, çok duyarlı ve gelişme· 
lerin gerektirece�i tepkileri yapmaya hazır olmak ge
rekecektir. Sınıf düşmanı her türlü oyunu oynamaya, 
her çareye başvurmaya çalışacaktır. 

Hiç bir iktidar tek bir egemen sınıfa dayanarak 
toplumu yönetemez. Mutlaka öncü egemen sınıf et· 
rafında deltişik kapsamlarda bir ittifaka oturmak zo· 
rundadır ve iktidar olmakla devam ettikçe oturur da. 
Burjuvazi iktidarları böyledir, sosyalist iktidarlar daha 
kapsamlı \'e guçlü ölçude böyledir. Sosyalist iktidar 
tüm nüfusu çeşitli kesim ve düzeylerde örgütleyip top
lum işlerinin yönetim ve yürütürnüne Ikattı�ı'ı bir top· 
lumsal örgütlenme düzeyine dayanır. Ikinci dünya sa
vaşından snnra oluşan sosyalist toplumlardaki iktidar· 
lar çeşitli adlar altında örgütlenmiş demokratik cep· 
helere dayanır. Bu cephede yer alan, komünist partisi· 
nin dışındaki partiler burjuvaların sandıtı ve inandır· 
mak istedikleri ,ibi "göstermelik" deltildir; gerçek, 
onemli toplumgl işlevleri vardır. Bizim görebildigi
miz kadarıyla Fransız ve ıtalyan komunst p�tileri 
ikladara gelmenin çok öncesinden bu ittifakları oluş· 
turmak, örgüt/emek, pekiştirmek ve cephe ortakları
na geniş söz " tartışma ve eleştiri hakkı tanıyarak 
bu işi düşünce ve çabasındadıriar. 

Sosyalizmin özüne, içeriA'ine ilişkin evrensel il
kelerin titizlikle korunması, bunlara sıkıca sarılınma
sı koşulu ile, sosyalizme götürecek çeşitli yol ve bi· 
çimlerdeki olanakları küçümsememek ve dikkate al
mak ,erekiyor. Bu durumda çeşitli olanaklar, sosya· 
list teori ve uygulamalann gücünün, zenginiiRinin işa
reti olurlar. 

PROLETER ENTERNASYONALlZMI 

Komünist partiler toplantısına ilişkin olarak sözü 
edilen bir konu da proleter enternasyonalizm i oldu. 

Bizim görüşümüze göre, sorunu "merkez" kavra
mı ve merkezler sayısı açısından görmek ve formüle 
etmek dollru deAHdir. Temel olgu, işçi sınıfı hareketi
nin özünde, tabiatı gerelli enternasyonal oluşudur. ör· 
,iilieniş biçiminden ballımsız olarak bu böyledir. 
Çünkü her toplumun işçi sınıfı sermaye tarafından sö
miJ.rüıür ve sermaye sınıfına karşı sômürüyü ortadan 
kaldırma mücadelesi verir. Bunun için tüıh toplun(· 
ların işçi sınıfları orLak hedef güderler. Sömürücü ol· 
madıkları için de kendi aralarında, çeşitli kapitalist 
toplumların işçi .ınınarı arasında ve bunlarla işçi ı;ını
fının iktidarında sosyalizmi gerçekleştirmiş olan top
lumlar arasında bir çıkar çelişki ve çatışması yoktur. 
Tersine uyumluluk vardır. Ulusal düzeyde mücadele
nin yunitüıiJ.şu, sosyalist düzenin gerçekleştirilişi bi· 
çimlerinde beliren farklar hatta bir ölçiide uyuşmaz· 
Iıklar temeldeki ozdeki bu birlik ve butünlüA'u orta
dan k'aldıracak ni'telikte dellildir. 

Temeldeki bu birlik ve biitunlü!lün somutta n&S11 
kendini belli eHiiti, nasıl işlediıli - yani biçimi · tarih
sel şartlara göre dellişir. Bugün, zaman zaman yapılan 
bölgesel ve dunya çapında konreranslarda çeşitli üı· 
keler işçi sınırı hareketlerinin sorunları, deneyimleri, 
görüşleri ortaya konulmakta, tartışılmakta ve delter
lendirilmektedir. Iktidarda olsun olmasın, işçi sınıfı 
partileri arasında yoneticilerin karşılıklı temasları siir· 
duruluyor, göruşmeler yapılıyor. Uluslararası dayanı�· 
ma bunların tumunun benimseyip uyguladıllı bır 
ilkedir. 

Burjuvazı boş yere sevinmesin. Işçi sınıfın�n .ulus
lirarası dayanışması koşullarına uygun bıçımler 

alarak ve iÜçlenerek devam ediyor. Burjuvazi işçi ıını
fınl" böyle bir enternasyonalist dayanışma içinde kar
şısında bulmaya devam edecektir. 

ÇIN DE ER GEÇ DOGRU ÇIZGIYI 
IlENIMSEYECEKTlR 

Sosyalist kesimde yer alan ve tüm dünyanın ilgi
sini çekip tartışmalara yol açan bir olay da Mao'nun 
ölümü oldu. Şimdi liderlik mücadelesi olacak mı? Kim 
öne çıkacak? sorulan üzerinde duruldu. Bizce temel 
soru şudur: Çin, iç ve dış politika düzeyinde sosyaliıt 
dünyanın diller kesimiyle arasındaki ayırımı, zıtla.şma
yı sürdürecek midir? Çin dünya sosyalist çizgisinden ve 
toplulullundan 1960'dan sonra ayrıldı ve giderek ona 
karşıt, hatta hasım bir durum aldı. Kaldı ki Çin dış 
dünyaya çok kapalı tutulmaya çalışılmakla beraber, 
Çin partisi ve yöneticileri arasında ayrılıklar ve müca
deleler oldullunun açık belirtileri vardır. Son iki 
önemli belirti şudur: Çin Komünist Partisinin 9. kon
gresinde göklere çıkarılıp Mao'dan sonra onun yerine 
geçecek kişi olarak ileri sürülen Lin Piao'kısa bir sü
re sonra en büyük hasım ilan edilmiştir. BilindiRi gi
bi Piao uçakla k.çarken uçatı düşmüş veya düşürül
müştür. Ve bu kaza canına mal olmuştur. Ikinci belir
ti, Kültür devrimi sırasında gb:ı.den düşen Teng'in 
Cu-En-Lay'ın saltlıltında "iadei itibu" ettirilip başba
kan yardımcılıRına getirilişi, ama kısa süre sonra Çu 
ölünce görevden alınıp altır suçlamalara hedef yapıl
masıdır. En üst yönetim düzeyinde bu mücadeleler 
varsa, bunun mutlaka daha alt kademelerde, işçi ve 
emekçi sınıflarda tabanı da vardır. Zaten 1957'ye 
kadar şimdiki hareketi dollru çizgide tutmuş olan ıı
nıfsal güçler ve yöneticiler tüm ortadan silinip gitmiş 
olamaz. öte yandan, Larıma ve köylü!üAe ne denli 
önem ve öncelik verilse de, sanayileşme sürmektedir, 
sürmek zorundadır, dünya toplumsal evriminin 20. 
yüzyıl sonlarında. Bu gelişme Çin işçi sınıfının nice· 
lik ve nitelikçe daha da güçlenmesine yol açacaktır. 
Çin işçi sınıfı ve onun politik hareketinin bilimsel sos
yalizmi bilen ve benimseyen yöneticileri er geç ülkeyi 
doltru çizgiye oturtacak ve sosyalist dünyadaki ayrış
ma, bölünme orLadan kalkacaktır. 

ÇiN Işçi SıNıFı NICELIK VE NITELIK· 
ÇE GUÇLENECEKTIR. ÇiN ıŞÇı SıNıFı 
VE ONUN POLITIK HAREKETININ BI· 
LIMSEL SOSYA LIZMI BILEN VE BENIM· 
SEYEN YONETICILERI ER GEÇ ULKEYI 
DOGRU çiZGIYE OTURTACAK VE SOS· 
YALlST DUNYADAKI A YR IŞMA. BO· 
LUNME ORTADAN KALKACAKTıR. 

TURKIYE VE AET 

Genel çizgilerini kabaca çizmeye çalıştlAım dün
ya durumunda Türkiye'nin konumu ve ilişkileri neler
dir? 

AET ile ilişkilerin "bir dönüm noktasına geldilli " 
itiraf edilmektedir. Büyük sanayiciler ve sözcüleri, ide
ologları, hatta dışişleri bakanı geçiş dönemi protoko
lünün Türkiye'nin sanayileşmesine terı düşıüRünü dile 
getiriyorlar. Burjuvazi ve iktidarları batı kapitalizmi 
ile bütünleşme arzu ve niyetlerinin etki.i ile, ekono· 
mik dellil politik bir tercih sonucu 1963 yılında AET 
ile Ankara anlaşmasını yapıp düA'ün bayram etmişler· 
dir. 

Sonuçlar daha 80nra ortaya çıktı. Beş yıllık ha
zırlık dönemi bitip geçiş dönemi ba,layınca yapılan 
anlaşmanın kokuıu burjuvazinin burnunun direilini 
kıracak derecede ortaya çıktı ve itirazlar başlaaı. 

Ancak şuna dikkat etmek gerekir ki, büyük sana
yicilerin bir kesiminin AET ile ilişkilere sanayileşme 
adına karşı çıkışları temelden deAildir. 

Onlar baltımsız ulusal bir sanayinin kurulması ve 
geliştirilmesini amaçlamamaktadırlar .

. 
Onların i

_
ste�i�. 

leri "ET sermayesinin ülkeye gelmesı ve kendılerıy,e 
ortaklık ve işbirliili ederek işletmeler kurması, ayrıcJ" 
kendilerine bir kısım işkollarını bırakmasıdır. AET 
sermayesi Türkiye'deki sennayedarları kollamalı, on
ları yok etmeden, onlarla işbirliRi yaparak yatırımlara 

girişmeli, Türkiye'nin sanayileşmesine "yardımcı" ol
malıdır. Bizim burjuvazi Brezilya'daki, Güney Kore'
deki gibi yabancı IM!rmaYenin kendi b .. ına yatınmlar 
yapıp işletmeler kurmaamı iıtememekte, orlak olmayı 
amaçlamaktadır. Kalkınma Vakfının hazırladıRı bir 
raporda alt yapı tesiSıeri, Turizm i,kolu ve ileri yeni 
teknolojinin tranıferini saRiayacak işletmeler yabancı 
sermaye yatırım alanı olarak göıterilmektedir. 

Bu nedenledir ki, şimdi AET ile ili,kilere kar,ı 
çıkan, ulusal sanayii savunur görünen ve CHP'ye elli
Jim gösteren bu sanayiciler dahi "ulusal burjuvazi" 
deRildir. 

EGE VE KIIlRIS SORUNLARI 

Ege ve Kıbrıs sorunları üzerinde de burjuvazi ben
zer bir çıkmaz ve ikilem içindedir. 

MC Ege ve Kıbns konularında iç politika hesapla
nyla çı kışlar yapıyor görünüyor ... da aslında yerinde 
sayma politikası güdüyor. Her iki sorunu da Amerika 
ile yapılan ikili anlaşmalann encamı belli oluncaya, 
ABD ile ilişkiler düzelinceye kadar buzdolabında tut
mak istiyor ve bu sorunlar eninde sonunda ABD'nin 
onayladıRı, istedi�i biçimde çözüme kavu,turulacak 
MC iktidarınca (eter o zamana kadar iktidannı lÜrdü· 
rebilirse) ABD,Kıbrıs'ln taksimine karşı deRi!. Ta eski
den, "Acheson planı" adını alan bir taksim planı mD
muştu Amerika. Türkiye'ye bırakılacak toprak parça· 
sı üzerinde anlaşmaya vanlarnadılı için plan uYiula
ma-y..a konularnamıştı. ABD'nin bütün derdi Kıbnı'ı ve 
Kıbrıs aracılılı ile Dollu Akdeniz'i yakın ve orta do
Ituyu kontrol altında tutabilmek, bu amaçla Kıbrıs'da 
üslenmektedir. Me'nin buna bir itirazı yoktur. Tersine 
bir tabim durumunda, şimdiden kışkırlmakla olduRu 
şoven milliyetçiliRi işleyip iç politikada puan topla
maya bakacaktır. 

Biz Kıbns konusundaki önerimizi defalarca açık
ladık, şimdi de tekrarlıyoruz : "BaRım&l%, eiemen, 
toprak bütünıÜRüne sahip, tarafBIZ, tüm yabancı iilJer
den ve askeri üslerden arınmış kendisi de askenizle,
tiriimiş (yani ordusu, silahJı kuvvetleri olmaya) bu 
statüsü uluslararası garanti altına alınmış; iki IOplu
mun eşit şartlarda özgürce ve kardeşçe yaşadlRı ye 
iç rejimIerinin demokratikleştirildiA"i, işçi ve emekçi 
sınıfların aktif olarak politik hayata katıldılı bir Kıb
rıs devleti". Bu devletin ekonomik bütünlüA"e de sahip 
olması şarttır, yoksa devletin politik bütün)üRü ve 
gücü sözde kalır. Bunun için de, bir federasyon O)Uf
turulacaksa federe devletlerin görüşüp tartışarair: bir
likte genel bir plan hazırlamaları ve uYlUlamalan ıere
kecektir. Ancak böyle bir federel devlet biçimi ye uy
gulaması iki toplumun büyük anlaşmazlık ve çekitme
lere düşmeden, aralarındaki ilişkileri olumlu yönde 
geliştirerek banş içinde birarada yaşamuını -aıu. 
Kıbrıs, DoRu Akdeniz, yakın ve orta dolu ülkeleri 
için ve dünya barışı için bir tehlike kaynaiı olmaJr:t.an 
çıkar. 

Ege'de Türkiye'nin kıta sahanhlı ve hava kontro· 
lünde söz sahibi olma halr:lu vardır. Tartı,muaz. Bun
ların karşılıklı sınırlanması ikili görÜ4melerle, iki taraf 
da tek başına egemen veya üstün olma iddiuı ptme
den saptanmalıdır. Yunallılu 12 Adayı silahlandır
maktan vazgeçmeli, yapılmış ailahlandınlma tasfiye 
olunmalıdır. Türkiye 12 Ada üzerinde hak iddia eder 
tutumdan geri durmalı, buı çevrelerin bu adalan 
ilhak eRiJimi ortadan kalkmaııdır. Türkiye'nin "mi
sak-ı milli" sınırları dışında hiç bir toprak talebi ola
m ... 

Sismik-1 'in Ege'de giri,tiRi araştırmalar ve Eee 
sorunu iç politikaya malzeme yapıldı ve ülkede bir ... 
vaş kışkırtıcılıllı havası estirildi, bir ua da tehlikeli bir 
hill aldı. Kıbrıs ve Ege sorunlarına ili,kin olarair: ,er
çekıeri görmekten uzak, kof, şoven bir milliyetçilik 
körüklenmektedir. Bunun bir nedeni de, durmadan u
tan pahalılık ve işsizliRin yükü altında bunalan kitlltl.
rin dikkatini asıl sorulardan saptırmak, milliyetçilik 
heyecanı, fütühat emelleriyle onları oyalamaktır. Oy .. 
Türkiye'nin dış ve iç politika sorunları bu çeşit aya
lama girişimleriyle örtbas edilemeyecek kadar ciddi
dir. Dış politikada bütün .orunlara mutlak barlfçı yol
dan çözüm aranmalı ve bulunmalıdır. Savaş Türkiy. 
ve YunanisLan halklarına ve ekonomilerine zarardilli 
batka birııey getirmez ve dünya banşını tehlikeye 110-
kar. Savaştan medet umanlar her iki ülkenin burjuva
zisi ve militarist çevreleridir. 

EKONOMIDE SıKıŞıKLIK 

ı 976 yılında Türkiye ekonomisi önceki yıllara 
göre çok daha Bıkışık bir durumdadır. Bir patlama 
noktasına gelip dayanmıştır. 

Dış ticaret alanında, ihracat, ithalat oranında ar
tıŞ gösterememektedir. Buna ek olarak, ithal malları
nın fiyatları giderek yükselmektedir. Ithalatı kısıtla
ma iirişimleri buna eklenince darlık ba4lJöBtermekte, 
karaborsa gelişmektedir. 

Kapitalist dünya MC iktidarına yardımcı olmaya 
çalışmaktadır. Ancak, Türkiye'nin finansman, döviz 
ihtiyacı o kadar büyüktür ki, dış katkılar derde deva 
olamamaktadır. Son çare olarak pahalı, istikr ...... ", 
guvenaiz bir döviz kaynailına, DÇM'ye bel baRianmak
tadır. Bu yöntemle durumun ne kıdır idare edilebile
ceRi i .. şüphelidir. 

gösterec
çok duyarlı ve gelişme· 

yapmaya hazır olmak ge
türlü oyunu oynamaya, 

çalışacaktır. 

egemen sınıfa dayanarak 
öncü egemen sınıf et· 

bir ittifaka oturmak zo· 
devam ettikçe oturur da. 

sosyalist iktidarlar daha 
böyledir. Sosyalist iktidar 
düzeylerde örgütleyip top

yürütürnüne Ikattı�ı'ı bir top· 
dayanır. Ikinci dünya sa

alist toplumlardaki iktidar· 
örgütlenmiş demokratik cep· 

yer alan, komünist partisi· 
burjuvaların sandıtı ve inandır· 

rmelik" deltildir; gerçek, 
toplumgl işlevleri vardır. Bizim görebildigi

ıtalyan komunst p�tileri 
öncesinden bu ittifakları oluş· 

örgüt/emek, pekiştirmek ve cephe ortakları
eleştiri hakkı tanıyarak 

çabasındadıriar. 
içeriA'ine ilişkin evrensel il

bunlara sıkıca sarılınma
götürecek çeşitli yol ve bi· 

küçümsememek ve dikkate al
çeşitli olanaklar, sosya· 

gücünün, zenginiiRinin işa

ENTERNASYONALlZMI 

toplantısına ilişkin olarak sözü 
enternasyonalizm i oldu. 

sorunu "merkez" kavra
açısından görmek ve formüle 

olgu, işçi sınıfı hareketi
enternasyonal oluşudur. ör· 

olarak bu böyledir. 
sermaye tarafından sö

karşı sômürüyü ortadan 
Bunun için tüıh toplun(· 

hedef güderler. Sömürücü ol· 
aralarında, çeşitli kapitalist 

sında ve bunlarla işçi ı;ını
gerçekleştirmiş olan top

ve çatışması yoktur. 
vardır. Ulusal düzeyde mücadele
alist düzenin gerçekleştirilişi bi· 

bir ölçiide uyuşmaz· 
bu birlik ve butünlüA'u orta

biitunlü!lün somutta n&S11 
işlediıli - yani biçimi · tarih

zaman zaman yapılan 
konreranslarda çeşitli üı· 

sorunları, deneyimleri, 
tartışılmakta ve delter

olsun olmasın, işçi sınıfı 

olamaz. öte yandan, Larıma ve köylü!üAe ne denli 
önem ve öncelik verilse de, sanayileşme sürmektedir, 
sürmek zorundadır, dünya toplumsal evriminin 20. 
yüzyıl sonlarında. Bu gelişme Çin işçi sınıfının nice· 
lik ve nitelikçe daha da güçlenmesine yol açacaktır. 
Çin işçi sınıfı ve onun politik hareketinin bilimsel sos
yalizmi bilen ve benimseyen yöneticileri er geç ülkeyi 
doltru çizgiye oturtacak ve sosyalist dünyadaki ayrış
ma, bölünme orLadan kalkacaktır. 

ÇiN Işçi SıNıFı NICELIK VE NITELIK· 
ÇE GUÇLENECEKTIR. ÇiN ıŞÇı SıNıFı 
VE ONUN POLITIK HAREKETININ BI· 
LIMSEL SOSYA LIZMI BILEN VE BENIM· 
SEYEN YONETICILERI ER GEÇ ULKEYI 
DOGRU çiZGIYE OTURTACAK OTURTACAK OTURT VE SOS· 
YALlST DUNYADAKI A YR IA YR IA Y ŞMA. BO· 
LUNME ORTADAN KALKACAKTıR. 

TURKIYE VE AET 

Genel çizgilerini kabaca çizmeye çalıştlAım dün
ya durumunda Türkiye'nin konumu ve ilişkileri neler
dir? 

AET ile ilişkilerin "bir dönüm noktasına geldilli " 
itiraf edilmektedir. Büyük sanayiciler ve sözcüleri, ide
ologları, hatta dışişleri bakanı geçiş dönemi protoko
lünün Türkiye'nin sanayileşmesine terı düşıüRünü dile 
getiriyorlar. Burjuvazi ve iktidarları batı kapitalizmi 
ile bütünleşme arzu ve niyetlerinin etki.i ile, etki.i ile, etk ekono· 
mik dellil politik bir tercih sonucu 1963 yılında AET 
ile Ankara anlaşmasını yapıp düA'ün bayram etmişler· 
dir. 

Sonuçlar daha 80nra ortaya çıktı. Beş yıllık ha
zırlık dönemi bitip geçiş dönemi ba,layınca yapılan 
anlaşmanın kokuıu burjuvazinin burnunun direilini 
kıracak derecede ortaya çıktı ve itirazlar başlaaı. 

Ancak şuna dikkat etmek gerekir ki, büyük sana
yicilerin bir kesiminin AET ile ilişkilere sanayileşme 
adına karşı çıkışları temelden deAildir. 

Onlar baltımsız ulusal bir sanayinin kurulması ve 
geliştirilmesini amaçlamamaktadırlar Onların iste�i�

şoven milliyetçiliRi işleyip iç politikada 
maya bakacaktır. 

Biz Kıbns konusundaki önerimizi 
ladık, şimdi de tekrarlıyoruz : 
toprak bütünıÜRüne sahip, tarafBIZ, 
den ve askeri üslerden arınmış kendisi 
tiriimiş (yani ordusu, silahJı kuvvetleri olmaya) 
statüsü uluslararası garanti altına 
mun eşit şartlarda özgürce ve kardeşçe 
iç rejimIerinin demokratikleştirildiA"i, 
sınıfların aktif olarak politik hayata 
rıs devleti". Bu devletin ekonomik 
olması şarttır, yoksa devletin 
gücü sözde kalır. Bunun için de, 
turulacaksa federe devletlerin görüşüp 
likte genel bir plan hazırlamaları ve 
kecektir. Ancak böyle bir federel 
gulaması iki toplumun büyük anlaşmazlık 
lere düşmeden, aralarındaki ilişkileri olumlu 
geliştirerek banş içinde birarada 
Kıbrıs, DoRu Akdeniz, yakın ve 
için ve dünya barışı için bir tehlike kaynaiı 
çıkar. 

Ege'de Türkiye'nin kıta sahanhlı 
lünde söz sahibi olma halr:lu vardır. 
ların karşılıklı sınırlanması ikili ikili ikil görÜ
da tek başına egemen veya üstün 
den saptanmalıdır. Yunallılu 12 Adayı 
maktan vazgeçmeli, vazgeçmeli, vazg yapılmış ailahlandınlma 
olunmalıdır. Türkiye 12 Ada üzerinde 
tutumdan geri durmalı, buı çevrelerin 
ilhak eRiJimi ortadan kalkmaııdır. 
sak-ı milli" sınırları dışında hiç bir 
m ... 

Sismik-1 'in Ege'de giri,tiRi 
sorunu iç politikaya malzeme yapıldı 
vaş kışkırtıcılıllı havası estirildi, bir 
hill aldı. Kıbrıs ve Ege sorunlarına 
çekıeri görmekten uzak, kof, şoven 
körüklenmektedir. Bunun bir nedeni 
tan pahalılık ve işsizliRin yükü altında 
rin dikkatini asıl sorulardan saptırmak, 
heyecanı, fütühat emelleriyle onları 
Türkiye'nin dış ve iç politika sorunları 
lama girişimleriyle örtbas edilemeyecek kadar ciddi
dir. Dış politikada bütün .orunlara 
dan çözüm aranmalı ve bulunmalıdır. 
ve YunanisLan halklarına ve ekonomilerine 
batka birııey getirmez ve dünya banşını 
kar. Savaştan medet umanlar her 
zisi ve militarist çevreleridir. 

EKONOMIDE SıKıŞıKLIK 

ı 976 yılında Türkiye ekonomisi 
göre çok daha Bıkışık bir durumdadır. 
noktasına gelip dayanmıştır. 

Dış ticaret alanında, ihracat, 
tıŞ gösterememektedir. Buna ek 
nın fiyatları giderek yükselmektedir. 
ma iirişimleri buna eklenince darlık 
karaborsa gelişmektedir. 

Kapitalist dünya MC iktidarına 
çalışmaktadır. Ancak, Türkiye'nin 



ıÇ mevduat da dü,mektedir. Tuarrufların azal· 
muı aonucunda tahvil ve hisse senedi piyuuındaki 
durıunluk .wmektedir. Bankalan yüksek miktarlarda 
pan yatır&nlar ise paranın deler kaybettili bir dö
nemde paralarını bankalardan çekerek spekülatil alan
lara yatumaktadırlar. Bu durumda, dı, Cinanaman 
kaynaklarına ek olarak, iç finansman kaynaklarında 
da bir daralma ortaya qıkma.ktadır. 

Finansman kaynaRı, para bulma darboitazı içinde 
sıkı,an sanayi sermayesi gözünü sömürü oranını arlır· 
maya, daha Cazla deRere el koymaya dikmiştir. Ücret 
yükselişlerinden yakınma, ücretlerin ve diQ-er parasal 
hakların dondurulması talepleri bundandır. Gelişmiş 
kapitaliıt ülkelerde de sıkışınca aynı talepler ve ücrel· 
leri dondurma uygulamaları görülmektedir. ıleri sürü· 
len gerekçe, "aşırı" ücretlerin maliyet yükklttiQ-i, bu· 
nun da üretilen ürünün fiyatına yansıdlA"I, ücretlerin 
yükselişinin bu yoldan ennasyonu, hayat pahalıhAı· 
nı kamçıladılı iddialarıdır. Bu iddianın hiçbir geçer· 
Iili yoktur. Ücretlerin enflasyona sebep olmadılı, ter· 
sine ennasyonun ücnet yükselişlerini zorunlu kıldılı 
bilinmektedir. Yakınlarda yapılmış olan bir arqtırma 
bu ,enel dolrunun günümüz Türkiye'si şartlarında da 
geçerli oldulunu ,östermektedir. 

Imalatın maliyeti içinde ücretlerin payı % 10·11 
kadardır. Demek ki ücretlere yapılan umlar maliyet· 
lere ve dolayısıyla fiyatlara ancak· bu oranda yansıya· 
caktır. (Fiy'llara yansıması diye de bir zorunluluk 
yoktur, O da ba4ka mesele) 19S3'den 1973'e ücret 
artl,ları geçinme endemnin ve i'lÜCünün verimlilili
nin ardında ktimı,tır; yani onların &rtı,ının ,erektir· 
diRi kadar artmamıştır. Ocret &rt1,lannın i"ücünün 
verimlililinin artışından geri kalı,ı özellikle önemli
dir, çünkü iııverenler aksini iddia etmekteler, "ücret
ler verimlilik kadar artaın" demektedirler. Ocretler 
verimlililin artı,ı oranında artacaksa, bugünkü ücret· 
lerin yüklelmeai gerekir. 

Ama kurt kuzuyu yiyecelim diyor, kuzu suyu 
bulandırsa da bulandırmasa da. Sermaye de artık
deleri büyütecek, ücretlerin ve parasal hakların 
yükselmesini önleyeceHir.Bir yıldan fazla bir zaman· 
dır boyuna bunun sözü ediliyor, raporlar haztrlanıyor, 
toplantılar yapılıyor. Ücretlerin yükselişini frenlemek 
için sendikal mücadeleyi bastırmak, sendikaları kuşa 
benzetmek gerekiyor. Sendikalar denilince tabi� DISK 
kastediliyor, Türk·ış deai!. Türk-Iş zaten başından 
beri yola sokulmuş. 

MC iktidarı sermayenin bu isteklerine karşı delil 
tabii. Ama açıkça cephe alır görünümünde olmak iste· 
miyor. Demirel "işçilerden hak alınmaz, hak verilir," 
diyor. SeçimJerde oy hesabı var. Ama yasaJ hazırlıklar 
sessiz sedasız yürütülüyor. Me�rıur 274 sayılı sendika
lar kanunu yine ele alınıyor, işveren iatekleri dolrul· 
tusunda deAiştirilmek üzere. Ocretlere ve toplu 
&özle,melere ilişkin olarak iki komisyon kurulması la· 
sarısı da hazırlanıyormuş. DGM kanun tu&rııında da 
274 sayılı sendikalar ve 275 sayılı toplu sözleşme, 
ırev ve lokavt kanunlanna ilitkin suçlara bakılacalı 
hükmü var. Yualar düzeyinde bu hazırlıklar ve Çalı,· 
malar yürütülürken, MC iktidarı işçi direni,leri karfjl· 
sında fiili tutumunun, davranı,ının ne olacalını kanıt· 
ladı. Fabrika kapılarını polia ve jandarma tuttu; Pro· 
mo, bombalar ve ateşli silahların kullanıldılı &aldın· 
larla u alanına döndürüldü, cana kıyıldı. ışveren· 
lerin i.tedili oldu. 

Ekonomik düzeyde böylesine aıkı,mı, olan, i,çi 
ve emekçi kitlelerin taleplerini, demokratik bukısını 
k&l1llayamayan, politik düzeyde bu kitleleri ve diler 
demokratik ,üçleri sindirip geriletemeyen burjuvazide 
bir ayrı,ım olu,makta, MC'den umut kesen, CHP'yi 
iktidar almqılı (alternatif) olarak görmeye ba,layan 
bir elilim oluşup gelişmektedir. Bir kesimin ,imdiden 
bu çizgiye gelmiş oldulu görülmektedir. Büyük bur· 
juvazinin, MC'yi tutan ve tutmayan diye kabaca ikiye 
ayırt edilebilecek bu iki kesimi ekonomik konumları 
itibariyle birbirinden ayrılmaktadır. Tutanlar, tekltil, 
,ıda ,ımayileri gibi ihracata dönük işkollarındaki bü· 
yük sanayicilerdir; tutmayanlar ise dış rekabetten 
gümrük duvarlarıyla korunan, iç pazara yönelik taşıt 
araçları, oto IAstili, makine sanayii gibi i,kollarındaki 
büyük sermaye grubudur. Birinci kesimde, yani MC'yi 
tutan sanayicilerin işkollarında ücretler ikinci kesim
deki ücretlerden daha düşüktür. Ikinci kesim, MC'yi 
ıutmayan ke.im ise gümrük duvarlarıyla korundulu, 
tekelci olmuı dolayıııyla fiyaUan dilelince teıbit 
edebildiRi için ücret yükselişlerini kolayca fiyatlara 
yanııtabilmekle ve bu nedenle de daha,yüksek ücret 
ödemektedir. 

ıŞÇı SıNıFı ÜZERINDE 
INCE HESAPlı POLITIKA 

I,çi ıınırı ve diQ-er demokraıik güçlere cepheden 
saldırı, baskı ve şiddet yöntemleri burjuvazinin ve 
MC iktidarının i,tedili sonuçları vermemekte, bu güç
ler ,indirilip gerilelilememektedir. Daha ince hesaplı 
bir politika güdülerek, işçi ve emekçi kitleler ve kü· 
çuk burjuva aydınlar kesimi yanıılıımalı, aldalıcı "Çı· 
kış yollarl"n8 yönlendirilmelidir. KJsacasl, toplumun 
demokratikleıımeai doArudan bastırılıp durdurulamı· 
yorsa, dolaylı yoldan kontrol aUına alınmalı, "güdüm· 
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lü" hale getirilmelidir. DemoltraUk özgürlüklerden, 
emekçi haklarından yana çıkıp da, kapitalizmin dı,ı
na çıkmayı öngönneyen, .kendisini komünizme kar,ı 
en etkin en,el olarak ileri süren, i,çi ve emekçi klUe
lerin bir ölçüde de.teline sahip ve onlara ,imdilik bir 
"umut kapısı" gibi ,örünen CHP, burjuvazinin bu i.te· 
line cevap verebilir, b�uvaz.iye zorluklar çıkannı· 
yan, "çalışma ban,ı"nı aaRlayan bir "özgürlükçü ço· 
lulcu demokratik rejim" i gerçekleştirebilir. Burjuvazi 
şimdi bu heaabı yapmaktadtr. Dünyanın Qaşu yerle· 
rinde oldulu gibi bizde de burjuvazi, kenfli öz partili 
bildiRi tutucu, gerici parti işleri yürüte�yince, 101· 
yal demokrasiyi ikinci tercihi olarak kabul etmekte
dir. 

CHP ise, büyük burjuvaziye ve ABD'ne teminat 
verme çabası içindedir. Bu konu da defalarca belir· 
tildi. 

Bir kaç ay önce CHP Merkez Yürütme organında 
yer alan delişiklikten burjuvazinin duydulu mem
nunluau hemen ertesi gün ışveren Sendikaları Konte
dt>resyoDlI başkanı dile getirmişti. Şimdi de öra:\it ya· 
pııında "sol" muhalefet, gazetelerde haberleri .ütun 
sütun çıkan yöntemlerle temizlenmektedir. Gençlik 
Kolları raporlarında yapılan ihbarcılık artık konıre· 
lerde yüksek yetkililerin alzından tekrarlanmaktadır. 
öyle anlqıhyor ki, konareler döneminden CHP, kolu 
kanadı budanıp biçime Ioktl1muş, annıp paklanmı, 
olarak çıkacak, iç ve dı, etkin çevrelere verilen temi
nat daha da perçinlenecektir. 

Bu "teminat. verme" açııından konumuza ilişkin 
çok ilginç bir hulUs, CHP 'nin DısK'in "yu" ilanı ve 
işçilerin giri,tikleri protesto direnişleri kar,ııında al
dılı tavırda kendini gösterdi. "Ecevit'in açıklarnuı 
hem dikine gitmek isteyen burjuvazi kelimine ve 
MC iktidarına bir uyarıdır; hem de CHP'nin tutumu
nun devlet otoritesini "çalı,ma barı,ı"nı gerçekle,ür
meyi arnaçladılını vurgulayarak burjuvazi ye " teminat 
verme"dir. 

Ecevit'in Ilk Ilk ve israrla tekrarladılı "iki büyük 
konrederuyon"un iııbirlili yapmaları çalrw da aynı 
dolrultuda, burjuvazinin dü,ündükleri ve istedikleri 
dolrulıulUnda giri,imlerdir. Bu çaln gerçekle,.y
di, veya ilerde gerçekleşirse DısK yola getirilmi" 
CHP i,çi sınıfı üzerindeki etkinlilini, oy yönlendinne 
yetenelini kanıtlamış olacaktır. Işçi sını!ı üzerinde 
öylesine elkin ve yetenekli bir partiyi, .osyal demok· 
rasiyi bir iktidar almaşılı olarak düşünmeye ve benim· 
semeye ba,layan burjuvat't, i,çi .ını!ı hareketini ve 
demokratik geli,meyi kontrol altına almakta, DISK'i 
"ehlile,tirme"de ona daha rıiiçlü bir ölçüde güvenirdi. 

Bu çalrı gerçekle,medi, gerçekleşmesi için he
nüz vakit erkendi. Halil Tunç, CHP'nin Türk-İ,'e en 
yakın parti oldulunu söylemi,ti, ama aynı anda bir 
takım çekimserıik kayıtlan da oldulunu belirtmiş ve 
ıcra Kurulu'ndan ne CHP, ne de DıSK ile yakınla,ma 
dolrultulUnda herhangi bir karar çıkmamı,tı. Türk·ı, 
üst yöneticilerinin büyük kısmı MC'den yanaydı. 
Tunç'un kendisi de burjuvazinin tercihleri kesin açık· 
lık kazanmadıkça ve iktidar deli,ikliline yol açacak 
görünmedikçe konumunu deli,tirmezdi. Türk-ı, için· 
deki soayal demokrat sendikalar da ikircikliydiler ve 
sorunu AP'liIerle MHP'lilerin egemen oldulu ıcra Ku· 
rulu'na hava etmeyi yellediler. 

GELIŞMELER VE DISK YöNETIMI 

DISK üst yönetimi de "ihliyatı elden bırakma· 
ma"ya dikkal elmek zorundaydı. Coktan beri i,aret 
edegeldilimiz, DISK'i CHP'lileşıirme, sosyaJ demok· 
rat çizgiye tam oturtma politikasının sezdirmeden, 
keskin so,yaJistlik sis perdesi altında yürütülmeaİ zo· 
runlululu vardı. Bu işin işçi kitlesinde yerle,mi" 

gelenebel nitelik kaza.nnu, olan 00 yılhk DısK iıuJı
DJ yıkmadan b8farılmaaı ,erekjyordu. Hep uaa kaJlP 
ıolda görürune taktiliydi bu. Oyu DISK y� .. içlo· 
deki 8OIyali.tler ve uyaıuk, bilinçli i,çiler ü.it YÖDeti
min "el çabuklulu marifet" uyanDCa kotarmak iD
dili itin çoktan farkındaydılar 'ft DısK'i kendi kuru
lu, iJ.keleri çizgilinde tutabilmenin mücadel"ni fti"i
yorlardı. DISK'in ta.baıu bu mücadeleyi ve .o.yaliaıle· 
rin DısK'in dı,ına atılmalan konUMında iiat yöneti
min hak hukuk tanımayan ciri,imlerini görüyor ft ta· 
banda yönetime karŞı bir yabancıl8fma, bir IÜftnais· 
lik oluşuyordu. Son prote.to hareketlerinde i,çilerin 
15 - 16 Haziran hareketindeki gibi bir cOfkuyu ,e;.. 
termemiş olmuında bu rıiiveruizlilin de rolü oldu. 

Artık işçilerimiz iyi biliyorlar veya ölneniyorlar 
ki, bua:\inkü DISK eski DISK delildir. BUıı\inkü DısK 
&öz konulU oldulunda, üst yönetimle öflÜt kitleainin 
durumu arasındaki ayrımı ,özeterek, tahlil ve deler
Iendirmeler yapmak gerekir. 

DisK liderlili hiçbir zaman ıoayaliat olmanu,tır 
ama DısK hareketinin zamanın TIP hareketiyle bii
tünle,mi, olm .... liderlilin ,önliindeki eoqal demok
rat ulamn ortaya çılunUln.ı o aanıda öntemi,tIr. 1910 
öncesi TİP'teki aoayaliltJerin, aoqa1iamden upma1ara 
kar,ı verdili mücadelede DISK üa& yöneücüeri kaqı 
aaf1arda ve u.lda yer a1m.ı,1ardır. 

1971'de 12 Mart mubbraaırun ftrilitindeo .,ara 
DisK üst yönetimi muhbrayı ... yeni rejimi tutua bir 
bildiriye DısK adına katıldı. TIP iM kaı-tYlOdaycb. 
DISK yönetiminin DisK banketini TİP'den ayırmak, 
koparm.ak ciritimi ilk olarak bUDU. açlkça ortaya 
çıktı. DısK iiat yönetimi 12 Mart döoemiDcitCI iua 
IÜreli tutukluluk dı,mda bir _kmtaya düflDllClea ınır
tuldu. Oyu batıarında IilreCideo bir dan da nnh .. 
telik. 16-16 Hu.iran olaylann.a ili,kin olarak iiiriip p. 
den da .. ya bakmayı 12 Mart dÖDemiDin aUeri malı
kemeli reddetti, ıörenillik karan �k. 

DısK iiat yönetimi, 12 Mart rejimini, DISK hare
ketini avaraya alarak ıeçi,tinneye çaJ.ıt:ta. TIP iM ka
patıldı. 

1973 Genel Seçimlerinde CHP en çok oy alan, 
milletvekili çıkaran parti oldu. "Umudumuz Ece't'it" 
aloganı dört bir yanı audı. SOL kanat da .eçimlente 
CHP'yi de.teklemi,ti. DısK üst yönetimine ,ön .... 
tak meydan bo, uylLırdı. politikunu iliedili libl yü. 
rütebilirdi. Soayaltıtlik adına DISK'i CHP1ile,ünneye 
koyulabilir, "halk .ktörü"nü açıkça "'fUnabillrdi, 
öyle de oldu. 

TIP VE DISK 

TİP'in ı Mayıl 1976'de kurulmuı b .... plan 00.. 
du. Daha kurulu, enelinde Türkler kartı tamıu belli 
etti, ama pek de önem.eemiyordu. DısK'in rücü CHP'· 
nin etkinliliyle TİP hareketini eser ,eçirdi. 11p hare· 
ketinin ezilip geçilemiyeeelini bilmek için ıoıyolojik 
bir anlayı,a ahip olmak ,erekliydi, 

TIP daha bqtan DısK'in içinde etkin, kimi_ 
DıSK'in kuruıu,undan beri hareketin içinde yeral· 
mı" mücadele vermi, .ndikaların üıt yöneticilerini 
de kapsamına alarak kuruldu. TIP'in kuruı,undan be
men ıonra yapılan DıSK Genel Konıresinde IOlYalia· 
lerin önemli bir fÜÇ oldukları ,örüldü. Bunun ünrine 
DISK üst yönetimi ıoıyaliıtler ve aoayaliıt _ndikalara 
savaş açb. Bu uv .. ,imdi aman.aız biçimde her türlü 
"yönıem" caiz görülüp kuUaıularak yürütülüyor. Sol
yal-ı" Petrol Kimya·t" Turizm·t, _ndikalarına ... 
yöneticilerine yapılanlar ortada, biliniyor. OISK ÜIt 
yönetiminin iradesi dışındaki yanıyla olumlu etkiler 
de doluruyor. Olup bitenleri ,ören i,çi tabanının 'ö
zü açılıyor, daha bilinçleniyor, lQfyalistlerin WlDda 
yer alıyor. TİP'in ıeli,ip güçlenmeliyle bu lIiireç d. 

oranında artacaksa, bugünkü ücret· 

yiyecelim diyor, kuzu suyu 
bulandırmasa da. Sermaye de artık

ücretlerin ve parasal hakların 
yükselmesini önleyeceHir.Bir yıldan fazla bir zaman· 

ediliyor, raporlar haztrlanıyor, 
Ücretlerin yükselişini frenlemek 

mücadeleyi bastırmak, sendikaları kuşa 
Sendikalar denilince tabi� DISK 
deai!. Türk-Iş zaten başından 

sermayenin bu isteklerine karşı delil 
alır görünümünde olmak iste· 

"işçilerden hak alınmaz, hak verilir," 
hesabı var. Ama yasaJ hazırlıklar 

yürütülüyor. Me�rıur 274 sayılı sendika
alınıyor, işveren iatekleri dolrul· 

üzere. Ocretlere ve toplu 
olarak iki komisyon kurulması la· 

ıyormuş. DGM kanun tu&rııında da 
275 sayılı toplu sözleşme, 

kanunlanna ilitkin suçlara bakılacalı 
düzeyinde bu hazırlıklar ve Çalı,· 

iktidarı işçi direni,leri karfjl· 
davranı,ının ne olacalını kanıt· 

polia ve jandarma tuttu; Pro· 
ateşli silahların kullanıldılı &aldın· 
döndürüldü, cana kıyıldı. ışveren· 

böylesine aıkı,mı, olan, i,çi 
taleplerini, demokratik bukısını 

düzeyde bu kitleleri ve diler 
sindirip geriletemeyen burjuvazide 

MC'den umut kesen, CHP'yi 
iktidar almqılı (alternatif) olarak görmeye ba,layan 

gelişmektedir. Bir kesimin ,imdiden 
oldulu görülmektedir. Büyük bur· 

ve tutmayan diye kabaca ikiye 
kesimi ekonomik konumları 

ayrılmaktadır. Tutanlar, tekltil, 
ihracata dönük işkollarındaki bü· 
tutmayanlar ise dış rekabetten 
korunan, iç pazara yönelik taşıt 

makine sanayii gibi i,kollarındaki 
grubudur. Birinci kesimde, yani MC'yi 

işkollarında ücretler ikinci kesim
düşüktür. Ikinci kesim, MC'yi 

gümrük duvarlarıyla korundulu, 
tekelci olmuı dolayıııyla fiyaUan dilelince teıbit 

yükselişlerini kolayca fiyatlara 
nedenle de daha,yüksek ücret 

SıNıFı ÜZERINDE 
INCE HESAPlı POLITIKA 

demokraıik güçlere cepheden 
yöntemleri burjuvazinin ve 

sonuçları vermemekte, bu güç
gerilelilememektedir. Daha ince hesapl

lerin bir ölçüde de.teline sahip ve onlara ,imdilik bir 
"umut kapısı" gibi ,örünen CHP, burjuvazinin bu i.te· 
line cevap verebilir, verebilir, ver b�uvaz.iye b�uvaz.iye b�uvaz. zorluklar çıkannı· 
yan, "çalışma ban,ı"nı aaRlayan bir "özgürlükçü ço· 
lulcu demokratik rejim" i gerçekleştirebilir. Burjuvazi 
şimdi bu heaabı yapmaktadtr. Dünyanın Qaşu yerle· 
rinde oldulu gibi bizde de burjuvazi, kenfli öz partili 
bildiRi tutucu, gerici parti işleri yürüte�yince, 101· 
yal demokrasiyi ikinci tercihi olarak kabul etmekte
dir. 

CHP ise, büyük burjuvaziye ve ABD'ne teminat 
verme çabası içindedir. Bu konu da defalarca belir· 
tildi. 

Bir kaç ay önce CHP Merkez Yürütme organında 
yer alan delişiklikten burjuvazinin duydulu mem
nunluau hemen ertesi gün ışveren Sendikaları Konte
dt>resyoDlI başkanı dile getirmişti. Şimdi de öra:\it ya· 
pııında "sol" muhalefet, gazetelerde haberleri .ütun 
sütun çıkan yöntemlerle temizlenmektedir. Gençlik 
Kolları raporlarında yapılan ihbarcılık artık konıre· 
lerde yüksek yetkililerin alzından tekrarlanmaktadır. 
öyle anlqıhyor ki, konareler döneminden CHP, kolu 
kanadı budanıp biçime Ioktl1muş, 

konareler 
tl1muş, 

konareler 
Ioktl1muş, Iok annıp paklanmı, 

olarak çıkacak, iç ve dı, etkin çevrelere verilen temi
nat daha da perçinlenecektir. 

Bu "teminat. verme" açııından konumuza ilişkin 
çok ilginç bir hulUs, CHP 'nin DısK'in "yu" ilanı ve 
işçilerin giri,tikleri protesto direnişleri kar,ııında al
dılı tavırda kendini gösterdi. "Ecevit'in açıklarnuı 
hem dikine gitmek isteyen burjuvazi kelimine ve 
MC iktidarına bir uyarıdır; hem de CHP'nin tutumu
nun devlet otoritesini "çalı,ma barı,ı"nı gerçekle,ür
meyi arnaçladılını vurgulayarak burjuvazi ye " teminat teminat tem
verme"dir. 

Ecevit'in Ecevit'in Ec Ilk Ilk ve israrla tekrarladılı "iki büyük 
konrederuyon"un iııbirlili yapmaları çalrw da aynı 
dolrultuda, burjuvazinin burjuvazinin bur dü,ündükleri ve istedikleri 
dolrulıulUnda giri,imlerdir. Bu çaln gerçekle,.y
di, veya ilerde gerçekleşirse DısK yola getirilmi" getirilmi" 
CHP i,çi sınıfı üzerindeki etkinlilini, oy yönlendinne yönlendinne 
yetenelini kanıtlamış olacaktır. Işçi sını!ı üzerinde 
öylesine öylesine öyles elkin ve yetenekli bir partiyi, .osyal demok· 
rasiyi bir iktidar almaşılı olarak düşünmeye ve benim· 
semeye ba,layan burjuvat't, i,çi .ını!ı hareketini ve 
demokratik geli,meyi kontrol altına almakta, DISK'i 
"ehlile,tirme"de ona daha daha rıiiçlü bir ölçüde güvenirdi. 

Bu çalrı gerçekle,medi, ekle,medi, gerçekleşmesi için hehe
nüz vakit erkendi. Halil Tunç, CHP'nin Türk-İ,'e en 
yakın parti oldulunu söylemi,ti, ama aynı anda bir 
takım çekimserıik kayıtlan da oldulunu belirtmiş ve 
ıcra Kurulu'ndan ne CHP, ne de DıSK ile yakınla,ma 
dolrultulUnda herhangi bir karar çıkmamı,tı. Türk·ı, 
üst yöneticilerinin büyük kısmı MC'den yanaydı. 
Tunç'un kendisi kendisi kendis de burjuvazinin de burjuvazinin de bur tercihleri kesin kesin kes açık· 
lık kazanmadıkça ve iktidar deli,ikliline yol açacak 
görünmedikçe konumunu deli,tirmezdi. Türk-ı, için· 
deki soayal demokrat sendikalar da ikircikliydiler ve 
sorunu AP'liIerle MHP'lilerin egemen oldulu ıcra Ku· 
rulu'na hava etmeyi yellediler. 

GELIŞMELER VE DISK YöNETIMI 

DISK üst yönetimi de "ihliyatı elden bırakma· 

min "el çabuklulu marifet" 
dili itin çoktan farkındaydılar 
lu, iJ.keleri çizgilinde tutabilmenin 
yorlardı. DISK'in ta.baıu 
rin DısK'in dı,ına atılmalan 
min hak hukuk tanımayan 
banda yönetime karŞı bir 
lik oluşuyordu. Son prote.to 
15 - 16 Haziran hareketindeki 
termemiş olmuında bu rıii

Artık işçilerimiz iyi 
ki, bua:\inkü DISK eski DISK 
&öz konulU oldulunda, üst 
durumu arasındaki ayrımı 
Iendirmeler yapmak gerekir. 

DisK liderlili hiçbir 
ama ama DısK hareketinin zamanın DısK hareketinin zamanın 
tünle,mi, tünle,mi, olm .... olm .... liderlilin 
rat ulamn ortaya çılunUln.ı o 
öncesi TİP'teki aoayaliltJerin, 
kar,ı verdili mücadelede 
aaf1arda ve u.lda yer a1m.ı,1ardır. 

1971'de 12 Mart mubbraaırun 
DisK üst yönetimi muhbrayı 
bildiriye DısK adına katıld
DISK yönetiminin yönetiminin yönet DisK 
koparm.ak ciritimi ilk olarak 
çıktı. DısK iiat yönetimi 12 
IÜreli tutukluluk dı,mda 
tuldu. Oyu batıarında IilreCideo 
telik. 16-16 Hu.iran olaylann.a 
den da .. da .. da ya .. ya .. bakmayı 12 Mart dÖDemiDin 
kemeli reddetti, ıörenillik 

DısK iiat yönetimi, 
ketini avaraya alarak ıeçi,tinneye 
patıldı. 

1973 Genel Seçimlerinde 
milletvekili çıkaran parti 
aloganı dört bir yanı audı. 
CHP'yi de.teklemi,ti. DısK 
tak meydan bo, uylLırdı. uylLırdı. uylLır
rütebilirdirütebilirdirüt . Soayaltıtlik adına 
koyulabilir, "halk .ktörü"nü 
öyle de oldu. 

TIP TIP VE VE 

TİP'in ıTİP'in ı Mayıl 1976'de kurulmuı b .... 
du. Daha kurulu, enelinde 
etti, ama pek de önem.eemiyordu. .eemiyordu. .ee
nin etkinliliyle TİP hareketini 
ketinin ezilip geçilemiyeeelini 
bir anlayı,a ahip olmak ,erekliydi, 

TIP daha bqtan DısK'in 
DıSK'in kuruıu,undan beri 
mı" mücadele vermi, .ndikaların 
de kapsamına alarak kuruldu. 
men ıonra yapılan DıSK 
lerin önemli bir fÜÇ oldukları 
DISK üst yönetimi ıoıyaliıtler 
savaş açb. Bu uv .. ,imdi 
"yönıem" caiz görülüp kuUaıularak yürütülüyor. 
yal-ı" Petrol Kimya·t" 



güçlenmekte, daha da güçlenecek. Işçi .ınıfının .o.ya· 
list hareketini .endikal hareketinden Ilyrı ve uzak tut
mııyıı kimıenin gücü ydmez. Büyük burjuvazi, CHP ve 
DISK üst yönetimi birbirine paralel olarak (belki de 
birbirleriyle elele vererek) Türkiye'de solu politik dü
zeyde CHP'de, ekonomik·sendikal düzeyde de sosyal 
demokratlaştırılan DİSK'te tutmak çabasındadıriar. 
DİSK'e bu işleri gördürebilmek için kitlelerdeki yer
leşmiş DİSK imajını ve buna baAIı olarak DISK'in 8OS' 
yalist görüntüsünü korumak, koruyabilmek için de bu 
görünüşü abartmak gerekiyor. Bu noktada kendilerini 
sosyalizmin yeddi emini bilip CHP 'nin solunda yasal 
bir partiye, TİP'e gerek görmeyenler, görmemekten 
öte karşı çıkanlar devreye giriyorlar. DİSK üst yöne· 
ıimi artık sosyalisllik adına rahatça TIP'e karşı olabi
lir, TİP'Iileri ve TIP'e yakın olanları DİSK'in dışına 
atmaya girişebilir, ruhsat verilmiştir. Böylece, büyük 
burjuvazi - CHP · DısK üst yönetimi üçlemesine bir 
de bu sosyalizm havarileri ekleniyor. Nesnel olarak 
durum budur. Bu nesnel genel çerçeve içinde, her öz· 
gün olayda görüldüRü üzere taraflardan herbiri ve MC 
iktidan kendi öznel hesaplanna uygun bir Lavır ve 
davranış içindedirler. 

DISK üst yönetimi konusunda bu eleştirileri yap· 
malda birlikte DısK dışında ayrı bir konfederasyon 
kurulmasından yana deRiiiz. Partimize atfedilip dedi
kodusu yapılan, SlSK (Sosyalist İşçi Sendikaları Kon· 
federuyonu) kunna niyetimiz yok. Bir yandan işçi 
sınıfının sendikal birliRinin DıSK çatısı altında ger· 
çekleştirilmesi mücadelesi, öte yandan DİSK'in kuru· 
luş ilkeleri çizgisinde tutulması, sosyal demokrallaş· 
masının önlenmesi mücadelesi verilmelidir \Le veril
mektedir. DISK üst yönetim.i sosyalistlerin yönetimin· 
deki sendikalan, 80syalist yöneticileri, temsilcileri \Le 
i,çileri dı,an .tmak girişimlerine her gün bir yenisini 
ekliyor. Ama ne yaparsa yapsın sosyalizm ve TIP'ne 
yakınl ... ma tabanda yayılıyor. TİP, gücünü, başar
dılı hızlıöflÜtlenmeyle'göstermiştir. Işçiler TIP'e gel
mektedir. TİP'in gücü arttıkça sendikaların tabanında 
da etkiıi, tar.ftarı, üyesi artac.ktır. TİP 'in işçi sınıfı 
içinde kök salmasını, genişlemesini önlemeye ne 
DısK üst yönetiminin, ne başkalannın gücü yetmez. 
Şimdi üıt yönetimde olmanın \Le son derece anti-de· 
mokratik tüzük hükümlerinin salladı Aı olanaklarla 
ıoıyalistlere karşı "bqan" saRlar ıörünseler de bu ila
nihaye sürmeyecektir. 

TIp VE CHP 

Cumhuriyet Halk Partisi 'ne karşı da tutumumuz 
iki y.nlıdır. CHP demokratik hak \Le özgürlükleri sa
vundu'u, MC iktidarın., ( ... izan tınnanışa karşı mü
cadele \lerdili ölçüde onun yanında oluruz, demokra
tik, anti·( ... i.t ortak bir platform üzerinde bir güçbir· 
lili yap.bilmeyi öngörürüz. Dünyada hiç bir işçi sınıfı 
partisinin, ne derece geli,miş ve güçlü ol .. da, işçi 
"nırının ve emekçi kitlelerin tümünü kapsayabilme.i 
mümkün olmadılı için, CHP demokratik ni teli
Rini korudukça, kitleler içinde örgütlenmesini de 
olumlu kar,ılanz. 

Ama CHP'nin i,çi "nıfıyla bütünletme, işçi ıını
fının Iol)'alizmi hedef alan partisinin yerine geçme 
çabaların. da Ir..ar,ı çıkarız. ışçi anl(lmlZın politik ha· 
reketinin baQ:ınutzlıAınl ve ıoıyalizm çizgisinden .. p. 
tınlmamuını sallamak ve korum.k, diRer emekçi kit· 
leleri i,çi ıınıfı d .... asına kazanmak ve işçi ıınıfıyla 
ittiraklarını gerçekle,tirmek Partimizin temel görevi
dir. ışçi ıınıfımız içinde saRhkh bir ıoıyali.t geli,me 
vardır \le bu geli ,me Partimize yöneliktir. Partimiz bu 
potantiyeli iyi deRerlendinnektedir ve deRerJendinne· 
ye devam edecektir. ışçi sınıfımızın ıoıyalizm çizgi· 
sinden .. ptınlmuına ula müsaade etmeyeceRiz. 

CHP'nin emekçi kitleler, hatta bir ölçüde işçi 
sınıfı içinde bir deıteRi, bir oy tabanı \lardır. Bu ta
ban ekonom.ik .. oıyal istemlerinin a:erçekleştirilmesin
de CHP'ye, özellikle liderine umut baAlamış ııörün
mekledir., her ne kadar 1973 .eçimleri zamanına kı
yula bu umut zayıflamış ol .. da. Aynca CHP'nin 
aydınlar aruında etkin bir yand." kesimi vardır. CHP 
iktidara gelebilmek için bu kitle tabanını ve yandaş 
kesimini kollamak, onların sözcülüRünü etmek duru
mundadır. Bu kitlesine karşı demokratik özgürlükler, 
ekonomik-sosyal haklar konusunda kesin taahhüde 
girmiştir. Bu kitle tabanını sallamlaştırmak \le burju
\laziye gü\lence \lerebilmek için CHP bugün işçi sınıfı
na nüruz elme \le onun sendikal·, politik hareketini 
so.yal demokratlaştırma çabası içindedir. Ece\llt. 
CHP'nin işçi sınıfı ile bütünleşmesi gereAinj tekrar 
tekrar \lurgulamıştır \le yeni hazırlanan tüzükte bu 
hedefi gerçekleştirmeye yönelik hükümler vardır. 
CHP lideri işçi sınırının sendikal hareketinin de ıoıyal 
demokral çizgide birleştirilmesi emelindedir. Türk-ış 
ile DISK'in birleşmek deliise bile, en azından işbirliAi 
yapmaları gerektiAini. yine defa1arca vurgulamıştır. 
Türk-lş'in erimekte olduRunun, gücünü muhafaza ede· 
meyeceRinin herhalde CHP lideri de farkındadır. 
Türk-ış yokuş aşaRı daha da indikçe onun içindeki 
sosyal demokrat sendikalann DISI\ ile birleşmesi, \le 
sosyalistler ayıklanarak DİSK'in politikasının ve yürü· 
tümünün sosyal demokrat çizgiye saRlam oturması 
öngörülmektedir. Böylece, hem CHP kitle tabanını 
genişletmiş, güçlendirmiş olacak hem de sosyalistler
den arındırılıp sosyal demokratlaştınlmış, kontrol 
altına alınmış bir DısK hareketinden sermaye .ınıfı 
- burjuvazi · artık kuşku duymayacak, "çalışma barı· 
şı"na \le güvene ka\luşmuş olacaktır. 

CHP VE BURJUVAZI 

CHP'nin, hiç delilee içindeki bazı gnıplann bü' 
yük burju\l8ziyle ilişkili oldulu bilinmektedir. CHP 
iktidar olabilmek için bir yandan kitle dayan.lını el· 
den k.çınnamaya, tersine olabildilince güçlendinne· 
ye bakarken, öbür yandan da büyük burjuvaziyi ve ar
dındaki ABD'yi kollamaya bUm.ktadır. İşçi ıınıfı
nın sendikal hareketinde gerçekleştirilmek iıtenen 
operasyon bu iki gerele de ce .... p veren, bir tqla iki 
kuş vurmak isteyen bir operasyondur. Zaman zaman 
Ecevit büyük burjuvazinin özellikle san.yci kelimine 
olumlu atınar yapmakta, "dünyanın nereye gittilini 
"ören iş adamlan"ndan söz etmektedir. CHP büyük 
burju ve ABD'yi kar,ıaına alar.k iltidar olarnı· 
y.caA'lnl, gerekli oyu topı .... d. on ... iktidarı bırakmı
yabileceklerini hesapl8lTl:aktadır. 

CHP'de sürdürülen iç mücadele bu çizmeye ça· 
Iıştılımız ıınıf .. ı tablo içinde ele alındılında ,erçek 
anlamı, nitelili ile ortaya çıkar. Bu mücadeleyi, .. de· 
ce, kişisel ihtirulann kötükledili bir "poıt k •

. 
Vluı" 

,ibi görmek çok_yüzeysel bir götü, olur. Parb mer
kez yönetimi CHP'ni 101 kanatlan hepten uz.kl ... tınp 
.. la kaydırarak büyük burju\laziye ve diler etkin güç
·lere günn veren duruma getirme ç.buınd.dır. ıki 
"rizli rapor" olayı ve il kongrelerinde bazı yöneticile· 
rin IÖzleri bu çabanın belirti ve araçlarından biridir. 

CHP'nin bu kaygan konumundan ve daba da .. la 
kayma eliliminden ötürüdür ki, demokratik hak \le 
özgürlüklerin .. vunulmasının, geliştirilmelinin gü\len
c�ıini öncelikle bu partide a:önnek yanlı,tır. Toplu· 
mun demokratikleşmeai, ilerlemesi açııından CHP'
nin önemi nitelilinde deRii, nicelilindedir. Nicelikçe 
büyük olan bu partinin demokratik hak \le öza:ürıükle· 
ri tutarlılıkla .. \Iunma çizgisinde kalabilmesi, toplu' 
mun temel ilerici, demokratik gücünün, yani işçi ıını· 

fının, öJ'IÜtlenifl'nin' n mücadelelinin .eli,mesine, 
emekçi kitleler içinde ve kamuoyunda etkinlik kaza· 
n.bilmelline baAlıdır. Bu geli,me ve etkinlik buriin Par 
timiz aracllıRıyla kendini belli etmektedir. Görevimiz 
i,çi sınıfındaki ve emekçi kjtlelerdeki bu olu,umu 
hızlandtrmak, daha da (Üçlendinnek \le geli,tirmektir. 
Bunu yaparken, bir yandan da CHP'ye y.pıcı ele,tiri
ler, uyarılar yönl!ltmek, onu demokratik hak ve özlÜl'· 
lükler konUlUnda tutarlı ve müc.deleci olı:na dolrultu· 
.unda etkilemeye, ıolundaki güçlerle hiç delil. para
lel, koordine hareket etmeye dolru çekmeye ça.Iı,
maktır. CHP demokrasi mücadelesinde içtenlikıl ile ve 
kitle tabanıOJ yitirmek iıtemiyorN, kendi ıolundaki 
"üçleri ihmal edemez. Solundaki politik hareketin, 
Partimizin güçlenmesi zorunlu olarak CHP'nin zayıf
lamuı anlamına gelmez. Politik yelpazede i,çi "nıfı· 
nın ıo.yaliıt putiainin ve ıo.yal demokrat partinin 
ayrı yerleri vardır. Baitınuızlık ve demokrasi konUlUn· 
da asgari ortak bir platform üzerinde anl ... maya van
labilirse güçbiriiRi ederek anti-emperyaliıt demokratik 
hareketi beraberce geliştirip eüçlendirmek mümkün 
olabilir. 

TIp SORUMLULUGUNUN 
BILINCINDEDIR 

MC iktidarı çok yönlü bir Ilkışıldık içindedir. 
Ekonomik durum sıkıştırıyor. ışçi ve emekçi kitlele· 
rin, demokratik güçlerin talep ve mücadeleleri sıkı,tı
nyor. Temel dayanaRı burjuvazi içinde, kendilinden 
CHP'ye yönelen bir elilimin ve kellinin oluşmaaı da 
sıkıştırıyor. Demirel'in kişi olarak bir başka aıkı,ıldı
Iİ daha var. ıktidar koltulundan dütene bir daha or.
ya oturamıyacalını, kendiai ve yakınlan için Yüce 
Divan \le adli kovuşturma yollannın .çllacaQ:ını bili
yor. Onun için başta Demirel, MC can havliyle ...ıdın
yor. Amaç, .lloyönetim ilin ediilin veya edilmelin, 
işçi sınıfının ve demokratik, ilerici, 101 diler lÜçlerin 
geriletilip ıindirildili bir ortam içinde .eçimlere ııit· 
mektir. Çok partili, parlamentoı", bir ıörünüm altında 
örtülü sivil bir "aıkıyönetim", burjuvuinin iç çeki,
melerini ayarlamak bakımından daha bir emeklik ta
şıdılından burju daha uYlun dÜfen bir rejim
dir. 

MC iktidan bir yandan uzun v.deli ııiri,imlerini 
sürdürüyor. Devlet kadroları r .. i.t1erle, fl!ıiatçtlarta, 
AP'Ii salcılarla dolduruluyor. Bu eskidenberi uytu1a
n.,elmiş partizanlık hareketinden de öte bir teydjr, 
dnlet .yrıtını tümüyle ele eeçirrnek operuyonudur. 
tktidann ideolojik temeli, kitle tabanı lÜçlendirilme
ye çal"ılıyor. Okullardan. abdemilerden, üni ..... 
lerden ilerici, tolcu ölrencilerin, ötntmnlerin uair;. 
l.tınlmall; ,oven milliyetçi, lrtÇI, teriatçı ideolojlnin . 
bUln ve TRT yoluyla yayılm_ı bundandır. Olnacl. 
ölretmen, memur i,çi ke.simlerinde ırkçı, ..natçı, 
.. ıcı öflÜtlenmelere ıidiliyor. 

Ama bu liri,imlerin hiçbiNi MC iktidUlm ıüç. 
lendirmeye yetmiyor. Bu dera ölreııc:ilere, ötretm ... • 
lere, i,çiJere lilabb ...ıdınlar yapılıyor, cana kayılıyor. 
Dolu ve Güney Dolu iIIerimisde mezhep .. dil rark· 
ların. ,öre .ymm yapan baakıcı yöntemler .udüNIü
yor; komandolar kaaabalard., kentlerde cirit a"'"or; 
kanlı olaylar çıkartıyorlar, yandatlarım pe,.fiDe ta· 
kıp halka hücum ediyorlar, tabanc., bomba, diaamit 
atıp binalan tahrip ediyor, inanlan yaralayıp öldürü
yorlar. Bir - iki hafta önce Diyarbakır'du parti üye
miz tamail Tuncel Elazıl'da r ... i.tler taraflıldan arka
dan vurulup öldürülmü" yeleni alır yaralanmı,tu. 
ElazlR'a (idip olay hakkında ..... tırm. y.pan parti 
görevlilerimizin edindili bilıiye löre bu bir aiyaai ci· 
n.yettir. Elazıl \lalisi olayın aiyui bir yanı olm.chlı
nı iddia ediyor. Ama şunu d • .öylemekten ıeri kalıru
yor: "Bugüne kadar ıolculann eııeri ha .... ya kalkıyor· 

'du bundan sonra salcıların yumrukları havaya kal
ka�ak." Adalet Bakanının .. Idırganlan v.t.anpener, 
saldırıya uRrayanlarl .... tan haini ilan edebildili bir 
ülkede \laJiler de böyle konuşabilir elbet. Sonra bütün 
bunlar kanun, nizam, "hukuk dnleti" adın. yapılı
yor. 

Kısacası, f ... izmin ba.kı ve ,iddet yönetimi Dolu 
ve Güney DoRu illerimiz üzerine tüm a'ırlılıyla çök
müş, halkın demokratik hak ve özrürlükleri tümden 
hiçe indirilmi, durumdadır. Bütün "böl.nel denıe", 
"bölgesel kalkınma" ıananna ratmen Dolu \le Gü
ney DoRu illerimiz ihm.1 edilimi" ekonomik·lOlYal 
yoklullula terk edilmiş durumunu koruyor. 

Son işçi direnişlerinde MC iktidannın tutumu ve 
uyguladılı yöntemler, DıSK Genel Merketi'nin aran· 
m"l ve yöneticilerinin tutuklanmuı, TöB-DER'in 
kapatılmuı \le Dalokay'ın ,örevden uzakla,tırılmuı 
.özünü etti Ai miz "can havliyle saldırı "nın son örnek' 
leridir. Ama tüm bu .. ldınlar işçi sınıfını, halk kitle· 
lerini ; demokratik, ilerici, 501 güçleri .indiremiyor, ee
riletemiyor. Sindiremiyecek, ıeriletemiyecek de. Tür
kiye balımsızlık-demokrui·ıosyalizm yolunda tüm 
engelleri aşarak ilerlemeye de\l8m edecektir. Ama bu, 
toplumsal gelişme yasalarının dolal .onucu olarak 
kendili�inden gerçekleşmeyecektir. Bilinçli, tutarlı, 
disiplinli bir mücadeleyi ıı:erektirmektedir. ı,çi .ını
rımız, halk kitleleri, ilerici, demokratik lÜçler bu 
mücadeleyi yiRitçe \lermektedirler. Partimiz bu müc.
deledeki tarihsel ,örninin ve aorumlululunun bilin· 
cindedir \le .örev ba,ındadır. 
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yaparsa yapsın sosyalizm ve TIP'ne 
TİP, gücünü, başar

Ütlenmeyle'göstermiştir. Işçiler TIP'e gel
arttıkça sendikaların tabanında 

artac.ktır. TİP 'in işçi sınıfı 
genişlemesini önlemeye ne 

ne başkalannın gücü yetmez. 
\Le son derece anti-de· 

salladı Aı olanaklarla 
"bqan" saRlar ıörünseler de bu ila

CHP 

'ne karşı da tutumumuz 
hak \Le özgürlükleri sa

izan tınnanışa karşı mü
yanında oluruz, demokra

platform üzerinde bir güçbir· 
Dünyada hiç bir işçi sınıfı 

ve güçlü ol .. da, işçi 
emekçi kitlelerin tümünü kapsayabilme.i 

demokratik ni teli
içinde örgütlenmesini de 

bütünletme, işçi ıını
partisinin yerine geçme 

anl(lmlZın politik ha· 
ve ıoıyalizm çizgisinden .. p. 

korum.k, diRer emekçi kit· 
kazanmak ve işçi ıınıfıyla 

Partimizin temel görevi
saRhkh bir ıoıyali.t geli,me 

yöneliktir. Partimiz bu 
deRerlendinnektedir ve deRerJendinne· 

ışçi sınıfımızın ıoıyalizm çizgi· 
müsaade etmeyeceRiz. 

CHP VE BURJUVAZI 

CHP'nin, hiç delilee içindeki bazı gnıplann bü' 
yük burju\l8ziyle ilişkili oldulu bilinmektedir. CHP 
iktidar olabilmek için bir yandan kitle dayan.lını el· 
den k.çınnamaya, tersine olabildilince güçlendinne· 
ye bakarken, öbür yandan da büyük burjuvaziyi ve ar
dındaki ABD'yi kollamaya bUm.ktadır. İşçi ıınıfı
nın sendikal hareketinde gerçekleştirilmek iıtenen 
operasyon bu iki gerele de ce .... p veren, bir tqla iki 
kuş vurmak isteyen bir operasyondur. Zaman zaman 
Ecevit büyük burjuvazinin özellikle san.yci kelimine 
olumlu atınar yapmakta, "dünyanın nereye gittilini 
"ören iş adamlan"ndan söz etmektedir. CHP büyük 
burju burju ve ABD'yi kar,ıaına alar.k iltidar olarnı· 
y.caA'lnl, gerekli oyu topı .... d. on ... on ... on iktidarı bırakmı
yabileceklerini hesapl8lTl:aktadır. 

CHP'de sürdürülen iç mücadele bu çizmeye ça· 
Iıştılımız ıınıf .. ıınıf .. ıınıf ı tablo içinde ele alındılında ,erçek 
anlamı, nitelili ile ortaya çıkar. Bu mücadeleyi, .. de· 
ce, kişisel ihtirulann kötükledili bir "poıt k •k •k Vluı" 
,ibi görmek çok_yüzeysel bir götü, olur. Parb . Parb . mer
kez yönetimi CHP'ni 101 kanatlan hepten uz.kl ... tınp 
.. la kaydırarak büyük burju\laziye ve diler etkin güç
·lere günn veren duruma getirme ç.buınd.dır. ıki 
"rizli rapor" olayı ve il kongrelerinde bazı yöneticile· 
rin IÖzleri bu çabanın belirti ve araçlarından biridir. 

CHP'nin bu kaygan konumundan ve daba da .. la 
kayma eliliminden ötürüdür ki, demokratik hak \le 
özgürlüklerin .. vunulmasının, geliştirilmelinin gü\len
c�ıini öncelikle bu partide a:önnek yanlı,tır. Toplu· 
mun demokratikleşmeai, ilerlemesi açııından CHP'
nin önemi nitelilinde deRii, nicelilindedir. Nicelikçe 
büyük olan bu partinin demokratik hak \le öza:ürıükle· 
ri tutarlılıkla .. \Iunma çizgisinde kalabilmesi, toplu' 
mun temel ilerici, demokratik gücünün, yani işçi ıını· 

Divan \le adli kovuşturma yollannın 
yor. Onun için başta Demirel, MC 
yor. Amaç, .lloyönetim ilin ediilin 
işçi sınıfının ve demokratik, ilerici, 
geriletilip ıindirildili bir ortam 
mektir. Çok partili, parlamentoı", 
örtülü sivil bir "aıkıyönetim", burjuvuinin 
melerini ayarlamak bakımından 
şıdılından burju burju daha uYlun 
dir. 

MC iktidan bir yandan uzun v.deli 
sürdürüyor. Devlet kadroları r .. 
AP'Ii salcılarla dolduruluyor. Bu 
n.,elmiş partizanlık hareketinden 
dnlet .yrıtını tümüyle ele eeçirrnek 
tktidann ideolojik temeli, kitle 
ye çal"ılıyor. Okullardan. abdemilerden, 
lerden ilerici, tolcu ölrencilerin, 
l.tınlmall; ,oven milliyetçi, lrtÇI, . 
bUln ve TRT yoluyla yayılm_ı 
ölretmen, memur i,çi ke.simlerinde 
.. ıcı .. ıcı .. öflÜtlenmelere ıidiliyor. 

Ama bu liri,imlerin hiçbiNi 
lendirmeye yetmiyor. Bu dera ölreııc:ilere, 
lere, i,çiJere lilabb ...ıdınlar yapılıyor, 
Dolu ve Güney Dolu iIIerimisde 
ların. ,öre .ymm yapan baakıcı 
yor; komandolar kaaabalard., kentlerde 
kanlı olaylar çıkartıyorlar, yandatlarım 
kıp halka hücum ediyorlar, tabanc., 
atıp binalan tahrip ediyor, inanlan 
yorlar. Bir - iki hafta önce Diyarbakır'du 
miz tamail Tuncel Elazıl'da r ... 
dan vurulup öldürülmü" yeleni 
ElazlR'a (idip olay hakkında ..... 
görevlilerimizin edindili bilıiye 
n.yettir. Elazıl \lalisi olayın aiyui 
nı iddia ediyor. Ama şunu d • .öylemekten ıeri 
yor: "Bugüne kadar ıolculann eııeri 

'du bundan sonra salcıların yumrukları 
ka�ak." Adalet Bakanının .. Idırganlan 
saldırıya uRrayanlarl .... tan haini 
ülkede \laJiler de böyle konuşabilir elbet. 
bunlar kanun, nizam, "hukuk dnleti" 
yor. 

Kısacası, f ... izmin ba.kı ve ,iddet 
ve Güney DoRu illerimiz üzerine 
müş, halkın demokratik hak ve 
hiçe indirilmi, durumdadır. Bütün 
"bölgesel kalkınma" ıananna ratmen 
ney DoRu illerimiz ihm.1 edilimi" 
yoklullula terk edilmiş durumunu koruyor. 

Son işçi direnişlerinde MC 
uyguladılı yöntemler, DıSK Genel 
m"l ve yöneticilerinin tutuklanmuı, 
kapatılmuı \le Dalokay'ın ,örevden 
.özünü etti Ai miz "can havliyle saldırı 
leridir. Ama tüm bu .. ldınlar işçi 
lerini ; demokratik, ilerici, 501 güçleri 
riletemiyor. Sindiremiyecek, ıeriletemiyecek 
kiye balımsızlık-demokrui·ıosyalizm 
engelleri aşarak ilerlemeye de\l8m 
toplumsal gelişme yasalarının dolal 



DONYADA YDRDYDS 
• 

ARAP LARLA YAH UDILER AYNI 
• • 

PARTININ SAFLARıNDA 
Çeşitli Avrupa ülkelerinde resmi bir 

gezide bulunan bir tarail Komünist Par
tisi heyeti, Fransa'da L'HumaniLe gaze
tesine yaptlRı açıklamalarla, Parti'nin 
Orta Dotu bunalımının çözümüne iliş
kin görüşlerini açıkladı. Heyet başkanı 
tKP Politik Büro üyesi ve Merkez Komi· 
tesi sekreteri David Khenin'in demecin
de, Parti saflarında Arapları. Yahudile
rin birarada mücadele vermesinin, bölge 
halklannın gelecekteki işbirliRi için var 
oLan olanakları ortaya koyduRu belirtil· 
di. 

David Khenin, açıklamalarında. ıs
rail'in Arap topraklarından çekilmesini 
istemenin yalnız proleter enternasyona
Iizminin bir gereRi deRii, ulusal ve yurt
severee de bir zorunluluk oldulunu 
belirtti. Bölıedeki bütün haklann hak
ları dikkate alınır, Amerika'nın bölge
deki emperyalist politikasına karşı mü
cadelede birlik saRlanabilirse, İsrail'in 
komşu Arap halklarıyla ortak bir dile 
ulaşmasının mümkün olabilece�i üzeri n

"de durdu_ Khenin, İsrail ve Ordün Ko
münist Partilerinin Orta DoRu sorunu
nun çözümüne ilişkin son yaptıkları 
açıklamanın, bu yönde önemli bir ge
lişme oldu�unu bildirdi (YOROYOŞ, 
Sayı 71)_  

ULKE ıÇINDE DURUM 

David Khenin, partisinin politikası
nı açıklarken. ülke içindeki duruma şöy
le delindi : "İsrail'de, ülke yöneticileri
nin yıllardır izledili yayıımacı poHtika
nın sonucu olarak, a�ır bir ekonomik 
buoalun y ... nıyor. Bu ilhak ve i" al 
politibu, atır ukeri harcamalara neden 
oluyor_ Bu harcamalar, ulual bütçenin 
yüzde 60'ına ulqm" durumda. Bu ko
,ullarda, 1uail emekçilerinin ve halk kit
lelerinin , .. am düzeyinin sürekli olarak 
dÜttüRü gözleniyor. Hükümet durmak&ı
zın vergileri, kesintileri artınyor; her tür
lü ücret talebini iM reddediyor. 

" Huzunuzluk derinıe,iyor. Hemen 
heryerde grevler, ,öıteriler patlak. veri
yor. $on olarak, limanlaıda, havaalan
lannda ve ülkenin en büyük metalurji 
i,letmesinde bir siyasi (rev uygulandı. 
mail komüniıtlerinin emekçilerin tü
müyle yanyana sav .. verdi�i bu müca
dele içinde, Hiıbdrot (ülkedeki tek iş
çi konfederasyonu ) yönetimi grevlere 
k.arşı çıkıyor. Histadrut yönetimi, hükü
metin işçi dü,manı politikaaını destek
liyor. 

"Bir yandan Hiıtadrut konfederas
yonunun, yürütme komitesinin, ulusal 
Mndika komitelerinin içinde mücadele
mizi si.irdüriirken; di�er yandan da, b
bandaki birlikte eylemleri ör,ütleyen 
işçi komitelerinin ,iri,imiyle, işçi ko
mi.yonlarınınolu,muını destekliyoruz. ,. 

ORTADOCU BUNAlıMlNIN 
ÇÖZUMUNDE 

ıSRAIL'IN YERI 

urail yönetiminin uy,uladı�ı polili
kanın emekçilerin yaşamında yalnız 
ekonomikyönden etkili olmadıRını, aynı 
zamanda bölgede ıürekli bir savaş tehli
keıi yarattlA"lnı belirten David Khenin, 
Ortado�u bunalımının çözümü için Bir
le,mi, Milletler Güvenlik Konseyi ve Ge
nel Kurul kararlarının uyıulanması zo
runluluRunu vurguladı. Khenin, bu ka
rarlarda, Filiıtin halkının kendi gclece
lini serbestçe belirleme ve bölıedeki 
bütün halkların ve devletlerin (bu arada 
İırail'in) güvenlik içinde ya.şıma hakları
nın kabul edildiAini hatırlıttı. Daha son
ra da ,öyle dedi: 

"Bunalımın; Iırail'in, Arap kom,u.:. 
larının ve Filiıtin Arap halkının ya .. 1 
temıilcisi olarak FKö'nün e,itlik için
de katılmaııyla, barı,çı yoldan çözümü 
için Cenevre konferanıının açılması zo
runludur. Bu tür bir çözüm için, diA"er 
devletlerle birlikte uluılararası ıarantiler 
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saRlamaya hazır olduA"unu açıklayan 
Sovyetler BirliAi'nin girişimlerini olumlu 
buluyoruz. " 

Barı,a kartı olan İsrail çevrelerinin, 
"ısrail devletinin güvenliai" gerekçesine 
Ilılınarak işgali sürdürdüklerini belirten 
D. Khenin, FKö'nün ve Arap ülkelerinin 
de sorunun barışçı çözümünde anlaştık
larını hatırlattı. "Halkın ıelece�inin bir 
volkanın aAzında kurulamayacaRını" 
vurgulayan İKP yöneticisi, ısrail'in Arap 
ülkeleriyle orlak bir dil bulabilmesi 
için, Amerikan emperyalizmine karşı, 
baA"lmııızlık ve barış için mücadelede bir
liain sa�lanmasının zorunluluau üzerin
de durdu. 

Khenin, Parti'nin mücadelesini de 
şöyle anlattı: 

IKP'NIN MUCADELE YOLU 

" Iırail'de hükümetin yayılmacı poli
tikasını eleştirenler gilgide ço�almakta
dır. Aşırı saA: güçlerin çalışma ve propa
gandalarının azgınlaştıRı, ülkemizdeki sı
nırlı demokratik özgürlükleri daha da kı
sıtlamaya ÇallŞtl�1 ve ülkenin faşistleş
tirilmesi yönünde ciddi bir tehlike ya
rattı�ı .şu ortamda, sözünü ettiAirniz bu 
ilerlemenin önemi l)üYÜkıür. 

"ısrail Komünist Partisi'nin, toprak 
i1hakına ve işgaline karşı mücadeleyi yal
nızca proleter enternasyonalizminin bir 
gere�i deA"i1, ulusal ve yurtseverce bir 
görev olarak de�erlendinnesinin nedeni 
budur . .. 

LüBNAN SORUNU 

Kbenin'in açıklamalarında, IKP'nin 
Lübnan Mlrunu üzerindeki görüşleri de 
,öyle açıklandı: "Lübnan iç savaşı, Mı
sır'la ısrail arasında Sina anlaşmalannın 
imzalanmasından hemen sonra başladı. 
Uturauz bir anlll4maydl bu: Cenevre ba
rı, konferansının yapılmıwnı engelledi, 
Arap dünyasındaki bölünmeyi derinleş
tirdi. Bir yandan silahlanma yarışını teş
vik ederken ; diaeryandan da ABD'nin 
lırail'le Arap ülkeleri aruındakitek aracı 
gibi ıörünerek OrtadoA"u'daki mevzileri
nin güçlenmesini saA"ladl. Anlaşmanın 
amacı, bunalıma bir çözüm bulunması 
deA"i1, silah ve petrol tekellerine hizmel 
eden ıerilimin yeniden canlandınl",a
aıydı. 

"Lübnan'daki trııjik ıeli,meler ise, 
emperyalist güçler, İarail yönetici çevre
leri ve Arap lerici1i�i arasındaki bir 
komplonun ıonucu oldu. Bunun ·da 
amacı, Lübnan Yurlaever Hareketi'nin, 
Filiıtin direnişinin daA"ltllmasl; Arap 
halklarının antiemperyalist mücadelesi
nin gelişmesine kar,ı bir en,el ' çıkarıl
ması idi. Lübnan olaylarında Iırail hükü
metinin payı büyük oldu. 

"İsrail hükümeti, Lübnan'a, iç sava
,ın da öncesinde birçok kez müdahale
lerde bulundu. Olkenin güneyi ve Filis
tin göçmen kampları bombaiandI. Bu 
müdahalenin gerçek amacı, Lübnan hü
kümetini, Filiııin direniş hareketine kar
Şı tedbirler almaya zorlamak, böylece 
Lübnan ve Filistin hakları arasındaki 
kardeşçe ilişkileri bozmak tL. ısrail yöne
ticileri, bugünkü durumdan yararlanarak 
da, Güney Lübnan'ın i1hakınl planlama k
tadırlar." 

D. Khenin, larail'in faşisı Lübnan'
Iılarla son olaylar "rasındaki işbirliRi
nin örneklerini vererek, Parti 'nin, bu 
müdahalenin son bulmasını iıtediRini 
sözlerine ekledi. Khenin, Suriye müda
haleıi konusunda do şöyle dedi; "Su
riye kuvvetlerinin Lübnan'a miidahalesi , 
durumu karmaşıkla,tırmı, ve gericilere 
mevzilerini güçlendirme olanaAı vermiş
tir. Suriye ile, Lübnan yurtsever güçleri 
ve FKö arasındaki i1i,kilerde bir kan
,ren yaralmıştır. Bunı bir ıon vermek 
zorunludur, Iırail hükümeti, bu ayrılık 

SIYONıST YAYILMACILlCIN PIYONLARI 

ve çelişkilerin şiddetlenmeainden sadece 
sevinç duyar. Bu durum, i1hak ve işgal 
politikasına yaramakladır_ Lübnan halkı, 
kendi ıelecelini kendisi kararı .. tırabil
meHdir." 

KOMUNISTLERIN BIRlıCı 

Açıklamalarında " birlik" konusuna 
özel önem veren İKP yelkilisi, demeci
nin son bölümünde, İsrail ve Ordün Ko
münist Partilerinin ıon ortak açıklaması 
üzerinde şu şekilde durdu : 

"Söz konusu açıklama, Orta Do�u 
bunalımına bir çözüm bulunması için 
orlak bir program içeren bir belıedir. 
Bölgedeki bütün yahudi ve arap halkları
na yön�lmiştir ve İsrail komünistlerinin, 
itgal edilmiş bölgelerde mücadele eden 

Ordün komüniıtleriyle dayanl,mUlnl 
açıkca ilan etmektedir. 

"Arap komüniıt partilerinin de bize 
,öıterdikleri d.yanı,ma. ülkeml •• bi-

��=:;::e����:f�:';ı�:::�i= 
cadelede bize yardımcı olmaktadır. 

"Arap komünist partileriyle olan 
kardeşçe i1i,kilerimiz, halklArımız ara
&ında i,birlili ve birlik olanaklannın var 
olduAunu kanıtlamaktadır_ 

" Ordün komünistleriyle yaptlAımız 
ortak açıklama, İsrail'de geniş bir yankı 
uyandırmlftır. Anlamını çarpıtmaya yö
nelik bütün ıiri,imlere nAmen, bu açık
lamayı sessiZıik içinde ıeçişlirmek ola
naksız olmu, ve bütün basında, radyo 
ve televizyonda ıeni, ölçüde yer almı,
tır. 

ILK "AV ANTE" BAYRAMıNDA KONUŞAN CUNHAL 
PARTININ YICINLARDAKI KöKLERININ 

KANITLANDICIJ'I!I SÖYLEDI 

Portekiz Komünist Partisi'nin günlük yayın organı "Avante"nin kurulu
şundan bu yana yapılan ilk bayramı, önceki hafta tamamlandı, Portekiz Ko
münist Partisi genel sekreteri A. Cunhal'ın bir konuşrmsıyla,kapanan bayrilm
da yapılan gösterilere çok geniş bir kitlenin katıldığı gözlendi. Parti dışı Insın
da da başarısı kabul edilen üç günlük bayram, partinin emekçilerle olilo sıkı 
ilişkilerinin sergilenmesi için bir \lesi le 

Al varo Cunhal, onbinlerce kişinin önünde yapıığı kapanış konuşfN.sın
da, "komünistlerin, özgürlük ve demokrasinin korunması, emekçilerin çıkar
larının sa\lunulması için mücadele \lerrnek i steyenlerle çabalarını birleştirme
ye hazır olduklarını" belirtti. 

Cunhal'ın şu sözleri özellikle dikkaıi çekıi: "Bu büyük siyasal ve kühü
rel gösteri, PKP'nin özgürlük, mill i leştirmeler, toprak reformu ve ulusal ba
ğımsızlık gibi mücadele hedeflerinin işçi sınıfı, halk k i ıleleri ve gençlik içinde 
varolan sağlam köklerinin; Parıi'nin birlik politikasının ve sarsılmaz bütünlüğü
nün; PKP'ni sosyalist ve kapitalist ülkelerdeki kardeş komünist partilerine, 
tüm dünyadaki i lerici güçl ere, eski Portekiz sömürgelerinde kurtuluş mücade· 
lesi yürüten devrimci hareketlere bağlayan dayanışma bağlarının kanı u ol
muştur." 

Cunhal, konuşmasını şöyle tamamladı :  "Her zaman olduğu gibi bugün 
de, ülkemizin egemenliği, bütünlüğü \le bağımsızllğını hedef alan UlUSii bir po_ 
litika ile; sosyalist ülkelerle, kapitalist ülkelerin emekçileriyle \le baAımsızlık. 
ve toplumsal i lerleme için mücadele eden haklarla dostluk, işbirliği \le diYil
nışmaya dayanan enternasyonalist bir politika izleyeeeğiz." 
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LüBNAN SORUNU 

Kbenin'in açıklamalarında, IKP'nin 
Lübnan Mlrunu üzerindeki görüşleri de 
,öyle açıklandı: "Lübnan iç savaşı, Mı
sır'la ısrail arasında Sina anlaşmalannın 
imzalanmasından hemen sonra başladı. 
Uturauz bir anlll4maydl bu: Cenevre ba
rı, konferansının yapılmıwnı engelledi, 
Arap dünyasındaki bölünmeyi derinleş
tirdi. Bir yandan silahlanma yarışını teş
vik ederken ; diaeryandan da ABD'nin 
lırail'le Arap ülkeleri aruındakitek aracı 
gibi ıörünerek OrtadoA"u'daki mevzileri
nin güçlenmesini saA"ladl. Anlaşmanın 
amacı, bunalıma bir çözüm bulunması 
deA"i1, silah ve petrol tekellerine hizmel 
eden ıerilimin yeniden canlandınl",a
aıydı. 

"Lübnan'daki trııjik ıeli,meler ise, 
emperyalist güçler, İarail yönetici çevre
leri ve Arap lerici1i�i arasındaki bir 
komplonun ıonucu oldu. Bunun ·da 
amacı, Lübnan Yurlaever Hareketi'nin, 
Filiıtin direnişinin daA"ltllmasl; Arap 
halklarının antiemperyalist mücadelesi
nin gelişmesine kar,ı bir en,el ' çıkarıl
ması idi. Lübnan olaylarında Iırail Iırail Iıra hükü
metinin payı büyük oldu. 

"İsrail hükümeti, Lübnan'a, iç sava
,ın da öncesinde birçok kez müdahale
lerde bulundu. Olkenin güneyi ve Filis
tin göçmen kampları bombaiandI. Bu 
müdahalenin gerçek amacı, Lübnan hü
kümetini, Filiııin direniş hareketine kar
Şı tedbirler almaya zorlamak, böylece 
Lübnan ve Filistin hakları arasındaki 
kardeşçe ilişkileri bozmak tL. ısrail ısrail ısra yöne
ticileri, bugünkü durumdan yararlanarak 
da, Güney Lübnan'ın i1hakınl planlama k
tadırlar." 

D. Khenin, larail'in larail'in lara faşisı Lübnan'
Iılarla son olaylar "rasındaki işbirliRi
nin örneklerini vererek, Parti 'nin, bu 
müdahalenin son bulmasını iıtediRini 
sözlerine ekledi. Khenin, Suriye müda
haleıi konusunda do şöyle dedi; "Su
riye kuvvetlerinin Lübnan'a miidahalesi , 
durumu karmaşıkla,tırmı, ve gericilere 

SIYONıST YAYILMACILlCIN PIYONLARI 

ve çelişkilerin şiddetlenmeainden sadece 
sevinç duyar. Bu durum, i1hak ve işgal 
politikasına yaramakladır_ Lübnan halkı, 
kendi ıelecelini kendisi kararı .. kendisi kararı .. kendisi kararı tırabil
meHdir." 

KOMUNISTLERIN BIRlıCı 

Açıklamalarında " birlik" konusuna 
özel önem veren İKP yelkilisi, demeci
nin son bölümünde, İsrail ve Ordün Ko
münist Partilerinin ıon ortak açıklaması 
üzerinde şu şekilde durdu : 

"Söz konusu açıklama, Orta Do�u 
bunalımına bir çözüm bulunması için 
orlak bir program içeren bir belıedir. 
Bölgedeki bütün yahudi ve arap halkları
na yön�lmiştir ve İsrail komünistlerinin, 
itgal edilmiş bölgelerde mücadele eden 

Ordün komüniıtleriyle 
açıkca ilan 

"Arap 
,öıterdikleri 

��=:;::
cadelede 

"Arap 
kardeşçe 
&ında i,birlili 
olduAunu 

" Ordün 
ortak açıklama, 
uyandırmlftır. 
nelik bütün 
lamayı sessiZı
naksız olmu, 
ve televizyonda 
tır. 

ILK "AV ANTE" BAYRAMıNDA KONUŞAN 
PARTININ YICINLARDAKI KöKLERININ 

KANITLANDICIJ'I!I SÖYLEDI 

Portekiz Komünist Partisi'nin günlük yayın organı 
şundan bu yana yapılan ilk bayramı, önceki hafta tamamlandı, Portekiz 
münist Partisi genel sekreteri A. Cunhal'ın bir konuşrmsıyla
da yapılan gösterilere çok geniş bir kitlenin katıldığı 
da da başarısı kabul edilen üç günlük bayram, par
ilişkilerinin sergilenmesi için bir \lesi le 

Al varo Cunhal, onbinlerce kişinin önünde yapıığı 
da, "komünistlerin, özgürlük ve demokrasinin korunması, 
larının sa\lunulması için mücadele \lerrnek i steyenlerle 
ye hazır olduklarını" belirtti. 

Cunhal'ın şu sözleri özellikle dikkaıi çekıi: "Bu 
rel gösteri, PKP'nin özgürlük, özgürlük, özg mill i leştirmeler, toprak 
ğımsızlık gibi mücadele hedeflerinin işçi sınıfı, halk 
varolan sağlam köklerinin; Parıi'nin birlik politikasının 
nün; PKP'ni sosyalist ve kapitalist ülkelerdeki kardeş 
tüm dünyadaki i lerici güçl ere, eski Portekiz sömürgel
lesi yürüten devrimci hareketlere bağlayan dayanışm
muştur." 

Cunhal, konuşmasını şöyle tamamladı :  "Her 
de, ülkemizin egemenliği, bütünlüğü \le bağımsızllğını 



SOVYETLER BIRLICI'NI DE zi
YARET ETTIKTEN SONRA RO
DEZYA'YA DöNEN AFRIKA 
ULUSAL KONSEYI LIDERI JOS
HUA NKOMO, SilAHlı MüCA
DELE GüÇlERININ BIRLEŞTI
RilMESI AMACIYLA ülKE 
ıÇiNDE GIRIŞIMLERI SüRDü
RüYOR. NKOMO, BIRlEŞME
YE OLANAK SAClAYACAK 
GELIŞMELERIN VARLICIN
DAN SÖZ EDIYOR. NAMIBYA'
DA DA, RODEZYA'DAKINE 
BENZER BIR KUKLA YöNE
TIM FORMü lüNüN, KISSIN
GER, VORSTER VE NATO KU
MANDANI HAIG IŞBIRLICI ilE 
HAZıRLANDıCı BilDIRILIYOR 

"Rodezy.'da siyah çolunluk yöne
timine geçme" adı altında reklamı ya
pılan Amerikan-Ingiliz planının uygula
maya sokulmaat yolundaki girişimler, 
özellikle tnııiltere'nin öncülülünde sür
dUrülUrken, Afrika ilerici hareketinin Ii
derleri, Rodezy. (Zimbabve) halkinın 
ırkçılıla kar,ı silahlı mücadelesine olan 
balhhklarını ısrarla dile getiriyorlar. 
Emperyalist ve ırkçı güçlerin yararlan
maya ÇalIŞtl�l. Rodezya kurtuluş hare
keti içindeki ayrılıkımnın giderilmesi 
ve silahlı mücadelede güçlerin birle,
tirilmesi yolund.ki girişimler de. Ame
rikan - lnailiz planının bqansızhAının 
bir kanıtı olarak ortaya çıkıyor. 

PAZARLICIN KOŞUllARI 
AÇıKLANDı 

Emperyalizme ve ırkçı sömürgecile
re balımh bir kuki. "çoRunluk" yöneti
minin "bir geçiş döneminden sonra" 
Rodezya'da i,ba,ına ,etirilmesini içeren 
Amerikan-Inıili% planı. ABD dışişleri 
bakam Kiuincer'in Güney Afrika·d. bu
lundulu urada Rodezya bqbakanı ile 

yapılan lizli ,örü,melerle ,erçelde,miş
ti. T ..... ıd •• siyahlarla beyazların eşil 
olarak katıldılı bir Devlet Konseyj'nin� 
aynca siyahların ço�unlulundaki bir ba
kanlar kurulunun olu,turulması öngörü
lüyordu. Iki yıl Mecek bu geçiş döne· 
minden ıonra, yönetimin tümüyle siyah
lara devredilmesi de, t.a&annın kapsamı 
içindeydi. Anlqmayı .çıklayan Rodez
ya ba,bakanı lan Smith, bu anlaşmayı. 
Rodezya'ya uYlulanan ekonomik ablu
kanın tümüyle kaldırılması ve ülkedeki 
silahlı mücadelenin durdurulması koşul
larıyı. kabullendilini de açıklamı,tı. 

ILERICI ülKElERIN 
TEPKISI 

Anlaşma ertesinde Tanzanya, Mo· 
zambik, Angola, Boılwana ve Zambia 
devlet b.,kanlarıyla Zimbabve'de kurtu· 
lu, hareketini yürüten Afrika Ulusal 
KonJoeyi lideri Joahua Nkomo'nun katıl
dıRı Lu.ka topl.ntısında, bu planın. 
kıtada ırkçılıRın yuala,tırılmuı anlamı
na geidiRi bildirildi. İçi ,leri ve Güvenlik 
ıibi bakanlıkların siyahlara ait olmasını 
da öneren Amerikan·İngiliz tuarııının. 
gerçekte, Zimbabve uluaal kurtuluş ha
reketinin temailcHerini iktidardan uzak 
tutma .macını gültüRü belirtildi. Ya�ın
lanan ortak bildiride, toplantıya kalılan
ların, "Zimbabve halkının kurtuluşun. 
ve silahlı mücadeleıine" ballılıkları lek
rarlandı. 

Yine aynı toplanlıda, Rodezya'nın 
leleceRinin kararla,tırılması için dü
zenlenmesi için tasarlanan bir Anayasa 
Konferansı'nın, ancak Rodezya'da yapıl· 
dılı ve Rodezya halkının temsilcileri· 
katıldıRı takdirde geçerli olacalı belir· 
tildi. 

NKOMO RODEZYA'YA 
DÖNüYOR 

DiRer yandan da, bir süredir Rodez· 
ya dı,ında bulunan, ülkedeki silahlı mü
cadelenin yürütücüıü Afrika Ulu .. 1 Kon· 
leyi'nin lideri Joıhua Nkomo da, anla,-

RO D E ZYA ' DA 
siLAHLı MÜCADELE 

B ÜTÜNLEŞİYO R 

ma sonrasında ülkesine dönerek, Zim· 
babve kurtulu, orduıu yöneticilerinden 
Robert Mu,abe ile ,örüşmele",,, başl.
dı. OIkeye döndüRü sırada bir açıklama
da bulunan Nkomo, amacının, ırkçı re
jime karşı yürütülen silahlı mücadelede 
güçlerin birleştirilmesi olanaRını yarat· 
mak olduRunu bildirdi. Joıhua Nkomo, 
Rodezya'da bulunmadıRı dört aylık .üre 
içinde, aralarında Sovyetler BiriiRi'nin 
de bulunduRu birçok ülkede temaslar 
yürütmü,tü. 

Ian Smith yönetimiyle birlikte ha
zırlanan Amerik.n-İngiliz planının 
amaçlarından biri de, Zimbabve kurtu· 
luş hareketi içinde varlılı bilinen ayn· 
hklardan yararlanarak, bir kesimi ırkçı
larla anlaşmaya zorlamaktı. Joshua Nkp· 
mo ile Robert Mugabe arasındaki görüş
melerin başlamuı, ıon anlaşmaya ral
men, birleşme yönündeki eRilimin güç· 
lenmesi olarak yorumlandı. Afrika Ulu
sal KonJoeyi (ANe) lideri Nkomo, ülke
yi geldi�i sırada yaptlRı açıklamada, ra
kip olarak gösterilen Zimbabve Afrika 
Ulusal Hareketi'nin (ZANU) yönetimin· 
de bir deli,imden de söz etti. 

SOVYETLER'IN YORUMU 

Rodezya, Güney Afrika ve Namib
ya halklarının kurlulu", mücadelesini ka· 
yıtsız ,artsız destekleyen Sovyetler Bir
Hli'nde de, son anlaşma, kıtadaki ıon 
ırkçı·sömürıeci rejimieri başka "örüntü' 
ler ardında da olsa sürdürme çabası ola· 
rak deRerlendirildi. özellikle Güney Af· 
rika'da büyük stratejik ve ekonomik Çı' 
karları bulunan emperyalist çenelerin, 
Afrika halkının baRımıızlık mücadelesini 
ıulandırabilmek amacıyı., siyahlar ara
aındaki "güveniljr;" isimleri ırkçılarla i,· 
birliline ıokm.ya çalı,tıklarına işaret 
edildi. Ian Smith yönetimince tanınan 
iki yıllık ıürenin de, bu .maca yönelik 
olduA:u belirtiliyor. SBKP organı Prav· 
da'nın hattalık dünya turu sütunlarında, 
emperyaliıtlerin, Afrika'nın siyah halkı 
ile beyaz sömürgeciler arasındaki "ara
buiucu" kllıA:ına büründüklerine deRi· 
nildi. 

NAMIBY�'DA AMERIKAN 
PLANI 

Afrika BiriiRi örgütü t.emıilcisinin 
önceki hatta Birle,miş Milletler Güven· 
lik Konseyi'nde, Namibya hakkında bir 
Amerikan planı üzerine yaptı Rı açıkla
malar da Amerikan yetkilileri larafın
dan yalanlanmadı. Geni, yankı uyandı
ran bu açıklamalarda. Güney Afrika'nın 
işgali altındaki Namibya'da bir kuki. 
hükümet kurulması amacıyla, 

NATO batkumandanı .eneraı Maiı ye 
Güney Afrika b.,bakanı Vonter anaın
da Zürih'te bir anlqma yapıldıl. ilan 
edilmi,ti. ABD temsilcisi Rada Kri,na 
Rampul, Namiby.'da ABD tarafından 
kurulan bir ordunun olu,turulmuınm 
ve bu ordunun, ülkeden çekilecek G. 
Afrika birliklerinin yerini .lmuının 
planlandıRım açıklamı,b. 

Rampul daha sonra ,öyle demi,ü: 
"Aldıl'ımız haberlere ,öre, ABD, bir 
kukla hükümetin kurulmaamdan ıonfa 

Nemibya'yı tümüyle kapitaliadetmi, bir 
ülkeye dönqtürmek için ber tiiıtü mali 
yardımı yapmayı ÖGermi,tir. Bu. Afrika
DJn içi,lerine yapılaa ., ... bir miidabale 
olacaktır. lDliltere'ııiD d. ABD'yi d_ 
.. kledili bilinmeliledlr. Bı.. öyle ,.u. 
yor ki, tnırna bükümeü. bütünüyle. N. 
miby.'daki uranyum y,takJaımdIı biiJik 
yatınmlan olan 'fe G. Afrika hiikiiIDe
\iyi. birlik .. Roooi .. mOCIOııiDi d. It
letıneye bu. ... buwa Rio Tiato tirbliDla 

ERZURUM ÇEVRESINDEKI NATO TATBIKATı 
TüRK - SOVYET ILIŞKILERINE 

GÖLGE DüŞüRüYOR 

Birinci bölümü ıtalya'da �şlayan Avrupa'daki NATO manevrılartntn 
ikinci bölümü, 13 Ekim'e kadır sürmek üzere Türkiye'nin dolu illerinde blş
lamış bulunuyor. Amacı ve yöntemi resmen açıklanmayın tatbikaıta 6 NATO 
ülkesinden birliklerin kıtıldılı, bu amaçla NATO'ya bijlı F-l03 nakliye 
uçaklarının ıtalya ile Erzurum arasında mekik dokudulu bildiriliyor. Yalnııcı 
istihbarat örgütleriyle ilişkili oldulu ileri sürülen Orta Dolu p.zeteıinde yer 
alan Akajans haberinde, tatbikatın Türk generalleri tarafından yönetildili !öy
lenirken, ızmir'deki NATO Güneydoğu kuvvetleri komutanı seneral William 
Knowlton'un 4 Ekim'de Erzurum'a gitmesi, bu bilginin yılıkıl olrmdılı s0-
nucunu doğuruyor. 

Konuyla ilgili özel bir haber veren Daily News gızeteıinde ise, IUılya'can 

Erzurum'a gelen han kuvvetlerinin Amerika'y .. ait oldulu, tatbibtın Akde
niz 'deki Amerikan 6. Filosuni ait bir uçak gemisi wafındin desteklendili 
bildiriliyor. Tatbikatta 8.000 kişilik bir Türk kara kuvvetinin y« &Idılı di, 
bildirilenler iuasında. 

Akajans haberinde tatbikat için Türkiye'nin Dolu illerinin seçilmesi bir 

rastlantı sonucu olarak gösteriliyorsa da, diler buın organlarında askeri luıy
naklara dayanılarak verilen haberlerde, NATO manevrasmın, "karırlılılın p. 
terilmesi" tatbikatlarının bir bölümü olduğu ve Dolu Anidolu'daki "brui" 

bir Sovyet saldırısının pUskürtÜımesi provalarını içerdili bildiriliyor. Tatbikat 

sırasında, bızı "yeni silahların" da deneneeeli verilen haberler ımında. 

Sıradan bir askeri manevra olarak yansıtılmık istenen ve dikkatleri çek

memesinde yarar görUlen NA TO tatbikatlarının, Sovyetler Birliji'ni hedef al
dığından ve Türk-Sovyet ilişkilerini boımıyı amaçladılından kuşku duyul
muyor. Iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiği bir sırada, NATO'nun Doju 

Anadolu'da açıkça Sovyetleri hedef alan bir tatbikatı dUzenlemesi, askeri aer
ginliğin sürdürUlmesini amaçlayan bir girişim olarak oruya çıkıyor. MC'nin 

böyle bir manevraya Ulke topraklarında yer vermesi ise, soıldırpn emperyalist 

çevrelere yakılan bir bağlılık ışılı olarak delerlendiri1iyor. Tatbik.ıtın Helsin

ki anlaşması kurallarına ve ruhuna aykırı olması da iktidırın bu konudaki u

mimiyeuizlijini açıkça kanıtlıyor. 
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RODEZYA'YA 

ma sonrasında ülkesine dönerek, Zim· 
babve kurtulu, orduıu yöneticilerinden 
Robert Mu,abe ile ,örüşmele",,, başl.
dı. OIkeye döndüRü sırada bir açıklama
da bulunan Nkomo, amacının, ırkçı re
jime karşı yürütülen silahlı mücadelede 
güçlerin birleştirilmesi esi es olanaRını yarat· 
mak olduRunu bildirdi. Joıhua Nkomo, 
Rodezya'da bulunmadıRı dört aylık .üre 
içinde, aralarında Sovyetler BiriiRi'nin 
de bulunduRu birçok ülkede 

Sovyetler 
ülkede 

Sovyetler 
temaslar 

yürütmü,tü. 
Ian Smith yönetimiyle birlikte ha

zırlanan Amerik.n-İngiliz planının 
amaçlarından biri de, Zimbabve kurtu· 
luş hareketi içinde varlılı bilinen ayn· 
hklardan yararlanarak, bir kesimi ırkçı
larla anlaşmaya zorlamaktı. Joshua Nkp· 
mo ile Robert Mugabe arasındaki görüş
melerin başlamuı, ıon anlaşmaya ral
men, birleşme yönündeki eRilimin eRilimin eRilim güç· 
lenmesi olarak yorumlandı. Afrika Ulu
sal KonJoeyi (ANe) lideri Nkomo, ülke
yi geldi�i sırada yaptlRı açıklamada, ra
kip olarak gösterilen gösterilen göst Zimbabve Afrika 
Ulusal Hareketi'nin (ZANU) yönetimin· 
de bir deli,imden de söz etti. 

SOVYETLER'IN YORUMU 

Rodezya, Güney Afrika ve Namib
ya halklarının kurlulu", mücadelesini ka· 
yıtsız ,artsız destekleyen Sovyetler Bir
Hli'nde de, son anlaşma, kıtadaki ıon 
ırkçı·sömürıeci rejimieri başka "örüntü' 
ler ardında da olsa sürdürme çabası ola· 
rak deRerlendirildi. özellikle Güney Af· 
rika'da büyük stratejik ve ekonomik Çı' 
karları bulunan emperyalist çenelerin, 
Afrika halkının baRımıızlık mücadelesini 
ıulandırabilmek amacıyı., siyahlar ara
aındaki "güveniljr;" isimleri ırkçılarla i,· 
birliline ıokm.ya çalı,tıklarına işaret 
edildi. Ian Smith yönetimince tanınan 
iki yıllık ıürenin de, bu .maca yönelik 
olduA:u belirtiliyor. SBKP organı Prav· 
da'nın hattalık dünya turu sütunlarında, 
emperyaliıtlerin, Afrika'nın siyah halkı 
ile beyaz sömürgeciler arasındaki "ara
buiucu" kllıA:ına büründüklerine deRi· 
nildi. 

NAMIBY�'DA AMERIKAN 
PLANI 

Afrika BiriiRi örgütü t.emıilcist.emıilcist.emı inin ilcisinin ilcis
önceki hatta Birle,miş Milletler Güven· 
lik Konseyi'nde, Namibya hakkında bir 
Amerikan planı üzerine açıkla

NATO batkumandanı .eneraı Maiı ye 
Güney Afrika b.,bakanı Vonter anaın
da Zürih'te bir anlqma yapıldıl. ilan 
edilmi,ti. ABD temsilcisi Rada Kri,na 
Rampul, Namiby.'da ABD tarafından 
kurulan bir ordunun olu,turulmuınm 
ve bu ordunun, ülkeden çekilecek G. 
Afrika birliklerinin yerini .lmuının 
planlandıRım açıklamı,b. 

Rampul daha sonra ,öyle demi,ü: 
"Aldıl'ımız haberlere ,öre, ABD, bir 
kukla hükümetin kurulmaamdan ıonfa 

Nemibya'yı tümüyle 
ülkeye dönqtürmek 
yardımı yapmayı 
DJn içi,lerine yapılaa 
olacaktır. lDliltere'ııiD d. 
.. kledili bilinmeliledlr. 
yor ki, tnırna bükümeü. 
miby.'daki uranyum 
yatınmlan olan 'fe 
\iyi. birlik .. Roooi .. mOCIOııiDi 
letıneye letıneye bu. ... buwa bu. ... buwa bu. ... 

ERZURUM ÇEVRESINDEKI NATO TATBIK
TüRK - SOVYET SOVYET SOVYE ILIŞKILERINE 

GÖLGE DüŞüRüYOR 

Birinci bölümü ıtalya'da �şlayan Avrupa'daki NATO 
ikinci bölümü, 13 Ekim'e kadır sürmek üzere Türkiye'nin 
lamış bulunuyor. Amacı ve yöntemi resmen açıklanmayın 
ülkesinden birliklerin kıtıldılı, bu amaçla NATO'ya bijlı 
uçaklarının ıtalya ile Erzurum arasında mekik dokudulu bildiriliyor. 
istihbarat örgütleriyle ilişkili oldulu ileri sürülen Orta Dolu 
alan Akajans haberinde, tatbikatın Türk generalleri tarafından 
lenirken, ızmir'deki NATO Güneydoğu kuvvetleri komutanı 
Knowlton'un 4 Ekim'de Erzurum'a gitmesi, bu bilginin yılıkıl 
nucunu doğuruyor. 

Konuyla ilgili özel bir haber veren Daily News gızeteıinde 

Erzurum'a gelen han kuvvetlerinin Amerika'y .. Amerika'y .. Amerika'y ait oldulu, 
niz 'deki Amerikan 6. Filosuni ait bir uçak gemisi wafındin 
bildiriliyor. Tatbikatta 8.000 kişilik bir Türk kara kuvvetin
bildirilenler iuasında. 

Akajans haberinde tatbikat için Türkiye'nin Dolu illerinin 

rastlantı sonucu olarak gösteriliyorsa da, diler buın organlarında 
naklara dayanılarak verilen haberlerde, NATO manevrasmın, 

terilmesi" tatbikatlarının bir bölümü olduğu ve Dolu Anidolu'daki 

bir Sovyet saldırısının pUskürtÜımesi provalarını içerdili bildiriliyor. 

sırasında, bızı "yeni silahların" da deneneeeli verilen haberler 

Sıradan bir askeri manevra olarak yansıtılmık istenen 

memesinde yarar görUlen NA TO tatbikatlarının, Sovyetler 
dığından ve Türk-Sovyet ilişkilerini boımıyı amaçladılından 
muyor. Iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiği bir sırada, 

Anadolu'da açıkça Sovyetleri hedef alan bir tatbikatı dUzenlemesi, 

ginliğin sürdürUlmesini amaçlayan bir girişim olarak oruya 
böyle bir Ulke topraklarında vermesi ise, soıldırpn 



yrıRrıyrıS 

SAYG O N  
ZINDANLARıNDA 

A TANUR G IJNEYSU 

Piyasaya çıktıktan uzun süre, hatta 
ikinci baskısından sonra okuy.bildiA'i
miz öyle kitaplar vardır ki, daha önce 
görüp okuyamadlRımız için kendi kendi
mize üzülür, daha da ileri gidip. kendi 
kendimizi suçlarız. Hele bu kitap, ül
kemizde güncel bir konuya ışık tutuP. 
açıklık getiriyorsa, kitabın önemi bir kat 
daha artar. Ve kitabı arkadaşlarımıza La
nıtmak, öA'üt!emek isteriz. İşte "Diren
me Savaşı" . Saygon Zindanlarında Mü-
cadele - adlı kitap bu nitelikte bir yapıt. 
Kitapta, Nguyen Due Thuan adlı Viet-

öRretici nitelikteki olaylar anlatılıyor. 

PARTI YE MILITANI 

önce Vietnam Işçi partisini kısaca 
tanıyalım. Vietnam Işçi Partisi , Ho ehi 
Minh'in başkanhA'ında Marksizm-Leni
nizm'j yaratıcı bir biçimde, do�ru çizgi 
ve siyaset çerçevesinde ülkenin koşul
larına uygulamış, "ülkeyi emperyalist 
saldırganlardan temizlemek, gerçek ba
�ımsızlı�ına tekrar kavuşturmak, ulusu 
birleştirmek, (eodal ve yarı (eodal asa
lakları ortadan kaldırmak, topra�ı işle
yene vermek, halkı demokratik rejime 
kavuşturmak ve sosyalizmin temellerini 
atmak" şiarı do�rultusunda mucade· 
leyi yüriJtmüş, emperyalistlerin tum mu-

dahale ve komplolarını yenilgiye u�rata
rak balımsızlılı elde etmiş ve Hindiçi
ni'de emperya1iıt güçlere büyük bir dar
be indirmişUr. 

Kitabın kahramanı, Nguyen Duc 
Thuan ile, Ho Chi Minh'in en yakın ar
kada,larından. Vietnam'da Fransızlara 
kaqı direnme sava.şının ilk günlerinden 
başlayarak militanca çalı,mış, aylarca 
ülkenin çeşitli bölgelerindeki yurttaşları 
araaında yaşamış, buiunduRu bölıeierde 
partiye üye kazanmış ve ilk yerel parti 
örgütlerini kurmuştur. 

MOCADELE, zINDANDA DA 
SORER 

N. Duc Thuan, Partinin kendisine 
verdiRi bir ,örevi yerine getirmek üze
re gittili Sayıon Hayvanat Bahçesinde, 
i,birlikçi Güney Vietnam Hükümetinin 
polislerince izlenip, yakalanır. Artık bu 
andan itibaren Nguyen Duc Thuan adlı 
parti üyesinin, Güney Vietnam zindan
larında Amerikan emperyalistlerine ve 
onların Saygon uşak lan na karşı verdiRi 
çarpıcı ve ö�retici mücadele başlamıştır. 
Nguyen Duc Thuan bize faşizme karşı 
mücadelenin zindanlaıda da devam et· 
tilini bir kez daha göstermektedir Ngu
yen Duc Thuan, t9SS'da işbirlikçi Say
gon polisi tarafından tutuklanır. 1964'e 
dek poulo·Condor zindanlarının "kaplan 
kalesierinden" birine kapatılır. Zindan
da, kendisinden başka, delişik tarihler
de tutuklanmış partililer de vardır. Par
ti üyeleri dışarda sürdürdükleri müca· 
deleyi, partinin sürekli deste�i sayesin
de içeride de sürdürürler. Parti, üyeleri
ni zindan da yalnız bırakmaz, çeşitli 
yollarla içerdeki partililere, hangi koşul
larda neler yapmaları gerekti�ini bildirir. 
Parti üyeliiıi, parti disiplini, partili olma 
zorunlululu, parti ilkeleri, partiye bağ
lılık ve partinin yönlendirici rolü en ka
ranlık ve so�uk zindanlarda bile unu
tulmamakta, parti ise en umutsuz gibi 
görülen anlarda bile üyelerini yalnız bı' 
rakmamaktadır. 

PAIlTILI OLMAK 

Kitapta en a�ır basan unsur parti 
ve partililik olguları. Sanı'on polisi sık 

l-Feodıl Toplumd,n 20. YÜlyol, (Leo Hubermın) (Ikinci Bı.k,) (Geniıle!il. 
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2O � 
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di) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 TL. 
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nov) (Ikinci Bı,k,) .- . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 TL. 
S-Diyıkklik ve T .. ihi Meıery,liım (A. Spirkin·D. Vakhoı) 

( Ikinci !luk,) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 7.S0 TL. 
6- lUpiuliımin Ekonomi PoIitili (M. Ryndn.ıı-G. ehernikov) 

(Tük.ndi) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 2S TL. 
7-Sendik,ı..r Üzerine (K.  M ... ·F.  Enıel,.Y.1.  Lenin) 2S TL. 
8-Endnisııileıme Sürecinin Temel Sorunla" (V,lçın KUçük) . . . . .  30 TL. 
9-lki Aç,dın Türkiye l�çi Pırti,i Dav .. , (Behice Bo .. n) . . . . . . . .  LS TL. 

10-Yeni Devrim (I) (JJCk Woddis ) LS TL. 
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sık tutukluiara, partinin inkarı, partinin 
aşaA"llanmasl ve partinin gereksizliAi ko
nularında yazı h birer belge vermeleri 
için çekici vaadlerde bulunur. Fakat 
tüm vaadlere raRmen partililer ve parti 
sempatizanları bu oyunlara gelmezler. 
Her defasında baskılar daha da artırılır. 
Ama Saygon polisi bu konuda pek az 
başarı saRiayabilir. 

Nguyen Duc Thuan, diRer parti üye
leri ve parti sempatizanları kitabın çeşit
li yerlerinde işbirlikçi Saygon Hükü
metinin zindancdarına şöyle demekte
dirler: "Hiçbir sosyaJist ne baş eAmesi
ni, ne diz çökmesini asla bilmez." "Ben 
partinin adına gölge düşürmemek için, 
mümkün oldulunca az hata yapmak için 
kendimi zorladım. Durmadan her saat, 
her dakika kendi kendime olgun olmak, 
son dakikaya dek dik durmak, ölüm kar-
1j:ısında boyun eRmemek gerektiRini yi
nelerlim durdum." "Ben bir parti üyesi 
olarak, partiyi inkar etmiyeceRim, ölece
Rimi bilsem bile. Parti üyeleri de di�er 
arkadaşlarını etitmeli ve onları peşlerin
den sürüklemelidir. ERer kitleler bizimle 
elbirliti içinde düşmana karşı durursa, 
parti içindeki inanç ve güven daha da 
güçlenecek ve düşmanın tasarıları o 
ölçüde boşa çıkarılmış olacaktır." "Bir 
parti üyesinin dürüstlüRü ard arda bin· 
lerce nesil boyunca açan, güzel kokular 
saçacak tomurcuk halinde bir çiçektir." 
"Parti bana itiraf etmeyi deRii, direnme
yi ölretti. Dayaklarınız boşuna." "Parti 
uyeleri gereken bütün kahramahhk ve 

kararl ılıkla partinin önder sanca�ını yük
seltmek, bütün uzlaşma, teslim olma, 
pişmanlık gösterme davranışlarını red
detmek zorundadırlar." "Biz partiye, 
halka sadı�ız. Ve parti önünde. halk 
önünde duriisıüz. Işte bunun için pi�: 
manlık güstermeyece�iz." "Biz yurdu· 
muzu halkımızı seviyoruz ve bundan 
dolayı hem hayatımız, hem ölümümuz 
halka ve yurd<! hizmet etmektedir." 
"Başkan Ho bize, partiye sadakati. hal· 
ka sevgiyi öA:retti." "Devrimin bize ihti
yacı var. Gerçekten devrim u�runa mü· 
cadele etmeye kararlı olmak için, kişi· 
sel hislerimizden redakarlık yapmak ı;e
rckir." "eğer karımızı ve çocuklarımız 
dÜ:iunmeye devam edersek. 

kadar mücadele etmek zor olur." "Ne 
ölümü ne de yaşamı dü,ünüyorum. Bir 
tek şeyi düşünüyorum, sonuna dek par
tiye ve haJka sadık kalmak." "SOI)'a1iat, 
halk için yaşar, halk için ölür. Alla par
tisinden vazgeçmez." " Pi,manJık IÖSler
rnek, partinin mücadele tarihine ihanet 
etmektir." "Biz i,çiyiz. Partinin öncü· 
lük görevinin ışıldamuı için mücadele 
etmeye çalışacaRız." "Karıma ve çocuk
larıma ne mi bıraktım? Onlara 4f!rer ve 
ülkemin kurtuıu,una yaptıaım katkıyı 
bırakıyorum. Evet, ortu e.ere koydu
Rum bir taş." 

PARTI SOMUT BIR OLGUDUR 

Kitap, bütünüyle aüriikJeyici, Çarpı
cı ve ölretici nitelikte. Bu nedenle 
okunmasında büyük y ...... var. 

Kitabı okurken bir nokta daha dik
kati çekiyor: Sürekli vurıulanan parti ol
gusuna bugüne de�in hAli açıklık ve 
netlik getirememiş veya getinnek iste
meyen kişi veya grupların ülkemizde 
hatırı sayılır ölçülerde olmuı. Partisiz.
lik, yasal partilerin reddi ve partinin an
cak mücadele içinde ve "gelecekte" olu
şaca�ı görüşlerine sanırım "Direnme Sa
vaşı" gereken yanıtı verecektir. Adı ıe
çen yapıt, sosyalist mucadele tarihinin 
deneylerini doj:trulamaktadır. Bugüne 
dek sosyalistler nerede kalıcı, ilkeli ve 
olumlu sonuçlar veren mücadele yap
mışlarsa, bunu en Wit düzeydeki örtütun, 
yani partinin önl!Uhilunde, dntel'Yle w 
yol ,6aterici politik_ıyı. y.pml,flan:lu: 
Bu dollrultudan uzak bir mUradei. ha· 
şarıya ulaşamaz. Böyle bir mucadele, 
sosyalist mucadele olmaz. Sosyalistler. 
örgütsüz kişinin kole oldullunu bilirler. 
Bu nedenle örgutlerini kurar, mucadele· 
ye orgütleriyle atılırlar. Parti, içinde ya
şadığı ülkede iktidarı amaçlar, içinde 
yaşadlA:ı toplumun somut sorunlarına. 
somut öneriler getirir. kitleler içerisinde, 
varlığını somut durumların, somut tahli
lini yaparak gusterir. Partinin varlıgının 
ve güciınun kanıtı. istekler veyıı boş la(
lar delil, bu olgulardır. 

"Direnme Savaşı" (.' ok yararlı bir 
yapıt. Okunmasında, gerek bazı onemli 
konulara açıklık getirmesi ııerekse parti
nin ve parti liıRın ne oldutunu .österme· 
si açısından btiyuk yararlar var. 
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18- T.ıırımd.ıı K.ııpiulizmin Geliımesi ve ToprJk R.ıın1l (Gunlher Hoell) 
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ANUR G IJNEYSU 

ıktan uzun süre, hatta 
sonra okuy.bildiA'i

vardır ki, daha önce 
okuyamadlRımız için kendi kendi

da ileri gidip. kendi 
Hele bu kitap, ül
konuya ışık tutuP. 

kitabın önemi bir kat 
arkadaşlarımıza La

isteriz. İşte "Diren
Zindanlarında Mü-
nitelikte bir yapıt. 

Thuan adlı Viet-

nitelikteki olaylar anlatılıyor. 

MILITANI 

Işçi partisini kısaca 
Işçi Partisi , Ho ehi 

Minh'in başkanhA'ında Marksizm-Leni
biçimde, do�ru çizgi 

siyaset çerçevesinde ülkenin koşul
"ülkeyi emperyalist 

saldırganlardan temizlemek, gerçek ba
kavuşturmak, ulusu 

ve yarı (eodal asa
kaldırmak, topra�ı işle

demokratik rejime 
yalizmin temellerini 

do�rultusunda mucade· 
emperyalistlerin tum mu-

Thuan, 
verdiRi bir ,örevi yerine getirmek üze
re gittili Sayıon Hayvanat Bahçesinde, 
i,birlikçi Güney Vietnam Hükümetinin 
polislerince izlenip, yakalanır. Artık bu 
andan itibaren Nguyen Duc Thuan adlı 
parti üyesinin, Güney Vietnam zindan
larında Amerikan emperyalistlerine istlerine istler ve 
onların Saygon uşak lan na karşı verdiRi 
çarpıcı ve ö�retici mücadele başlamıştır. 
Nguyen Duc Thuan bize faşizme karşı 
mücadelenin zindanlaıda da devam et· 
tilini bir kez daha göstermektedir Ngu
yen Duc Thuan, t9SS'da işbirlikçi Say
gon polisi tarafından tutuklanır. 1964'e 
dek poulo·Condor zindanlarının "kaplan 
kalesierinden" birine kapatılır. Zindan
da, kendisinden başka, delişik tarihler
de tutuklanmış partililer de vardır. Par
ti üyeleri dışarda sürdürdükleri müca· 
deleyi, partinin sürekli deste�i sayesin
de içeride de sürdürürler. Parti, üyeleri
ni zindan da yalnız bırakmaz, çeşitli 
yollarla içerdeki partililere, hangi koşul
larda neler yapmaları gerekti�ini bildirir. 
Parti üyeliiıi, parti disiplini, partili olma 
zorunlululu, parti ilkeleri, partiye bağ
lılık ve partinin yönlendirici rolü en ka
ranlık ve so�uk zindanlarda bile unu
tulmamakta, parti ise en umutsuz gibi 
görülen anlarda bile üyelerini yalnız bı' 
rakmamaktadır. 

PAIlTILI OLMAK 

Kitapta en a�ır basan unsur parti 
ve partililik olguları. Sanı'on polisi sık 
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kendimi zorladım. Durmadan her saat, 
her dakika kendi kendime olgun olmak, 
son dakikaya dek dik durmak, ölüm kar-
1j:ısında boyun eRmemek gerektiRini yi
nelerlim durdum." "Ben bir parti üyesi 
olarak, partiyi inkar etmiyeceRim, ölece
Rimi bilsem bile. Parti üyeleri de di�er 
arkadaşlarını etitmeli ve onları peşlerin
den sürüklemelidir. ERer kitleler bizimle 
elbirliti içinde düşmana karşı durursa, 
parti içindeki inanç ve güven daha da 
güçlenecek ve düşmanın tasarıları o 
ölçüde boşa çıkarılmış olacaktır." "Bir 
parti üyesinin dürüstlüRü ard arda bin· 
lerce nesil boyunca açan, güzel kokular 
saçacak tomurcuk halinde bir çiçektir." 
"Parti bana itiraf etmeyi deRii, direnme
yi ölretti. Dayaklarınız boşuna." "Parti 
uyeleri gereken bütün kahramahhk ve 

kararl ılıkla partinin önder sanca�ını yük
seltmek, bütün uzlaşma, teslim olma, 
pişmanlık gösterme davranışlarını red
detmek zorundadırlar." "Biz partiye, 
halka sadı�ız. Ve parti önünde. halk 
önünde duriisıüz. Işte bunun için pi�: 
manlık güstermeyece�iz." "Biz yurdu· 
muzu halkımızı seviyoruz ve bundan 
dolayı hem hayatımız, hem ölümümuz 
halka ve yurd<! hizmet etmektedir." 
"Başkan Ho bize, partiye sadakati. hal· 
ka sevgiyi öA:retti." "Devrimin bize ihti
yacı var. Gerçekten devrim u�runa mü· 
cadele etmeye kararlı olmak için, kişi· 
sel hislerimizden redakarlık yapmak ı;e
rckir." "eğer karımızı ve çocuklarımız 
dÜ:iunmeye devam edersek. 

okunmasında 
Kitabı 

kati çekiyor: 
gusuna bugüne 
netlik getirememiş 
meyen kişi 
hatırı sayılır 
lik, yasal partilerin 
cak mücadele 
şaca�ı görüşlerine 
vaşı" gereken 
çen yapıt, 
deneylerini 
dek sosyalistler 
olumlu sonuçlar 
mışlarsa, 
yani partinin 
yol ,6aterici 
Bu dollrultudan 
şarıya ulaşamaz. 
sosyalist 
örgütsüz kişinin 
Bu nedenle 
ye orgütleriyle 
şadığı ülkede 
yaşadlA:ı 
somut öneriler getirir. 
varlığını somut 
lini yaparak 
ve güciınun 
lar delil, bu 

"Direnme 
yapıt. Okunmasında, 
konulara 
nin ve parti
si açısından 
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EŞITSIZ GELIŞEN TABAKA 
özgür İnsan dergisinin Ekım sayısın

da, Orhan Kolollu bir Sovyet düşünürü
nün ülkemize ilişkin bir delerlendirmesi
ni nakJediyor. Kolollu'na göre, Sovyet 
düşünÜl'Ü, T\irklye'de düşünsel plandaki 
gelişmeler üzerinde şu yargıya varmış: 
"Son 15 yılda ancak Marksizmin temel 

yapıtlannı yayınıayıp okuyabilecek döne
mi tarnamladınız,Oüşünme ve telif eser 
vermeniz ancak bundan sonra beklene
bilir." 

Gerçekten dolru. En azından şu 
yargıya katılmamak mümkün de�i1: Tür· 
kiye'de, sınıfsal - politik alandaki geliş· 
melerle karşılaştınldı�ında, bu gelişme
lerin düşünsel alandaki yansıması henüz 
çok sınırlı. Ama gelişmeler, bu sınırlan 
zorlayacak boyutlara ulaşb: Sovyet dü
şünürünün dediei gibi, önümüzdeki dö
nem, düşünsel plandaki sınırlann da yı· 
kılıp aşıldılı bir dönem olacak. 

DEMOKRATIK öZLEMLER 
SOSYALIST öZLEMLER 

Bu sıçramada, genel kuramsal çer
çeveyi, dünya ve Türkiye prati�indeki 
son gelişmelerle bütünleştirip bir senteze 
vannak gerekiyor. Elde yeterli malzeme 
var. örnekJerden biri, 'lUrkiye prati�ine 
Uişkio. Şöyle: Bugün Türkiye'de, me· 
mur, mühendis, ötretmen, sa�lık perso
neli öJ1Ütleri var. Hiç biri, kaRıt üzerin· 
de delil. Katıt üzerinde kalmamalannm 
nedeni de açık: Belirli bir tabanlan var: 
bu taban ileriye yönelik, demokratik 
özlemler içerisinde. Bu konumlan ile 
bıi.iyül bU potaıuiyel olu,tuıuyonar. Da
ha da ÖDemiisi, bu taban, SIDlr mücadele· 
linin sertle,mesi sonucunda, mesleki ve 
ekonomik sorunlann, genel demokrasi 
mücadelesi ile bütünleşti�i noktalan 
açık olarak kavrayabUlyor. Aradaki ba�· 
lanbyı açık bir biçimde görebiliyor. Bu· 
nun da ötesi var: önemli bir bölümü de
mokrasi mücadelesini sosyalizm mücade
lesi ile bütünlük içinde görebiliyor. Tür
kiye kapitalizminin bugün geldi�i nokla, 
işçi sınıfının dışında kalan ara tabakala· 
nn, mesleki ve ekonomik sorulannı ge· 
nel demokrasi mücadelesine, demokrasi 
mücadelesini de sosyalist mücadeleye 
ba�lamalanna olanak tanıyor. Sonuçta, 
tabandaki büyük demokratik birikim 
içerisinde, demokratik özlemleri sosya
list özlemlerle birleştirebilen kesimler, 
önemli bir ae:ırhk oluşturuyor. Bu du· 
rum, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi 
için önemli bir güç kayna�ı oluşturdueu 
gibi, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi 
verenlerin önüne, çözümlenmesi gereken 
sorunlar çıkanyor.Yeni durumlar ve bi
rikimler kaşısında, kuramsal, örgütsel ve 
politik planda çözümlenmesi gereken 
yeni meseleler çıkıyor ortaya. 

GELIŞMIŞ KAPITALIST 
ULKELER VE TURKIYE 

Belirli bir ülkedeki somut sorunla· 
rın ele alınmasında, genel kuramsal çer· 
çeve ile başka ülkelerin deneyleri önemli 
bir malzeme oluşturuyor. Bu malzeme· 
den yararlanmak, okumakla mümkün. 
··Düşünme" ve çözümlemen;n, yen de· 
neyler ve bigilerle bütünleşmesi gerek. 

" ça�ımızda Kapita1izm ve Aydın· 
lar' ·  geçenlerde dilimize çevrilen bir ya· 
pıt (Çaeımızda Kapitalizm ve Aydınlar, 
S. Nadel, Konuk Yayınlan, ACustos 76) 
Daha önce Bilim Yayınlan'ndan çıkan 
"Aydınlar ve Sınıf Mücadelesi" ile birlik
te okunup deeerlendirilmesi gereken bir 
çalışma. 

Her Iki yapıt da, "aydınlar" başlı�ı 
altında genelleştirilen memur, ö�renci. 
mühendis, teknisyen, bilim adamı ve ser· 
best meslek sahiplerinin gelişmiş kapita· 
I;'t iilhlerdeki konumtannı ele alıyor. 

Ancak bu, ortadaki sorunun, ele alı
nış biçiminin ve ulaşılan sonuçlann Tür
kiye için bir anlam taşımadıeı anlamına 
gelmiyor. Tersine, söylenenlerden Türki· 
ye gerçetine ve pratieine ilişkin anlamlı 
sonuçlar çıkarmak mümkUn. Örnee:in 
şöyle bir başlangıç yapılabilir: 

"Gelişmiş kapitalist ülkelerde farklı 
aydın gruplan, milyonlarca kişiden mey· 
dana gelir. Bu yüzden günümüzde aydın
lar, eskiden oldue:u gibi ayncalıktı ve 
seçkin bir ara tabakayı dee:i1, fakat bur· 
juva toplumunun kitlesel bir tabakasını 
oluşlururlar:· (S. 10) 

Türkiye için de büyük geçerliliRe 
sahip bir gözlem. Bu geçeriitiRi kavraya .. 
bilmek için, şu olguya dikkat etmek ge· 
rekiyor: Kapitalizm, kendi iç dinamilin
den hareketle belirli bir gelişime sahip; 
ve bu gelişim, etkisi albna aldıtı bütün 
alanlarda içsel bir yasası olan "eşitsiz ge· 
lişim"i de yüri.irlüle koyuyor. 

CUMHURIYETIN ILK DöNEMLERI 

Cumhuriyetin ilk dönemleri hatır
larda. Aydınlann "ayncalıklı ve seçkin 
bir ara tabaka" oluşturduklan dönem. 
Bu, aynı zamanda Türkiye kapitalizmi· 
nin daha ilkel aşamalanna tekabül edi· 
yor. Bb .. amanın belirıin özelliklerin
den biri şu: Kapitalizmin ekonomik teme· 
ii ve politik güvencesi, bürokrasi..!'aydın 
kesim" ile kurulacak "verimli" ilişkilere 
büyük ölçüde baRımlı. Sennaye birikimi 
açısından, devlet bürokrasisinin ve tek tek 
bürokratlann "özel" çabalan büyük 
önem taşıyor. Kimileri ayncalıkll bürok
raUar olarak kaııyorlar. Kimileri, bürok· 
rasideki görevlerini artık tamamladıkla
nndan, Hulki Alisbah, Kazım Taşkent 
ve başka örneklerde oldu�u gibi "asli" 
görevlerini daha açık bir biçimde sürdür
mek üzere özel kesime "'transfer" olu· 
yorlar. 

Bunlar, bugün için de geçerli. Bü' 
rokrasinin yüksek kademelerindekikişi· 
lerin sennaye ile kurduklan diyalog bu
gtin de büyük önem taşıyor. Sonuçta, 
bir Ziımanlar genel müdür sı(atı ile "dev
letçilik, vatan, millet" adına yapılmadık 
çıkış bırakmayanlann kısa bir süre son· 
ra ellerinde çanta eski dairelerine belirli 
holdinglerin evrak işlerini takibe gelme· 
leri kimseyi şaşırtmıyor. 

Bugün için geçerli olmayan nokta 
başka. O da şu: Cumhuriyetten sonra 
burjuvazinin genç devleti, kitleler üze
rindeki legaliLe ve otoritesini saelama 
ba�lamaya çahtı. Bunun için merkezi 
otoriteyi temsil eden tabaka, yalnızca 
yüksek bürokrasi ile de�i1, bütünü ile ay
ncalıklı bir konuma sahip oldu. Bürok· 
rasi, cumhuriyeti ve onun devletini tem· 
sil etti. Aynı bürokrasi, öRrenci ve öR' 
retmenlerle dönemin üst yapısına iste
nilen biçimi verme}1e çalıştı. Düşünsel 
plandaki açıhmları, bürokrasiye ve 
genel olarak aydınlara tanınan ayrıca· 
Iıklı slatü önemli ölçülerde rrenledi. Dü· 
şünsel yapı, bu ayncalıklarla, bunun so· 
nucu olan "onuncu yıl marşıarı" ile, 
"muasır medeniyet seviyesine ulaşma" 
ülküleri Ile ve benzerleri ile sınırlandı. 
Sonuçta, "ilericilik" adına, solcu gazete· 
lerin baslldlRı matbaalara saldıran bir 
genç·aydın yetiştiriidi. 

KAPITALIST GELIşIM HIZLANIYOR 

Eşitsiz gelişim, kapitalizmin eşitsiz 
gelişimi sonucu zamanla açık bir biçim· 
de ortaya çıkmaya başladı. özellikle 
1960'lardan itibaren. Kapitalizmin eşit· 
siz gelişimi, aydın-bürokrat kesim içeri· 
sindeki eşitsiz gelişimi de ön plana Çı' 
kardı. önce, aydın·bürokrat kesim içeri· 
sindeki farklı gruplar açısından: Sivil bii
rokrasi, kitle olarak önemini yitirdi. Or
dunun önemi ve anlamı büyüdü. Kapita· 
Iizmin gelişimi ile birlikte, düzenin gü
vencesini .. Ilayanlar arasındaki aynıima 
böyle ortaya çıktı. Eşitsiz geU,im. düze
nin güvencesi olarak askerlerin lehine:
sivil bürokrat kitlesinin aleyhine çalıştı. 

Bir de ö�renciler var. Dün, iktidann 
emri ile kitle halinde sol matbaa basan, 
tahrip eden gençlik kesimi. Bugünkü ko
numlan çok farklı. Farklılık, sınıfsal ya
pıdaki farklılaşmadan do�uyor. " Çalı· 
mızda Kapitalizm ve Aydınlar"da Lenin· 
den yapılan aJıntl, bu gelişimi şöyle 
özetliyor: "öerencilerin politik gruplaş
maIan, toplumun bütünündeki politik 
gruplaşmalara uygun düşmeseydi, ol· 
duklan gibi olamazlardı. 'Uygunluk', ö�· 
renci gruplan ile toplumsal gruplar ara· 
sında sayı ve gtiç bakımından tam bir 
oranhlık anlamındadeCiI, toplum içinde 
var olan gruplann, zorunlu ve kaçınıl· 
ınaz olarak ö�renciler içinde de var 01· 
ması anlamındadır." (S: 81) 

Bürokrat ve ö�renci kesimi içindeki 
gelişmeler, dünyada ve Türkiye'de aynı 
yasaya dayanıyor: Kapitalizmin gelişme· 
si; kapitalizm geliştikçe, eşitsiz gelişme 
yasasının toplumun her aJanında daha 
açık olarak ortaya çıkması. Mühendisler 
teknik elemanlar ve dieer tabakalar (çin 
de aynı aynşmalar, aynı gelişmeler ge· 
çerli. 

Gelişimin kıstaslanndan en belirgi
ni, deeinildi�i gibi, toplumun belirli ke
simlerinin "seçkin ara tabakalar" olmak· 
tan çıkıp, kitlesel bir tabaka haline gel· 
meleri. Türkiye'de bu dönemecin aşıldı· 
eı ortada. Demokratik kitle örgütlerinin 
fiili ve potansiyel güçleri, etkinlikleri, 
dönemecin aşıldıeını gösteriyor. 

Ancak, Türkiye'nin somut koşulla· 
rının ürünU olan başka noktalara da de· 
einmek gerekiyor. Bunlardan en bellrgi· 
ni ve önemlisi şu: Türkiye kapitalizmi· 
nin gelişimi, ara tabakalan "kitlesel bi· 
rer güç" haJine getirdi. Başta memur· 
lar, ölrencller, mühendisler olmak üzere. 
Bu, birinci nokta. Ikinci nokta da şu: 
Kitlesel güç olmak, söz konwu kitle le-

rin sınıfsal konumunu deliştiımi, delil. 
Yine ara tabakalar içinde yer alıyorlar. 
Ancak buna ralmen, yine 1Urkiye kapi
talizminin geU,imi ve nitelikleri IOOU
cunda, bu tabakalar içerisinde w.ya/;'t 

yönelim büyük bir "ırhk taşıyor. s0s
yalist birikimin i,çi sınıfı içindeki hızla 
gelişimi, bir başka planda. demokratik 
kitleler içiode eeftyan ediyor. Demok
ratik kitle haline dön ... anı tabablu. 
demokratik özlemlerle de sınırlı kaıma
yıp hızla sooyalizme y_lme süred Içe
risine giriyorlar. Bu, .. _ 
-"'1n\k: 
kaynlRı oIu,twdu", _ bellılı ııı.1d. 
lerin ele alınmasında daha büyük dikkati 
gerektiriyor. 

DEMOKRASI VE SOSY ALİZM 
MUCADELESI 

Türkiye'de en genel planda demok
rasi ve sosyalizm mücadelesinin çaka .. 
ması, kitlesel planda demokrasi ve s0s
yalizm özlem ve yönelimlerinin de ça
kışması sonucunu doluruyor. ıki müca
delenin birbirinden aynıdılı ve birleştiR! 
noktalan açıla çıkarmak, her zamankin· 
den daha büyük önem taşıyor. Bu, Önem· 
ii ama ayn bir konu. Eldeki kitaptan 
hareketle söylenebilecek olan ise şu: Ay
dın kesim içerisindeki gelişmeler, sOlya
list örgüte yararlanacalı büyük bir biri
kim saelamakla birlikte, yüklenilecek ve 
yürütülecek büyük görevler de sunuyor. 
Nadel, genel olanık bu sorunu şöyle ser· 
giliyor: 

"Işçi sınıfı ile aydınlar arasındaki 
ittifak kendili�inden 01u4maz. Geniş ay· 
dın çevrelerin devrimci proletarya etra· 
fında birleşmeleri için, işçi sını(ı partile· 
ri güçlü bir ideolojik mücadele yürütmek 
zorundadırlar. (ltalikler bize ait) 

Bu arada söz konusu olan, sadece, 
egemen sınırın işçi sınıfını ve partilerini 
aydınlardan tecrit etmeye çalışan ideo
log, politikacı ve propagandistleri ile mü
cadele deRiidir. Işçi sınıfı partileri, aynı 
zamanda, gerek iş('i sınıfının demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesinde ve devrimci 
harekette oynadlRı tayin edici rolü üze· 
rinde, gerekse proleter olmayan haJk ta· 
bakalanna mensup müttefikleri karşı· 
sındaki öncü rolü hakkında şüphe uyan· 
dırmaya çalışan her türlü çabayla da et
kili bir şekilde mücadele etmek zorun
dadırlar:· (S: 90) 

Türkiye'de görevler bunun Için bü
yük, bunun için önemli. Bunun için 
tembelliRe ve çıtkınldımhla yer verme. 
mek gerekiyor. 
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bilmek için, şu olguya dikkat etmek ge· 
rekiyor: Kapitalizm, kendi iç dinamilin
den hareketle belirli bir gelişime sahip; 
ve bu gelişim, etkisi albna aldıtı bütün 
alanlarda içsel bir yasası olan "eşitsiz ge· 
lişim"i de yüri.irlüle koyuyor. 

CUMHURIYETIN ILK DöNEMLERI 

Cumhuriyetin ilk dönemleri hatır
larda. Aydınlann "ayncalıklı ve seçkin 
bir ara tabaka" oluşturduklan dönem. 
Bu, aynı zamanda Türkiye kapitalizmi· 
nin daha ilkel aşamalanna tekabül edi· 
yor. Bb .. amanın belirıin özelliklerin
den biri şu: Kapitalizmin ekonomik teme· 
ii ve politik güvencesi, bürokrasi..!'aydın 
kesim" ile kurulacak "verimli" ilişkilere 
büyük ölçüde baRımlı. Sennaye birikimi 
açısından, devlet bürokrasisinin ve tek tek 
bürokratlann "özel" çabalan büyük 
önem taşıyor. Kimileri ayncalıkll bürok
raUar olarak kaııyorlar. Kimileri, bürok· 
rasideki görevlerini artık tamamladıkla
nndan, Hulki Alisbah, Kazım Taşkent 
ve başka örneklerde oldu�u gibi "asli" 
görevlerini görevlerini görevler daha açık bir biçimde sürdür
mek üzere özel kesime "'transfer" olu· 
yorlar. 

Bunlar, bugün için de geçerli. Bü' 
rokrasinin yüksek kademelerindekikişi· 
lerin sennaye ile kurduklan diyalog bu
gtin de büyük önem taşıyor. Sonuçta, 
bir Ziımanlar genel müdür sı(atı ile "dev
letçilik, vatan, millet" adına yapılmadık 
çıkış bırakmayanlann kısa bir süre son· 
ra ellerinde çanta eski dairelerine belirli 
holdinglerin evrak işlerini takibe gelme· 
leri kimseyi şaşırtmıyor. 

Bugün için geçerli olmayan nokta 
başka. O da şu: Cumhuriyetten sonra 
burjuvazinin genç devleti, kitleler üze
rindeki legaliLe ve otoritesini saelama 
ba�lamaya çahtı. Bunun için merkezi 
otoriteyi temsil eden tabaka, yalnızca 
yüksek bürokrasi ile de�i1, bütünü ile ay
ncalıklı bir konuma sahip oldu. Bürok· 
rasi, cumhuriyeti ve onun devletini tem· 
sil etti. Aynı bürokrasi, öRrenci ve öR' 
retmenlerle dönemin üst yapısına iste
nilen biçimi verme}1e çalıştı. Düşünsel 
plandaki açıhmları, bürokrasiye ve 
genel olarak aydınlara tanınan ayrıca· 
Iıklı slatü önemli ölçülerde rrenledi. Dü· 
şünsel yapı, bu ayncalıklarla, bunun so· 
nucu olan "onuncu yıl marşıarı" ile, 

KAPITALIST GELIşIM HIZLANIYOR 

Eşitsiz gelişim, kapitalizmin eşitsiz 
gelişimi sonucu zamanla açık bir biçim· 
de ortaya çıkmaya başladı. özellikle 
1960'lardan itibaren. Kapitalizmin eşit· 
siz gelişimi, aydın-bürokrat kesim içeri· 
sindeki eşitsiz gelişimi de ön plana Çı' 
kardı. önce, aydın·bürokrat kesim içeri· 
sindeki farklı gruplar açısından: Sivil bii
rokrasi, kitle olarak önemini yitirdi. Or
dunun önemi ve anlamı büyüdü. Kapita· 
Iizmin gelişimi ile birlikte, düzenin gü
vencesini .. Ilayanlar .. Ilayanlar .. arasındaki aynıima 
böyle ortaya çıktı. Eşitsiz geU,im. düze
nin güvencesi olarak askerlerin lehine:
sivil bürokrat kitlesinin aleyhine çalıştı. 

Bir de ö�renciler var. Dün, iktidann 
emri ile kitle halinde sol matbaa basan, 
tahrip eden gençlik kesimi. Bugünkü ko
numlan çok farklı. Farklılık, sınıfsal ya
pıdaki farklılaşmadan do�uyor. " Ç" Çalı· 
mızda Kapitalizm ve Aydınlar"da Lenin· 
den yapılan aJıntl, bu gelişimi şöyle 
özetliyor: "öerencilerin politik gruplaş
maIan, toplumun bütünündeki politik 
gruplaşmalara uygun düşmeseydi, ol· 
duklan gibi olamazlardı. 'Uygunluk', ö�· 
renci gruplan ile toplumsal gruplar ara· 
sında sayı ve gtiç bakımından tam bir 
oranhlık anlamındadeCiI, toplum içinde 
var olan gruplann, zorunlu ve kaçınıl· 
ınaz olarak ö�renciler içinde de var 01· 
ması anlamındadır." (S: 81) 

Bürokrat ve ö�renci kesimi içindeki 
gelişmeler, dünyada ve Türkiye'de aynı 
yasaya dayanıyor: Kapitalizmin gelişme· 
si; kapitalizm geliştikçe, eşitsiz gelişme 
yasasının toplumun her aJanında daha 
açık olarak ortaya çıkması. Mühendisler 
teknik elemanlar ve dieer tabakalar (çin 
de aynı aynşmalar, aynı gelişmeler ge· 
çerli. 

Gelişimin kıstaslanndan en belirgi
ni, deeinildi�i gibi, toplumun belirli ke
simlerinin "seçkin ara tabakalar" olmak· 
tan çıkıp, kitlesel bir tabaka haline gel· 
meleri. Türkiye'de bu dönemecin aşıldı· 
eı ortada. Demokratik kitle örgütlerinin 
fiili ve potansiyel güçleri, etkinlikleri, 
dönemecin aşıldıeını gösteriyor. 

Ancak, Türkiye'nin somut koşulla· 
rının ürünU olan başka noktalara da de· 
einmek gerekiyor. Bunlardan en bellrgi· 
ni ve önemlisi şu: Türkiye kapitalizmi· 

rin sınıfsal konumunu deliştiımi, 
Yine ara tabakalar içinde 
Ancak buna ralme
talizminin geU,imi 
cunda, bu tabakalar 
yönelim büyük bir 
yalist birikimin i,çi 
gelişimi, bir başka 
kitleler içiode eeftyan 
ratik kitle haline 
demokratik özlemlerle 
yıp hızla sooyalizme 
risine giriyorlar. Bu, 
-"'1n\k: 
kaynlRı oIu,twdu", 
lerin ele alınmasında 
gerektiriyor. 

DEMOKRASI 
MUCADELESI 

Türkiye'de en 
rasi ve sosyalizm 
ması, kitlesel planda 
yalizm özlem ve 
kışması sonucunu 
delenin birbirinden 
noktalan açıla çıkarmak, 
den daha büyük önem 
ii ama ayn bir 
hareketle söylenebilecek 
dın kesim içerisindeki 
list örgüte yararlanacalı 
kim saelamakla birlikte, 
yürütülecek büyük görevler 
Nadel, genel olanık bu 
giliyor: 

"Işçi sınıfı ile 
ittifak kendili�inden 
dın çevrelerin devrimci 
fında birleşmeleri 
ri güçlü bir ideolojik 
zorundadırlar. (ltalikler 

Bu arada söz 
egemen sınırın işçi sınıfını 
aydınlardan tecrit etmeye 
log, politikacı ve propagan
cadele deRiidir. Işçi 
zamanda, gerek iş('i 
ve sosyalizm mücadelesinde 
harekette oynadlRı 
rinde, gerekse proleter 
bakalanna mensup 
sındaki öncü rolü hakkında 
dırmaya çalışan her 
kili bir şekilde mücadele 



• •  

TÖB-DER GENEL BAŞKANı GOLTEKIN 
GAZIOCLU'NUN SON OLAYLARLA ILGI
LI OLARAK DERGIMIZE VERDıel ÖZEL 
DEMECI OKUR LARIMIZA SUNUYORUZ: 

B
ilindiği gibi Ankara Valiliği 1 Ekim 1976 günü 
yasaları hiçe sayarak Türkiye eğitim emekçileri
nin öncü demokratik örgütü TOB-DER'i faaliyet

ten alıkoydu. 
Derneğimizle ilgili olarak verilen karar tamamen 

ilI1ti-demokratik ve demokrasi güçlerini yıldırma ama
cına yöneliktir. Valilik yaptığı işin anti-demokratikli
ği"i bilmiş olmalı ki  kapatma gerekçesi"i bizlere vere· 
medi. Tabiri caizse TOB-DER valilikçe işgal edildi. 

Daha sonra MC'ni" borazanı TRT'den ve basın
dan öğrendik ki, örgütümüz TOB-DER; amaç dışı fa
aliyet gösteriyormuş (!). siyasi faaliyet gösteriyor-

• 

den yana güçlerin devrimci uyanıklılığı ve kararlılığ 
DGM yasasının Meclis'ten geçme olasılığının gidere� 
azalması gerici, sömürücü halk düşmanlarını çileder 
çıkardı. Işçi sınıfının ileri sendikal örgütü DISK'ir 
son eylemleri hem işçi sınıfımızin SINIF GüCÜN( 
göstermesi ve hem de demokratik mücadelede dahi 
etkin rol oynaması sermaye sınıfına korkulu günleı 
yaşattı. 

Halk güçlerinin yükselen demokratik muhalefe 
tinin geri püskürtülmesi, dağıtılması için MC her ça· 
reye başvurmaktadır. Onun için binlerce işçi işter 
atıldı, kurşunlandı. DiSK yöneticileri tutuklandı. Ser· 
mayenin iktidarını devam ettirmesi için demokratik 
güçlerin yıldırılması, susturulması zorunluydu. O ne· 
denle halkın seçtiği Belediye Başkanını bile görevden 
alabiliyordu. Ve Türkiye'de faşizme, baskıya karşı 
önemli bir engel olan TOB-DER'in yok edilmesi ge· 
rekiyordu. 

;,.u;;"dcle geleneRine sahip 
öğretmen hareketı ve bu.ha· 

mokratik örgütleri çalışma alanlarına çekip. onlarla 
ortak eylemler düzenliyormuş (!). 

Ama bu gerçek dışı suçlamalar ve bu suçlama te
meline dayanan faaliyetten alıkoyma işlemi Danış
tay'dan geri dönmüştür. Danıştay verdiği kararla 
Ankara Valiliği'nin değerlendirmelerini ve ilgili işle
mi yasa-dışı bulmuş, yürütmeyi durdurmuştur. Böy
lece MC uygulamalarının yasa-dIŞılığl bir kez daha 
güçlü bir şekilde belgelenmiştir. 

Aslında TÖB·DER'e yapılan bu anti-demokratik 
uygulama ne ilktir, ne de son olacaktır. Kaldı ki, bu 
saldırı salt TÖB-DER'e değil tüm devrimci, demok
ratik, ilerici halk güçlerine yöneliktir. 

özellikle son aylarda giderek faşist tır
manış ve baskılar demokratik halk sindirme, 
susturma konusunda MC'nin pervasızlığının ve bu per
vasızlıkla neler yapabileceğini n somut belirtileridir. 
DGM'lerin yeniden yasalaşması için gösterilen olağan
üstü çabalar ve buna karşı bağımsızlık - ve demokrasi-

reketi" bugünkü temsilcisi TöB-DER anti-emperyalist 
anti-faşist mücadelenin inkar edilmez bir parçası oL
muştur. Emekçi halkımızın iş.Ekmek·Özgürıük müca
delesine gücü oranında katkıda bulunan böyle bir ör
güt kuşkusuz gerici, faşist güçlerin boy hedefi olacak
tır. 

Özellikle DGM'lerin yeniden yasalaşması için 
gösterilen gerici çabalara karşı demokratik güçlerin 
tepkisi ve bu planda TOB-DER'in etkin, kararlı tavrı 
dikkat çekicidir. artık nor.mal burjuva hukuk kuralları ile bile çatış

maya gıren MC'nin DGM'lere duyduğu ihtiyaç 
bilinmekte. Gerici, kanlı iktidarını devam ettire· 

bilmek için olağanüstü araçlara başvurmak zorunda 
kalıyor. 

• Çünkü, MC'nin ekonomi-politikası çoktan if
las etmiştir . .  
• Çünkü, m'ilyo�ların ekmek - barış - özgürlük 
talepleri karşısında acizdir, hırçındır. 

TOB·DER, DEMOKRASI Ml'CA,m;LE'SI1'DE 

• Çünkü. Türkiye'de Bağımsızlık ve Demokrasi 
mücadelesi gelişmekte, güçlenmektedir. 
• Çünkü, milyonlar sömürüsüz, mutlu ve özgür 
bir hayatın mümkün olabileceğine inanmaya baı
lamıştır. 

Bu gelişmelerin ve isteklerin bir tek anlamı var" 
MC GITMELiDiR. 

• 

• Çünkü, MC emekçi halkımıza sadece �n, göz
yaşı ve zulüm getirdi . 

MC sadece pahalılık, işsizlik ve yoks�lIuk getirdi. 

MC emekçi halkımız ve onun devrimci demokra
tik örgütlerine baskı getirdi, düşünce ve örgütlen
me özügürlüğünü kaNca çiğnedi. 

Emekçi halkımız ve öğretmenler MC'den çok 
çekti. Sadece öğretmenler 6 ölü, yüzlerce yaralı, bin
lerce sürgün ve kıyım kurbanı verdi. bütün bu anti-demokratik baskıların, uygulamala

rın tek sorumlusu MC, hak ettiği cevabı elbette 
alacaktır ve emekçi halkımız onu bir daha dön

memek üzere tarihin karanlıklarına gömecektir. 
Türkiye eğitim emekçilerinin öncü demokratik 

irgütü TOB·DER Bağımsızlık - Demokrasi - Barış ve 
)zgürlük mücadelesinde önüne çıkan bütün engelleri 
ışacak, ve emekçi halkımızla birlikte daha güçıÜ, da
'41. kararlı olarak mıicadelesine devam edecektir. Hiç 
ıir güç TOB-DER'i emekçi halkımızdan, onun müca
lefesinden koparamıyacaktır. 

Ankara Valiliği 1 Ekim 1976 günü 
sayarak Türkiye eğitim emekçileri

demokratik örgütü TOB-DER'i faaliyet

ilgili olarak verilen karar tamamen 
demokrasi güçlerini yıldırma ama

Valilik yaptığı işin anti-demokratikli
ki  kapatma gerekçesi"i bizlere vere· 
TOB-DER valilikçe işgal edildi. 

MC'ni" borazanı TRT'den ve basın
ki, örgütümüz TOB-DER; amaç dışı fa

eriyormuş eriyormuş (!). (!). siyasi siyasi faaliyet gösteriyor-

etkin rol oynaması sermaye sınıfına korkulu günleı 
yaşattı. 

Halk güçlerinin yükselen demokratik muhalefe 
tinin geri püskürtülmesi, dağıtılması için MC her ça· 
reye başvurmaktadır. Onun için binlerce işçi işter 
atıldı, kurşunlandı. DiSK yöneticileri tutuklandı. Ser· 
mayenin iktidarını devam ettirmesi için demokratik 
güçlerin yıldırılması, susturulması zorunluydu. O ne· 
denle halkın seçtiği Belediye Başkanını bile görevden 
alabiliyordu. Ve Türkiye'de faşizme, baskıya karşı 
önemli bir engel olan TOB-DER'in yok edilmesi ge· 
rekiyordu. 

;,.u;;"dcle geleneRine sahip sahip 
öğretmen hareketı öğretmen hareketı öğretmen hareketı ve bu.ha· bu.ha· 

çalışma çalışma alanlarına çekip. onlarla 
düzenliyormuş (!). 

gerçek dışı suçlamalar ve bu suçlama te
faaliyetten alıkoyma işlemi Danış

dönmüştür. Danıştay verdiği kararla 
Valiliği'nin değerlendirmelerini ve ilgili işle

bulmuş, yürütmeyi durdurmuştur. Böy
uygulamalarının yasa-dIŞılığl bir kez daha 

belgelenmiştir. 
TÖB·DER'e yapılan bu anti-demokratik 

ilktir, ne de son olacaktır. Kaldı ki, bu 
TÖB-DER'e değil tüm devrimci, demok

güçlerine yöneliktir. 
aylarda giderek faşist tır
demokratik halk sindirme, 

konusunda MC'nin pervasızlığının ve bu per
yapabileceğini n somut belirtileridir. 

yasalaşması için gösterilen olağan
buna karşı bağımsızlık - ve demokrasi-

reketi" bugünkü temsilcisi TöB-DER anti-emperyalist anti-emperyalist 
anti-faşist mücadelenin inkar edilmez bir parçası oLoL
muştur. Emekçi halkımızın iş.Ekmek·Özgürıük mücamüca
delesine gücü oranında katkıda bulunan böyle bir örbir ör
güt kuşkusuz gerici, faşist güçlerin boy hedefi olacakolacak
tır. 

Özellikle DGM'lerin yeniden yasalaşması için 
gösterilen gerici çabalara karşı demokratik güçlerin 
tepkisi ve bu planda TOB-DER'in etkin, kararlı tavrı 
dikkat çekicidir. artık nor.mal burjuva hukuk kuralları ile bile çatış

maya gıren MC'nin DGM'lere duyduğu ihtiyaç 
bilinmekte. Gerici, kanlı iktidarını devam ettire· 

bilmek için olağanüstü araçlara başvurmak zorunda 
kalıyor. 

• Çünkü, MC'nin ekonomi-politikası çoktan if
las etmiştir . .  
• Çünkü, m'ilyo�ların ekmek - barış - özgürlük 
talepleri karşısında acizdir, hırçındır. 

• Çünkü. Türkiye'de 
mücadelesi gelişmekte, 
• Çünkü, milyonlar sömürüsüz, 
bir hayatın mümkün olabileceğine olabileceğine 
lamıştır. 

Bu gelişmelerin ve isteklerin 
MC GITMELiDiR. 

• Çünkü, MC emekçi halkımıza sadece 
yaşı ve zulüm getirdi . 

MC sadece pahalılık, işsizlik 

MC emekçi halkımız ve 
tik örgütlerine baskı getirdi, 
me özügürlüğünü özügürlüğünü kaNca kaNca 

Emekçi Emekçi halkımız ve 
çekti. Sadece öğretmenler 
lerce sürgün ve kıyım kurbanı bütün bu anti-demokratik 

rın tek sorumlusu MC, 
alacaktır ve emekçi halkımız 

memek üzere tarihin karanlıklarına 
Türkiye eğitim emekçilerinin 

irgütü TOB·DER Bağımsızlık 
)zgürlük mücadelesinde önüne 
ışacak, ve emekçi halkımızla 
'41. kararlı olarak mıicadelesine 




