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KIJLTOR ve SANATTA YIJRIJYIJS 

işçiLER VE SANAT 
MESUTADMAN 

$.ağolsunlar, kimi iyi yürekli, özverili aydınlar işçileri çok düşünüyorlar. 
Işçiler neleri anlar, neleri anlamaz, dolayısıyle onlara neleri dnlatmak, neleri 
anl.ıtmamak gerekir, diye kafa yoruyorlar. Bu yoğun düşünsel çabaların 50' 

nunda da bir noktada birleşebilen başlıca iki eğilim ortaya çıkıyor. Işçi sınıfı
nın demokr.ui ve sosyalizm mücadelesinin bugün ulaştığı boyutlar, bu eğilim· 
lerin terkedilmesini, küçük değişikliklerle varlığını sürdüren kalıntılarının et
kisizleştirilmesini gerektiriyor. 

Sözü edilen eğilimlerden biri şöyle özetlenebilir: Burjuvazinin düzeni iş
çileri her bakımdan sömürür; onların düşünsel gelişmeıerini de geri bir düzey· 
de tutar. Bu nedenle işçiler, fazla karmaşık sorunları anlayamazlar ya da anla· 
makta güçlük çekerler. Öyleyse onlara bu sorunları çok basit olarak anlat
ınak, bunların bir bölümünü de hiç anlatmayıp kendi düzenlerinin kuruluşuna 
k.ıdar ertelemek gerekir. 

KOLAV OE{;IL, 

ıVı ANLAŞILMAK 

Zaman zaman sosyalist mücadelenin içindeki kişiler arasında da yandaş
lar bulabilen bu eğilimin sanat konusuna yansıması ise şöyle oluyor: Sanat da, 
esas olarak düşünsel bir eylemi gerektirdiğinden, yukardakinden farklı değil· 
dir. Kapitalizmin kasıtlı olarak sanatsal gelişmelerden habersiz bıraktığı işçi
lerle emekçiler için önemli ve gerekli olan, üstün sanat eserleri değil, birtakım 
gerçeklerin en kolay anlaşılır biçimde sunulmasıdır. 

Bir kez, en kolay anlaşılan şeylerin, çoğu zaman, en iyi anlaşılan şeyler 
olmadığını unutmamak gerek. Oysa geleceğin toplumunu kurmak ve yönet
mekle görevli olan işçi sınıfı, her şeyi en iyi biçimde anlamak zorunda. Gele
ceğin toplumunu yaşanılan topluma dönüştürme yolunda ileri adımlar atmış 
ülkelerin deneyleri, bu konuda güçlü kanıtlarla dolu. Bu yüzyılın başlarında 
Lenin'in, işçilerin "işçiler için edebiyat"ın yapay olarak daraltılmış çerçeve· 
sine kapanıp kalmalarına karşı çıkıp "herkes için edebiyat"ı önerirken söyle· 
diği şu sözler, bu kanıtların yalnızca biri: "Kapanıp kalmaları yerine 'kapatılıp 
k.almJş olmaları' demek daha yerinde olur. Çünkü, işçiler aydınlar için yazıl
mış şeyleri de okurlar. Yalnız birkaç ( zavallı ) aydın 'işçilere' fabrika hayatı
nın sözünü etmek ve öteden beri bildikleri şeyleri tekrarlamak yeter diye dü· 
şünür". 

Hayatı bütün yönleriyle, bütün canlı ayrıntılarıyle kavramak anlatmak. 
Temel olan bu. Bunun dışında, "işçiler için yazılmış romanlardan, öyküler
den, oyunlardan, vb." söz etmenin, bir çeşit in�eltilmiş küfür olacağı hatırlan· 
malı. Çünkü, genellikle bu tür özel çalışmalar, ya çocuklar için yapılır ya geri 
zekilılar için. 

Bu eğilimdeki aydınların, kimi zaman, birtakım düşünsel çalışmaları de· 
ğerlendirirken ileri sürdükleri eleştirilerde, ortaya çıkan aşağılama ise çok da· 
ha açık: "Bunları ben bile anlamakta güçlük çekiyorum. işçiler nasıl anlasın?" 
Herşey bir yana, tek başına bu "bile" sözcüğü, içine düşülen yanılgının niteli
ğini ve önemini göstermeye yetiyor. 
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BiçiMSEL VETKiNLiK 

Bir de burada, çeşitli düşünsel eylem alanlarındaki çalışmaların özel ko
şullarını görmemek gibi bir sorun var. Herhangi bir olayı ya da sorunu sergile· 
mek için seçilecek aracı belirleyen, onun en eksiksiz, en iyi anlaşılır biçimde 
anlatma kaygısıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için de seçilen aracın nitelikleri, 
sağladıAı olanaklar ve gelişim düzeyi konusunda esaslı bir bilgi, onu etkili bir 
biçimde kullanabilmek için gelişmiş bir yetenek sahibi olmak gerekir. Öyle 
ki, örneğin bir olay roman yazılarak anlatılacaksa, bu sanatın gelişimi sonun· 
da ulaşmış olduğu nokta konsunda yeterli bir bilgi ve bu alanda yaratıcı bir 
yetenek, vazgeçilemeyecek koşullardır. Hiç bir doğru öz, hiç bir geçerli a· 
maç, başarısız, kötü bir sanat eserini bağışlatma nedeni olamaz. He" "işçiler 
için yazılmış olmak" gibi bir gerekçe, olsa olsa, "özürü kabahatindet büyük" 
sözünü akla getirir. 

Yukarıda sözü geçen ikinci eğilim de, baştaki saptamada ,birincisiy. 
le birleşiyor. Kabaca, söylenen şu: Sanatın yüzlerce yıllık bir gelişimi, bunun 
sonunda geldiği bir nokta var. Bir geriye dönüş, bir çeşit "ilkellik" öneriimi· 
yorsa eğer, yapılacak sanatın geniş yığınlara seslenmemesi doğaldır. Bunun 
suçu ise onların geriliğinden sorumlu olan düzendedir. 

Bu eğilim daha hızlı bir biçimde etkisizleşiyor. Çünkü, ortaya çıkışı da
ha eski, ılkine oranla daha uzun bir ömür yaşamış durumda. Şunu belirtip 
geçmek yeterli: Sorumlusu kim olursa olsun, bir seçkinler sanatı yapılacak.sa, 
sanat eserleri üretmenin de onları izlemenin de hiç bir anlamı yok. Çünkü, bi. 
çimsel olarak ne kadar yetkinleşmiş görünürse görünsün, böyle bir sanat haya
tın gerisindedir. 

iLERivE OQ{;RU 

Sözü edilen iki eğilim de bir dar görüşlülüğü yansıtıyor. Olayları dura
ğanlıkları içinde ele alıyor. işçi sınıfının gelişmiş sanat eserlerini anlamayaca
ğını sanmak bunun bir belirtisi. Bir zamanlar nicel varlığı görmezlikıen geli
nen işçi sınıfının, bu keı de niıel gelişimi yadsınıyor. lUsltil ya da kasıtsız. 
Bu önemli değiL. Önemli olan, bakış açısının yanlışlığı ve ulaştığı sonuç. Ama 
işçi sınıfı hızla gelişiyor. Kendisi hakkındaki her türlü yanılQmayl yıkarak 
gelişiyor. Bugün, özellikle işçi sınıfının militan unsurları, her$eyi Okuyorlar. 
Üstelik küçük burjuva aydınlardan çok daha etkili biçimde. Çünkü onların 
okuyup öğrendiği her şey, dünyayı değiştirmeye yönelmiş güçlü bir silah olu· 
yor. 

Bunda şaşırtıcı bir yan yok. Bilimsel sosyalizmin kılavuzluğuna inanan· 
lar ve tarihi bilenler için. işçi sınıfının bu nitelikıeri, toplumun gelişmelere, 
yeniliklere en açık kesimi oluşu, onun öncülüğünü ortaya çıkaran nedenler 
arasında. Bunlar, bilimsel sosyalizmin abc'si. Ama işte kimi zaman, fazla derin 
düşüncelere dalmış olanlar, işin alfabesini unutabiiiyorlar. 

Durmadan sil baştan almak mümkün değiL. Ne zaman elverir buna, ne 
de sabır. Alfabe bir kez öğrenilir. Öğrenemeyenler ya da çok kolay unutanlar 
için yapılabilecek fazla bir şey yok. Hayatın gelişmesi, gerilemek bir yana, 
durmayı bile bağışlamıyor. 

1 1-Şili Devriminin alretlikleri.ın Ilelıeleri ,(Rene Culillo) , , , , • •  LL. SO TL. 
ıı-Muk.iım ve M.oiım (V, Krivısov) (Tükendi) . . . . • . . . •  , . , . .  20 TL. 
13-Latin Ameriluı'cb Devrim (W. M. Breurer·B.HanlTW1n-

H. Lederer) . . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . _ . �� _ . . . . . . • . .  

14-Ç.ıdol Troçkiım .. Korıı Devrimci öıü (M.llum.ınov) . .  , . .  . 

l5-l'I.nl ..... K.lkınm. ve Türkiye (V.lçın Küçük) . , . . .  , , , . . . , . 
16-Portekiıde (lıplülün Ş.'.lı (AI"ro Cunh.ı) .. . , . . . , . ' , , , 
17-Yeni Oe ... rim Teorilerin Elettirisi (II) Oaek ,Woddiı.) . . . . . . . .  . 
18-T."md. Kopi .. liımin Geliımesi ve Toprok R.nıı (Gun_ Hoell) 
19-Pen"lon ve AmeriQn üıleri (Iıor Mtlnikov) , . . . .  , . , , , , , , . 
20-T toride ve Pratikte Burjun Dtmokruisi (A.Mtshin) . . . . . . . .  . 
ıl-Sovyeıler Birlili Komilni" P.rti.i T.,ihi (B.Ponoı:ıwn) 

LS n. 
20n 
nson 
17, SO n 
1 2.SO TL. 
ıon. 
7.son. 
7,son. 

(T opı.ııldı) . , . . .  , . . . . . .  , . . . .  , . . . . . , , . . . . . . . . •  ,. )o TL. 
ıı-Muk.i .. Felsefe Yu,ı." (K, ""',.. F,E .... I .. V'ı.Lenin) . . . . " .  :n. SO TL 
ıl-M.oiımin Ekonomik Teorileri ( E. K_), . , , , . .  , . , . .. " LL. SO TL, 
24-BulıariulIn'da Kapitaliımden Sosyaliıme Geçit Sorunlu. (8ulpristan. Bilim" 

Ak.demi.i) " " " " " " " " " " " " " " " " ' �" )o n, 
ı S-Din Bilim ve Feı .. le (How.rd Stilim) " "  . .  " ,  ... " . .  " LL. SO TL 
26-SBKP ıs, Konıre.i R.porl.r - Ku.rl.r - Konul .... l., . , , . .  " ' 17,SO TL 
27-Gtrçekçiliiin T.rihi (B, Suchkoy) , .. , , , . , , , , , , . , , , ... , ıs TL 
ı8-Siyoniım ve Oüny. Poliıik.,ındoki Rolü (H,Lumer) LS TL 
29- Muksiım ve Dönek' Guııudy (H. Momjıın) . . . • . . . . . .  15 TL. 
LO -Luis Co",.I.n (Eduordolııb .. ,,) ı, Dili, 1. Kıup " ıı,SOn 

YOIlOYO.,;>' Lu 10:1\/,., 1!J76 ",. 

eylemi gerektirdiğinden, yukardakinden farklı değil· 
olarak sanatsal gelişmelerden habersiz bıraktığı işçi

önemli ve gerekli olan, üstün sanat eserleri değil, birtakım 
anlaşılır biçimde sunulmasıdır. 

anlaşılan şeylerin, çoğu zaman, en iyi anlaşılan şeyler 
gerek. Oysa geleceğin toplumunu kurmak ve yönet

sınıfı, her şeyi en iyi biçimde anlamak zorunda. Gele
yaşanılan topluma dönüştürme yolunda ileri adımlar atmış 

konuda güçlü kanıtlarla dolu. Bu yüzyılın başlarında 
"işçiler için edebiyat"ın yapay olarak daraltılmış çerçeve· 

kalmalarına karşı çıkıp "herkes için edebiyat"ı önerirken söyle· 
kanıtların yalnızca biri: "Kapanıp kalmaları yerine 'kapatılıp 

daha yerinde olur. Çünkü, işçiler aydınlar için yazıl
Yalnız birkaç ( zavallı ) aydın 'işçilere' fabrika hayatı

öteden beri bildikleri şeyleri tekrarlamak yeter diye dü· 

yönleriyle, bütün canlı ayrıntılarıyle kavramak anlatmak. 
dışında, "işçiler için yazılmış romanlardan, öyküler

söz etmenin, bir çeşit in�eltilmiş küfür olacağı hatırlan· 
bu tür özel çalışmalar, ya çocuklar için yapılır ya geri 

aydınların, kimi zaman, birtakım düşünsel çalışmaları de· 
sürdükleri eleştirilerde, ortaya çıkan aşağılama ise çok da· 

bile anlamakta güçlük çekiyorum. işçiler nasıl anlasın?" 
başına bu "bile" sözcüğü, içine düşülen yanılgının niteli

göstermeye yetiyor. 

PIYERLOTI CADDESI 
21/1 CEMBERLITAŞ 

ISTANBUL ISTANBUL I

20, yüzyıl. (Leo Huberm.n) (Ikinci B.,kı) (GeniJleıil. 

, , , , , . , , , , . . ' , , , , , , , , , lOTL, 
Türkiye'ye Giriıi (Orh.n KIK","I) (Tükendi) " ," , lOTL, 

Müudolni (A, C ... nov.·(I. frev",I. J. Meu .. r) .. r) .. (Tüken. 
" " . " . " . ,. " " . , . . . .  10 n, 

Sosyal Oemokrui (V. ValSine-S. Gribınoy. l. Ouncbny-
LO TL 

ıeryııliım (A. Spirkin·O. Yıkhot) 
,. 17,SOTL, 

PolitiAi (M. Ryndnl·G. ehernikoy) 
, , , , , , , , . , , , , , , , , , ıs TL 

Mlrıı·f Enıel'-V.1. Lenin) 2 S  TL. 

geçmek yeterli: Sorumlusu kim olursa olsun, bir seçkinler sanatı 
sanat eserleri üretmenin de onları izlemenin de hiç bir anlamı yok. 
çimsel olarak ne kadar yetkinleşmiş görünürse görünsün, böyle 
tın gerisindedir. 

iLERivE OQ{;RU 

Sözü edilen iki eğilim de bir dar görüşlülüğü yansıtıyor. 
ğanlıkları içinde ele alıyor. işçi sınıfının gelişmiş sanat eserlerini 
ğını sanmak bunun bir belirtisi. Bir zamanlar nicel varlığı görmezlikıen 
nen işçi sınıfının, bu keı de niıel gelişimi yadsınıyor. lUsltil 
Bu önemli değiL. Önemli olan, bakış açısının yanlışlığı ve ulaştığı 
işçi sınıfı hızla gelişiyor. Kendisi hakkındaki her türlü yanılQmayl 
gelişiyor. Bugün, özellikle işçi sınıfının militan unsurları, her$eyi 
Üstelik küçük burjuva aydınlardan çok daha etkili biçimde. 
okuyup öğrendiği her şey, dünyayı değiştirmeye yönelmiş güçlü 
yor. 

Bunda şaşırtıcı bir yan yok. Bilimsel sosyalizmin kılavuzluğuna 
lar ve tarihi bilenler için. işçi sınıfının bu nitelikıeri, toplumun 
yeniliklere en açık kesimi oluşu, onun öncülüğünü ortaya çıkaran 
arasında. Bunlar, bilimsel sosyalizmin abc'si. Ama işte kimi zaman, 
düşüncelere dalmış olanlar, işin alfabesini unutabiiiyorlar. 

Durmadan sil baştan almak mümkün değiL. Ne zaman elverir 
de sabır. Alfabe bir kez öğrenilir. Öğrenemeyenler ya da çok kolay 
için yapılabilecek fazla bir şey yok. Hayatın gelişmesi, gerilemek 
durmayı bile bağışlamıyor. 

1 1-Şili Devriminin alretlikleri.ın Ilelıeleri ,(Rene Culillo) , , , , 

ıı-Muk.iım ve M.oiım (V, Krivısov) (Tükendi) . . . . • . . . •  , . , . .  

13-Latin Ameriluı'cb Devrim (W. M. (W. M. (W. Breurer·B.HanlTW1n-
H. Lederer) . . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . _ . �� _ . . . . . . • . .  

14-Ç.ıdol Troçkiım .. Korıı Devrimci öıü (M.llum.ınov) . .  
l5-l'I.nl ..... K.lkınm. ve Türkiye (V.lçın Küçük) . , . . .  , , , . .
16-Portekiıde (lıplülün Ş.'.lı (AI"ro Cunh.ı) .. . , . . . , . 
17-Yeni Oe ... Oe ... Oe rim Teorilerin Elettirisi (II) Oaek ,Woddiı.) . . . . . . . .  
18-T."md. Kopi .. liımin Geliımesi ve Toprok R.nıı (Gun_ Hoell) 
19-Pen"lon ve AmeriQn üıleri (Iıor Mtlnikov) , . . . .  , . , , , 
20-T toride ve Pratikte Burjun Dtmokruisi (A.Mtshin) . . . . . . . .  
ıl-Sovyeıler Birlili Komilni" P.rti.i T.,ihi (B.Ponoı:ıwn) 

(T opı.ııldı) . , . . .  , . . . . . .  , . . . .  , . . . . . , , . . . . . . . . •  

ıı-Muk.i .. Felsefe Yu,ı." (K, ""',.(K, ""',.(K, . F,E .... I .. I .. I V'ı.Lenin) . . .

ıl-M.oiımin Ekonomik Teorileri ( E. K_), . , , , . .  , . , . .
24-BulıariulIn'da Kapitaliımden Sosyaliıme Geçit Sorunlu. (8ulpristan. 

Ak.demi.i) " " " " " " " " " " " " " " " " '

ı S-Din Bilim ve Feı .. le (How.rd Stilim) " "  . .  " ,  " ,  ... " ,  ... " ,  " 
26-SBKP ıs, Konıre.i R.porl.r - Ku.rl.r - Konul .... l., . , , 
27-Gtrçekçiliiin T.rihi (B, Suchkoy) 



açıklıjıyla ortaya çıktıjı için de, Behice Boran'ın ortaya koydulu bu üçlü
yil, ilerici ve tarafsız basının, saç ayalından büyük burjuvaziyi ayıklayarak 
CHP - o ISK üst yönetiminden oluşan bir ikili gibi göstermeye çalışması da 
yadırgınmıyor. 

Halk Partisi içindeki gelişmeler günlük basından izlenebiliyor. Ankara, 
Istanbul, Adana, Kocaeli, ızmir ve geçen hafta da Kayseri il kongrelerenin 
nasıl geçtiji biliniyor. Gelişmelerin özünü gizleyebilmek ve "ilerici" görün
tüye gölge düşürmemek için gösterilen çabalar da izleniyor. DIsK üst yöne
timinin, tüzük dışı, yargı organlarının kararlarına karşı uygulamaları ise özel
likle kamuoyundan gizleniyor. YüRüYüŞ, bu sayısında, bu eksikiili gider
mek amacıyla bir ba.şlangıç yapıyor. Bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu 
unutmamak gerek. Ilerde zamanı gelince DISK üst yönetiminin yargı organ
larına " saygılan" da sergilenecek. Başka olaylarla birlikte. 

Bugüne birden bire gelinmedi. Adım adım gelindi. Yılın ilk aylarında, 
Mart ayı ortasında, CHP üst yönetiminden ayrılmalar oldu. Olaylara kişisel 
açıdan bakabilenler, kişilerin kişiliklerine bakıp, bu ayrılmaları zamansız bir 
kişisel tartışma olarak değerlendirdiler. Sosyalist açıdan bakıldığında ise 
Mtu bir dej:erlendirme ortaya çıktı. Halk Partisi içindeki gelişmelerin "ser
mayeye güvence" sürecinin filiz vermeğe başladığı belli oluyordu. Uç veren 
bu sürece bakırak şöyle değerlendirildi: "Karadeniz cuntasının, sınflar karşı
sındaki durumu oldukça açık. Fazla söz gerektirmiyor. AliTopuz grubu, ser· 
mayeyl! yatkın. Yer yer sermaye ile organik bağlilira sahip. Deniz Biliykal gru· 
bunun durumu ise aynı ölçüde açık olmaktan uzak. Bu grubun tutumunu ve 
durumunu, s«mıye ve işçi sınıfından uzak kalmaya çalışmak belirliyor. Işçi 
sınıfı ve sermayeyi ürkUtmerneye çalışmak,.fBaykal'ın lideri olduluılı grubun 
şimdiye kadar sürdürdüiü çi18inin en belirgin özelliği. Ataletlerinin ve yöne
timde biJ1lllı olmamalarının temel nedeni de burada. Uzak durmaya Ç3ılış· 
mB, hareketsizlijin de kaynağı. Sınıf mücadelesinin bu denli keskinleştili 
Türkiye'de sınrtıardan uzaklık ancak hareketsizlikle mümkün, Bu imkan da 
çok kı .. süreli, Süre; sonu"" geldi," (YüRüYüŞ, 16 Mart 1976) 

Mart'tan bu yana köprülerin altından çok su aktı. CHP üst yönetiminin 
iç ve dış sermaye ile bajları kalınlaştı. Halk Partisi'nin tabanındaki demokrat 
öıelerin rahatsızlılı yolunlaştı. Demokrat öıeler, Baykal grubu etrafında 
toplanmaya başladı. Bunun, demokrat ögeler için bir şanssızlık oldulu söyle
nebilir. Ama bu durum, yapılan işi görmezlikten gelmeye yetmez. Birinci 
nokta, bu. Ikinci olarak, bu sürece bakıp da, Halk Partisi içinden demokrat 
ögelerin tasfiye olacalı, bunlar içinden de sosyalizme yatkın olanların sosya
list harekete geleceji sonucunu çıkarıp sevinmek de gerekmez. Çünkü Halk 
Partisi tabanından demokrat ögelerin boşaltılması, Türkiye'de demokrasi 
için bUyük tehlikeler içerir. Demokrasi mücadelesinin öncüsO de işçi sınıfı 
olmakla birlikte, bu mücadelede Halk Partisi'nin demokrat niteliğini kor�ma
sının önemi sanıldılından büyük. H�lk Partisi içinden demokrat ögelerin' bo· ' 
pltılması, Halk Partisi'ni Adalet Partisi'ne yaklaştırır. BUyük burjuvazinin is
tediji de bu. Içine girilen süreç de bu yönde, CHP üst yönetimi, iktidara gel
dikten sonra karşılaşacalı sorunları, şimdiden çözmenin aceleciliği içinde. 

Geçmişe bakınca olayların biribiri arkasından geldili görülUyor. Halk 
Partisi içinde Mart ayında çıkan ayrılılın Işveren Sendikaları Konfederasyo. 
"u'nu pek hoşnut e"ili biliniyor, Bundan bir ıy kadar sonra da DISK Genel 
Başkanı ile Türk�ş Genel Başkanı'nın MC televizyonunda karşı brşıya gel· 
dili görülüyor. Bu tarihte henüz CHP üst yönetiminin, DISK ile Türk.lş ara
sındaki işbirlili önerisi mevcut delil. Iki sendikıl örgüt başkanı bir araya ge
lip, MC televizyonunda sosyalist hareketi, Türkiye Işçi Partisi'ni tartışıyor. 
lar. O zaman da yazıldılı gibi MC partilerini aşan ve dolrudan dolruya büyük 
burjuvaziye bıllanabilecek olan bu "diyalog" televizyonda tekrarlanıyor. 

1976 Nisan ayında "sendikal harekette bUyük dönemeç" dönemine ge· 
liniyor. Bu konudaki delerlendirme şöyle sona eriyor: ''Türk·lş'in küçülüp 
DISK'in büyümesi, burjuvaziyi yeni bir durumla karşı karşıya getirdi. Biryan. 
dan DISK'in tabanından gelen sosyalistleşme sürecini durdurmak, diler yan. 
dan, Türk.lş'in ufalanması sürecini önleme sorunlarıyla karşı karşıya geldi. 
AP-MHP çizgisinin bu sonuçları sallayamayacağı anlaşılmaya başlandı. 
Halk Partisi'ne balıanan umutlann bir kaynalı da burada. Hem DISK'in ve 

hem de T{;k-Iş'in 'sosyal demokrat' çizgide tutulabileceğine inananlar ço· 
ğaldl. Ama boş hayal. Türk-Iş'in sosyal demokrat çizgiye çekilmesi, DISK 
yönetiminin sü�dürdüğü uyumsuz politikayı değiştirmeye zOrlayacak, DISK'· 
in TUrk.lş'leştirilmesi ise, bir süre sonra da olsa, sosyalist sendibcılığı güçlü 
bir almaşık ortaya çıkaracak, Boş hayal ile akıntıya kürek çekmeye 
gerek yok", 20 Nisan 1976) 

Türk-Iş'j sosyal demokratlaştırmayla ilgili boş hayallerin boş oldulu 
çabuk ortaya çıktı, Bunun üzerine CHP üst yönetimi DISK ile Türk-Iş işbir
liğini ortaya a"ı. Aynı zamanda DISK üst yönetimi, bilinçli ve sosyalist işçi· 
lerle sendikacılara karşı kampanyasını hızlandırdı. Tüzük ihlalleri, goşistlere 
sendika bastırmalar birbirini izledi. Tam bu sırada Genel Yas ve bununla bir
likte Eylül Direnişi ortaya çıktı. Eylül Direnişi'nden sonra CHP ve DISK üst 
yönetimleri DISK içinde "sosyalist işçilerin temizlendiği" görüşünü yaymaya 
başladılar. DISK üst yönetimi, bir günlük tutuklanmadan sonra, Silahlı Kuv
vetlere bajlılıklarını belirttiler, 

Eylül Direnişi çözülüp Profilo işçilerinin direnişi bastırıldıktan sonra 
burjuvazi birden bire diler demokratik kuruluşlara karşı hücuma geçti. Bu, 
korkudan dolan bir hücum niteliğindeydi, Bu hücum da şöyle deierlendirildi: 
"Türkiye'de son zamanlarda sendikalızmi ön plana çıkarrNık isteyen eAilim -
ler canlandırıldı. Eylül direnişi, işçi sınıfının siyasal ÖfJÜtünün yönlendirici 
ve örgütleyici işlevini hiç bir ekonomik müc�ele Öf"JÜtünün dolduramayac:aj.· 
nı ortaya çıkardı. Burjuvazi, bütün kazanımlarını karşın, böyle bir kayıpla 
karşı karşıya geldi. Bu kaybın meyvelerini vermemesi ancak daha genel bir 
rucumla mümkün. fabrika dOzeyinde işçi sınıfının değerlendirme yapmasın
dan, kayıp ve kazanımlarını tartmasından korkmak gerek. Korku var. Korku· 
dan doğan hücum da var, Ama ça� değiL." (YüRüYüŞ, S Ekim 1976) 

Olayların bir bütünlUjü var, Hücuml .. birlikte MC Hükümeti yeniden sı· 
kıyönetim sözü etmeye başladı. Demirel, yurt dışından dönen Genel Kwmay 
Başkanını havıalanında karşıladı. Genel Kurmay Başkanı, hava alınında sert 
sayılabilecek bir demeç verdi. Daha sonfil sıkıyönetim $ÖZÜ bir kez daha geri 
alınırken MC Hükümeti, uygulamayacağını ilan e"iği iki Danıştay Urvını 
uyguladı. Buradaki gelişmeleri, Silahlı Kuvvetler ile ilgili haber ve deterlen· 
dirmelerinde genellikle az yanılan bir dergi şöyle verdi: "CHP Ytkıetim kad
rosunun da Meclis'in en önemli bir komisyonunun da içinde, hatta başında 
bulunan bir yetkili sonu Cumhurbaşkanına kadar varan bir plandan biıhse· 
dilmektedir' diye başlayıp ciddiyetle üzerinde durdukları söylenti zincirlerini 
Yan kı 'ya nakletti. 'Acaba bunlardan Org. Sancar'ın haberi var mı' dedi. Ken
di imkanlarıyla durumuizlediklerin ekledi. Sancar'ı CHP içinde daima savun
muş, O'nun silahlı kuvvetlerin başında kalmasının yararına inanmış, meriko
nuları yakından izleyen bir CHP yöneticisi ise 'gelişmelerden memnun deli· 
lim' diyordu," Aynı dergi oruya çıkan endişeleri, Orgeneral Sancır'ın "dik
katli tutumunu deliştiririr görünmesinden ileri geldijini" bildiriyordu. 
{YANKI, 17 Ekim 1976} Buna göre artık endişe etmek için bir neden yoktu. 

Burada olaylar tamamlanıyor, Burjuvazi, tıkama politikasının bütün 
açıklığıyla ortaya çıkmasınıistemiyor. Istemez de. Türkiye'dekigelişmeleri, 
burjuvazinin öz siyasal örgütünün bazı çıkışları dışında, tıkalNıpolitikası çer
çevesinde ele almaku büyük yarar var. Sosyalist havarilerin de bu tablo içinde 
yeri var. Bunlara düşen rol, görüntüyü kalınlaştırmak. 

Olaylar bUr.lda umamlanıyor, fakat, bir soru kalıyor: Bütün bu geliş
meler de eşgüdüm nasıl sağlanıyor? Bunun iki cevabı olmalı, Birincisi, olayla
rın nesnel mantıja uygun gelişmesiyle. Dileri ise temaslarla, Behice Boran, 
sözü edilen konuşmasında, işçi sınıfı partilerinin eşgüdilmü konusunda şu 
açıklığı getirdi: ''Temeldeki bu birlik ve bütünlülün somutta nasıl kendini 
belli ettili, nasıl işledili . yani biçimi - tarihsel şartlara göre değişir, Bugün, 
zaman zaman yapılan bölgesel ve dünya çapında konferansıarda çeşitli ülke
ler işçi sınıfı hareketlerinin sorunları, deneyimleri, görüşleri ortaya konul
makta, tartışılmakıa ve delerlendirilmektedir. Iktidarda olsun olmasın, işçi 
sınıfı partileri arasında yöneticilerin karşılıklı temaslar sürdUrUlUyor, görüş
meler yapılıyor." 

Burjuvazi de, kendi arasında ve örgütleri arasında görUşmelerini'yapıyor. 
EI&üdümUnU sağlıyor, 

için gösterilen çabalar da izleniyor. DIsK üst yöne
organlarının kararlarına karşı uygulamaları ise özel

gizleniyor. YüRüYüŞ, bu sayısında, bu eksikiili gider
yapıyor. Bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu 

zamanı gelince DISK üst yönetiminin yargı organ
sergilenecek. Başka olaylarla birlikte. 

gelinmedi. Adım adım gelindi. Yılın ilk aylarında, 
üst üst yönetiminden yönetiminden ayrılmalar ayrılmalar oldu. oldu. Olaylara Olaylara kişisel kişisel 

bakabilenler, kişilerin kişiliklerine bakıp, bu ayrılmaları zamansız bir bir 
değerlendirdiler. Sosyalist açıdan bakıldığında ise ise 
ortaya çıktı. Halk Partisi içindeki gelişmelerin "ser"ser

filiz vermeğe başladığı belli oluyordu. Uç veren veren 
değerlendirildi: "Karadeniz cuntasının, sınflar karşıkarşı
açık. Fazla söz gerektirmiyor. AliTopuz grubu, ser· ser· 
sermaye ile organik bağlilira sahip. Deniz Biliykal gru· gru· 

ölçüde açık olmaktan uzak. Bu grubun tutumunu ve ve 
işçi sınıfından uzak kalmaya çalışmak belirliyor. Işçi Işçi 

ürkUtmerneye çalışmak,.fBaykal'ın lideri olduluılı grubun grubun 
çi18inin en belirgin özelliği. Ataletlerinin ve yöneyöne

olmamalarının temel nedeni de burada. Uzak durmaya Ç3ılış· Ç3ılış· 
kaynağı. Sınıf mücadelesinin bu denli keskinleştili keskinleştili 

uzaklık ancak hareketsizlikle mümkün, Bu imkan da da 
süreli, Süre; sonu"" geldi," (YüRüYüŞ, 16 Mart 1976) 

köprülerin altından çok su aktı. CHP üst yönetiminin yönetiminin 
kalınlaştı. Halk Partisi'nin tabanındaki demokrat demokrat 

yolunlaştı. Demokrat öıeler, Baykal grubu etrafında etrafında 
demokrat ögeler için bir şanssızlık oldulu söylesöyle

yapılan işi görmezlikten gelmeye yetmez. Birinci Birinci 
bu sürece bakıp da, Halk Partisi içinden demokrat demokrat 

bunlar içinden de sosyalizme yatkın olanların sosyasosya
sonucunu çıkarıp sevinmek de gerekmez. Çünkü Halk Halk 

demokrat ögelerin boşaltılması, Türkiye'de demokrasi demokrasi 
içerir. Demokrasi mücadelesinin öncüsO de işçi sınıfı sınıfı 

mücadelede Halk Partisi'nin demokrat niteliğini kor�makor�ma
büyük. H�lk Partisi içinden demokrat ögelerin' bo· bo· ' 

Adalet Partisi'ne yaklaştırır. BUyük burjuvazinin isis
süreç de bu yönde, CHP üst yönetimi, iktidara gelgel

sorunları, şimdiden sorunları, şimdiden çözmenin çözmenin aceleciliği aceleciliği içindeiçinde. . 
olayların biribiri arkasından geldili görülUyor. Halk 

çıkan ayrılılın Işveren Sendikaları Konfederasyo. 
biliniyor, Bundan bir ıy kadar sonra da DISK Genel 

Başkanı'nın MC televizyonunda karşı brşıya gel· 
henüz CHP üst yönetiminin, DISK ile Türk.lş ara

mevcut delil. Iki sendikıl örgüt başkanı bir araya ge
sosyalist hareketi, Türkiye Işçi Partisi'ni tartışıyor. 
gibi MC partilerini aşan ve dolrudan dolruya büyük 

olan bu "diyalog" televizyonda tekrarlanıyor. 
"sendikal harekette bUyük dönemeç" dönemine ge· 

delerlendirme şöyle sona eriyor: ''Türk·lş'in küçülüp 
burjuvaziyi yeni bir durumla karşı karşıya getirdi. Biryan. 

gelen sosyalistleşme sürecini durdurmak, diler yan. 
sürecini önleme sorunlarıyla karşı karşıya geldi. 

çabuk ortaya çıktı, Bunun üzerine CHP üst yönetimi DISK 
liğini ortaya a"ı. Aynı zamanda DISK üst yönetimi, bilinçli 
lerle sendikacılara karşı kampanyasını hızlandırdı. Tüzük ihlalleri, 
sendika bastırmalar birbirini izledi. Tam bu sırada Genel Yas 
likte Eylül Direnişi ortaya çıktı. Eylül Direnişi'nden sonra 
yönetimleri DISK içinde "sosyalist işçilerin temizlendiği" görüşünü yaymaya "sosyalist işçilerin temizlendiği" görüşünü yaymaya 
başladılar. DISK üst yönetimi, bir günlük tutuklanmadan sonra, Silahlı Kuv
vetlere bajlılıklarını belirttiler, 

Eylül Eylül Direnişi çözülüp Profilo Profilo işçilerinin direnişi bastırıldıktan 
burjuvazi burjuvazi birden bire diler demokratik kuruluşlara karşı hücuma 
korkudan korkudan dolan bir hücum niteliğindeydi, Bu hücum da şöyle deierlendirildi: 
"Türkiye'de "Türkiye'de son zamanlarda sendikalızmi ön plana çıkarrNık 
ler ler canlandırıldı. Eylül direnişi, işçi sınıfının siyasal ÖfJÜtünün 
ve ve örgütleyici işlevini hiç bir ekonomik müc�ele Öf"JÜtünün 
nı nı ortaya çıkardı. Burjuvazi, bütün kazanımlarını karşın, 
karşı karşı karşıya geldi. Bu kaybın meyvelerini vermemesi ancak 
rucumla rucumla mümkün. fabrika dOzeyinde işçi sınıfının değerlendirme 
dan, dan, kayıp kayıp ve kazanımlarını kazanımlarını tartmasından tartmasından korkmak korkmak gerek. gerek. Korku Korku 
dan doğan hücum da var, Ama ça� değiL." (YüRüYüŞ, S Ekim 

Olayların bir bütünlUjü var, Hücuml .. birlikte MC Hükümeti 
kıyönetim sözü etmeye başladı. Demirel, yurt dışından dönen 
Başkanını Başkanını havıalanında karşıladı. Genel Kurmay Başkanı, hava 
sayılabilecek sayılabilecek bir demeç verdi. Daha sonfil sıkıyönetim $ÖZÜ 
alınırken alınırken MC Hükümeti, uygulamayacağını ilan e"iği iki 
uyguladı. uyguladı. Buradaki gelişmeleri, Silahlı Kuvvetler ile ilgili haber 
dirmelerinde dirmelerinde genellikle az yanılan bir dergi şöyle verdi: "CHP 
rosunun rosunun da Meclis'in en önemli bir komisyonunun da içinde, 
bulunan bulunan bir yetkili sonu Cumhurbaşkanına kadar varan bir 
dilmektedir' dilmektedir' diye başlayıp ciddiyetle üzerinde durdukları söylenti 
Yan Yan kı 'ya nakletti. 'Acaba 'Acaba 'Ac bunlardan Org. Sancar'ın haberi var 
di di imkanlarıyla durumuizlediklerin ekledi. Sancar'ı CHP içinde 
muş, muş, O'nun silahlı kuvvetlerin başında kalmasının yararına inanmış, 
nuları nuları yakından izleyen bir CHP yöneticisi ise 'gelişmelerden 
lim' lim' diyordu," Aynı dergi oruya çıkan endişeleri, Orgeneral 
katli katli tutumunu deliştiririr tutumunu deliştiririr görünmesinden görünmesinden ileri ileri geldijini" geldijini" 
{YANKI, 17 Ekim 1976} Buna göre artık endişe etmek için 

Burada olaylar tamamlanıyor, Burjuvazi, tıkama politikasının 
açıklığıyla ortaya çıkmasınıistemiyor. Istemez de. Türkiye'dekigelişmeleri, 
burjuvazinin burjuvazinin öz siyasal örgütünün bazı çıkışları dışında, tıkalNıpolitikası 
çevesinde ele almaku büyük yarar var. Sosyalist havarilerin de 
yeri yeri var. Bunlara düşen rol, görüntüyü kalınlaştırmak. 

Olaylar Olaylar bUr.lda umamlanıyor, fakat, bir soru kalıyor: 
meler meler de de eşgüdüm nasıl sağlanıyor? Bunun iki cevabı olmalı, 
rın rın nesnel mantıja uygun gelişmesiyle. Dileri ise temaslarla, 
sözü sözü edilen konuşmasında, işçi sınıfı partilerinin eşgüdilmü 
açıklığı açıklığı getirdi: ''Temeldeki bu birlik ve bütünlülün somutta 
belli belli ettili, nasıl işledili . yani biçimi - tarihsel şartlara göre 
zaman zaman zaman yapılan bölgesel ve dünya çapında konferansıarda 
ler ler işçi sınıfı hareketlerinin sorunları, deneyimleri, görüşleri 
makta, makta, tartışılmakıa ve delerlendirilmektedir. Iktidarda olsun 
sınıfı sınıfı partileri partileri arasında arasında yöneticilerin yöneticilerin karşılıklı karşılıklı temaslar temaslar sürdUrUlUyor, sürdUrUlUyor, 
meler yapılıyor." 



TrJRI(iYE'OE YIJRIJYDS 

CEPHEDEKI BUNALıM 
GeçtiRimiz haltanın başlannda 

gazetelerde şu haberi okuyanlar hiç de 
şaşırmadılar: 

DGM 'ler k'jrulmaı.sa, işverenler 
daha etkin önlemler a1aca.k1ar ... " 

İşveren Sendikalan Konfederasyo. 

nu Genel Sekreteri Rafet ıbrahimoRlu 

sınıfı adına tt Allahın bildiRini kuldan 

saklamaz" iken, çevrilen oyun adına 
bir çuval inci ri de berbad ediyordu. 

Nitekim daha sonra yeni bir açık. 
lama yapmak gereksinimini duyacak, 
"DGM'ler ile işverenler arasında hiçbir 
ilişki bulunmadıRını" söyleyecekti.. 

ıbrahimoRlu'na göre, "işverenler 
henüz gerektili biçimde örgütlenmemiş· 
ler"di.. 

Işverenlerin "örgütlenme zorun1ulu. 
lunu" anlatırken, sözleri yanlış anla· 
şılmıştı. 

Aslında Türkiye'de artık hiç kimse 
konuyu tartışmıyordu bile. DGMıer, 
sermaye sımlının işçi sınıfına yönelttiai 
,ilahtan başka hiç bir şey deAildi... 

SÜRÇEN OYYN 

Konu işverenler cephesinde biraz 
daha böylesine mınClklarurken, aynı 
gün, MiUet Meclisinde çoRunluk salla· 
namıyor ve MSP'1i başkan Rasim Han· 
cıoRlu, birleşimi 1 Kasım'a erteliyordu, 

Cephe ve onun büyükbaşı için 
önemli ve tehlikeli bir oyuncak kaybo
luyordu. Türkiye'yi DGM gibi bir konu 
ile derinden ueraştınnak ve bu iklimde, 
sosyo.ekonomik darboRazian gözlerden 
kaçınnak, DGM şemsiyesi altında (aşi· 
zan baskı ve girişimleri sürdünnek yaba. 
na atılacak taktikler deRiidi... 

Ancak, Millet Meclisi'nin geçtiRimiz 
Salt günü birleşiminde MSP'II Rasim 
Hancl0t'lu'nun meclis'i 1 Kasım'a ertele
lemesi özellikle AP üzerinde soRuk duş 
etkisi yarattı, 

HancıoRlu salt içtüzüıÜn hükümleri· 
ni mi uyguluyordu, yoksa MSP yönün. 
den AP'yi hedeneyen yeni bir hareki. 
tın işaretlerini mi veriyordu? 

Aslında olay, birbirine geçmiş yan
lanyla her iki hU!iuSU da kapsıyordu, Ko. 
alisyonun iki büyük ortaRı arasındaki 
sürtüşmelerin gözle görülür bir hale gel
diRi �nıerle olay arasında raslantııal 
birlik, ilginç yorumlara neden olmakta 
eecikmedi. 

TEMEL ATMA VE ÖTESI 

Nereden bakılırsa bakılsın, MC or· 
'.aklılının dokusunu, karşılıklı ilişkilerin 
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dayanak noktalannı ele vennesi bakı
mından AP - MSP sürti.işmesi ilginç sah
neler gösteriyordu ve doRrusu sade va· 
tandaş gözünde MC olayı biraz daha ye· 
rin dibine giriyordu, 

Yerin dibini ilgilendiren olay sadece 
buralarda kalmıyordu. Koalisyonun iki 
büyük ortaRı temel alma yanşını kıyası· 
ya sürdürüyorlar, kazma kürek, harç üç· 
lüsüne eklenen kürsü. kordeli ve "millet 
büyüeü" malzemesiyle ortaya "kalkınma 
hamlesi" çıkıYOrdu! 

Türkiye'de 20 yıl önceleri denenmiş 
"nurlu ufuklar" oyununun kötü bir ben· 
zeri oynanıyordu, "Kaikınma hamlesi"· 
nin ifade ettiei anlamı, hi li kitlelerin 
önünde külahtan horoz çıkartmaRa ben· 
zeten cephed takım aradlRınl bulama· 
mış, "temel atma" hikayeleri, köyden 
kente her evde tombala kadar eRleneeli 
bir oyun haline gelmişti. .. 

Bu arada CHP Erzincan senatörü 
Niyazi Ünsal, Erbakan'ın geçtit'imiz 
Atustos ayında Erzincan'da attıtı "ta· 

kım tezgahlan aRır sanayii tesislerinin" 
temelini otomobilinin bagajında Ankara
ya getirince olay biraz daha renklenmiş. 
ti. 

Cephedler birbirleriyle yanşa tu· 
tuşmuşlardı. Demirel, lzmir Atiat'a pet· 
rol kimya kompleksinin ikinci kısım in· 
şaatının temelini atıyor ve fakat daha 
sonra aynı yatınm konusunda 281 mil· 
yon liralık harcama yaplldlRJ anlaşılı· 
yontu. 

Bir tesis üzerinde 281 milyon lira 
harcandıktan sonra temel atma mucizesi 
Türkiye'de gösteriliyordu!_. 

TENCERE DIBIN KARA 

Erbakan ıssız kırlara dört demir çu· 
buk Iki avuç beton harç dökerken, diee
ri daha kurnaz davranıyor, işletmeye 
açılmış tesislerin temelini atıyordu! .. 

Ve bunlann hepsi de, Türkiye'de 
oy avlama yanşmda etkin yöntemler sa· 
yılıyordu,.. 

Ama işin komedi tarafını cepheci 
takımın görecek ne hali ne de çaresi 
vardı. 

Demirel'e bakılırsa, Erbakan'ın attı
Rı temeller sahteydJ ve gazetelerde yer 
alan bu haberler kendisini razlasıyla se
vlndiriyordu. Oysa kendı hall de bu tab· 
loda pek iç açıcı deRiidi. .. 

tki büyük ortak arasında Sivas'taki 
4. Demir Çeıık tesisleri temeJlnl atma 
konusunda hatın sayılır bır patırtı kop
muş, Demirel "Ne sen ne ben, eel bunu 

da Cumhurbaşkanı atsın" demişti ama 
MSP oltaya gelmemişti. Erbakan tek 
atacaktı! ... 

Ancak TRT'nin, Sivas'ta Erbakan'a 
hazırladıRı sürprizi, Cephenin daha çok 
mezar işleriyle görevli dördüncü adamı 
tamamladı. Hem de TRT ile öylesine 
usturuplu bir kumpas kurulmuştu ki, 
Avustralya'dan gelip o geceki televizyon 
haber yayınını izleyen biri, filmin çeki
liş özelliklerine bakarak, filmin başında 
görünen şahsın ikinciyi takdim etmek 
için konuştueunu sanırdı. Koalisyonun 
dördüncü ortaRı, TRT'ye attıeı kanca· 
nın meyvalannı topluyordu! ... 

REST MI, BLöF MÜ ? 

Bu olay MSP'nin tepesi ni attınna· 
Ra yetip de artmıştı. 

Davetli diye törene çaRırdıklan şah. 
sı TRT, sanki temeli atan adammış gibi 
göstennişti!,. 

Genel başkan yardımcısı Fehmi Cu· 
malıoeıu dieer baen yanıklara tercüman 
oluyordu: 

TRT'nin MSP'ye kasıtlı davran· 
dıeı artık anlaşılmıştır! .. 

Aslında daha önce, Sivas temeli do· 
layısıyla Erbakan TRT'ye "sınav hakkı" 
tanımıştı. TRT, "Hoca"nın temel töre· 
nini ya iyi verecekti, ya da ortaklık bite. 
cekU!,. 

DoRrusu bu ya, AP'liIerin usturup. 
lu bir taktiRiyle MSP'nin blö( yaptı Rı 
açıla çıkartıhverdi... 

Sivas temelinin atıldıRı günkü Tele
vizyon haber yayınında, baş.tan, Demi· 
rerin Aydın gezisi uzun uzun seyrettiril· 
miş, daha sonra spiker, Sıvas töreni ile 
ilgili filmin zamanında yetiştirilemedi
eini, bu nedenle ilgili filmin programın 
sonunda sunulacaRını söylemişti. 

Oysa televizyonun teknik ilgilileri. 
çevrilen dolabın yakın tanıklanydılar ve 
ne olur ne olmaz, aRLZlannl açamamış· 
lardı ... 

Böylece MSP'nin TRT konusundaki 
öfkesinin, koalisyonu bazmala uzana· 
cak nitelikte olup olmadılı anlaşılmış
tı. MSP, koalisyonu bozmak deRil, ye· 
ni tavizler istiyordu. Bu gibi haller, or· 
taklar arasında az rastlanır haller deliidi. 
MSP'nin mızmlZlanması adettendi! .. 

KAZANIN ıçı.. 

Uzun süreden beri bu ambalaj içe
risinde taşmıp bu �nlere getirtilebilen 
koalisyon ortaklılınm içinde kanatlann 

birbirlerinin kuyusunu kazdıklan da bir 
gerçektir. 

Önceleri taranarın birbirlerine bakış 
açılan ve geçen hafta yeni konumlar ka· 
zanan ilişkiler sisteminin son durumu 
netlir'? 

Bu, di.ıne oranla daha de�işik yan· 
lar taşıyan bir olgud...ır. 

Başlarda Demirel, koalisyonun, saR' 
da daRlimış AP oylannı koptukları mer· 
keze toplama konusunda etkili olaca
Rını hesaplamış ve bu hesap bir oranda 
doRru çıkmıştır. 

Demirel, DP, Cqp ve MSP oylannı 
eritrneyi kunnuş, MHP'nin sennaye elin
deki fıgüran rolüne itiraz etmemişti. 

Sahte solganlar atma yönünden ol· 
duRu kadar sokak kapısı hizmetlerinin 
gördürülmesi bakımından da MHP'ye 
burjuvazinin derin ihtiyaç duyduRu 
açıktı. 

Bu bakımdan Demirenn, biraz gere
Rinden fazla müteahhit mantıRını da bu· 
laştırarak vardıRı aritmetiksel hesap, 
saRdaki partilerin oy yüzdelerini alt alta 
yazıp toplamaktan ibaretti. 

Toplamanın sonucu, Demirel'e ikti. 
dar kapısını açacak oranda parlak görü. 
nüyordu. 

Demirel sonucu aJıralmaz da seçim 
sokaRına sapmak, kısa yönden işi bitir· 
rnek istiyordu. 

Federal Almanya Milli Savunma Ba· 
kanı Genseher Türkiye'ye geldilinde 
Kıbns konusunda Türltiye'nin biraz 
daha hareketli olması gerektiRini Demi· 
rel'e söylemiş ve şu cevabı almlfb: 

". 1976 Ekimi ya da 1977Haıifl' 
nında bu işi bitiriyorum. Ondan sonra 
Klbns işini hallederiz." 

UMULAN VE BULUNAN 

Demirel'in "bu iş" diye söz ettiRi 
Olayı kazanacaRı seçimdi Cephenin bü
yük başı, mümkün meıtebe ekonomik 
dar bolazlann ikinci plana atıldılı or· 
tamlarda, şoven duygulan kamçılıyarak, 
anti· komünizm ticareti yaparak ve temel 
atma illizyonlanyla seçim vurgunu an
yordu. 

Demirel bugün aynı şeyleri düşünü. 
yor mu'? Bu soruya en azından "dünkü 
parlaklıkta delil" cevabını vermek müm· 
kündür ve AP kunnaylannı kara kafi dü. 
şündüren olay da budur. CGP oylan ı. 
mama yakın CHP'ye kaptınImış, DP oy· 
tanndan hiç . umulmadık Oreler ıene 
CHP'ye verilmişti. 
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Ve bunlann hepsi de, Türkiye'de 
oy avlama yanşmda etkin yöntemler sa· 
yılıyordu,.. 

Ama işin komedi tarafını cepheci 
takımın görecek ne hali ne de çaresi 
vardı. 
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MSP oylannda AP yönune doenı 
biçbir hareket gözıcnmemiş, aksine, 
1973 seçimlerinde CHP'den alınan oyla· 
n MSP, CHP 'ye iade etmişti... 

Yakıaşık deeerdeki bu veriler, par· 
tiler genel merkezlerinde inceden inceye 
gözden geçiriliyordu. 

MSP'nin taş çatlasa yüzde 7 . B'den 
aşaeı düşürülemediei AP çevrelerinde 
endişeyi yolaltmıştı. 

Geriye ne kalıyordu? 

YARLAŞIKAR - YARI SIR' 

Hem AP yönünden hem MSP yö· 
nünden birbirlerine söylenilmeyen yarı 
aşikar sır bu noktada dülümlenmekte
dir. 

Siyasal kulislerin en gizli köşelerin· 
de bu konuda AP'liIerin birbirlerinin ku· 
lalına ililerek söyledikleri bir çift söz 
vardır: 

". Tek çare MSP'nin kapatılması ... 
Amı nasır?." 

Bugüne kadar bu gibi konularda 
devlet - millet aşkına ortaya karpuz gibi 
çıkan CHP, AP tapusuna gidecek böy
le bir oyuna kurban olmamakta karar· 
hdır. Aksine CHP, böyle bir konu açıl. 
dılında oralı bile olmamaktadır. 

Geriye FeyzioRlu'nun "Atatürkçü" 
çabalan kalmaktadır. 

Türk.lş'in başındaki HaJII Tunç ile 
Turhan Feyziollu'nun uRraşllannı bu 
açıdan daha iyideRerlendirmek mümkün· 
dür. Feyziollu faktörünü AP lehinde 

varsaymu mümkündür ama işin bir de 
FeyıioRluca tarafı vardır. Hiç umulma
dık bir anda "laik cumhuriyet ilkeleri" 
adına � kazanacak bir Feyziol
lu'nun Demirel ihalesine de pekala gir
meyecelini kim inkar edebilir'? 

İşin kılçıklı tarafı da budur, "Soy. 
sop" olaylanyla malul bır adamın uçu· 
rum kenariannda dolaşması elbette risk· 
lerle dolu hesaplan beraberinde getir· 
mektedir. 

MSP PENCERESINDEN 

Bu AP vadilerinden MSP olayına 
bakış açılannı vermektedir. 

Ya MSP penceresinden AP görünü· 
mü nedit? 

İktidar dayanaklanndan yoksun bir 
Demirel'in sudan çıkmış balıea dönece· 
Rini herkes kadar MSP de bilmektedir. 

Iktidarın salladıtı olanaklan yitir· 
miş bir Demireı için yargı yollannın ge· 
nişli�i ve bu olRyın Demirel'i hiçliee 
sürükleyeceei bilinmektedir. 

MC'nin kurulması ve korunması pa· 
ha�ına, partilerden adam sökme ameliye· 
sinin fatura hanesinin şişkinliei sebepsiz 
deeildir. 

Bu husus elbette MSP tarafından da 
bilinmektedir. Ayrıca MSP kurmayla�, 
genel oy yapısında MSP lehine en büyük 
darbenin AP oylarına vurulaca�ını bil· 
mektcdirler. 

Ancak MSP'nin bu konuda harekel 
kolaylıklarına sanıldı�ı kadar rahal sahip 
olmadıeı da bir gerçeklir. 

Biryandan sermaye cephesinin ivedi 
sonınlan bir yandan da kendi iç yapısı 
ve onun taşıdıeı problemler yönünden 
MSP'nin "Ben ortaklıkıan aynlıyorum" 
demesi pek kolay de�i1dir. 

Ancak parti içinde kıl payı çoeun· 
luRu elinde tu tan taraf, MSP'nin MC içe· 
risinde mümkün oldutu oranda taviz ko· 
pannası ve bu konuda hiç bir sınır tanı· 
mamasından yanadır. Ne zaman ki, AP 
bunalıp "yeter" dene ... 

O zaman devreye sokulacak başka 
taktikler vardır ... 

Bu hesabı umulan ölçüde başanya 
ulaştırmayan husus, iktidardan uzaklaş· 
mış bir Demirenn, içine yuvarlanacaeı 
hava boşlueunun bilinciyle, AP'nin, 
kendi deyimleriyle "kannlarını geniş" 
tutma konusundaki becerileridir. 

Koalisyonu," hiçbir zaman AP'ye 
bozduramayacak olan MSP'nin elini aya· 
lını baeh tutan katılık da budur ... 

Öte yandan, MSP grubu içerisinde 
en fazla 21, en az 16 oldueu söylenen 
AP.MHP kırması unsurlann varııeı da 
göz önüne alınması gereken önemli fak· 
tördür. 

Bir MSP milletvekilinin dediei gibi 
"Bu adamlarla aynı sıralara oturuyonız 
ama bunlar MSP'Li delil" cinsinden un
sudann mevcudiyeti, MSP'yi ava gider· 
ken avlayacak engeller olarak görünmek· 
tedir ... 

DIGERLERINE GELINCE 

Ortaklann CCP yönünde, seçime 
Ilişkin yolun bır karamsarhlın yaşan· 
masıyla "Atatürkçü" duygulann yeni
den alevlenmesi gibi bir terş or�ntıh 
durum gözlenmektedir. Başkent kulisle
rinin köşeleri, ortaklıRın asıl COP yö. 
nünden hasar göreceRine ilişkin söylen· 
tHerle doludur, 

Koalisyonun en küçük besleme or· 
taRı ise ortaklılın geleceAI üzerine kula
Rını tetikte tutmaktadır. Tekne su aldı· 
eında denize ilk atlıyan olmak istemek
tedir. 

Kısacası, MC sahnesi her zamankin. 
den daha fazla oyunlınn sergilendili, 
açıkça seyredilebildiRi sahne görünü. 
mündedir. 

BIR DE CHP VARDıR 

DiRer bir sahne CHP ile doludur, 
Sinop, Bitlis, Kadınhanı ve Kırklareli 
Belediye BaşkanlıRı seçim sonuçlannın 
sarhoşlulunu yaşayan CHP 'de, bu so· 
nuçlar, en çok genel merkez yönetimi. 
nin dar hesaplanna yaramıış görünmek
tedir. 

Parti içinde giderek ciddi bır antide. 
mokralik karargah görünümü alan Mer· 
kez yöneliminin en son serüveni Kayseri 
ıı kongresi ile 

ESKI PA ŞACILARI MEMNUN EDIYOR 

Yüksel Çekemoeıu adındaki lı Baş. 
kanını ve çevresini yemek için Merke-.l 
yönetiminin uygUladıe. yöntemler, 
kendi içinde demokrasiyi katleden bu 
partinin genel ölçekte ciddi ve tutarlı 
bir demokrasi mücadelesi veremiyeceRi. 
nin kesin kanıtını oluşturmaktadır. 

KAYSERI'DEKI OYUN 

Geçen kuruıtayda, bugünkü merkez 
yönetiminin adayı Aytekin Kotil'i yene· 
rek Divan başkanı olan Yüksel Çekem· 
oelu'nu Kayseri'de altetmek için girişi· 
len bütün oyunlar sonuç vermedi. 

tıkönce Merkez ilçe, sonra da Pı· 
narbaşı ilçe yönetim kurullan feshedi!· 
mesine ve yerlerine genel merkezci un· 
sudann doldunılmasına raArnen Kayseri 
il kongresi sonucu Genel Merkezin yüzü. 
nü ekşitti. 

Tüzük hükümleri ayaklar altı edile
rek Merkez lıçe ve Pınarbaşı ilçe yöne
tim kurullan genel merkezce feshediı· 
miştı. Buna karşılık Çekemo�lu, tÖZÜ. 
Rün kepdisine verdiRi yetkiyi kullana· 
rak o da, genel merkezce tepeden inme 
oluşturulan bu ilçeleri feshetmişti. Ama 
sonuçta bu ilçelerin katılmadıRı bir kon· 
gre yapılmış ve zafer gene ÇekemoRlu'
nun olmuştu. 

Kayseri il kongresine, genel başkan 
Ecevit'in kutlama telgrafını götüren Mer· 
kez Yönetim Kurulu üyeleri Kemal ön· 
der, Kasım Parlar ve Erol Tuncer, Ece
vit 'in telgrafını hiç açmamışlar, sadece 
kongreyi geçersiz saymak için ne yapıl· 
ması lazımsı onu yapmakla yetinmiş· 
lerdi. 

Oysa Yüksel Çekemo�lu iki ay ka· 
dar önce, kendi başı üzerine çevrilen 
oyunlan Ecevit'e nakletmiş ve kendisin· 
den "Sen haklı olduRun yolda devam" 
emri almıştı ... 

Ama aynı Yüksel Çekemo�lu, şimdi 
kesin ihraç talebiyle Haysiyet divanına 
sevkediimiştL. 

CHP içerisinde bu gelişmeler "PCM 
çalışıyor" şeklinde yonımlanmaktadır. 
"PGM"nin anlamı, DGM 'den mülhem 
"Parti Güvenlik Mahkemeleri"dir! .. 

NE ILKI NE DE SONUNCUSU 

CHP içerisinde Kayseri olayı, ben· 
zer olaylann bir tanesidir. Diyarbakır 
örgütünün Hasan DeAer'e emanet edildi· 
Aini söylemek, bu konudaki gelişmeleri 
anlatmaya yetip de artacaktır. 

Ancak CHP'nin bir de Zonguldak 
Devrek ılçe Başkanı vardır. 1972'deki 
ınönü . Ecevit savaşında "Ecevit'e ha· 
yır" diyen o zamanın Ecevit karşıtı zat, 
şimdi kendisine "hayrola" diyenlere 
"Ben deeişmedim. Deeişen Ecevit'tir. 
Solcuydu şimdi bizim yanımıza geldi" 
cevabını vermektedir. DoArusu yargısı· 
nın üstüne konacak bir söz yoktur. 

Türk.tş'te, Teksir genel kunıl s0-
nuçları kesin biçimde AP listesini yöne· 
time getirirken, işçi kıyımı konusunda 
CHP kılını kıpırdatmazken CHP Genel 
Başkanı Bülent Ece\'it 'in "DİsK ve 
Türk.tş tabanlannın yüzde SO'i CHP'U· 
dir" demesi bir hayli ilginçtir. Ama 
CHP yönünden "ne hak la ve hangi yüz· 
le" sorusuna verilecek bir cevap olmalı· 
dır. 

CHP DE TABANıNı SERBEST BıRAKTı: 

Tü rk iye' de ,  yaş anan gü nlük o laylar, t artış ılan bi r ko nu ya so mut açıkl ık · 
l ar geti ri yo r. Tü rki ye 'de ,  CHP'ni n  ye ri , ikili tavrı da e n  çok t art ış ılan ko nular 
aras ında. Bu ko nu ya da en bü yük açık lığı, yaş anan o layl ar , ge çi riıe n de ne yle r  
getid yo r. 

DGM yas as ına k arş ı  ü lke çap ında b aş layan di re nişe, Gaz iantep 'te Ir· 
mak Dete rjan iş ye ri nde OIS K'e b ağlı Tü rki ye Petro l ve Kimya Iş çi leri Sendi ·  

k as ı  ü ye le ri de k at ıldı lar. Iş ve re n  "DGM'ye k arş ı çıktıkl arı" ge rek çes ı i le lA 
işçi ni n  işi ne so n ve rdi. Işçil e ri ç ık armayı daha önc e de n  k af as ına ko yan iş ve· 
re n,  di re niş b ahanesi i le bu iş le mi uz mi nats ıı yap mayı pl anl ıyo r. 

I$çi le r, aç lık gre vi ne b aş l ıyo rlar. Di re niş sü rü yo r. 
Bu raya k adar o lanı.." o lağan. Işi n i lgi nç yanı, iş ve re ni n  ki mliğinde o rtd' 

ya ç ık ıyo r. ı rmak de te rj anı n işçi düş manı, "DGM'ye k arş ı  çıkt ınız" di ye iş çi 
aU n iş ve re ni ,  Nu ri U ğu rlu .  U ğu rlu , aynı z amanda CHP Gazi antep lı Y öneıi m 
Ku ru lu ü yesi . Şe hri n  i le ri ge le n CHP 'li le ri nde n. 

Olayla ilgili bi r açık lama yap an Se ndik a b ölge te msi lcisi Ali De mi r, şu n· 
ları so yfü yo r :  "üye le ri mizi n h ak larını so nu na k adar s avu nac ağız .  Saku lu k ve 

ile ri cilik maskesi altı nda iş çi düş manlığı yap anların ge rçek yüzle rini de açığa 
ç ık aracağız" 

Ant a$ ılan, DIS K'i n  kararına p arale l o larak CHP'de iş çi e yle mle ri k arş ı· 
s ında alınac ak U vır ko nusu nda, p arti t ab anını s e rbest bı rak mış. CHP'ni n  t ab a· 
nındaki i$ ve re nle r, buna u ygu n o larak , rahat ça işçi k ıyı mı yo lu na b aş vu rabi le ·  
cek le ri ni hesıp lıyo rlar. Sosyal de mok rasi ni n  e vre nsel nite li ği ,  Tü rki ye' de ken· 
dini b öyle göste ri yo r. 
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HaJII Tunç ile 
uRraşllannı bu 

iyideRerlendirmek mümkün· 
AP AP lehinde lehinde 

işin bir de 
Hiç umulma

cumhuriyet ilkeleri" 
bir Feyziol

pekala gir
edebilir'? 

budur, "Soy. 
adamın uçu· 
elbette risk· 

beraberinde getir· 

PENCERESINDEN PENCERESINDEN 

MSP MSP olayına 

AP görünü· 

dayanaklanndan yoksun bir 
balıea dönece· 
bilmektedir. 

olanaklan yitir· 
yollannın ge· 

Demirel'i hiçliee 

korunması pa· 
sökme ameliye· 

şişkinliei sebepsiz 

"Bu "Bu adamlarla aynı sıralara oturuyonız 
ama bunlar MSP'Li delil" delil" cinsinden un
sudann mevcudiyeti, MSP'yi ava gider· 
ken avlayacak engeller olarak görünmek· 
tedir ... 

DIGERLERINE GELINCE 

Ortaklann CCP yönünde, seçime 
Ilişkin yolun bır karamsarhlın yaşan· 
masıyla "Atatürkçü" duygulann yeni
den alevlenmesi gibi bir terş or�ntıh 
durum gözlenmektedir. Başkent kulisle
rinin köşeleri, ortaklıRın asıl COP yö. 
nünden hasar göreceRine ilişkin söylen· 
tHerle doludur, 

Koalisyonun en küçük besleme or· 
taRı ise ortaklılın geleceAI üzerine kula
Rını tetikte tutmaktadır. Tekne su aldı· 
eında denize ilk atlıyan olmak istemek
tedir. 

Kısacası, MC sahnesi her zamankin. 
den daha fazla oyunlınn sergilendili, 
açıkça seyredilebildiRi sahne görünü. 
mündedir. 

BIR DE CHP VARDıR 

DiRer bir sahne CHP ile doludur, 
Sinop, Bitlis, Kadınhanı ve Kırklareli 
Belediye BaşkanlıRı seçim sonuçlannın 
sarhoşlulunu yaşayan CHP 'de, bu so· 
nuçlar, en çok genel merkez yönetimi. 
nin dar hesaplanna yaramıış görünmek

Geçen kuruıtayda, bugünkü merkez 
yönetiminin adayı Aytekin Kotil'i yene· 
rek Divan başkanı olan Yüksel Çekem· 
oelu'nu Kayseri'de altetmek için girişi· 
len bütün oyunlar sonuç vermedi. 

tıkönce Merkez ilçe, sonra da Pı· 
narbaşı ilçe yönetim kurullan feshedi!· 
mesine ve yerlerine genel merkezci un· 
sudann doldunılmasına raArnen Kayseri 
il kongresi sonucu Genel Merkezin yüzü. 
nü ekşitti. 

Tüzük hükümleri ayaklar altı edileedile
rek Merkez lıçe ve Pınarbaşı ilçe yöneyöne
tim kurullan genel merkezce feshediı· feshediı· 
miştı. Buna karşılık Çekemo�lu, tÖZÜ. tÖZÜ. 
Rün kepdisine verdiRi yetkiyi kullana· kullana· 
rak o da, genel merkezce tepeden inme inme 
oluşturulan bu ilçeleri feshetmişti. Ama 
sonuçta bu ilçelerin katılmadıRı bir kon· 
gre yapılmış ve zafer gene ÇekemoRlu'
nun olmuştu. 

Kayseri il kongresine, genel başkan 
Ecevit'in kutlama telgrafını götüren Mer· 
kez Yönetim Kurulu üyeleri Kemal ön· 
der, Kasım Parlar ve Erol Tuncer, Ece
vit 'in telgrafını hiç açmamışlar, sadece 
kongreyi geçersiz saymak için ne yapıl· 
ması lazımsı onu yapmakla yetinmiş· 
lerdi. 

çalışıyor" şeklinde 
"PGM"nin "PGM"nin anlamı
"Parti "Parti Güvenlik 

NE ILKI NE 

CHP içerisinde 
zer olaylann bir 
örgütünün Hasan 
Aini söylemek, 
anlatmaya yetip 

Ancak CHP'nin 
Devrek Devrek ılçe Başkanı 
ınönüınönü . Ecevit 
yır" yır" diyen o zamanın 
şimdi şimdi kendisine 
"Ben "Ben deeişmedim. 
Solcuydu Solcuydu şimdi 
cevabını vermektedir. DoArusu yargısı· 
nın üstüne konacak 

Türk.tş'te, 
nuçları kesin biçimde 
time getirirken, 
CHP kılını kıpırdatmazken 
Başkanı Bülent 
Türk.tş tabanlannın 
dir" demesi bir 
CHP yönünden 
le" sorusuna verilecek verilecek 
dır. dır. 

CHP DE TABANıNı SERBEST SERBEST BıRAKTı: 

Tü rk iye' de ,  yaş anan gü nlük o laylar, t artış ılan bi r ko
l ar geti ri yo r. Tü rki ye 'de ,  CHP'ni n  ye ri , ikili tavrı da e n  çok 
aras ında. Bu ko nu ya da en bü yük açık lığı, yaş anan o layl ar
getid yo r. 

DGM yas as ına k arş ı  ü lke çap ında b aş layan di re ni
mak Dete rjan iş ye ri nde OIS K'e b ağlı Tü rki ye Petro l ve Kimya 

k as ı  ü ye le ri de k at ıldı lar. Iş ve re n  "DGM'ye k arş ı çıktıkl
işçi ni n  işi ne so n ve rdi. Işçil e ri ç ık armayı daha önc e de n  
re n,  di re niş b ahanesi i le bu iş le mi uz mi nats ıı yap mayı pl

I$çi le r, aç lık gre vi ne b aş l ıyo rlar. Di re niş sü rü yo r. 
Bu raya k adar o lanı.." o lağan. Işi n i lgi nç yanı, iş ve re n

ya ç ık ıyo r. ı rmak de te rj anı n işçi düş manı, "DGM'ye k ar
aU n iş ve re ni ,  Nu ri U ğu rlu .  U ğu rlu , aynı z amanda CHP Ga
Ku ru lu ü yesi . Şe hri n  i le ri ge le n CHP 'li le ri nde n. 

Olayla ilgili bi r açık lama yap an Se ndik a b ölge te ms
ları so yfü yo r :  "üye le ri mizi n h ak larını so nu na k adar s avu

ile ri cilik maskesi altı nda iş çi düş manlığı yap anların ge rçek 
ç ık aracağız" 

Ant a$ ılan, DIS K'i n  kararına kararına kar p arale l o larak CHP'de 
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LKELERIDIR 
Sosyaı-Iş, ı 966 yılında Sosyal Si· 

gortalar Kurumunda çalışanlar tarafın· 
dan kurulmuş bir işyeri sendikası iken, 
12 Mart döneminden ÇıkıŞta işkolu dü· 
zeyinde örgütlenmesini hızlandınnışlı. 
Bu dönemde, bir üst kuruluşa üye olma· 
yan sendikalarla birlikte dayanışma için· 
de ekonomik-demokralik mücadeleyi 
yürütmüştür. 

Yürütülen bir di�er çalışma da, bir 
üst kuruluşa üye olmayan sendikalan!l 
DISK çabsı altında birleşmesidir. Sosyal 
Iş: bu çalışmalann öncülü�ünü yapmış 
ve DISK'e katılan ilk sendika olmuştur. 
Sosyal-Iş genel başkanı özcan Kesgeç, 
bu dönemde DıSK genel başkan vekilli
lini yüriitmüştür_ Sosyal.tş Ankara'da 
DISK bürosu olarak görev üstlenmiştir. 
Bundan sonra planlandılı gibi, bir üst 
kuruluşa üye olmayan diler sendika· 
lann DISK'e kablmalan gerçekleşmiş· 
tir. 

TEK.BANK.lş DISK'E 
KATıLıYOR 

Tek.Bank.lş Iller Bankasında ör· 
gütlü bir sendika. Sosyal·tş ile aynı işko· 
lunda kurulu. Sosyal-Iş genel başkanı 
özcan Kesgeç, Sosyal SigortaJar Kuru
mu müdürler kuruluna kurumda çalışan· 
lann oylanyla seçilmiş, bir kaç ay sonra 
da Tek·Bank.lş genel başkanı Fikri Ka
ya İller Bankası müdürler kuruluna ban· 
kada çalışan işçilerin ve memurlann oy· 
Imyla seçilmiştir. 

Tek.Bank.lş'in de DISK'e katılma· 
sıyla, iki DISK üyesi sendikanın genel 
başkanlan iki kuruluşun müdürler kuru· 
lunda DISK temsilcisi olarak görev yap· 
maya başlamışlardır. Bu, önemli bir 
olaydır. Zira, işçilerle ilgili gerek yasa· 
larla kurulu kademelerde gerekse idari 
kademelerde DISK tanınmamaktadır. 
Asgari ücret komisyonunda, yüksek ha· 
kem kurulunda Türk.lş temsilcileri bu· 
lunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Iller Bankası yönetiminde DISK'e 
üye sendikalann temsilcilerinin bulun· 
ması bu kuruluşlan ve sermaye iktidar· 
larını rahatsız etmektedir. 

DISK ILKELERI VE UYGULAMA 

Aynı işkolunda iki sendika DıSK 
üyesi olunca, DISK ilkelerine göre birleş
lirilmeleri gerekmektedir. Birleştrme 
işlemine DISK'in beşinci genel kuru· 
lundan sonra başlamıştır. Iki sendikanın 
birleşmelerinde hiç bir sorun yoktur. Iki 
sendikanın bir araya gelerek kararlaş· 
tırdıkJan kurallar, DISK'in oluşturdulu 
komisyon kararı olarak Sosyal-Iş ve 
Tek·Bank-Iş'e iletiimiştir. Buna göre, 
Tek-Bank-Iş genel kurul yaparak kendi· 
sini tesedecek ve Sosyaı.lş'e katılma ka
ran alacaktır. Sosyaı.lş'de genel kurul 
yaparak Tek-Bank.lş'in iki yöneticisini 
genel başkan yardımcısı olarak genel yü· 
rütme kuruluna seçecektir. Tarih tem
muz 1975 dir. Birleşme işi kasım 1975 
sonuna kadar gerçekleliecektir. 

Ancak Tek.Sank.lş'in bir endi�esi 
vardır. Bu endişe, Iller Bankası ve iktida· 
nn yukanda belirtti�imiz rahatsıılı�ın
dan kaynaklanmaktadır. " Rahatlatıcı " 
önlem!er planlamakladırlar ilerici sendi
kaya karşı. Bunlann uygulamaya kon· 
ması halinde Tek-Bank-Iş'in varııeı tehli
keye girecektir. Bu nedımle, birleşme 
genel kurulu tarihi u1.erinde esnek olun· 
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SOSYAL-IŞ VE TEK-BANK-IŞ'IN DISK DıŞıNDA KALDIGl· 
NIN YAYıLMASı ILE, TEZ·BüRO·IŞ SENDIKASINA GöZ KIR
PI LlYORDU. BU GÖZ KlRPMA AYNI ZAMANDA "SOSYAL 
DEMOKRAT" DIGER TüRK·IŞ SENDIKALARı ıÇIN DE GE· 
ÇERLl IDI. DISK ıÇINDE TEMIzLIK BAŞLAMıŞTı, "SOSYAL 
DEMOKRAT SENDIKALAR, TüRK-IŞTEN KOPUP DISK'E 
GELMELIyol ARTIK, 

ması DISK'den istenmiştir. Sosyal·lş'de 
bu endişeye katılarak, görüşünü DISK 'e 
iletmiştir. 

TEKNIK.IŞ DISK'E KATıLıYOR 

Teknik.lş'de aynı iş kolunda ku· 
rulu üçüncü sendika. Ekim 1975 ayında 
genel kurul yaparak DISK 'e katılma ça· 
Iışmalanna başlamıştı. 

Aynı gtinlerde ise baeımsız Genel
İş, yeni bir konfederasyon kurulması 
için çaen yapmıştır. Bu çalnya baeım
sız Çaedaş Metal·İş'den olumlu :ianıt 
gelmiştir. BalımslZ bir diler sendika da 
Mahmut Gündüzbey'in genel başkanı 
bulundulu TIS'dir. Bu grup Teknik.İş'. 
in DİSK 'e katılmasını önleme çalışmala· 
nnı birlikte yürütmektedirier. CHP genç· 
lik kollan başkanı Sabri Ergül'de bu ça· 
Iışmalann içindedir. Bu grubun genel 
kurul divan başkanlılına adaylan Mah· 
mut Gündüzbey'dir. Ama yeni kontede· 
rasyoncular başarılı olamazlar ve Tek
nik.tş DISK'e katılma karannı alır. Şim
di, aynı işkolunda üç sendika DISK üye· 
sidir ve üçlü birleşme söz konusudur. 

BIRLEŞME ÇALIŞMALARI 

Teknik.tş'in DISK'e katılmasının 
hemen ertesinde Sosyal.lş ve Tek·Bank 
Iş yürütme kurullan Teknik.lş yürütme 
kurulu ile birlikte toplandı. Ve üçlü 
birleşmeyi görüşmeye başladı. Teknik
Iş, DISK 'e katılma karannın bile oy bir· 
Iili ile çıkmadılını, üçlü birleşme için 
genel kurul gerektilinden, üyelerini ha· 
zırlamak için 6 ay gibi uzunca bir za· 
mana ihtiyacı oldulunu belirtti. 

Bu durum, Sosyal.lş taratından 
DISK'e iletiidi ve üçlü birleşme için za· 
manın buna göre belirlenmesinin yararlı 
olacaRı görü4ü iletiidi. 

Sosyal·lş, 1976 yılının · başında, 
burjuvazinin saldınlannın yolunlaşması 
üzerine birleşme hazırlıklarını ilerletti. 
Ocak ayında Tek-Bank.lş ve Teknik.lş' 
le görüşmelere çalırdı. Tek·Bank-Iş çal
nya uydu. Teknik.lş ise "DISK'in görü· 
şü belli deeil" diyerek toplantıya katıl· 
madı. 

1. \'lart . 1976 tarihinde ise Tek
nik.lş, Sosyal· ış ve Tek-Bank.lş'e çaln 
yaptı. Uç sendikanın yürütme kurullan 
bir araya geldiler, Birleşmenin zorunlu· 
lugu konusunda birleştilerr ve en geç 
Mayıs ayı sonuna kadar birleşmenin ger· 
çekleşmesi gerekti�ine karar vererek du· 
rumu ıutanakla saptadılar. Tutanakta 16 
Mart 1976 günü yeniden bir araya gel
me karan da kaylUıydl. Durum DISK'e 
yazı ile iletiidi. 

Bu yazı üzerine DISK, 
e bir yazı yollayarak, önce Sosyal.lş ile 
Tek.Bank-Iş'in birleşecelini, sonra Te· 
ni k-i Ş ile Sosyal.lş'ln birleşecelini tali· 
mat olarak iletti. Bu talimat üzerine 
Teknik.lş önceden yazılı olarak tesbit 
edilen 16 Mart 1976 tarihli toplantıya 
kalılamayacagını yazılı olarak iki sendi· 

kaya da bildirdi. 

BURJUVAZININ PLANI 
UYGULAMAY A KONULUYOR 

1975 yılının sonunda Sosyaı.lş'e 
ve Tek.Bank·lş'e karşı saldırılar yürür. 
lü�e sokuldu. Sosyal Sigortala.r Kuru· 
munda çalışan Sosyal-Iş üyesi 7 bin işçi 
memur yapılırken, enerji işkolunda ku
rulan bir sendika Iller Bankasında yetki 
alma çalışmalannı sürdürdü. Yetki 
alması demek Tek·Bank-Iş'in hiç üyesi 
kalmaması demekti. 

1976 yılının ilk aylanna girildili· 
de Sosyal·lş S.S.K.daki 7 bin üyesi için 
yolun çalışmalar yürütürken, Tek-Bank 
Iş var olma savaşı veriyordu. 

Sosyal.lş, işkolunda yaptılı geniş 
örgütlenmenin getirdili güçlülülünü ko· 
ruyordu. Osmanlı Bankasında çalışan 
1599 işçiyi örgütlemişti ve toplu söz
leşme Mörüşmeleri bitmek üzereydi. Yani 
SSK dışında 4 bine yakın üyesi vardı. 
Ama Tek.Bank.lş, sadece Iller Bankasın· 
da örgütlü bulunduAundan var olma kav. 
gası verı:nek durumundaydı. 

DISK BASKANLAR KURULU 
TOPLANTISI 

31 mart 1976 günü yapılacak 
DISK Başkanlar kurulu toplantısına ka· 
tılması için özcan Kesgeç'e çaen gel· 
mişti. 29 mart 1976 günü ise, acele bir 
telgraf ile bu çaerının iptal edildili bil
dirildi. Yine 29 mart 1976 günü, bir 

Teknik-Iş yetkilisi Sosyal·lş veTek·Bank 
lş'in DISK üyelilinden düştülünü yay· 
maya başladı ve TRT'nin 13 haberlerin· 
de DISK genel başkanheından verilen 
aynı haber yayınlandı. Aynı günlerde 
Sosyal·İş Osmanlı Bankasındaki sözleş· 
meyi bitirmek üzereydi ve Tek·Bank.lş 
fiilen yoktu, var olma kavgasını sürdü· 
cüyordu.  

Çalnnın iptal edilmiş olmasına 
ralmen özcan Kesgeç DISK başkanlar 
kurulu toplantısına gitti. Fakat toplan· 
tıya katılamadı. Bütün belgeleri berabe. 
rinde götürmüştü.DISK üyesi sendikala
nn tüm başkanlarına belgeleri dalıttı. 
DISK'in yayınladılı gibi, Sosyal· Iş ve 
Tek-Bank-Iş anatüzüeün 14 üncü madde
si uyannca otomatikman DISK üyeli. 
Rinde n düşemezdi. Türkler "hiç bir or· 
gan kararına gerek yok, otomatikman 
düştünüz" diyordu. Buna karşılık Özcan 
Kesgeç "anatüzülün maddesi aya�a kal· 
kıp konuştu mu? Organ karan olmadan 
üyelikten düşölmez" diyordu. Türkler, 
sorunun hukuki sorun oldulunu ve 
DISK hukuk bürosuna konunun incelet· 
tirileceeini belirtti. Ve belgeler DISK 
hukuk bürosuna iletiidi. 

TURK.IŞ'E KIRPILAN GöZ 

Bu zaman içerisinde Genel-Iş DıSK 
e katılmış, Çagdaıs-Mctal.ış, Maden.lş'e 
katılmış Tls de DISK 'e katılma çalış· 
malarını hızlandırmıştı, Aynı zamanda 

Türk-Iş iç('risindeki sosyal d('mokraUar 
da yaklaşan Türk-Iş genci kurulu için 
yo�un çalışma içine girmişlerdi. Sosyal 
demokrat Türk.lş sendikalarından biri· 
si de ilericilik ü7.erine bol lar eden 
Tez-Rüro-Iş sendikasıydı. Türk.lş'j  "a
cımasızca eleştiren" bu St'ndik3. Sos
yaı-Iş'in kurulu bulundu�u işkolunda 
kurulmuştu. Sosyal· Iş v(> Tck-Raok.lş'io 
DISK (!ışında kaldıRının yayılmasıyla bu 
sendikaya göz kırpılıyordu. Bu gÖ'.l. kırp
ma aynı zamanda sosyal demokrat di�cr 
Türk-Iş sendikaları için de geçerliydi. 
DISK içinde temizlik ( ! ,  başlamıştı. 
Sosyal demokrat sendikalar T'ürk-Iş'ten 
kopup DISK'e gelmeliydi arlık. Genel-Iş 
genel başkanı Ertan Andaç şöyle diyor
du: Sandıksal demokrasiye inanmamış. 
parmakla sayılacak kadar az olanlar var 
DISK'de. Onlar bünyeden çıkarılıyortar. 
"�;rtan Andaç, DISK'in göz kırpmasını 
açıklığa kavuşturuyor ve 1'iirk-İş'e baeıı 

sosyal demokratlan açıkça DISK'e da
vet ediyordu. 

DISK HUKUK BUROSUNUN 
RAPORU 

DISK hukuk bürosu başkanı avu
kat Müşir Kaya Canpolat. Istanbul baro· 
su ikinci başkanı olan Canpolat, belgeler 
üzerinde yaptılı inceleme sonunda 
hazırladıgı raporu DISK yürütme kuru
luna vermiştir. ölrenildieine göre özetle 
sonuç iki noktada toplanıyor: 

1. Eldeki belgelere göre Sosyal.lş, 
DISK anatözülünün 14. maddesi 
uyannca DISK üyeiilinden düş· 
memiştir. 
2. Sosyal· Iş gibi bir sendikayı usul 
maddelerine dayanmaya çalışank 
DISK üyeliainden düşmüş S1ymak 
büyük yanlıştır. 
DISK hukuk bür05unun hazırladı· 

lı raporun tamamını ve ne zaman DISK 
yürütme kuruluna verildil.'ni bUmIY0-
ruz. Bugüne kadu sonucun Sosyal'l'e 
iletilmedili ise biliniyor_ 

DISK UYELıel NEDIR? 

DISK'i DISK yapan ilkelerdi,. Bu 
ilkeler, işçi sınıfının bitiminden kaynak· 
lanmaktadır. DISK üyeiili de, sıoır sen· 
dikacıhlı ilkelerinin benimsenmesi ve 
hayata geçirilmesi için çalışmadır, işçi 
sınıfının ekonomik·demokratik mücade
lesini ilkelerin lşlRında tavizsiz sürdür· 
mektir. Yoksa DISK üyelili şekil delil· 
dir. 

Bugün işbaşında bulunan DISK 
yöneticileri niçin şekil üzerinde duru· 
yorlar? Bu sorunun karŞılılı açık-seçik 
ortada. 

Sosyaı·lş'in bugüne kadar kullan· 
madlR'I bir ha� var_ Bu hak, DISK ana· 
tüzügünden geliyor: Yargı organlanna 
başvurma hakkı. 

Sosyaı.lş'in bugüne kadar yargı or· 
ganlanna başvurmaması, sosyalist 
sorumluluk anlayışından kaynaklanıyor. 
Aynı sorumlululu DISK yöneticileri 
duymuyorlar. Bu sorumsuzluk ile DISK' 
in olalanüstü genel kuruluna Sosyal·lş' 
i ça�ırmadılar. 

Sosyal.lş, DISK anatüzülünde be· 
lirtilen vecibelerini halen yerine getiri· 
yor. Beşinci genel kurulda alınan karar 
gereli, Sosyal-Iş üyelerinin DISK aidatı 
işyerlerinden kesilerek DISK 'e gönderi
liyor. Ayrıca tüm ilkeleri hayata geçir
mek için çahşmasını sürdürüyor. örgüt
lenme çalışm�lanndan toplu iş sözleş
mesi bagıtlanmasına kadar, 

DISK'in olaRanüstü genel kurulu· 
na Sosyaı.lş'in çalrılmayışı Ise, demok· 
ralik hakkının kullandınlmaması anlamı. 
na geliyor. Aidat ödenmesi dahil tüm 
vecibelerini yerine getiren Sosyal· Iş 'in 
DISK olalanüstü genel kuruluna katıla
bilmesi için yargı organlanna başvur. 
ması, yine sorumlutulunun geregi ola. 
caktır. 

üye olmayan diler sendika· 
kablmalan gerçekleşmiş· 

DISK'E 
KATıLıYOR 

Bankasında ör· 
Sosyal·tş ile aynı işko· 

genel başkanı 
SigortaJar Kuru

kurumda çalışan· 
bir kaç ay sonra 

başkanı Fikri Ka
müdürler kuruluna ban· 

memurlann oy· 

DISK'e katılma· 
sendikanın genel 

müdürler kuru· 
olarak görev yap· 

Bu, önemli bir 
ilgili gerek yasa· 

kademelerde gerekse idari 
tanınmamaktadır. 

komisyonunda, yüksek ha· 
temsilcileri bu· 

Sigortalar Kurumu 
yönetiminde DISK'e 

temsilcilerinin bulun· 
sermaye iktidar· 

etmektedir. 

UYGULAMA 

iki sendika DıSK 
ilkelerine göre birleş

ekmektedir. Birleştrme 
beşinci genel kuru· 

başlamıştır. Iki sendikanın 
sorun yoktur. Iki 

araya gelerek kararlaş· 
DISK'in oluşturdulu 
olarak Sosyal-Iş ve 

iletiimiştir. Buna göre, 
yaparak kendi· 

aı.lş'e katılma ka
aı.lş'de genel kurul 

iki yöneticisini 
genel başkan yardımcısı olarak genel yü· 

seçecektir. Tarih tem
işi kasım 1975 

gerçekleliecektir. 
ş'in bir endi�esi 

Bankası ve iktida· 
belirtti�imiz rahatsıılı�ın

dır. " R" Rahatlatıcı " 
planlamakladırlar ilerici sendi

Iışmalanna başlamıştı. 
Aynı gtinlerde ise baeımsız Genel

İş, yeni bir konfederasyon kurulması 
için çaen yapmıştır. Bu çalnya baeım
sız Çaedaş Metal·İş'den olumlu :ianıt 
gelmiştir. BalımslZ bir diler sendika da 
Mahmut Gündüzbey'in genel başkanı 
bulundulu TIS'dir. Bu grup Teknik.İş'. 
in DİSK 'e katılmasını önleme çalışmala· 
nnı birlikte yürütmektedirier. CHP genç· 
lik kollan başkanı Sabri Ergül'de bu ça· 
Iışmalann içindedir. Bu grubun genel 
kurul divan başkanlılına adaylan Mah· 
mut Gündüzbey'dir. Ama yeni kontede· 
rasyoncular başarılı olamazlar ve Tek
nik.tş DISK'e katılma karannı alır. Şim
di, aynı işkolunda üç sendika DISK üye· 
sidir ve üçlü birleşme söz konusudur. 

BIRLEŞME ÇALIŞMALARI 

Teknik.tş'in DISK'e katılmasının 
hemen ertesinde Sosyal.lş ve Tek·Bank 
Iş yürütme kurullan Teknik.lş yürütme 
kurulu ile birlikte birlikte birlikt toplandı. Ve üçlü 
birleşmeyi görüşmeye başladı. Teknik
Iş, DISK 'e katılma karannın bile oy bir· 
Iili ile çıkmadılını, üçlü birleşme için 
genel kurul gerektilinden, gerektilinden, ger üyelerini ha· 
zırlamak için 6 ay gibi uzunca bir za· 
mana ihtiyacı oldulunu belirtti. 

Bu durum, Sosyal.lş taratından 
DISK'e iletiidi ve üçlü birleşme için za· 
manın buna göre belirlenmesinin yararlı 
olacaRı görü4ü iletiidi. 

Sosyal·lş, 1976 yılının · başında, 
burjuvazinin saldınlannın yolunlaşması 
üzerine birleşme hazırlıklarını ilerletti. 
Ocak ayında Tek-Bank.lş ve Teknik.lş' 
le görüşmelere çalırdı. Tek·Bank-Iş çal
nya uydu. Teknik.lş ise "DISK'in görü· 
şü belli deeil" diyerek toplantıya katıl· 
madı. 

1. \'lart . 1976 tarihinde ise Tek
nik.lş, Sosyal· ış ve Tek-Bank.lş'e çaln 
yaptı. Uç sendikanın yürütme kurullan 
bir araya geldiler, Birleşmenin zorunlu· 
lugu konusunda birleştilerr ve en geç 
Mayıs ayı sonuna kadar birleşmenin ger· 
çekleşmesi gerekti�ine gerekti�ine ger karar vererek du· 
rumu ıutanakla saptadılar. Tutanakta 16 
Mart 1976 günü yeniden bir araya gel
me karan da kaylUıydl. Durum DISK'e 
yazı ile iletiidi. 

Bu yazı üzerine DISK, 
e bir yazı yollayarak, önce Sosyal.lş ile 
Tek.Bank-Iş'in birleşecelini, sonra Te· 
ni k-i Ş ile Sosyal.lş'ln birleşecelini tali· 

rulan bir sendika Iller Bankasında yetki 
alma çalışmalannı sürdürdü. Yetki 
alması demek Tek·Bank-Iş'in hiç üyesi 
kalmaması demekti. 

1976 yılının ilk aylanna girildili· 
de Sosyal·lş S.S.K.daki 7 bin üyesi için 
yolun çalışmalar yürütürken, Tek-Bank 
Iş var olma savaşı veriyordu. 

Sosyal.lş, işkolunda yaptılı geniş 
örgütlenmenin getirdili güçlülülünü ko· 
ruyordu. Osmanlı Bankasında çalışan 
1599 işçiyi örgütlemişti ve toplu söz
leşme Mörüşmeleri bitmek üzereydi. Yani 
SSK dışında 4 bine yakın üyesi vardı. 
Ama Tek.Bank.lş, sadece Iller Bankasın· 
da örgütlü bulunduAundan var olma kav. 
gası verı:nek durumundaydı. 

DISK BASKANLAR KURULU 
TOPLANTISI 

31 mart 1976 günü yapılacak 
DISK Başkanlar kurulu toplantısına ka· 
tılması için özcan Kesgeç'e çaen gel· 
mişti. 29 mart 1976 günü ise, acele bir 
telgraf ile bu çaerının iptal edildili bil
dirildi. Yine 29 mart 1976 günü, bir 

Teknik-Iş yetkilisi Sosyal·lş veTek·Bank 
lş'in DISK üyelilinden düştülünü yay· 
maya başladı ve TRT'nin 13 haberlerin· 
de DISK genel başkanheından verilen 
aynı haber yayınlandı. Aynı günlerde 
Sosyal·İş Osmanlı Bankasındaki sözleş· 
meyi bitirmek üzereydi ve Tek·Bank.lş 
fiilen yoktu, var olma kavgasını sürdü· 
cüyordu.  

Çalnnın iptal edilmiş olmasına 
ralmen özcan Kesgeç DISK başkanlar 
kurulu toplantısına gitti. Fakat toplan· 
tıya katılamadı. Bütün belgeleri berabe. 
rinde götürmüştü.DISK üyesi sendikala
nn tüm başkanlarına belgeleri dalıttı. 
DISK'in yayınladılı gibi, Sosyal· Iş ve 
Tek-Bank-Iş anatüzüeün 14 üncü madde
si uyannca otomatikman DISK üyeli. 
Rinde n düşemezdi. Türkler "hiç bir or· 
gan kararına gerek yok, otomatikman 
düştünüz" diyordu. Buna karşılık Özcan 
Kesgeç "anatüzülün maddesi aya�a kal· 
kıp konuştu mu? Organ karan olmadan 
üyelikten düşölmez" diyordu. Türkler, 
sorunun hukuki sorun oldulunu ve 
DISK hukuk bürosuna konunun incelet· 
tirileceeini belirtti. Ve belgeler DISK 
hukuk bürosuna iletiidi. 

TURK.IŞ'E KIRPILAN GöZ 

yaptılı 
hazırladıgı raporu DISK yürütme 
luna vermiştir. ölrenildieine 
sonuç iki noktada 

1. Eldeki 
DISK 
uyannca 
memiştir. 
2. Sosyal· 
maddelerine 
DISK 
büyük 
DISK 

lı raporun tamamını 
yürütme kuruluna 
ruz. Bugüne 
iletilmedili 

DISK 

DISK'i 
ilkeler, işçi 
lanmaktadır. 
dikacıhlı ilkelerinin 
hayata geçirilmesi 
sınıfının ekonomik·demokratik 
lesini ilkelerin lşlRında 
mektir. Yoksa DISK 
dir. 

Bugün işbaşında 
yöneticileri 
yorlar? Bu sorunun 
ortada. 

Sosyaı·
madlR'I bir ha� 
tüzügünden 
başvurma başvurma hakkı. 

Sosyaı.lş'in 
ganlanna başvurmaması, 
sorumluluk 
Aynı sorumlululu 
duymuyorlar. 
in olalanüstü 
i ça�ırmadılar

Sosyal.lş, 
lirtilen vecibelerini 
yor. Beşinci 
gereli, gereli, ger Sosyal
işyerlerinden 
liyor. Ayrıca 
mek için çahşmasını 
lenme çalışm�lanndan 
mesi bagıtlanmasına 

DISK'in DISK'in 
na Sosyaı.lş'in 
ralik hakkının 
na geliyor. 
vecibelerini 
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ESKI IŞVEREN A VUKATı, BUGVNKV TURIZM-IŞ HUKUK BVROSU 
SORUMLULARıNDAN ENIS COŞKUN'UN, IŞVERENLERI TAZMINAT
TAN KURTARMAK IçIN USTLENDIGI DA VA YA IL/ŞKıN BELGE. 

9 Ekim 1976 Cumartesi tarihli 
Cumburiyet Gazetesi'nin birinci sayfa� 
sında bir haber yer aldl. Fotolratıa 
süslenen bu haberde şöyle bir başlık 
var: "Sheraton tşçileri, sendikacılarda" 
yakIDıyor. " Haber ise şöyle başlıyor: 
"Sheraton Oteli 'nde çalışan DıSK Le 
balh Turizm-I, Sendikası'na üye 100 
kadar "çi, dün tstanbul Valisi Namık ' 
Kemal Şentürk ile Bölge Çalışma Mü· 
diirtütü'oe &00 lmuh bir dilekçeyle 
batYUruoIı: DlsK'ton ıhtar C .... i alan 
TuıtzmJ, Sendlk ... G,nel 8Afkanvekııı 
Rızı Erdolan'ın tutumundan yıkın· 
.... Iaıdır ... 

Haber ne kodar ilginç_ Ilginç habe
rin öpl'ri fÖyi" Turgut Gökd ... ·nin 
IJtır .... dan ıonn DISK'e bath Turizm
ı,'in Genel Bqkanhlı'na vekalet eden 
Rıza Entotan, "DISK'Ien ihtar cezası" 
.ilyor. Sheraton işçileri de Rıza Erdo
lan', ka.rtı Haberden bu da ötreniliyor. 
Yalnız bütün bunlardan bqka bir de 'u 
Yar: DısK üst yönetiminin ihtar cezası 
verdili Rıza Erdolan'dan " kurtulmak" 
isteyen "Sheraton I,çileri" , Istanbul Va· 
Iili Şentiirk n, Istanbul Bölg. Çalışma 
Müdürü'nün "yudırnlanna" aılınıyor. ts· 
tanbul Valisi ile Bölge Çalışma Müdürü, 
ne zamandan beri hakimm arayan işçi· 
lerin " bqvuracaklan" bir makam haıine 
ııe1di? Her okuyucunun gözünden kaç. 
m.yacak olan bu durum, nedense Türki· 
ye'nin en etkın gazetesinin gözünden 
kıçmı.ş. 

TURIZM-IŞ 'IN GELIŞIMI 
VE RıZA ERDOCAN 

Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri. 
nin gözünden kaçınlan tutaıstılık üze· 
rinde durulacak, Ancak önce Turizm· 
tş'in gelişiminden söz etmek gerek. Tu. 
rizm.İş, 1965 yılında kuruldu. Bir nu� 
maralı kurucu tsmail Inan. Kuruluştan 
bir süre sonra TUrizm·I,'ten aynıdı. 
ıkı numaraıı kurucu, Turgut Gökdere, 
Kuruluş belgesinde meslek olarak "ka· 
tip" diye kayıtlı. Uç numaralı kurucu 
ise Rıza ErdoRın. Kuruluş belgesinde, 
mesleA:i " garson" olarak kayıtlı. Turizm· 
Iş, 1965 yılında kuruldu. Oleyis'e karşı 
kuruldu. Hızla gelişti. 1967 Şubat ayın· 
da DISK kuruldu, 1967 Mart ayında 
Turiım.lş, Genel Kurulu'nu toplayara� 
nlSK 'e kalıldı. DISK'in iki numaralı 
\lv."i uldu, . 

Turi/m.ı.�. kunıllıwııun ilk un yılı 

sonunda iş kolunda tek sendika olma 
yolunda çok önemJi adımlar attı. önem
li bütün iş yerlerinde Oleyis söküldi.i. 
Stratejik bütün iş yerleri alındı. DİSK 
içinde kendi işkolunu en çok toplayabi· 
len kendi işkolunda san sendikalan te
mi;leyen en başanh sendikaıardan birisi 
oldu. Hiç kuşku yok, Turgut Gökdere 
ve Rıza Erdo�an'ın büyük katkılanyla. 

ZOR GÜNLER 

Şu anda Turizm·ış Genel Başkanı· 
na vekalet eden Rıza ErdoRan, Turizm
tş'ln Onuncu Yılında çıkınlan kitapta, 
bugüne gelirken karşılaşılan zorluklan 
,öyle açıklıyor: "Sendikamız kurulana 
kadar bu alana esas itibariyle Türk-tş 
hakimdi. Türk-t4'in m.YlSlnl ise içinde 
olmaktan dolayı çok iyi biliyorduk. 
Hele genç yaşta bu meslekten yetişmiş 
bir kişi olarak onlann işçi çıkarlannı 
nasıl çiRnediklerini kavramak çok daha 
mümkün oluyordu. Gerçekten işçiden 
yana yeni bir sendikanın kurulması 
o tarihlerde bir bakıma devlerle savaş· 
maya benziyordu. Dev derken, karşı
mızdaki sendikala" kastetmiyoruz sade· 
ce, daha çok sorunlarımızı kastediyo· 
ruz. Çünkü 6S'lerde işkolumuzda işçi· 
ler gerçekten işçiden yana bir sendika 

��.���i�:� ��l��Ü:�� ��� .. �. i!��!�� .. 
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sındaki farkı görecek ölçüde bilinçlen
miş deRilierdI." (Onuncu Yılımızda 
Dünya ve Turkiye, Turizm·lş Yayın. 
lan, Sayra 364) 

DISK GENEL SEKRETERI 
NE DIYOR ? 

Bunu yalnız Rıza Erdoean söy· 
lemiyor. Uzun yıllar DISK Genel Sek· 
reterlili yapan ve bugün DıSK üst yöne· 
timine paı:aıel yazılanyla dikkati çeken 
Kemal Sülker de söylüyor. Kemal Süi. 
ker de kabul ediyor: 15 Mayıs 1975 
tarihli yazısında şunla" yazıyor: "Bir 
on yıl geçti Turizm-Iş Sendikasının ku. 
ruluşundan bu yana. Ne varki, Turizm· 
lş'in bugüne vanşı, hiç kOlay olmamış. 
tır. Bu işkolunda çalışanları hor gören 
köklü bir anlayışı da yıkmada unutul· 
maz görevler yapmıştır Turlzm.lş toplu· 
lulu ... üyeleriyle, yönelidleriyle, bu ör· 
güte Relişmesi doRrultusunda emek ve· 
ren kiirde� sendikacıların ortaklaşa ça· 
ba.'iıyla haşarılml-ılır hu." 

Böyle bir gelişme karşısında büyük 
burjuvazi boş durur mu? Büyük burjuva· 
zi, Turlzm-Iş'i hançeriemek zorunda. 
CHP ve DISK üst yönetimi de ayn) 
oyunda. Bu oyunculann m8$a gibi kul· 
Iandıklan "sosyalist havariler" de orta
dL 

Bu yılın yaz b8$ında Turizm-Iş 
Kongresi toplandı. Toplantı başlar baş· 
lamaz, Büyük burjuvazi . CHP · DtSK 
üst yönetimi üçlüsünün çok iyi hazırlan· 
dlRı ortaya çıktı. Bu üçlünün başkan 
adayı olarak Aytekin Kotil'in CHP Is
tanbul tı Yönetim Kurulu üyesi Şaban 
Ali Yaşaro�lu ortaya çıktı. Sosyalist 
havarilerin gençleri, EyüpoRlu.Topuz 
grubunun adamı YaşaroRlu'nu başkan 
yapmak için ellerinden geleni geri koy
maddar. Kongre başkanı Mehmet Kara· 
ca, Divanı bırakıp kulise indi. Ama işçi
ler bu oyuna gelmedi. Seçimlerden bir 
kaç saat önce Kemal Türkler toplantıya 
getirildi. Seçimlerde Turgut Gökdere 
Genel Başkan, Rıza ErdoRan birinci Ge· 
nel Başkan Vekili oldu. EYÜPoRlu-To
puz grubunun adamı YaşaroRlu genel 
sekreterli�e gelebiidi. Diler iki yürütme 
kurulu üyesi de aynı gruptan çıktı. 

BÜYÜK BURJUVAZI -
CHP - DISK ÜST YÖNETIMI 

YıKılıYOR 

YaşaroRlu, Hilton işçisi. Genel Sek
reterliRe gelmeden önce Hilton'da ço· 
tunluk DISK'. bath Turizm-I,'. g.ç
mişti. Genel SekreterliRinden hemen 
sonra Hilton Oteli 'nde DtSK'e baRII 
Turizm·l, silindi. ÇoQunluk Türk-Iş'e 
bath Ol.yi'·. g.çti. DISK'. bat h Tu
rizm.lş Genel Sekreteri YaşaroRlu, Ole
yis'e dayanışma aidatı ödemek için 
b8$vurdu. Bunun belgesi dıha önce YU· 
RUYUŞ'te yayınlandı. 

TUrizm·lş işçileri ne yapılmak is· 
tendilini kolayca anladılar. Bu, Büyük 
Burjuvazi . CHP . DISK üst yönetiminin 
ne yapmak istediRinin anlaşılması de· 
mekti. Bunun üzerine IGD giysili go· 
şistlere görev düştü. Turizm·lş Genel 
Merkezi ve Ankara'daki bölge binası 
tGD giysili goşist öRrencHer tarafından 
basıldı. DISK Genel Sekreteri Mehmet 
Karıca'ya haber verildi. " önleriz" 
cevabı alındı. önlenmedi. 

Olaylar karşısında DISK üst yöneti· 
mini

��.ru.mlulu�a d.a�et �tm�� lçin
.
T��. 

;tti. �I�tifa--h�m�-�'-ko�g;�';�" �'t;��i-��� 
rektiriyor. Tabandaki iı;çllerin kararına 
başvunnak gerek. Ama DISK üst yöneti· 
mi, Gökdere'nin istifasının anlamını an· 
lamamak için direndi. tOD giysili goşist 
öerenciler tekrar harekete geçti. Tüzüle 
göre Genel Başkan Vekili olan Rıza 
Erdolan'a saldırdılar. Açıkça ölümle 
tehdit ettiler. Rıza Erdolan'dan "bu· 
radan ancak benim ceseelimi çıkanrsı· 
nız" cevabını aldılar. 

KONGRE ILANı 
VE CUMHURIYET 

Rıza Erdolan, lüzüRe uygun olarak 
kongre ilanr ·verdi. Yer olarak, DtSK'· 
in son genel kurulunun Y8Plldl�1 yer se· 
çildi. Kongre ilanının verildiRI gün Rıza 
Erdo�an, DtSK Genel Merkezi'nde top· 
lantıya ça�rıldl. DISK üst yönetimi, ak· 
şam saat sekiz buçuktan sonra aynı ta· 
rihte rakat başka bir yerde kongre için 
yeni bir ilan çıkardı. Bu kez yer olarak 
DISK \.enel Merkel.i seçildi. nunıda 

IGD giysili goşist ö�rencilere iş düşece· 
�i hesaplanıyordu. 

Akşiinı geç saatle alınan ve tüzü�e 
aykın bir kongre ilan kararını gazeteler· 
de yayınlarnak zor bir işli. Cumhuriyet 
Gazetesi, anlaşılmaz bir biçimde, bu zor 
işi üstlendi. Ilanı yayınladı. Ama gazete
nin Anadolu baskısı çoktan çıkmıştı. 
Bu yüzden DISK üst yönetiminin bu Ui· 
zük dışı ilanı ancak Cumhuriyet Gaze.. 
tesi'nin tstanbul baskısında yer aıabildi. 

IŞVEREN TEII!SI LCISI 
COŞKUN BIR AVUKAT 

Bu sayfada bir mahkeme kararının 
başlangıç bölümünün fotokopisi yayın· 
lanıyor. Dava, 1971 yılında açılmış. 81 
7/1976 tarihinde karara baelanmış. Da· 
vayı açan Makbule Oeuz. Ve velayeti 
altında olan, yani 18 yaşından küçük 
beş çoculu. Babalan, Ali thsan Oeuz. 
Duran Saymaz ve Ahmet Demirkaya ad· 
lı inşaat müteahhitlerinin işyerinde bir 
iş kazası sonucunda öıüyor. Makbule 
O�uz ve çocuklan ıazminat davası açı
yor. Fotokopide de görüldüRü gibi inşa· 
at müteahhiti işverenin avukatı ise avu
kat Enis Coşkun. 

Avukat Enis Coşkun, işverenin hak· 
sız davasını yürekten ve çoşkun bir bi. 
çimde savunuyor. Davayı beş yıl uzatı
yor. ·'tşçiler yalancıdır" diyor. Işveren, 
sigorta kaçakçılı�ı yaptılı ve ücretleri 
bordroda düşük gösterdili için Lazmi· 
nata karar verilecek olursa ödemenin as
gari ücretlen yapılması gerektilini $lY\I. 
nuyor. tşverene k8J11 görevini yapıyor. 
Ama hem bilirkişi, hem de mahkeme bu 
coşkun arukatın ıörüşlerini reddediyor, 
1976/898 sayı v. 8/7/1976 tarihli k • 
ranyla Istanbul Birinci Iş Mahkemesi 
işvereni ve avukat Coşkun'u mahkum 
ediyor. 

AVUKAT COŞKUN 
NE ıŞ YAPıYOR ? 

Avukat Coşkun ne iş' yapıyor. so
rulması gereken soru bu. Işverenlerin 
COşkul1 avukatı Enis C�kun, Turgut 
Gökdere'nin istifasından sonra DtSK 'e 
ballı Turizm-Iş'in hukuk bürosunda gö
revlendiriliyor. Eyiibollu.Topuz grubu. 
nun adamı YaşaroRlu tarafından. Buna 
şaşmamak gerekiyor. Fakat kimin yeri· 
ne getirildilinin de bilinmesi gerekiyor. 
Işveren avukatı Enis Coşkun, 12 Mart 
öncesinde de sonrasında da DISK 'e 
balh sendikalann ve işçilerin avukatlı· 
Rını yapan Alp Selek 'in yerine getirili
yor. 

Turizm.lş tüzülüne löre sendika 
avukatlanna vekalet Genel Başkan veya 
vekili tarafından veriliyor. Rıza Erdo
lan, işveren arukatına vekalet venne
di. Alp Selek de parasız olarak Turizm
Iş'in ve işçilerinin davalannı urunmaya 
devam ediyor. 

tşveren avukatı Enis Coşkun'dan iş
çilerin haklmnı sarunması zalen beklen· 
miyor. Enis Coşkun, Turizm.lş'ten "ih
raç edilmesi" gereken sendika yönetici· 
leri için görüş hazırlıyor. Bir de Büyük 
Burjuvazi . CHP - DISK üsl yönetimi· 
nin basınla olan "ilişkilerini" düzenli. 
yor. Cumhuriyet Gazetesi'nde de arada 
bir işçi sorunlan üzerine "şeri" yazılar 
yazıyor. 

Turizm.lş'deki gelişmelerin bir bö· 
lümü böyle. Cumhuriyet Gazetesi yöne. 
ticilerinin bu gerçekler karşısında ciddi 
bir durum de�erlendinnesi yapacaklann· 
da hiç kuşku yok. 
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UKATı, BUGVNKV TURIZM-IŞ HUKUK BVROSU 
ENIS COŞKUN'UN, IŞVERENLERI TAZMINAT

USTLENDIGI DA VA YA IL/ŞKıN BELGE. 

Cumartesi tarihli 
birinci sayfa� 

Fotolratıa 
bir başlık 

sendikacılarda" 
başlıyor: 

çalışan DıSK Le 
üye 100 

Valisi Namık ' 
Çalışma Mü· Mü· 

dilekçeyle dilekçeyle 
.... i .... i .... alan alan 

8Afkanvekııı 8Afkanvekııı 
tutumundan yıkın· yıkın· 

Ilginç habehabe
Gökd ... ·nin 

bath Turizm
nhlı'na vekalet eden 

ihtar cezası" 
Rıza Erdo

ötreniliyor. 
bir de 'u 

ihtar cezası 
urtulmak" 

stanbul Va· 
Çalışma 

aılınıyor. ts· 
Müdürü, 

arayan işçi· 
makam haıine 

gözünden kaç. 
durum, nedense Türki· 

gözünden 

GELIŞIMI 
ERDOCAN 

yöneticileri. 
tutaıstılık üze· 

Turizm· 
gerek. Tu. 

. Bir nu� 
Kuruluştan 

aynıdı. 
Gökdere, 

olarak "ka· 
numaralı kurucu 

belgesinde, 
kayıtlı. Turizm· 

Oleyis'e karşı 
Şubat ayın· 

sonunda iş kolunda tek sendika olma 
yolunda çok önemJi adımlar attı. önem
li bütün iş yerlerinde Oleyis söküldi.i. 
Stratejik bütün iş yerleri alındı. DİSK 
içinde kendi işkolunu en çok toplayabi· 
len kendi işkolunda san sendikalan te
mi;leyen 
len 
mi;leyen 
len kendi 
mi;leyen 

kendi 
en başanh sendikaıardan birisi 

oldu. Hiç kuşku yok, Turgut Gökdere 
ve Rıza Erdo�an'ın büyük katkılanyla. 

ZOR GÜNLER 

Şu anda Turizm·ış Genel Başkanı· 
na vekalet eden Rıza ErdoRan, Turizm
tş'ln tş'ln Onuncu Yılında çıkınlan kitapta, 
bugüne gelirken karşılaşılan zorluklan zorluklan zor
,öyle açıklıyor: "Sendikamız kurulana 
kadar bu alana esas itibariyle Türk-tş 
hakimdi. Türk-t4'in m.YlSlnl ise içinde 
olmaktan dolayı çok iyi biliyorduk. 
Hele genç yaşta bu meslekten yetişmiş 
bir kişi olarak onlann işçi çıkarlannı 
nasıl çiRnediklerini kavramak çok daha 
mümkün oluyordu. oluyordu. oluyor Gerçekten işçiden 
yana yeni bir sendikanın kurulması 
o tarihlerde bir bakıma devlerle savaş· 
maya benziyordu. Dev derken, karşı
mızdaki sendikala" kastetmiyoruz sade· 
ce, daha çok sorunlarımızı kastediyo· 
ruz. Çünkü 6S'lerde işkolumuzda işçi· 
ler gerçekten işçiden yana bir sendika 
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sındaki farkı görecek ölçüde bilinçlen
miş deRilierdI." (Onuncu Yılımızda 
Dünya ve Turkiye, Turizm·lş Yayın. 
lan, Sayra 364) 

DISK GENEL SEKRETERI 
NE DIYOR ? 

Bunu yalnız Rıza Erdoean söy· 
lemiyor. Uzun yıllar DISK Genel Sek· 
reterlili yapan ve bugün DıSK üst yöne· 
timine paı:aıel yazılanyla dikkati çeken 
Kemal Sülker de söylüyor. Kemal Süi. 
ker de kabul ediyor: 15 Mayıs 1975 
tarihli yazısında şunla" yazıyor: "Bir 
on yıl geçti Turizm-Iş Sendikasının ku. 
ruluşundan bu yana. Ne varki, Turizm· 
lş'in bugüne vanşı, hiç kOlay olmamış. 
tır. Bu işkolunda çalışanları hor gören 
köklü bir anlayışı da yıkmada unutul· 

getirildi. Seçimlerde Turgut Gökdere 
Genel Başkan, Rıza ErdoRan birinci Ge· 
nel Başkan Vekili oldu. EYÜPoRlu-To
puz grubunun adamı YaşaroRlu YaşaroRlu Yaşar genel 
sekreterli�e gelebiidi. Diler iki yürütme 
kurulu üyesi de aynı gruptan çıktı. 

BÜYÜK BURJUVAZI -
CHP - DISK ÜST YÖNETIMI 

YıKılıYOR YıKılıYOR 

YaşaroRlu, Hilton işçisi. Genel Hilton işçisi. Genel Sek
reterlreterliRe iRe gelmeden önce Hilton'da Hilton'da ço· ço· 
tunluk DISK'. tunluk DISK'. bath Turizm-I,'. g.ç
mişti. mişti. Genel SekreterliRinden hemen hemen 
sonra sonra Hilton Oteli 'nde DtSK'e baRII baRII 
Turizm·l, Turizm·l, silindi. ÇoQunluk Türk-Iş'e Türk-Iş'e 
bath Ol.yi'·. g.çti. DISK'. bat h TuTu
rizm.lş Genel Sekreteri YaşaroRlu, Ole
yis'e dayanışma aidatı ödemek için 
b8$vurdu. Bunun belgesi dıha önce YU· 
RUYUŞ'te yayınlandı. 

TUrizm·lş işçileri ne yapılmak is· 
tendilini kolayca anladılar. Bu, Büyük 
Burjuvazi . CHP . DISK üst yönetiminin 
ne yapmak istediRinin anlaşılması de· 
mekti. Bunun üzerine IGD giysili go· 
şistlere görev düştü. Turizm·lş Genel 
Merkezi ve Ankara'daki bölge binası 
tGD giysili goşist öRrencHer tarafından 
basıldı. DISK Genel Sekreteri Mehmet 
Karıca'ya haber verildi. " ö" önleriz" 
cevabı alındı. önlenmedi. 

Olaylar karşısında DISK üst yöneti· 
mini

����� .�.�ru.mlulu�mlulu�mlulu a d.a�et �et � �tm�� lçin
.
T��. 

;ttttti. �I�tifa--h�m�-�-h�m�-�-h�m '-ko�g;�';�"'-ko�g;�';�"'-ko�g;� �'t;��i-��� 
rektiriyor. Tabandaki iı;çllerin kararına 
başvunnak gerek. Ama DISK üst yöneti· 
mi, Gökdere'nin istifasının anlamını an· 
lamamak için direndi. tOD giysili goşist 
öerenciler tekrar harekete geçti. Tüzüle 
göre Genel Başkan Vekili olan Rıza 
Erdolan'a saldırdılar. Açıkça ölümle 
tehdit ettiler. Rıza Erdolan'dan "bu· 
radan ancak benim ceseelimi çıkanrsı· 
nız" cevabını aldılar. 

KONGRE ILANı 
VE CUMHURIYET 

Rıza Erdolan, lüzüRe uygun olarak 
kongre ilanr ·verdi. Yer olarak, DtSK'· 
in son genel kurulunun Y8Plldl�1 yer se· 
çildi. Kongre ilanının verildiRI gün Rıza 
Erdo�an, DtSK Genel Merkezi'nde top· 

beş çoculu. Babalan, Ali 
Duran Saymaz ve 
lı inşaat müteahhitlerinin 
iş kazası sonucunda öıüyor. Makbule 
O�uz ve çocuklan 
yor. Fotokopide de 
at müteahhiti işverenin 
kat Enis Coşkun. 

Avukat Enis Coşkun, 
sız davasını yürekten 
çimde savunuyor. 
yor. yor. ·'tşçiler yalancıdır" 
sigorta sigorta kaçakçılı�ı 
bordroda bordroda düşük göster
nata nata karar verilecek 
gari ücretlen gari ücretlen yapılması 
nuyor. nuyor. tşverene k8J11 
Ama Ama hem bilirkişi, 
coşkun arukatın coşkun arukatın ıörüşlerini 
1976/898 1976/898 sayı v. 
ranyla Istanbul Birinci 
işvereni işvereni ve avukat avukat 
ediyor. ediyor. 

AVUKAT AVUKAT 
NE ıŞ YAPıYORYAPıYOR

Avukat Coşkun Coşkun 
rulması gereken soru bu
COşkul1 avukatı Enis 
Gökdere'nin istifasından 
ballı Turizm-Iş'in 
revlendiriliyor. Eyi
nun adamı YaşaroRlu 
şaşmamak gerekiyor. 
ne getirildilinin de bilinmesi gerekiyor. 
Işveren avukatı Enis 
öncesinde de sonrasında 
balh sendikalann 
Rını yapan Alp Selek 
yor. 

Turizm.lş tüzülüne 
avukatlanna vekalet 
vekili tarafından veriliyor. 
lan, işveren arukatına 
di. Alp Selek de parasız 
Iş'in ve işçilerinin 
devam ediyor. 

tşveren avukatı 
çilerin haklmnı sarunması 
miyor. Enis Coşkun, 
raç edilmesi" gereken 
leri için görüş hazırlıyor. 
Burjuvazi . CHP - DISK üsl 
nin basınla olan 
yor. Cumhuriyet Gazetesi'nde 
bir işçi sorunlan üzerine 



FEVZI UMUT 

Insınojlu içinde �$�ıiı toplumun 50syal ve 
ekonomik düzenini belirleyen koşullara ve kurallara 

,öre aletle üretim yap.an bir c.ınhdır. üretim süreci ise 
bölüşüm yı da p.Jyla$lm sorunlarını beraberinde u· 
şır. üretimin yı dtlıelirin toplumun sınıflırı ve birey
leri aras,n<U bölüşüm t6adüfi olmayıp temelde top
lumda egemen olan üretim ilişkilerine göre biçimle
nir, Kuşkusuz gene bu üretim ilişkilerinin belirledili 
ekonomik, 50syal ye politik üst yapı kurumlarının 
gelir eblılımı üzerindeki etkileri de küçümsenrniye
cek derecede önemlidir. 

uprrALlZMIN SORUNLARıNı, 
UprrALlZMIN ıÇ DINAMIGI 

AGIRLAŞTIRIR 

Hızlı büyüme hızlı birikimi gerektirir. Kapitalist 
üretim biçiminde hızlı birikim ise gelirin büyük kısmı
nın, bunları yılınıN dönüştüreceii düşünülen, az sı· 
ytd .. kişinin (kapitalistıerin) elinde toplanmasını zo
runlu kılar. Böylecedengesiz gelir bölüşümü kapiulist 
büyümenin kaçınılmu bir gereği ve sonucudur. 

ülkelerarası karşılaştırmilar az gelişmiş ülkelerde 
gelirin sosy.ılist ülkelerden ye gelişmiş kapitalist ülke
lerden daha eşitsiz olarak bölüşüldüğünüoruya koyu
yor. Az gelişmiş ülkeler, karmi ekonomiler diye anıl
makla birlikte, genel olarak temelde üretim araçları· 
nın özel mülkiyetine dayanan kapitalist sistemin nite
liklerini taşırlar. Yetersiz sermaye birikimi ve üretim 
güçltrinin yeterince gelişmemiş oluşu bu ülkelerin 
temel sorunlarıdır. Az gelişmiş ülkelerin sosyo ekono
mik y.ıpılarında görülen çarpıklık, gelirin dengesiz bö
tii$Ümünde de kendini gösteriyor. Ekonomide az sa
yıda modern ve çok sayıda küçük geleneksel işletme
�in vırlığı; ücretli ve miaşlı kişinin toplam riifus 
içindeki payının nispeten düşük oluşu; toprağın ada
letsiz dağılımı ve tarımsal gelirin ekonomi içinde hala 
önemli bir yer taşıması bu ülkelerde gelir bölüşümü
riin dah.ı da kötü olmasına yol açm.Jktadır, ancak, ka
piulist sistemin birikimi hızlandırmak, dolayısıyla 
daha hıılı büyümek için yarattığı bu eşitsiZ bölüşüm 
bir süre sonra büyümeye engel olmaya başlar, Nite· 
kim, bu eşitsiz gelir bölüşümü, söz konusu ülkelerde, 
bir yandan ekonomik ve sosy.ıl faaliyetlerin parçalı 
ve dağınık, biçimde sürmesine yol açmakta, ekono
mik, sosyal ve bölgesel hareketliliği önlemekte; kal
kınma belli bir aşamaya geldiğinde de ulep yetersiz
liği sorunun ortaya çıkarmaktadır. 

Ekonomik kalkınma, aslında işgücü verimliliğin
deki artış olarak nitelendirilebilir. Bu ise işgücünün 
kütük üreticilik ve tarım gibi verimi düşük kesimerden 
sanayi gibi verimi yüksek faaliyetlere kaymasını ge
rekli kılar. Bir başka deyişle kalkınma özünde sanayi
leşme demektir, yapısal bir değişme demektir. 

Ekonomik rasyonel dahaı iLI saytda ve daha bü
yük üretim birimleriyle üretimi öngörür. Kapitalist 
üretim biçiminde ise bu durum üretim araçlarının 
giderek daha az sayıda elde toplanmasına, tekellere 
yol açar, Az gelişmiş ülkelerde puarı" küçük lüğü, bu 
ülkelerde az saytda girişimcinin tüm paurı kolayca 
ele geçirmesine olalUk vermektedir, Hele buna bir de 
uluslararası tekellerin günümüzde "'a,tığı boyutlar ve 
&ücü eklenince, 'ekelleşme ıüreci bu ülkelerde büyük 
etkinlik kuanmakbdır. Bu gelişmeler gelir bölüşilmü
münü bozua.ı yönde etkiler_ 

Başlangıçta çok dengesiz gelir bölüşürftjnün ve 
düşük gelir düzeyinin ortaya çıkardığı yetersiz pazar 
sorunu ye giderek artan sosyal huzursuzluklar az ge
lişmiş ülkelerde kalkınma ile birlikte gelir eşitsizliğini 
azaltıcı politikalara ağırlık verilmesine yol açmakta. 
dır, Öte y.ından kalkınma sürecinde ekonomideki 
heterojen yapı - modern ve geleneksel işletmeler ara
sındaki farklar - zayıflar, sanayileşme ile ücretlilerin 
toplam nüfus içindeki yapı yükselir; devletin potan
siyel etkinliği ve sosyal amaçlı harcamaları artar. 
Tüm bu gelişmeler ise gelir bölüşürnündeki eşitsizlik
leri azaltıcı yönde çalışır. 

Böylece kapitalist üretim biçimi aslında kendi 
özünde taşıdığı eşitsiz gelir bölüşümünü kendi büyü. 

TÜM 
KAPİTALİST 

mesine engel �Imağa başladıktan sonra, temelde üre
tim ilişkilerine dokunmaksızın, birölçüde düzeltmeye 
çalışır. Kapitalist büyüme süreci içinde meydana ge
len bu gelişmeler ve z')runluluklar, gUçlenen işçi sını
fının artan politik etkinliii, gelişmiş kapitalist ülkele
rin önceleri sömürgecilik, sonraları ise dış ticaret ve 
benzeri yollarla az gelişmiş ülkelerden aktardıkları 
kaynakların da katkısıyla, gelir bölüşümünde az geliş
miş ülkelere oranla biraz daha dengeli bir yapıy.ı ulaş
malarına olanak vermektedir. Ancak, üretim araçları
nın toplumun elinde bulunduğu sosyalist ülkeler geli
rin yeryüzünde eşitliğe en yakın olarak paylaştıdığı 
ülkelerdir. 

TÜRKIYE'DE GELIR NASIL BÖLÜŞÜLOR 

Günümüz Türkiye'sinde gelirin aileler (haneler) 
arasında ülke düzeyinde, coğrafi bölgelerde, yerleşim 
yerlerinin büyüklüklerine. mesleklere, sektörlere, geli
rin türlerine ve (bir bakıma) sosyal sınıflara göre nasıl 
paylaşıldığı Devlet Planlama Teşkilatının "Gelir Da
ğılımı 1913" isimli araştırmasında ortaya konulmuş
tur, 

A) Bu çalışmanın bulgularına göre 1913 Türkiye
si Brezilya, Meksika, Güney Afrika, Malezya vb. gibi 
ülkelerle birlikte yeryüzünde gelirin eşitlikten en uuk 
biçimde paylaştıdığı ülkeler arasında gelmektedir. 
Tiikiye'de yaşayan ailelerin en düşük gelirli yüzde 40'1 
toplam gelirin yalnızca yüzde 1 1 .5'ini alırken. en yük
sek gelirli yüzde 20 aile toplam gelirin yüzde 51'sini 
paylaşmaktadır. Bu oranlar gelişmiş kapitalist ülkeler
de, örneğin ABD'de sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 39; 
Batı Almanya'da yüzde 15 ve yüzde 53; Hollanda'da 
yüzde 14 ve yüzde 41, Fransa'da yüzde 10 ve yüzde 
54, iken; sosyalist Üıkelerde örneğin Bulgaristan'da 
yine sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 33; Macaristan'da 
yüzde 24 ve yüzde 34; Çekoslovakya 'da yüzde 2S ve 
yüzde 31 'dir. 

Türkiye'de yıllık net (vergi sonrası harcanabilir) 
geliri 2S00 TL'nin altında olan 280 bin aile yaşamak
tadır. Ve bunlar Türkiye toplam gelirinin yalnızca bin
de 3'ünü elde ederken yıllıknet geliri 200.000 TL'den 
çok olan 45 bin aile toplam gelirin yüzde 10'unu pay
laşmaktadır. Gelir grubu ,jtibariyle ailelerin en büyük 
çoğunluğu (yüzde 23'ü) yıld. 15 bin ile 25 bin TL 
arasında net gelir sağlamaktadır. Türkiye'deki ailelerin 
yarısının geliri LS bin TL'nin altındadır. 

B) Türkiye'de gelir, bölgeler arasında da dengesiz 
dağılmıştır. ülkemizdeki ailelerin yüzde l S 'inin yaşa
dığı Doğu Anadolu Bölgesindeki 1 milyon aile toplam 
eelirin ancak yüzde 10'unu paylaşırken; ıstanbul'da 
yapıyan ve ülkedeki tüm atleterin yakla,ık yüzde S'ini 
olu,turan 588 bin aile, toplam gelirin yüzde 14'ünü 
almaktHtır. Istanbul ve Iımir'de Olile battna düşen or
,.1.",. net gelir (y.kl.şık 40.000 TL) ülkemizin "na· 
yileşme düzeyi en düşük bölgesi olan Doğu Anadolu'
dan yaklaşık 2.5 kat yüksektir. Gelir eşitlikten en 
uzak biçimde Akdeniz Bölgesinde paylaşılmaktadır. 
Bu bölgede bir yandan son yıllarda hızla büyüyen, ge
nel olarak tarımlailişkisi süren ve tarımsal hammadde· 
ye dayanan, sanayilere sahip, aynı zamanda bankacı
lık kesimini de elinde bulunduran az sayıda sermaye
dar ile bÖlge ekonomisinde önemli bir yeri olan tarım 
kesiminde çok sayıda kUçük tarım üreticisi, topraksız 
çiftçi ve tarım işçisinin varlığı gelir dengesizliğinin di· 
ğer bölgelerden büyük olmasına yol açmaktadır. Ge
lirlerin nisbeten en dengeli dağıldığı bölge Ege ve 
Marmara Bölgesidir. üç büyük kent içinde gelir dağı
lımındaki eşitsiZlik derecesi en düşük olanı Ankara, en 

AZGELIŞMIŞ ULKELERDE PAZARıN "O
ÇUKLUllu, BU ULKELERDE AZ SAYıDA 
GIRIŞIMCININ TUM PAZARı KOLAYCA 
ELE GEçIRMESINE OLANAK VERJlJUC'l'B. 
DIR. HELE BUNA BIR DE ULUSLARARABI 
TEKELLERIN GUNUMUZDE ULA ŞTııll ıK). 
YUTLAR VE GUCU EKLENINCE, TEKEL
LEŞME SURECI BU ULKELERDE BI/YI/K 
ETKINLIK KAZANMAKTADıR. 

yüksek olanı ise ızmir'dir. Fıkirliğin en YOlYlın oldu· 
ğu bölge Doğu Anadolu bÖlgesidir. Bu bölıede yap. 
yan ailelerin yüzde 6S'inin yıllık net geliri 1 S bin TL 
nın altındadır. Bu oran Istanbul ve ızmir dl$ında, Ele 
ve Marmara BÖlgesi için yüzde 5 1 ,  Akdeniz B6Iaai 
için ise yüzde 6O'tır. Ankara'daki ıilelerin yüzde ll'üı 
I stanbul'daki alilereni yüzde 20'si ve ızmir'deki Ollile
lerin yüzde 40'1, 1 S bin TL 'nın altında ıelir elde et· 
mektedirler. 

c) Çe,i'li mesleklere ,ör.lir dalııımı incelendi
ğinde, çarpıcı sonuçlOlr çıkmaktadır. Türkiye'de bil· 
yük tüccar, sanayici ile doktor, JVuut .ibi serbesi 
meslek soıhiplerinin olu$turdulu kesimin 1971 yıhnda 
yıllık ortalama net geliri ( 1 84 bin TL,), işçi gelirinin 
( 1 1 .600 TL.) y.kl.,ık 16 k.tıdır. Öte y.ndan çiftçile
rin ortalıma geliri 42 bin TL., esnaf ve sanatbr .. ııı 

34 bin TL., 
, memurların ise 2) bin TL. d0-

laylarında çıkmıştır. Çiftçilikle uğra.şanların ortalama 
gelirinin diğer pek çok meslek grubundan yüksek çık. 
masına karşın gelir grupları itibariyle, çiftçi ailelerin 
en büyük çoğunluğunun (yüzde 21 ) yılda .nuk SOOO 
ile 10.000 TL arasında Belir elde ettili ıöriilüyor. 
Öte y.nd.n işçilerin yüzde 33'ü 10'000 ile 15.000 TL 
esnaf ve sanatkarların yüzde 26'5�, memurQnn yüzde 
32'.i 1 5 .000 ile 25.000 TL., ..... nda ne' ııelir ..alır
ken ticaret erbabının (müte;ııhhit, komisyoncu, tüc. 
car) yüzde 53'ü 50.000 ile 100.000 TL vuında, bii
yük burjuvazinin ise yüzde 61'si 100.000 TL'ninll»
rinde yıllık net gelir elde etmektedir. ApıJldı çetid 
meslekl..-de yıllık net geliri 15 bin TL.'nin altandl 
ob" ailtkırin orOlnbrı verilml$tir. 

BUyük Burjuvui· 
Ticaret Erbabı 
Memurlar 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Çiftçiler 
I,çiler 

15.000 TL'nin �k"' '''' 
elde eden .ılelerin ....... ("ı 

O 
O 

32 
44 
56 
72 

Sergilenmede kokJyllk .aRlamalı açııından. dalıtor, 
avukat vb. gibi serbest meslek ,ahipleri de bu katqo. 
riye dahil edilmiştir. 

Tüm işverenler (büYÜk burjuvazi ve ticaret ertq. 
bı) arasında geliri 1 5 .000 TL'nin altında olan hiçbir 

gelişmiş ülkeler, karmi ekonomiler diye anıl
birlikte, genel olarak temelde üretim araçları· 

mülkiyetine dayanan kapitalist sistemin nite
liklerini taşırlar. Yetersiz sermaye birikimi ve üretim 
güçltrinin yeterince gelişmemiş oluşu bu ülkelerin 

sorunlarıdır. Az gelişmiş ülkelerin sosyo ekono
y.ıpılarında görülen çarpıklık, gelirin dengesiz bö

de kendini gösteriyor. Ekonomide az sa
modern ve çok sayıda küçük geleneksel işletme

�in vırlığı; ücretli ve miaşlı kişinin toplam riifus 
payının nispeten düşük oluşu; toprağın ada

dağılımı ve tarımsal gelirin ekonomi içinde hala 
yer taşıması bu ülkelerde gelir bölüşümü

da kötü olmasına yol açm.Jktadır, ancak, ka
sistemin birikimi hızlandırmak, dolayısıyla 

büyümek için yarattığı bu eşitsiZ bölüşüm 
sonra büyümeye engel olmaya başlar, Nite· 
eşitsiz gelir bölüşümü, söz konusu ülkelerde, 

ekonomik ve sosy.ıl faaliyetlerin parçalı 
biçimde sürmesine yol açmakta, ekono
ve bölgesel hareketliliği önlemekte; kal
bir aşamaya geldiğinde de ulep yetersiz

sorunun ortaya çıkarmaktadır. 
Ekonomik kalkınma, aslında işgücü verimliliğin
artış olarak nitelendirilebilir. Bu ise işgücünün 

üreticilik ve tarım gibi verimi düşük kesimerden 
verimi yüksek faaliyetlere kaymasını ge

rekli kılar. Bir başka deyişle kalkınma özünde sanayi
demektir, yapısal bir değişme demektir. 

Ekonomik rasyonel dahaı iLI saytda ve daha bü
birimleriyle üretimi öngörür. Kapitalist 

biçiminde ise bu durum üretim araçlarının 
daha az sayıda elde toplanmasına, tekellere 

açar, Az gelişmiş ülkelerde puarı" küçük lüğü, bu 
az saytda girişimcinin tüm paurı kolayca 

ele geçirmesine olalUk vermektedir, Hele buna bir de 
tekellerin günümüzde tekellerin günümüzde "'a,tığı "'a,tığı boyutlar ve 

eklenince, 'ekelleşme ıüreci ıüreci bu ülkelerde büyük 
kuanmakbdır. Bu gelişmeler gelir bölüşilmü

bozua.ı yönde etkiler_ 
Başlangıçta çok dengesiz gelir bölüşürftjnün ve 

düzeyinin ortaya çıkardığı yetersiz pazar 
giderek artan sosyal huzursuzluklar az ge

ülkelerde kalkınma ile birlikte gelir eşitsizliğini 
politikalara ağırlık verilmesine yol açmakta. 

y.ından kalkınma sürecinde ekonomideki 
yapı - modern ve geleneksel işletmeler ara

farklar - zayıflar, sanayileşme ile ücretlilerin 
nüfus içindeki yapı yükselir; devletin potan

etkinliği ve sosyal amaçlı harcamaları artar. 
gelişmeler ise gelir bölüşürnündeki eşitsizlik

leri azaltıcı yönde çalışır. 
Böylece kapitalist üretim biçimi aslında kendi 

Günümüz Türkiye'sinde gelirin aileler (haneler) 
arasında ülke düzeyinde, coğrafi bölgelerde, yerleşim 
yerlerinin büyüklüklerine. mesleklere, sektörlere, geli
rin türlerine ve (bir bakıma) sosyal sınıflara göre nasıl 
paylaşıldığı Devlet Planlama Teşkilatının "Gelir Da
ğılımı 1913" isimli araştırmasında ortaya konulmuş
tur, 

A) Bu çalışmanın bulgularına göre 1913 Türkiye
si Brezilya, Meksika, Güney Afrika, Malezya vb. gibi 
ülkelerle birlikte yeryüzünde gelirin eşitlikten en uuk 
biçimde paylaştıdığı ülkeler arasında gelmektedir. 
Tiikiye'de yaşayan ailelerin en düşük gelirli yüzde 40'1 
toplam gelirin yalnızca yüzde 1 1 .5'ini alırken. en yük
sek gelirli yüzde 20 aile toplam gelirin yüzde 51'sini 
paylaşmaktadır. Bu oranlar gelişmiş kapitalist ülkeler
de, örneğin ABD'de sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 39; 
Batı Almanya'da yüzde 15 ve yüzde 53; Hollanda'da 
yüzde 14 ve yüzde 41, Fransa'da yüzde 10 ve yüzde 
54, iken; sosyalist Üıkelerde örneğin Bulgaristan'da 
yine sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 33; Macaristan'da 
yüzde 24 ve yüzde 34; Çekoslovakya 'da yüzde 2S ve 
yüzde 31 'dir. 

Türkiye'de yıllık net (vergi sonrası harcanabilir) 
geliri 2S00 TL'nin altında olan 280 bin aile yaşamak
tadır. Ve bunlar Türkiye toplam toplam gelirinin yalnızca bin
de 3'ünü elde ederken yıllıknet geliri 200.000 TL'den 
çok olan 45 bin aile toplam gelirin yüzde 10'unu pay
laşmaktadır. Gelir grubu ,jtibariyle ailelerin en büyük 
çoğunluğu (yüzde 23'ü) yıld. 15 bin ile 25 bin TL 
arasında net gelir sağlamaktadır. Türkiye'deki ailelerin 
yarısının geliri LS bin TL'nin altındadır. 

B) Türkiye'de gelir, bölgeler arasında da dengesiz 
dağılmıştır. ülkemizdeki ailelerin yüzde l S 'inin yaşa
dığı Doğu Anadolu Bölgesindeki 1 milyon aile toplam 
eelirin ancak yüzde 10'unu paylaşırken; ıstanbul'da 
yapıyan ve ülkedeki tüm atleterin yakla,ık yüzde S'ini 
olu,turan 588 bin aile, toplam gelirin yüzde 14'ünü 
almaktHtır. Istanbul ve Iımir'de Olile battna düşen or
,.1.",. net gelir (y.kl.şık 40.000 TL) ülkemizin "na· 
yileşme düzeyi en düşük bölgesi olan Doğu Anadolu'
dan yaklaşık 2.5 kat yüksektir. Gelir eşitlikten en 
uzak biçimde Akdeniz Bölgesinde paylaşılmaktadır. 
Bu bölgede bir yandan son yıllarda hızla büyüyen, ge
nel olarak tarımlailişkisi süren ve tarımsal hammadde· 
ye dayanan, sanayilere sahip, aynı zamanda bankacı
lık kesimini de elinde bulunduran az sayıda sermaye
dar ile bÖlge ekonomisinde önemli bir yeri olan tarım 
kesiminde çok sayıda kUçük tarım üreticisi, topraksız 
çiftçi ve tarım işçisinin varlığı gelir dengesizliğinin di· 
ğer bölgelerden büyük olmasına yol açmaktadır. Ge
lirlerin nisbeten en dengeli dağıldığı bölge Ege ve 
Marmara Bölgesidir. üç büyük kent içinde gelir dağı

yüksek olanı ise ızmir'dir. 
ğu bölge Doğu Anadolu 
yan ailelerin yüzde 
nın altındadır. Bu oran Istanbul 
ve Marmara BÖlgesi 
için ise yüzde 6O'tır. 
I stanbul'daki alilereni 
lerin yüzde 40'1, 1 S 
mektedirler. 

c) Çe,i'li mesleklere 
ğinde, çarpıcı sonuçlOlr 
yük tüccar, sanayici 
meslek soıhiplerinin 
yıllık ortalama net 
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rin ortalıma geliri 42 
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laylarında çıkmıştır. 
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BUyük Burjuvui· 
Ticaret Erbabı 
Memurlar 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Çiftçiler 
I,çiler 

Sergilenmede Sergilenmede kokJyllk 
avukat vb. gibi serbest 
riye dahil edilmiştir. 

Tüm işverenler 



• • 

LERIN NEDENI 
• • • • •  

TIM BıÇIMIDIR 
SOSYAL KESIMLERE GöRE AILELERIN VE TOPLAM GELIRIN BöLOŞOMO 

Aile Sayısı 
(Bin) 

Oc'etroıer 2.533 
Sermaye ve Serbest mestek ghipleri 731 
Kiiçii' üreticiler 3,577 

TOPLAM 6.841 

aile bulunmıdıiı lulde, işçi lerin y.ıkb:şık dörtte üçü
nün ,eliri 15.000 TL'den udır. Mesleklere göre gelir, 
eşitlikten en uzak biçimde çiftçi aileleri arasında 
böıüJÜlmektedir. Toprak daıııımındaki dengesizlik 
çiftçi aileler Möındiiki eşitsiz gelir bölüşümünün te· 
mel nedenidir. 

O) toplumda bir sınıfı belirleyen temel nitelik o 
senlfın üretim ;ılaçlarını sııhip olup olmadıııdır. Ku
ramu.1 olarak ae1işmiş bir bpiu.list toplumu burjuva
zi ve işçi sınrt. şeklide temel iki sının. ayırmak müm· 
künciir. Ancak her sınıf ta kendi içinde <b.ha alt bö· 
IOmlere ayrıbbilir. Az gelişmiş ülkelerde bunlan: ek 
oluak, toplam üretim ve toplam çalışanlar içinde 
önemli bir yeri olan küçük üreticileri ayrıca dikkate 
almak aerekir. DPT anıştırmiiJI hane reisinin mesle
lini ve dolayısıyla haneye ,iren temel gelirin niteliii· 
ni dikkate alarak üç sosyal kesim belirlemiş: Birinci 
kesim; ücretlileri, IÜm işçi ve memurları, teknisyen· 
leri, "beyu yakalıları"; ikinci kesim (burjuvazi) bü. 
yük tüccar ye sanayicilerle, serbest meslek sahiplerini, 
ticaret erbabını, büyük çiftçileri ve rantiyeleri; küçük 
üreticiler ise küçük esnaf ve sanatbrlar ile küçük (ve 
OLU) çiftçileri kapsamakta. Bu sınıflandırmada her 
kesim anak yaklaşık ol.nık bir sosyal sınıf niteliii ta· 

f'lJRKlYE'DE YıLUIC NU GeLIRI 2.600 
",'tI1N AL7fNDA al1l.flNAN 280 BIN AI· 
LB YAŞAMAKTADıR. \LIf BUNLAR roRKI. 
n GELIRININ YALNıZCA BINDE S'ONO 
"LDE EDERON, YıLLI" NET GELIRI 200 
aINDEN ÇO" OLAN 46 BIN AILE TOPLAM 
GELIRIN YOZDE lO 'UNU PA YLAŞMAKTA. 
DIR. 

şımakta. Çünkü emeğin karşılığı olarak ücret alan bir 
işçi ile artık değerden pay alan bir " beyaz yakalı" 
(örneğin bir şirketin genel rriidürü) bir yüksek bürok· 
rat, ücretliler kesiminde yer alıyor. Ancak yine de 
bunun dışında her üç kesim de az gelişmiş ülkelerdeki 
temel sınıflara, (işçi sınıfı, burjuv.ui ve küçük üretici· 
ler) kabaca uyduğunu kabul edelim. Bu durumda, rtj. 
fusun en küçük bölümünü (yaklaşık onda birini) oluş· 

AII, Yüzdesi Toplam gelir Toplam Gelir 
(Mily�n TL) Yüzdesi 

37.0 54.057 31.9 
10.7 59,555 35.2 
52.3 56.610 32.9 

100.0 169.222 100.00 

turan burjuvazi ( ya da işverenler) toplam gelirin yüz
de 3S'ini almaktadır. Buna karşılık ücretlilerin ve kü
çük üreticilerin toplam gelirden aldıkları pay nüfus 
paylar,"ın çok altındadır. Nüfusun yaklaşık yüzde 90 
ını oluşturan bu iki kesim toplam gelirin ancak yüzde 
6S'ini paylaşmaktadır. Ailelerin yüzde 37'sini oluştu
ran ücretliler toplam gelirin üçte birinden azını almak
tadır. Burjuvazinin ortalamaı aile geliri (82 bin Tl) üc
retlilerin yaklaşık 4, küçük üreticilerin ise S katıdır. 
Toplam ücretlilerin yakliışık yarısını oluştur.,ın 1 .200 
bin ailenin yıllık net geliri 15.000 Tl'nin altındadır. 
Küçük üreticilerde 15.000 Tl'nin altında geliri olan 
ailelerin oranı daha da yüksektir, yüzde 61. Bir diğer 
deyişle Türkiye'deyaklaşık 2.180 bin küçük üretici ai
le yıldi LS .000. Tl'den 3ıZ net gelir elde etmektedir. 
Sermaye ve serbest meslek sahiplerinin ise yüzde 4'ü
nü oluşturan 30 bin aile 16.000 Tl'den az net gelir 
sajlıyor görünmektedir. Bu 30 binin çok az bir kıs
mını büyük çiftçiler, geri kalanını ise rantiyeler (kira 
geliri elde edenler) oluşturmaktadır. Burjuva kesimi 
içindeyer alan büyük çiftçilerin ortalama geliri (73 
bin Tl') küçük üreticiler sınıfında yer alan küçük 
çiftçilerin ortalama gelirinden ( 1 2.000 Tl) ahı kat 
yüksektir. Ocretliler ile küçük üreticiler en çok LS bin 

• 2S bin Tl gelir grubunda yoğunlaşırken, burjuva 
ailelerin yüzde 6:0 ka�arı SO binden fazla gelir elde 
ediyordu 1973 yılında. Ve yaklaşık 42 bin burjuva 
ailenin yıllık net geliri 200.000 TL 'nin üstündedir. 

Aynı sosyal sınıf içinde bulunan aileler arasında 
önemli gelir farklılıkları bulunmakla birlikte, gelirin 
en dengeli olarak ücretlilerin kendi içinde dağıldıjı 
göze çarpıyor. 

Türkiye'de emekçilerin en büyük çojunluğu Batı 
Anodolu B6l1esind' bulun .... k .. dır (yüzd' 37·'i). 
Yalnızca Isunbul'dl ülkedeki tüm ücretlilerin yakli· 
şık yüzde lS'i Çalılnliktadır. Örgütlenmiş sanayi işçi 
kesiminin ücretlilerin en bUyük kesimini oluşturduğu 
bu bölıede orulama ücretler diğer bölgelerden yük
sektir. Ve bu bölgedeki ücretlilerin Türkiyedeki tüm 
ücretli gelirleri içindeki payı, nüfus paylarından yük
sektir. örgütlenmemiş işçi kesimi ile tarım işçilerinin 
ağırlık taşıdığı dijer bölgelerdeki ücretlilerin gelir 
payları nüfus paylarının altındadır. 

Burjuva sınıfının bölgesel dağılımında da en bü· 
yUk ajırltğı yine Batı Anadolu BÖlgesi taşımaktadır. 
ülkedeki sermaye ve serbest meslek sahibi ailelerin 
yaklaşık yüzde 30'u bu bölgededir. 

Her coğrafi bölXe ve Uç büyük il içinde sosyal sı
nıfların riifus payları ve gelir payları ilginç sonuçlar 
veriyor. Bölgelerin tümünde küçük üreticilik faaliyeti 
çok yaygındır. Bölgelerde yaşayan ailelerin yüzde 

6O'a yakını küçük üretici olduğ halde bunların toplam 
bölge xelirinden aldığı pay yüzde 3S dolaylarındadır. 
Buna karşılık bütün bölgelerde, ailelerin yaklaşık 
onda birini oluştunın burjuva aileler, toplam bölge 
gelirinin yine yüzde 35 'ini elde etmektedir. Ankara, 
Istanbul, ve ıZmir'de yaşayan ailelerin üçte ikisi 
ücretle geçinen ailelerdir. Anuk bunlar üç bdyük ilde· 
ki gelirlerin yarısından azını elde edcbHmektedirler. 
Küçük üreticiler de buralarda nüfus içinde taşıdıkları 
ağırlıktan daha az oranda gelirden pay almaktadır. 

Görülüyor ki bütün bölgelerde burjuvazi nüfusun 
ancak onda birini Oluştururken, toplam gelirin onda 
dördünü elde etmektedir. Emekçi kesim ve küçük üre. 
ticilerin gelir payları nüfus payların," çok altında
dır. Tüm sınıflar için en yüksek ortalama gelirler Is· 
tanbul'dadtr. Bir yandan sanayi burjuvazisinin, öte 
yandan örgütlü işçi SIOffl"ın en yoğun olarak toplan· 
dığı ıstanbul'da bu sonucun çıkması olağandır. 

E) DPT çalışmasında ayrıca ailelerin içinde bu
lunduğu sosyal sınıfa bakılmaksızın elde ettikleri ÜC. 

ret, kar, faiz ve kira gelirleri ile küçjjc; üreticilik gelir· 
lerinin ayrı ayrı dağılımı incelenmiştir. 

ülkemizdeki ailelerin yarıdan çoğu (3.733 bin 
aile) küçük üreticilik geliri elde etmektedir. Ancak, 
küçük üreticilik gelirleri toplam gelirin yüzde 31  'idir. 
Bu rakamlar küçük üreticiliğin Türkiye'de oldukça 
yaygın olduğunu gösteriyor. Öte yandan, ücret geliri 
elde eden 2.741 bin aile mevcuttur. Fakat, ücret gelir
leri toplam gelirin ancak yüzde 28'idir. Öte yandan, 
tüm gelirlerin gyüzde 41 'ini oluşturan kar, faiz ve kira 
gelirlerini ülkemizdeki ailelerin yaklaşık altıda biri 
paylaşmaktadır. 

Aile başına ortalama kar, faiz ve kira geliri üc · 
ret gelirnin üç. küçük üreticilik gelirinin dört katın. 
dan fazladır. Aslında çokdüşük olan kira gelirleri bi
le, tanımı gereği, kapsama alındığından "kar, faiz ve 

kira gelirleri" ortalaması dUşük çıkmıştır (yaklaşık SO 
bin TL.) 

Ailelerin en yoğun biçimde toplandıkları [!f 
grubu küçük üreticilik gelirlerinde S 000 . 10.000 -f i 
ücret gelirlerinde 10.000 - 15.000 Tl olmasın.\ k.:ır}!· 
lık kar, faiz, ve kira gelirlerinde daha yuksrkm ( ! 'ı  
bin . 5 0  bin TL). 

Yıllık ortalama net kar, faiz ve kira gelırı 100 1·;n 
Tl'den yüksek 41 bin kadar aile mevcut olmasına "'.ır· 
şllık, 200.000 Tl den yükse"- nel ücret ya da kı.i�,ık 
üretiilik geliri kazanan hiçbir aile yoktur. 

Her üç gelir türünde de en yüksek paya Baıı AnA 
dolu bölgesi sahiptir. Ücret gelirlerinin yüzde 42'si, 
küçük üreticilik gelirlerinin yüzde 34'ü, kar, faiz ve 
kira gelirlerinin ise yüzde 37'si Batı Anadolu Bölge
sinde elde edilmektedir. Yalnız ıstanbul'da elde edi
len " kar, faiz, kira" gelirlerinin toplamı tüm Dogu 
Anadolu Bölgesinde sağlanan"kar, ' faiz, kira" gelir
leri toplamından yüzde 40 fazladır. Coğrafi bölge
Ler arasında aile başına en yüksek ortalama ücret geliri 
Batı Anadolu Bölgesinde, en-düşük ortalatm ücret ge· 
liri ise Doğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Diğer 
bölgelere oranla daha çok sanayiıeşmiş ve örgütlen
miş işçi kesiminin daha yoğun olarak toplandığı Batı 
Anadolu'da ortalama ücret gelirinin diler bö1ıelerden 
yüksek çıkması olağan bir sonuçtur. 

SONUÇ 

Türkiye yer yüzünde gelirin eıitlikten en uuk bi
çimde dağıldığı ülkeler arasında yer almaktadır. Bu 
eşitsiz dağılım aileler arasında olduğu gibi eoirafı böl· 
geler, meslek grupları, sosyal sınıflar ve gelir türleri 
arasında da gözlenmektedir. Son çözümlemede eşit· 
siz gelir bölüşümünün temelinde Türkiye'de hüküm sü
ren üretim ilişkileri yatmaktadır. Kapitalizmin' kendi 
sorunlarını çözmek için getirdiği kısmi önlemler ve 
politikalar, üretim ilişkilerinin özüne dOkunmadığın· 
dan, gelir bölüşürTlÜndeki adaletsizliAi ortadan kaldıra
maz. Böyle olsaydı gelişmiş kapitalist ülkeler busün 
gelir dağılımında eşitliğe en yakın ülkeler olurdu. Hal· 
buki gelirin her anlamda eşitliğe en yakın biçimde 
dağıldığı ülkeler, sosyalist ülkelerdir. Rakamlar bize 
bunu göstermektedir. 

lerin y.ıkb:şık dörtte üçü
Mesleklere göre gelir, 

çiftçi aileleri arasında 
daıııımındaki dengesizlik 

eşitsiz gelir bölüşümünün te· 

belirleyen temel nitelik o 
olup olmadıııdır. Ku

bpiu.list toplumu burjuva
iki sının. ayırmak müm· 

kendi içinde <b.ha alt bö· 
ülkelerde bunlan: ek 

toplam çalışanlar içinde 
küçük üreticileri ayrıca dikkate 

hane reisinin mesle
temel gelirin niteliii· 

kesim belirlemiş: Birinci 
memurları, teknisyen· 
kesim (burjuvazi) bü. 

serbest meslek sahiplerini, 
ve rantiyeleri; küçük 

sanatbrlar ile küçük (ve 
Bu sınıflandırmada her 

sosyal sınıf niteliii ta· 

GeLIRI 2.600 
al1l.flNAN 280 BIN AI· 

BUNLAR roRKI. 
BINDE S'ONO 

YıLLI" NET GELIRI 200 
AILE TOPLAM TOPLAM TO

PA YLAŞMAKTAYLAŞMAKTAYLAŞM . 

karşılığı olarak ücret alan bir 
alan bir " beyaz yakalı" 
dürü) bir yüksek bürok· 
alıyor. Ancak yine de 
az gelişmiş ülkelerdeki 

burjuv.ui ve küçük üretici· 

turan burjuvazi ( ya ( ya ( y da işverenler) toplam gelirin yüz
de 3S'ini almaktadır. Buna karşılık ücretlilerin ve kü
çük üreticilerin toplam gelirden aldıkları pay nüfus 
paylar,"ın çok altındadır. Nüfusun yaklaşık yüzde 90 
ını oluşturan bu iki kesim toplam gelirin ancak yüzde 
6S'ini paylaşmaktadır. Ailelerin yüzde 37'sini oluştu
ran ücretliler toplam gelirin üçte birinden azını almak
tadır. Burjuvazinin ortalamaı aile geliri (82 bin Tl) üc
retlilerin yaklaşık 4, küçük üreticilerin ise S katıdır. 
Toplam ücretlilerin yakliışık yarısını oluştur.,ın 1 .200 
bin ailenin yıllık net geliri 15.000 Tl'nin altındadır. 
Küçük üreticilerde 15.000 Tl'nin altında geliri olan 
ailelerin oranı daha da yüksektir, yüzde 61. Bir diğer 
deyişle Türkiye'deyaklaşık 2.180 bin küçük üretici ai
le yıldi LS .000. LS .000. LS . Tl'den 3ıZ net gelir elde etmektedir. 
Sermaye ve serbest meslek sahiplerinin ise yüzde 4'ü
nü oluşturan 30 bin aile 16.000 Tl'den az net gelir 
sajlıyor görünmektedir. Bu 30 binin çok az bir kıs
mını büyük çiftçiler, geri kalanını ise rantiyeler (kira 
geliri elde edenler) oluşturmaktadır. Burjuva kesimi 
içindeyer alan büyük çiftçilerin ortalama geliri (73 
bin Tl') küçük üreticiler sınıfında yer alan küçük 
çiftçilerin ortalama gelirinden ( 1 2.000 Tl) ahı kat 
yüksektir. Ocretliler ile küçük üreticiler en çok LS bin 

• 2S bin Tl gelir grubunda yoğunlaşırken, burjuva 
ailelerin yüzde 6:0 ka�arı SO binden fazla gelir elde 
ediyordu 1973 yılında. Ve yaklaşık 42 bin burjuva 
ailenin yıllık net geliri 200.000 TL 'nin üstündedir. 

Aynı sosyal sınıf içinde bulunan aileler arasında 
önemli gelir farklılıkları bulunmakla birlikte, gelirin 
en dengeli olarak ücretlilerin kendi içinde dağıldıjı 
göze çarpıyor. 

Türkiye'de emekçilerin en büyük çojunluğu Batı 
Anodolu B6l1esind' bulun .... k bulun .... k bulun .. dır (yüzd' 37·'i). 
Yalnızca Isunbul'dl ülkedeki tüm ücretlilerin yakli· 
şık yüzde lS'i Çalılnliktadır. Örgütlenmiş sanayi işçi 
kesiminin ücretlilerin en bUyük kesimini oluşturduğu 
bu bölıede orulama ücretler diğer bölgelerden yük
sektir. Ve bu bölgedeki ücretlilerin Türkiyedeki tüm 
ücretli gelirleri içindeki payı, nüfus paylarından yük
sektir. örgütlenmemiş işçi kesimi ile tarım işçilerinin 
ağırlık taşıdığı dijer bölgelerdeki ücretlilerin gelir 
payları nüfus paylarının altındadır. 

Burjuva sınıfının bölgesel dağılımında da en bü· 
yUk ajırltğı yine Batı Anadolu BÖlgesi taşımaktadır. 
ülkedeki sermaye ve serbest meslek sahibi ailelerin 
yaklaşık yüzde 30'u bu bölgededir. 

Her coğrafi bölXe ve Uç büyük il içinde sosyal sı
nıfların riifus payları ve gelir payları ilginç sonuçlar 

rakamlar küçük üreticiliğin 
yaygın olduğunu gösteriyor. Öte yandan, ücret 
elde eden 2.741 bin aile mevcuttur. Fakat, 
leri toplam gelirin ancak yüzde 28'idir. 
tüm gelirlerin gyüzde 41 'ini oluşturan kar, 
gelirlerini ülkemizdeki ailelerin yaklaşık 
paylaşmaktadır. 

Aile başına ortalama kar, faiz ve 
ret gelirnin üç. küçük üreticilik gelirinin 
dan fazladır. Aslında çokdüşük olan kira 
le, tanımı gereği, kapsama alındığından 
kira gelirleri" ortalaması dUşük çıkmıştır 
bin TL.) 

Ailelerin en yoğun biçimde toplandıkları 
grubu küçük üreticilik gelirlerinde S 000 
ücret gelirlerinde 10.000 - 15.000 Tl olmasın.\ 
lık kar, faiz, ve kira gelirlerinde daha 
bin . 5 0  bin TL). 

Yıllık ortalama net kar, faiz ve kira 
Tl'den yüksek 41 bin kadar aile mevcut 
şllık, 200.000 Tl den yükse"- nel ücret 
üretiilik geliri kazanan hiçbir aile yoktur. 

Her üç gelir türünde de en yüksek paya Baıı 
dolu bölgesi sahiptir. Ücret gelirlerinin 
küçük üreticilik gelirlerinin yüzde 34'ü, kar, faiz ve 
kira gelirlerinin ise yüzde 37'si Batı Anadolu 
sinde elde edilmektedir. Yalnız ıstanbul
len " k" kar, faiz, kira" gelirlerinin toplamı 
Anadolu Bölgesinde sağlanan"kar, ' faiz, 
leri toplamından yüzde 40 fazladır. Coğrafi bölge
Ler arasında aile başına en yüksek ortalama ücret 
Batı Anadolu Bölgesinde, en-düşük ortalatm 
liri ise Doğu Anadolu bölgesinde görülmekted
bölgelere oranla daha çok sanayiıeşmiş 
miş işçi kesiminin daha yoğun olarak toplandığı 
Anadolu'da ortalama ücret gelirinin diler 
yüksek çıkması olağan bir sonuçtur. 

SONUÇ 

Türkiye yer yüzünde gelirin eıitlikten 
çimde dağıldığı ülkeler arasında yer almaktadır. 
eşitsiz dağılım aileler arasında olduğu gibi 
geler, meslek grupları, sosyal sınıflar ve 
arasında da gözlenmektedir. Son çözümlemede eşit· 
siz gelir bölüşümünün temelinde Türkiye'de 
ren üretim ilişkileri yatmaktadır. Kapitalizmin' 
sorunlarını çözmek için getirdiği kısmi 
politikalar, üretim ilişkilerinin özüne dOkunmadığın· 
dan, gelir bölüşürTlÜndeki adaletsizliAi ortadan 
maz. Böyle olsaydı gelişmiş kapitalist ülkeler 
gelir dağılımında eşitliğe en yakın ülkeler 
buki gelirin her anlamda eşitliğe en yakın 



MC iktidarının iki ortaaı son (Ün. 
lerde yeniden temel atma yarışına rir. 
di. Bir yandan daha önce yapınuna bat· 
lanmı, yatınmlann temelleri atılırken 
bir yandan da projesiz yatLnmlara riri· 
,ilmektedir. 

Kamu kesiminin ,m,ıiai yatınmlar, 
eler özel sektörle piyaaa payla,ma nite· 
lili t,qıyora.a ,enellikle enıellenmekteIJ· 
dir. Türkiye'de yatırımlar konuıunda 
fula hayalci davranılmuı yalnızca bu. 
IÜnkü hükümete özlÜ bir olay delildir. 
Yıllardır prommlanan yatırımlar ,er· 
çekletltirilememe1ı:tedir. çünkü, ekono· 
mik proıramJara konulan yatLnmların 
aü.rdüriilmesi için ,erekli tuuruf Mlla· 
namamakta ve bütçelerdeki yatırım öde
nekleri maa.tların ödenmesine hucan· 
ma.tı:tadır. 

RESMI DEGERLER NE DIYOR? 

Yıllık prorramlarda yer alan resmi 
deRerlere ,öre, son üç yıldır, kamu kesi· 
mi yatınmla.nnm ancak yüuie 80'i ger· 
çeklqtirilebilmektedir. Son olaru 1975 

yılında 31,5 milyar liralık yatırım yapıl· 
mas.ı prommlannu" bunun 28.2 milyar 
liratık bölümü gerçekleştirilebilmiştir, 

Programların yatırımların umanın· 
da tamamlanamama.ı maliyetlerini artır· 
makta, birbirine baRlı yatırımlar zinciri· 
nin halkalarını oluşturan projelerdeki 
bir aksakhk tüm yatırımlan etkilemekte· 
dir. Genellikle, makine teçhiut alımları 
için yeterlidöviz bulunamamakta, itha· 
lat yapılamamaktadır, Bu durum kapita· 
list ekonomilerde planlarnamn kamu ke· 
simi için de uygulamada "yol gösterici" 
nitelik taşımasındandır. 

Yatmmların zamanında tamamla· 
namaznası nedeniyle maliyetlerini n  art· 
ması gecikme döneminin de uumasına 
yolaçma.k.tadır, Sözgelimi, Arşin Elbis· 
tan termik santralı diye bilinen önemli 
elektrik projesinin ilk hesaplamaları, 
1972 . 1977 yılları aruında yapılacalı 
nıuyurun.a dayandınlmış, 5 milyar 737 

milyon liraya tamaml.nması proJl'am· 
lanmı,tı. Daha sonra yatırımın 1980 
yılında bitebileceti hesaplandı ve bu kez 
maliyeti 14 milyar 900 milyon liraya 
çıktı. Aradan ieçen süre, maliyetleri 
önemli ölçüde etk iled i. 

Mevcut ve sürdürülmesi zorunlu ya. 
tırımların umanında tamamlanamadılı 
bir ekonomide MC ,imdi hayallerle do. 
lu yatırım projeleri içine dalmı,tır. 

Başbakan Yardımcısı Necmettin Er· 
baun ,enellikle projesi olmayan yatı' 
rımların temelini atmaktadır. Çe,itli 
fabrikalann yapılm .. ı için Bakanlar Ku· 
rulundan kararlar Çı wı Imı" ancak bu 
yatınmların projeleri hazırlanmamı,tır. 
Bir yatırımın projesinin hazırlanmaaı 
yak"'ık bir yıllık bir me almaktadır. 
Bunun ardından yatırımın ,erçekleştiril
m ... Için ihale yapılmaaı ,erekmektedir, 
Mevcut yualar böyle demektedir. Maki· 
ne teçhizat için ihale gereklidir. Bunla
nn hiçbiri yapılmadan, yatırımın .. pt.. 
nan ilin banri böIıesine yapılacalı LO· 
ruauna bilimsel yanıt bulmadan MC 
temel atmaktadır, 

Başbakan Yardımcısı Necmettin Er· 
bakan, ,eçtiRimiz harta Ladik 'de çi· 
mento rabrikasının temelini attı, Sam· 
sun ili içinde bir çimento rabrikasının 
kurulmaaı, 11 Haziran 1976 tarihinde 
7/12077 sayılı Bakanlar Kurulu kararıy· 
la onaylanmıştı. Bu kararnamede, proje
nin hazırlanması ve yatırınun bundan 
&onra yapılması hükmü de yer almakta· 
dır, O tarihten bu yana �çbir proje ha· 
zırlanmadı, Yatırımın Samsun ilinin ne
resine yapl1acaAı dahi belirlenmedi.  An· 
cak Erbakan boş bulduRu bir araziye 
temeli attı. 

SIVAS'TAKI HAYALLER 

Dördüncü Demir·ÇeUk tesislerinin 
" temaiU" resminin altına " Hayırlı OL· 
ıunl' ibaresi yazılıp bastırılan afişler le 
yeni bir demir çelik rabrikaamın temeli 
atıldı. Ancak bu tesislerin ha",i dış kre· 

Me'NIN 

TEMELSIZ TEMELLERI 
dilerle ve banıi teknoloji seçilerek kuru. 
lacalı konusunda ortada hi çbir proje 
yoktur. 

Bu w.r riri,imlerin uvunucuıu Sa· 
nayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
DoRru bulmu,tur: 

" .  Temel atmalar semboliktir'" i 
Me'nin sembolik iktiduı, sembolik 

bir ciddiyet örneRi vermektedir, 
Başbakan Demirel ise Erbakan'a gö· 

re daha büyük projelerin temel atma ça· 
balannda olduRu için "sembolik" olma· 
yan ,erçek yatırımlar yapma peşinde· 
dir. Nitekim, ikinci petro_kimya t .. iıl� 
ile Kırka Bor teıiılerinin temelini biryle 
atmı,tır. Her iki yatırım da da" önce 

başlamı,tır. Devlet Planlama Teşkilatı 
tararından hazırlanan "önemJi Projeler" 
raporunun 30 Nisan 1976 tarihliıinde, 
Kırka Bor türevieri tesisleri için 30 Ni· 
san tarihine dek 42 milyon lira harcan· 
dıRı belirtilmektedir, Yine Demirel tara· 
rından temeli atılan IL Petro Kimya 
Tesiıleri aynı rapora göre, 1972 yılında 
pro,rama alınmış, 1976 yılında tamam· 
lanması planlanmı,tı. Ancak daha ıonra 
biti, tarihi 1979 yılına ertelendi. Ilk he· 
.. plara ,öre tamamlanması ,ereken 
1976 yılında Ba,bakan Demirel, teai.le· 
rin bir kez daha temelini attı. Oysa 
30 Ni .. n 1976 tarihine dek II, Petrol 
Kimya için 224 milyon 798 bin lira har· 
candı. 

TEMEL YARıŞı SOR OYOR. . .  

MÜCADELE BİRLİK İçİNDE 
Türkiye ekonomisi, kapitalist · emperyalist sistemin doRal sonucu ola· 

rak büyük bır bunalımın içerUindedir, Buna, MC iktidannın yolsuzluklan, ha· 
zinenin özel girişimcilere peşkeş çekilmesi de eklenince, daha da dar bolaz· 
lara Cinni4Ur. 

Egemen güçler, bu çıkmazdan kurtulmanın faturasını dar gelirli emekçi 

YlRınlara ödetmek, emekçi ylRınlann tepkisini önlemek, daha açık deyimiyle 
kendi açılanndan dikensiz gül bahçesi yaratmak ist.emektedirler, 

Egemen gUçler, bunun yolunun emekçi yıl'ınlann örgütlü mücadelesini 
engellemekten geçtil'ini çok iyi bilmektedirler. Son günlerde giriştikleri sal· 
dınlann amacı, tıerici, yurtsever, sosyalist kadro ve örgütlere yöneliktir. MC 
iktidan sınıfsal niteliline uygun olarak işverenle birlikte işyerlerinde so'Sya· 
list, ilerici işçileri tasfiye etmektedir. Bununla da yetinmeyip, diler emekçi 
sınır ve tabakalann örgütlendili demokratik kitle örgütlerine ve ilerici, yurtse· 
ver, sosyalist unsurlara saldınnaktadır. Cephe iktidan şimdiye kadar sürdürdü· 
LÜ yandan saldınyı " cepheden saldınya" çevinniştir. Sınır mücadelesinin be· 
lirli bir görünümü olan bu saldın, bir yandan işçi sınıfımıza, bir yandan da 
ekonomik, demokratik mücadeleyi sürdüren ve kitlelere örgütlü mücadelenin 
ömelini veren örgütlerden biri olan TOB·DER'e yöneliktir. 

Ankara Valililinin yüz yinni bin üyeli TOB-DER'j "faaliyetlen men" 
etmesi ve yine yüzbinlerin oyu ile seçilen ilerici Ankara Belediye Başkanı Ve· 
dat Dalokay'ın görevinden alınması, idari bir karar deRii, MC iktidannın sınır· 
sal baskıdan kopuk olmayan politik bir uygulamasıdır. 

MC iktidannın, saldınlannda TOB-DER 'e özel bir aRırlık tanımasının 
nedeni; faşizme kitle tabanı yaratmak, eRitimi raşistleştinnek, öRretmen ye· 
tiştiren kurumlan faşizme mi:itan yetiştiren ocaklar haline getinnek, örgüt· 
lü mücadele geleneRi olan öeretmen hareketini bölmek, parçalamak, etkisiz 
kılmaktır. 

Egemen güçler, kendi ideolojilerinin yaygınlaştırılması ve en azından 
kendilerine karşı tavır almayacak kuııaklann yetiştirilmesi özlemini duymak· 
tadır, Bu amaçlan karşısında tavır almayan, larafsız kalan öRretmen kitlesi· 
ne ihtiyaçları vardır, Burjuvazi kendi amaç ve niyetlerini sergileyen, ona karşı 
birlieini sallayan örgütlü öRretmen mUcadelesinini, ilerici, güçlü örgütü TOB. 
DER'i yoketmek istemektedir. Kendi çıkarlarını faşizmde gören egemen güç. 
ler ve MC iktidan varOldUkça, örgütümüze yönelen saldınlar bu noktada kal· 
mayacaktır. 

TOB·DER'i "raaliyelten men" eden Ankara Valisin!n yasadışı kararını 
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ıLHANALKAN 

Danıştay kaldırdı. Anayasanın ve yasalann açık hükümlerini hiçe sayan An· 
kara Valisi, Danıştay'ın karannı uygulamayacalını ilan etti. Bu ko,uUarda. 
örgüt olarak bize düşen görev, yasalara sahip çıkmak, demokratik haklanmı· 
zl kullanmaktır. Danıştay'ın verdiRi karar gereli, bu hak kullanıldı dL 8.10, 
1976 �nü genel merkezimizin ve Ankara şubemizin kapıl.nndaki mühürler, 
bu derneklerin yöneticileri tarafından söküldü. Emniyet yetkilileri, kapılan 
yeniden mühürlerken, genel merkez yöneticilerini ve işçilerini, aralarında eski 
genel başkanlann da bulunduRu, ve Ankara şubesinde oturan bir grup ölret
meni mahkemeye sevkettiler. Mahkeme, bu arkadaşlanmlZın tümünü serbest 
bıraktı. 

İşçi sınırı içerisindeki sosyalist, ilerici, mücadeleci unsurlann tasfiyesi 
ile TOB.DER'e karşı sürdürülen saldın ve baskılarla yetinilmemekte, ilerici, 
demokrat, sosyalist mücadele içinde yerini alan, halkının devrimci mücadele
sinde kendilerine düşen görevleri yerine getiren tüm yurtsever, demokrat, sos· 
yalist kişi ve örgütlere karşı da baskısını. zulmünü, terörünü getinneye çalış· 
maktadır, Getinnektedir. Son günlerde diRer demokratik kitle ör�tlerinin 
yıldınlmaya çalışılması, bu kitle örgütlerinin bünyesinde bulunan elemanl __ 
nn 9..irülmesi, işten atılması ve öldürülmesi eylemlerinin yolunlaşması. MC 
iktidannın �nlük politikası haline gelmiştir, 

MC iktidan, emekçi kitlelerin yükselen mücadelesini ve devrimci muha· 
lefetini engeııeyebilmek için, DGM Yasasını çıkannaya çalışmakla, aslında 
kendisinin hazırladıeı oyun kuraııannı daha katı, sömürüyü daha kalmerli sür
dürecek biçimde deRiştinneye tüm gücünü harcamıştır. Ama kitlelerin bilinç· 
li ve örgütlü mücadelesi sonucu, bu yasayı şimdilik çıkaramamıştır. MC bu ba
şansızlıRını, sıkıyönetim önerileri ve çeşitli oyunları. gidennek istemekte ve 
tam boy açık faşizmi tezgahlamak niyelini açıla vurmaktadır. MC iktidan' 
nın istek ve oyunlannın açlRa çıkanlması, raşizmin lınnanışına karşı müca
dele edilmesi, tüm ilerici, yurtsever, demokrat ve sosyalist güçlerin güncel ,ö· 
revidlr, 

Faşizmin tınnanış sürecinde, özeıılkle sosyalistıere demokratik hak la
nn korunup geliştirilmesinde büyük sorumluluklar düşmektedir. Hele egemen 
güçler kendi kurallarını bile çiRnemeye kalktlRı an, bu görev daha da güncel· 
leşir. Ve daha başka bir önem taşır, 

Valilitin Danıştay karanna itirazı Danıştayca reddedilince, 12.10.1976 
gi.lnü TOB·DER'in kapılanndaki mühürler Valillkçe Istenmeyerek de olsa sö· 

oluşturan projelerdeki projelerdeki pro
yatırımlan etkilemekte· 

teçhiut alımları 
bulunamamakta, itha· 

Bu durum kapita· 
planlarnamn kamu ke· 

uygulamada "yol gösterici" gösterici" göste

zamanında tamamla· 
maliyetlerini n  rini n  rin art· 

döneminin de uumasına 
elimi, Arşin Elbis· 

diye bilinen önemli 
ilk hesaplamaları, 

yılları aruında yapılacalı 
andınlmış, 5 milyar 737 

la onaylanmıştı. Bu kararnamede, proje
nin hazırlanması ve yatırınun bundan 
&onra yapılması hükmü de yer almakta· 
dır, O tarihten bu yana �çbir proje ha· 
zırlanmadı, Yatırımın Samsun ilinin ne
resine yapl1acaAı dahi belirlenmedi.  An· 
cak Erbakan boş bulduRu bir araziye 
temeli attı. 

SIVAS'TAKI HAYALLER 

Dördüncü Demir·ÇeUk tesislerinin 
" temaiU" resminin altına " Hayırlı OL· 
ıunl' ibaresi yazılıp bastırılan afişler le 
yeni bir demir çelik rabrikaamın temeli 
atıldı. Ancak bu tesislerin ha",i dış kre· TEMEL YARıŞı SOR OYOR. . .  

MÜCADELE CADELE C BİRLİK İçİND
ekonomisi, kapitalist · emperyalist sistemin doRal sonucu ola· 
bunalımın içerUindedir, Buna, MC iktidannın yolsuzluklan, ha· 

girişimcilere peşkeş çekilmesi de eklenince, daha da dar bolaz· 

güçler, bu çıkmazdan kurtulmanın faturasını dar gelirli emekçi 
ödetmek, emekçi ylRınlann tepkisini önlemek, daha açık deyimiyle 

dikensiz gül bahçesi yaratmak ist.emektedirler, 
gUçler, bunun yolunun emekçi yıl'ınlann örgütlü mücadelesini 
geçtil'ini çok iyi bilmektedirler. Son günlerde giriştikleri sal· 
tıerici, yurtsever, sosyalist kadro ve örgütlere yöneliktir. MC 
niteliline uygun olarak işverenle birlikte işyerlerinde so'Sya· 

işçileri tasfiye etmektedir. Bununla da yetinmeyip, diler emekçi 
tabakalann örgütlendili demokratik kitle örgütlerine ve ilerici, yurtse· 

sosyalist unsurlara saldınnaktadır. Cephe iktidan şimdiye kadar sürdürdü· 
saldınyı " c" cepheden saldınya" çevinniştir. Sınır mücadelesinin be· 

görünümü olan bu saldın, bir yandan işçi sınıfımıza, bir yandan da 
demokratik mücadeleyi sürdüren ve kitlelere örgütlü mücadelenin 

örgütlerden biri olan TOB·DER'e yöneliktir. 
Valililinin yüz yinni bin üyeli TOB-DER'j "faaliyetlen men" 

yine yüzbinlerin oyu ile seçilen ilerici Ankara Belediye Başkanı Ve· 
görevinden alınması, idari bir karar deRii, MC iktidannın sınır· 

kopuk olmayan politik bir uygulamasıdır. 
iktidannın, saldınlannda TOB-DER 'e özel bir aRırlık tanımasının 

kitle tabanı yaratmak, eRitimi raşistleştinnek, öRretmen ye· 
kurumlan faşizme mi:itan yetiştiren ocaklar haline getinnek, örgüt· 

mücadele geleneRi olan öeretmen hareketini bölmek, parçalamak, etkisiz 

güçler, kendi ideolojilerinin yaygınlaştırılması ve en azından 
tavır almayacak kuııaklann yetiştirilmesi özlemini duymak· 

amaçlan karşısında tavır almayan, larafsız kalan öRretmen kitlesi· 
ihtiyaçları vardır, Burjuvazi kendi amaç ve niyetlerini sergileyen, ona karşı 

örgütlü öRretmen mUcadelesinini, ilerici, güçlü örgütü TOB. 
istemektedir. Kendi çıkarlarını faşizmde gören egemen güç. 

ıLHANALıLHANALıLH KAN 

Danıştay kaldırdı. Anayasanın ve yasalann açık 
kara Valisi, Danıştay'ın karannı uygulamayacalını 
örgüt olarak bize düşen görev, yasalara sahip çıkmak, 
zl kullanmaktır. Danıştay'ın verdiRi karar gereli, 
1976 �nü genel merkezimizin ve Ankara şubemizin 
bu derneklerin yöneticileri tarafından söküldü. Emniyet yetkilileri, 
yeniden mühürlerken, genel merkez yöneticilerini 
genel başkanlann da bulunduRu, ve Ankara şubesinde 
meni mahkemeye sevkettiler. Mahkeme, bu arkadaşlanmlZın 
bıraktı. 

İşçi sınırı içerisindeki sosyalist, ilerici, mücadeleci 
ile TOB.DER'e karşı sürdürülen saldın ve baskılarla 
demokrat, sosyalist mücadele içinde yerini alan, halkının 
sinde kendilerine düşen görevleri yerine getiren tüm tüm t
yalist kişi ve örgütlere karşı da baskısını. zulmünü, 
maktadır, Getinnektedir. Son günlerde diRer demokratik 
yıldınlmaya çalışılması, bu kitle örgütlerinin bünyesinde 
nn 9..irülmesi, işten atılması ve öldürülmesi eylemlerinin yolunlaşması. 
iktidannın �nlük politikası haline gelmiştir, 

MC iktidan, emekçi kitlelerin yükselen mücadelesini 
lefetini lefetini lef engeııeyebilmek için, DGM Yasasını çıkannaya 
kendisinin hazırladıeı oyun kuraııannı daha katı, 
dürecek biçimde deRiştinneye tüm gücünü harcamıştır
li ve örgütlü mücadelesi sonucu, bu yasayı şimdilik 
şansızlıRını, sıkıyönetim önerileri ve çeşitli oyunları. 
tam boy açık faşizmi tezgahlamak niyelini açıla 
nın istek ve oyunlannın açlRa çıkanlması, raşizmin 
dele edilmesi, tüm ilerici, yurtsever, demokrat ve 
revidlr, 

Faşizmin tınnanış sürecinde, özeıılkle sosyalistıere 
nn korunup geliştirilmesinde büyük sorumluluklar 
güçler kendi kurallarını 



MACERADAN MACERAYA 

Temel atma konu.und. MC'nin iki 
ortaR' tam bir yarı,_ girmiştir. 14 Ekim 
tarihinde TRT bültenlerinde yayımlanan 
11 numaralı haberde aynen ,öyle den· 
mektedir: 

ı'aa,bakan Demirel. Pazartesi pnü 
20 milyar tinya malolacak Karakaya 
Barajı'nın temelini atmak üzere Oiyar
bakır'. Jidecek. 

Devlet planlama Te,kilatı'run 
önemli Projeler SO Niaan 1976 Raporu' 
nun 255 . •  y(asında Karakaya barajına 
ilitkin tU billUer yeralmaktadır: 

Sahibi : DSı Gn. Md.'IUlÜ 
Yeri : Diyarbaklı' 
Sqlarna Dili, Tarihi 

Maliyet (000 TL), 

lUt , 1971 . 1976 
Revize: 1971 . 1984 

ilk : 2,497,012 
Reyize : 6.663.031 

Raporun Karakaya barajına m,kin 
bileileri ıunan 256 . ..  y{uında d. inşaa
ta ilitkin tU biıın.r vardır: 

Karalcay. barajının yapımı için 30 
Nisan'. dek 288 milyon 619 bin lira har
andıRı d • •  ynı raporda verilen biı,iler 
arasındadır. 6.6 mily.r liralık ıirifimi 
20 milyarlık ,östermek, b-.lamı, -
ta temel atmak MC'run bir yöntemidir. 

Ba,bakan Yardımcıaı Necmet.tin Er
bakan tarafından hafta sonunda lemeli 
at.ılan Balıkesir KaRıt. FabrikaSJ'nın inşa· 
alına ba,lanmuına olanak yokt.ur. Çün
kü bu yat.ırımın ihale işleri 1977 yılının 
Alusto. ayında t.amamlanacakt.ır. Yalnız 
ihale deRiI proje hazU'lıklannm tamam
lanması için de M.yıı 1977 tarihi .. p
tannu,t.U'. 

Halen proje.i yapılmanu, lesi.lerin 
temelini at.ma Iı:onwunda uzman olan 
Erbakan KaRıt. rabrikası t.fı:melini de at
mıştır. Tüm bu örnelı:ler MC iktidarının 
iöstermelilı: ıiri,imlerinden bir bölümü
dür. Siyua1 ve ekonomik çılı:mazlarm 
yarattılı olunuuz ortamda u.nu.tturul
ması ve seçim yatU'lmlannm ıerçekle,
tirilmesi Me'nin &ünlülı: politikamnm bir 
parçası olmuştw. 

Kapitalist ekonomilerin ıeçerli ol
duR u Üıkelerde planlarm uygulanmaıı 
olanak dillıdU'. Ancak, MC uygulanama
yan proeramJann da dı,ında ıösterme
lik i,�er pqindedir. 

ı, !Cademeleri Projeye Göre Revize 

Yardıma teailler 1971 1977 1972 1976 
illfUtl 

Ana t.iller 1973 1978 1976 1981 

SÜRMELİDİR 
küleli. Böylece, ülkemizdeki devrimci birikimin demokratik mücadelesi, MC'
nin öreütüınüze kaqı ıOirdürdütü saldınyı, başanlı bir şeklide geri püskürtmiiş 
oldu. 

Bu saldınlar, TöB-DER tabanında., öRretmen kamuoyunda ve emekçi 
yılmlarda tepki ile kaqılanmı,tır. TöB-DER Ankara şubesine açılışından 
ıonu yüzlerce yenı üye kaydının yapılmı, olması, bu tepkinJn olumlu ve 
anlamlı bır ıonucudur. Egemen �çlerin son günlerde yoRunlaştırdıklan sal
dınlara kaqı, demokratik &üçler küçümsenmeyecek ileri mevziler kazanmış
lardır. 

İlerieller. yurtseverler Ve sosyalistler bulunduklan mevzileri eanlan pa
huma korumak zorundadırlar. Elde edilen mevzilerde gediklerin açılmaması
na çallfmalıdırlar. Bu m'evzilerde açılacak gedikler, taı;izm özlemcilerinin işi· 
n! kOlayl"tınr. 

MC iktldannın geriletilmiş olması, egemen smınann TöB·DER ve emek
çi YIILl1lann öraUtleri üzerindeki oyunlanndan vazgeçtikleri anlamına gelme
m.lldlr, Dolacak yeni baslulara karşı tüm üyelerimizin uyanık olması gerekir. 
Erıemen sınıflann baskı ve terörüne karşı örgütümüzün varlıRını koruyacak, 
örgütlü mücadeleye hazır olmak durumundayız. Birlik ve disiplin Içerisinde 
aktit çalışmalanmızı yolunlqtınnalıyız, Oyelerimizin niteliRini mıncı eLi
tim ça1lı;malanna alırlık vermeliyiz ki, TöB-DER egemen sınınann baskı, 
terör ve zulmüne karşı bilinçli, etkili mücadele verebilsin. Emekçi ylRınlann 
ekonomık. demokratik mücadelesindeki gerçek yerini alabilsın, Bu nedenle 
ilerici, yurtsever ve anti-faşist öRretmenlerin TöB-DER çatısı altında örgütlen· 
melerini sallayacak çalışmalara bız vermeliytz. TöB-DER'e yapılan ve yapıı· 
mak istenen sa1dınlan, tabanımızda tartışmaya açmaJıyız. örgütümüzü bölÜ· 
di, parçalayıcı girişimlere karşı çıkmalıyız. Bireysel girişimiere olanak tanıma· 
malıyız, Yandaş demokratik kitle örgütleri ile 'IOmut hedener etrafında eylem 
biriilini sallayıcı daha canlı ilişkiler kunnalıyız. 

YARIM KALAN DGM 
SORUNU 

ERŞEN SANSAL 

DGM Kanununun çıkarılmısı için, Anayasa Mahkemesi'nce tanınan 
1 yıllık süre, 1 1  Ekim 1976 tarihinde sonı erdi ve bu süre içerisinde Kanun Çı
karılarmdı, DGM'ler ortadan kalktı. DGM Kanunu, 1 1  Ekim 1976 tarihine ka
dar çıkarılamıdığından, artık Meclislteki olataOOstü toplantıların da bir an
lamı kalmadı ve Meclis yeniden 1 Kasım 1976 tarihine kadar tatile girdi. 

Şimdi önemli olan, DGM sorununun bundan sonraki gelişmelerinin ne 
olacağı ve na,sıl bir çölilme kavuşacalıdır. Başbakan Süleyman Demirel, DGM 
Kanununun 11 Ekim 1976 tarihinden sonra da olsa mutlaka çıkarılacaiını 
söylemektedir, 

Anayasa'da 12 Mart döneminde, 20.3.1973 urihinde yapılan değişik
lik ile, 136, maddeye eklentiler yapılarak, DGM'lerin kurulacağına ilişkin hü
kümler getirilmişti. Hukukçular, DGM Kanununu olduiu Iadar, Ana,yasa'da 
yapılan bu deiişikliği de eleştirdiler. Bu arada; Anay.15a'da çıkarıbcalı be
lirtilen kanunların belli süreler tilnınarak çıkarılacağı yolunda hükümler konul· 
muş oldulu; DGM Kanunu içinse Anayasa'da böyle bir süre konulmuş olma· 
dığı; bir süre belirtilmediji için, bunun bir kanunun çıkarılmasını gerçek an
lamda zorunlu görmek anlamına gelmediği; gene Anayasa'",ın 136. madde
sinde yapılan dejişiklikle, DGM için özel bir yargı görevi getirilmiş olması 
nedeniyle, bu gibi suçların ortaya ÇıkrrWl halinde genel adliye mahkemeleri
nin görevsizlik kararı vermesi gerekecel:i, bu hallerde, bu mahkemeler kurula
bilirse davanın DGM'ye gideeeti, eier kurulamusa gene genel mahkeme�rde 
bu davalara bakılacağı şeklinde düşünceler ileri $Ürüldü. 

Ancak 1 1  Ekim 1976 tilrihinden sonra fiilen ortaya çıkan durum, .rtık 
DGM Kanununun çıkarılmısı çalışmalarını daha da güçleJtirmektedir. 1 1  
Ekim 1976 tarihine kadar, DGM 'lerde bakıımıku olan dava dosyıları, şimdi 
görevli yargı mercilerine intikal ettirilmiştir. Yani daha önce DGM uratın
dan başlanan davalar, şimdi artık görevli genel adliye mahkemeJeri tarıfından 
sonuçlandırı lacaktır. Gene şimdi, DGM 'lerden adliye mahkemelerine IÖftcte
rilen dava,lara, DGM'lerin kurulmasından önce oldulu gibi, ıenel ıdliye mıh· 
kemelerinde bakılması gerekmektedir. Sıkıyönetim mahkemelerini hesaba bt
mazsa.k, DGM'lerin çalışmı süresi olan 3 yıl 3 ay üm bir aradan JOnr.J, bu 
davaların, tilb�i hakim ilkesine de uygun olarak genel mahkemelere &eri dÖft
mesinin başlıca iki bakımdan önemi ortaya çıkacaktır: 

1. Şimdi" genel mahkemelerdeki yargılamalarla, DGM yargılamalvı ara· 
sında bir farkın görülüp görülrneyeceti, 

2, Bu 3,5 yıllık sürenin öncesinde ve sonrasındaki yargılamılv arasında 
bir fark bulunup bulunmıyacağı. 

Gerçekten de, genel yargı organının şimdiki işlerlili içinde, ıenf de 
DGM'lere bir ihtiyaç bulunup bulunmadıjının ileri sürülmesi 't'e uru,ılması 
bakımından bu iki husus, önem taşımaktadır. 

1973 yılında DGM, henüz yojun bir şekilde fuliyene buluN n sıkıyö
netim mahkemelerinin arkaslOdan getirilerek kurulmuştu. Ş imdi ise, sıkıyö
netim mahkemelerinin bir fonksiyonunun bulunmadılı sın.ları:b, artık yeni
den DGM 'nin kurulması yolundaki ısrarlar; - araya giren hsıla nedeniyle -
doğrudan doğruya sıkıyönetim mıhkernelerinin uzantısıoı Yjlamu ve devam 
ettirmek niteliğini taşımayacak, açıkça genel mahkemeleri, devlet aygıtının 
bir organı olarak güvenilir sayıp saymıma açısından anlam taşıy.ıc.ıktır. 

Artık 1 1  Ekim 1976 tarihinden sonra ve özellikle 1 Kasım 1976 tarihin
den sonra DGM Kanununun çıkarılmısı ile ilgiliçalışmalar sırasında orUlya Çı
kacak tilrtışmalar; bunun yalnızca Anayasa'nın 136. maddesinin bir gereAi 01-
duju nedenine dayandırılırsa, bu, biçimsel olmaktan öteye geçemez, DGM'
leri n yargı alanınagiren fiillere ve davalara bakabilecek ve özellikle bu konuı:b 
asli görevli kılınmış mahkemeler varken, artık DGM'lerin kurulmasının savu_ 
nulması; neden genel yargı organına güvenilmedijininin, biçimsel olanın öte
sinde, genel mıhkemelerin görevlerinin dışında DGM 'lerden ne gibi bir görev 
ve fonksiyonunun beklendiilnin açıklanmasını gerektirir. Bu konuda DGM'
lerin bir özel mahkeme, bir tür ihtisas mıhkemesi olduğunu savunmak da 
mümkün detildir. Çünkü, 1973'lerde, daha DGM'ler kurulmadan bu mıh
kemelerin bir ihtisas mahkemesi olacağı iddia edilirken, henüz ortada hiç bir 
şey bulunmadılı için bunu söylemek daha. rahat olmuştu. Şimdi ise, 3.S yıl· 
lık deneyin arkasından bunu savunabilmek oldukça zordur. Çünkü bu 3.S 
yıllık çalışma süresince, DGM'lerin, bir ihtisas mahkelllfsi olabilmenin hiçbir 
şartını ve gerelini taşımadıiı, bir ihtisas mahkemesi niteliği ta,ımadılı açıkça 
görülmüştUr . 

DGM'Ierin kurulması hakkındaki Kanun Tasarısı, halen TBMM'nde 
bulunmaktadır. Meclis'in önümüzdeki çalışma döneminde de, bu tasarı büyük 
tartışmalara neden olacaktır. Ancak DGM sorununun bundan sonraki apn1a
sında, ister MC'den isterse MC'den başka çevrelerden gelsin, bunu savunacak 
olanların. dolrudan dolruya girmek zorunda kalacakları konu, mahkemele
rin sınıfsal niteliğini tartışmak olacaktır. Bunun ise kendileri için oldukça 
zor bir mesele olduiu kuşkusuzdur. 

Halkımızın sömürü ve baskıdan kurtuluşu ıçın, mücadele veren örgüt 
ve unsurlann büyük sorunlan var. örgi.itümüz TöB-DER de bu sorunlannı 
tam olarak çözebıımlş deRII. Ama devrimci mücadelede yerimlzl alabilmek, 
soNnlanmızl en kısa zamanda çözmek, egemen güçlere karşı verdiRimiz ba· 
Iımsızıık, demokrasi mücadelesini ileri bôyut1ara ulaştırmak, varlılımııı, bü
tünlülümüzü korumak ve bu mücadelemizde bllianya ulqmak ıçın tüm ola
naklanmızı sonuna dek kullanmak zorundayız. 

Projeye Göre Revize 

1971 1977 1972 1976 

1973 1978 1976 1981 

RMELİDİR 
devrimci birikimin demokratik mücadelesi, MC'

ıOirdürdütü saldınyı, başanlı bir şeklide geri püskürtmiiş 

tabanında., öRretmen kamuoyunda ve emekçi 
kaqılanmı,tır. kaqılanmı,tır. TöB-DER TöB-DER Ankara Ankara şubesine açılışından şubesine açılışından 

kaydının yapılmı, olması, bu tepkinJn olumlu ve ve 
�çlerin son günlerde yoRunlaştırdıklan salsal

&üçler küçümsenmeyecek ileri mevziler kazanmışkazanmış

sosyalistler bulunduklan mevzileri eanlan pa
Elde edilen mevzilerde gediklerin açılmaması

evzilerde açılacak gedikler, taı;izm özlemcilerinin işi· 

geriletilmiş olması, egemen smınann TöB·DER ve emek
üzerindeki üzerindeki oyunlanndan oyunlanndan vazgeçtikleri eçtikleri anlamına anlamına gelmegelme

karşı tüm üyelerimizin uyanık olması gerekir. gerekir. 
terörüne karşı örgütümüzün varlıRını koruyacak, koruyacak, 

olmak durumundayız. Birlik ve disiplin Içerisinde Içerisinde 
yolunlqtınnalıyız, Oyelerimizin niteliRini mıncı eLieLi

vermeliyiz ki, TöB-DER egemen sınınann baskı, baskı, 
etkili mücadele verebilsin. Emekçi ylRınlann ylRınlann 

mücadelesindeki gerçek yerini alabilsın, Bu nedenle nedenle 
öRretmenlerin TöB-DER çatısı altında örgütlen· örgütlen· 

bız vermeliytz. TöB-DER'e yapılan ve yapıı· yapıı· 
tabanımızda tartışmaya açmaJıyız. örgütümüzü bölÜbölÜ· 

çıkmalıyız. Bireysel girişimiere olanak tanıma· tanıma· 
demokratik kitle örgütleri ile 'IOmut hedener etrafında eylem eylem 

ilişkiler kunnalıyız. 

sinde sinde yapılan dejişiklikle, DGM için özel bir yargı görevi getirilmiş 
nedeniyle, nedeniyle, bu gibi suçların ortaya ÇıkrrWl halinde genel adliye 
nin nin görevsizlik kararı vermesi gerekecel:i, bu hallerde, bu mahkemeler 
bilirse davanın DGM'ye gideeeti, eier kurulamusa gene genel mahkeme�rde 
bu bu davalara bakılacağı şeklinde bakılacağı şeklinde düşünceler düşünceler ileri $Ürüldü. 

Ancak Ancak 1 1  1 1  Ekim 1976 Ekim 1976 tilrihinden tilrihinden sonra fiilen ortaya sonra fiilen ortaya çıkan çıkan 
DGM Kanununun çıkarılmısı çalışmalarını daha da güçleJtirmektedir. 
Ekim Ekim 1976 tarihine kadar, DGM 'lerde bakıımıku olan dava dosyılar
görevli görevli yargı mercilerine intikal ettirilmiştir. Yani daha önce 
dan dan başlanan davalar, şimdi artık görevli genel adliye mahkemeJeri 
sonuçlandırısonuçlandırı lacaktır. Gene şimdi, DGM 'lerden adliye mahkemelerine 
rilen dava,lara, DGM'lerin kurulmasından önce oldulu gibi, ıenel 
kemelerinde kemelerinde bakılması gerekmektedir. Sıkıyönetim mahkemelerini 
mazsa.kmazsa.k, DGM'lerin çalışmı süresi olan 3 yıl 3 ay üm bir aradan 
davdavaların, aların, tilb�i hakim ilkesine de uygun olarak genel mahkemelere 
mesinin başlıca iki bakımdan önemi ortaya çıkacaktır: 

1. Şimdi" genel mahkemelerdeki yargılamalarla, DGM yargılamalvı 
sında bir farkın görülüp görülrneyeceti, 

2, Bu 3,5 yıllık sürenin öncesinde ve sonrasındaki yargılamılv 
bir fark bulunup bulunmıyacağı. ıyacağı. ıya

Gerçekten de, genel yargı organının şimdiki işlerlili içinde, 
DGM'lere bir ihtiyaç bulunup bulunmadıjının ileri sürülmesi 't'e 
bakımından bu iki husus, önem taşımaktadır. 

1973 yılında DGM, henüz yojun bir şekilde fuliyene buluN 
netim netim mahkemelerinin mahkemelerinin arkaslOdan arkaslOdan getirilerek getirilerek kurulmuştu. kurulmuştu. Ş iŞ imdi ise, mdi ise, 
netim netim mahkemelerinin bir fonksiyonunun bulunmadılı sın.ları:b, 
den DGM den DGM 'nin kurulması yolundaki ısrarlar; - araya giren hsıla 
doğrudan doğrudan doğruya sıkıyönetim mıhkernelerinin uzantısıoı Yjlamu 
ettirmek niteliğini taşımayacak, açıkça genel mahkemeleri, devlet 
bir organı olarak güvenilir sayıp saymıma açısından anlam taşıy.ıc.ıktır. 

Artık 1 1  Ekim 1976 tarihinden sonra ve özellikle 1 Kasım 
den den sonra DGM sonra DGM Kanununun Kanununun çıkarılmısı çıkarılmısı ile ile ilgiliçalışmilgiliçalışmalar alar sırasında sırasında 
kacak tilrtışmalar; kacak tilrtışmalar; bunun yalnızca Anayasa'nın 136. maddesinin 
duju duju nedenine dayandırılırsa, bu, biçimsel olmaktan öteye geçemez, 
leri leri n yargı alanınagiren fiillere ve davalara bakabilecek ve özellikle 
asli asli görevli kılınmış mahkemeler varken, artık DGM'lerin kurulm
nulması; nulması; neden genel yargı organına güvenilmedijininin, biçimsel
sinde, sinde, genel mıhkemelerin görevlerinin dışında DGM 'lerden ne 
ve ve fonksiyonunun beklendiilnin açıklanmasını gerektirir. Bu konuda 
lerin lerin bir özel mahkeme, bir tür ihtisas mıhkemesi olduğunu 
mümkün mümkün detildir. Çünkü, 1973'lerde, daha DGM'ler kurulmadan 
kemelerin kemelerin bir ihtisas mahkemesi olacağı iddia edilirken, henüz ortada 
şey şey bulunmadılı için bunu söylemek daha. rahat olmuştu. Şimdi 
lık lık deneyin arkasından bunu savunabilmek oldukça zordur. Çünkü 
yıllık yıllık çalışma süresince, DGM'lerin, bir ihtisas mahkelllfsi olabilmenin 
şartını ve gerelini taşımadıiı, bir ihtisas mahkemesi niteliği ta,ımadılı açıkça 
görülmüştUr . 

DGM'Ierin kurulması hakkındaki Kanun Tasarısı, halen 
bulunmaktadır. Meclis'in önümüzdeki çalışma çalışma döneminde de, de, bu 
tartışmalara tartışmalara neden olacaktır. Ancak DGM sorununun bundan sonraki 
sında, sında, ister MC'den isterse MC'den başka çevrelerden gelsin, bunu 
olanların. olanların. dolrudan dolruya girmek zorunda kalacakları konu, 
rin rin sınıfsal niteliğini tartışmak olacakt Bunun ise kendileri için 

baskıdan kurtuluşu ıçın, mücadele veren örgüt örgüt 
var. örgi.itümüz TöB-DER de bu sorunlannı 

Ama devrimci mücadelede yerimlzl alabilmek, 
çözmek, egemen güçlere karşı verdiRimiz ba· ba· 



TAHRIKÇILIKTE IŞBOLUMU 
- -

SURUYOR 
YüROYOŞ 'ün önceki sayılannda, 

doeu illerindeki faşist tırmanış üzerinde 
duruldu. Faşist baskılar, doeu illerinde, 
MC partileri arasındaki işbölümü ile 
yürütülüyor. Bu harekat sırasında MC 
partilerine (arklı misyonlar yükleniyor. 

Planlı bir biçimde uygulanan tah· 
rikçililin Dolu illerindeki başlıca uy
gulayıcısı olarak MSP ortaya çıkıyor. 
MC'nin vurucu gücü başbue koman
doian Dolu illerinde MSP aracıhA:ı ile 
kullanılıyor. MSP'nin girişimleri öncelik
le ve özellikle devlet kurumlan üzerinde 
yoRunlaşb. Kilit noktalar, MSP'nin mili. 
tanlan tararından ele geçirildi. Karayol
Ianoda, Sümerbank'ta ve Yapı İşlerinde', 
raşistleştirme girişimleri yeni boyutlar 
kazanarak sürdü. MSP öncülügündeki 
girişimlerin somut örneklerinden biri de 
Yan 'da sergilendi. 

VAN 'DA HEDEF: 
ILERIcI TEKNIK ELEMANLAR 

Temizlik Yan 'da önce Yapı ışleri �  
13. Bölge Müdürlülünde' başladı. Faşist 
basiolar önce ilerici teknik elemanlara 
karşı uygulandı. Oç teknik eleman işle· 
rinden alımp başka illere sürüldü. MSP' 
ii genel müdür yardımciSI özel kurye ile 
uçakla gelip işyerinde, işçilerin yanında 
dUlUmu teknik elemanlara iletti. Aynca 
işçilere gözdalı venneyi de ihmal etme· 
di. Çünkü sözü edilen işyerinde BAY· 
SEN-ıŞ örJijUeniyor. Bunu önlemek, 
MSp'nin �8flıca görevi. MSP bununla 
yetinmeyip diler kurumlarda da faşist 
baskılUt yolunlaştınyor. 

MC'NIN GUVEN KANADı 
SAHNEDE 

MC öncülütündeki raşist tınnanış
ta Güven Partisi de, kendi üzerine düşen 
görevi başanyla yerine getiriyor. Milli 
Savunma Bakanı i'�erit Melen, önümüz
deki seçimleri de düşünerek ve işbölü· 
mününt- yükledili görevi yerine getirmek 
için Alustos'ta Yan'a geldi. Melen'in 
Yan 'daki görevi birkaç yönlü. DGM 
tasansı için hazırlıkJan ,imdiden plan
lamak; seçim hazırlıkJannl yüriitmek. 
Aynı günlerde Erbakan da temel atma 
fatihlilini yapıyordu. Ferit Melen bir 
açık hava toplantısı yaptı. Bu toplantı 
için belediye başkanını seferber etmesi· 
ne karşın eski havayı bulamadı. "Komü. 
nistllkten" dem vurdu. Hemşehrilik 
dUYlUlannı yokladı. Boşuna. Melen'i 
dinleyen kalabalılın sayısı 200'ü geç· 
medi. Dinleyicilerin çolu da polis ve be· 
lediye zabıta görevlilerinden oluşuyor. 
du. Melen daha sonra helikopterlerte ii. 
çeleri dola.ştı. Ilçelerde de umdulunu 
bulamadı. 

MSP VE YOL.IŞ KONGRESI 

MSP'nin yeni �eliştirdi�iyeşi1 sen· 
dikacılık çalışmalan Yan 'da da yüriitülü· 
yor. San sendikacı TORK.İş'liIer, Öz 
Yol· Iş provokasyonunu gönneyerek par· 
tiler üstü sendikacılıktan dem vurdular. 
Kongre kavgalı geçti. Polisler kongreyi 
ablukaya aldılar. MSP'li1er, komandolar 
ve Güven Partililer ilerici işçilere saldır
dılar. 13 işçi yaralandı. Ilerici işçiler yıl. 
mayıp kararlılıklannı sürdürdüler. Mah. 
kemeye başvurdular. Kongre'nin iptali 
söz konusu. Ama MSP boş durmuyor. 
Va sendika yönetimi ya da Öz VOI'I$. 
Bu çalışmalar vali ile birlikte yürütülü
yor. Van 'daki faşist tırmanış devam e· 
rterken Maltepe'de öldürülen Van'lı dev· 
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rimci ölrencinin cenaze töreni, faşist 
tınnanış için bir başka vesile oldu. 

VALI VE CENAZE TöRENI 

Cenazenin Van'a gelmesiyle MC 
harekete geçti. Kurşunlanan devrimcile
rin cenaze törenlerinde uygulanan yön
temler burada da uygulandı. Mürtü dev· 
reye girdi. MC 'Ii vali bu görevi mürtüye 
yükledi. ölen devrimcinin ailesinden ce· 
nazenin devrimciler tarafından kaldınI
maması yolunda onay alındı. Müftü bu 
işi salladıktan sonra ramazan ayından 
da yararlanarak camiierde komünizm 
üzerine vaazlar verdirdL MSP bu işleri 
aktif bir biçimde yürütürken diler yan· 
da da bu güne delin sesleri soluklan çık· 
mayan komandolar boş dunnadılar. Yali 
ve Emniyet Müdürii polisleri denetledi· 
ler. Bekçilere sivil elbiseler giydiriidi. 
,Polis alanna geçirildi. Artık cuma günü 
namazdan sonra faşist terör için her şey 
sahneye sürülmüştü. Cenll7.enin kaldını· 
ması olaytı geçti. Emniyet görevlileri 
histeri ateşiyle çevredekilere .kurşun 
yaldırdı. Önlerine geleni göz altİna aldı
lar. Halen 25 kişi tutuklu bulunmakta. 
Faşist terörün Van 'daki ilk sonuçlan 
şimdilik bu. 

SACCILAŞAN CHP 

Olaydan bir gün önce CHP il kong
resi yapıldı. Bu kongre de diler il kong· 
relerinden (arklı geçmedi. Farklı olan 
tek durum kongre'nin 15 kişi ile yapıl· 
ması. Daha önce yapılan merkez ilçe 
kongresinde "salcılaşma" yolunda her 
çeşit olanak yaratılmıştı. 11 başkanlı�ına 
seçilen avukat sala kayış sürecini ko· 
nuşmayla pekiştirdi. Sosyalistlere. ' dev. 
rimcilere bol bol küfretti. CHP 'nin 
"hizmet anlayışını" sergiledi. Bu sergile· 
meyi yaparken de vurguladı eı en önemli 
konu "CHP ile AP'nin hizmet yan şı 
içinde oldulu" oldu. Kongre aynı za· 
manda faşist tırmanış karsısında CHP'· 
nin suskunlueunun bir ölçütü de oldu. 
DGM yasa tasansının mecliste görüşül
dülü günlerde CHP'nin Van örgütündeki 
f(elişme bu yönde 

Cenaze töreninde yaratılan faşist 
terörün ertesi günü polis amiri ile CHP' 
nin yeni il başkanı kadeh tokuştunnak
tan geri kalmadılar, 

YARATILAN TERöR DEVAM 
EDIYOR 

Bu arada Yapı Işlerindeki işçiler 
üzerinde uygulanan baskılar giderek yo· 
lunlaştınldı. Işçiler'in dolaplan aran· 
dı. Bu arada iki işçi Çark Başak gazetesi 
okuduklan için Çark Başak gazetesiyle 
birlikte mahkemeye sevk edildiler. özel· 
Iikle politik örgütlenmenin gereklililini 
kavrayan işçilere yönelik baskılar daha 
da artlınldı. 

BISMIL'de TIp'LILERE 
YöNELTILEN BASKıLAR 

YOCUNLAŞTI 

Ülkenin büyük ve gelişmiş Illerin· 
de işçilerin DGM 'ye karşı başlattıklan 
direniş burjuvll7.inin ve onun iktidan 
MC'nin uykularının kaçmasına neden 
oldu. Burjuvazi ve iktidan MC direnişe 
kanlı bir biçimde cevap verirken Bismi!' 
de TIP'liIere yönelen baskılar yoeunlaş· 
Lı. Burjuvazi dolunun geri kalmış ve kü· 
çük bu ilçesinde de işçi sınıfının poli
tik hareketinin örgütlenmesinden doean 
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MSP'NIN TAMIMI: POLISLER BIZDEN OLSUN 

korkusunu açıla vurdu. İşçi sınıfının 
politik hareketinden ne kadar korktu· 
lunu somut bir biçimde gösterdi. 

Tırlilerin evleri arandı. Emniyet 
amiri TİP'IiIerin evindeki Çark Başak 
ve YüriiyUş dergisi'ne el koydu. Partili
ler gözaltına alındı. Emniyet amiri bu· 
nunla da yetinmedi. DGM'ye gitmesi 
için bir dosya hazırladı. Burjuvazi ve 
MC adına devrimcilere hayat hakkı tanı
mıyaçalım belirtti. 

DIYARBAKıR'DA 
FAŞISTLEŞTIRME EYLEMI 

BurjuvaZi ve onun iktidan MC, do· 
lu ve Güneydoeu'da faşist tınnanışta 
farklı yöntemler uyguluyor. Bu bölgede 
yapılan faşist baskılarda MSP önemli gö
revler yüklenmiş durumda. MHP ise de· 
lişik b�r taktik uyguluyor. özellikle giz· 
li tuttu.u bu taktik anlamlı. Elitim ku· 
rumlan ve Anayi kuruluşlın, faşist ko
mandolımn en önemli çalışmı alanlan 
durumunda BaŞbul'un komandolan, 
açık açı� çalışamadıkJan için MSP bu 
çalışmal�rda önemli görevler yüklenmiş 
bulunuyor. Komandolann işe yerleştiriı· 
melerinde MHP'nin uyguladılı taktik ve 
görev itişikteki (otokopide açıkça görü· 
ıüyor. 

TOPRAK BURJUV AZıSı BASKıLARı 
YOCUNLAŞTIRDI 

Kapilfislleşme sürecinin hızlana· 
rak sürdülü ıülkemizde bu duruma koşut 
olarak sınıf fllücadelesi de her alanda net 
bir biçimde. kendisini göstermekte. Bu 
mücadelenin' en önemlı yanı, giderek 
keskinleşmekle oluşu. Işçi sını(ı ile bur· 

juvazi arısında giderek keskinleten 
mücadele kırsal alanda dı yeni boyuUar 
kazanıyor. 

Köylülük kesimindeki farklılık ka
pitalisUe,me sürecinin hızlanması ile gi. 
derek daha açık bir görünüm aldı. fark· 
Iılaşma, demokratik özlemleri de birlik
te gündeme getirdi. Toprak burjuvaı.isi· 
nin bululan daha da serUe,ti. Sanayi 
proletaryası ile kır emekçilerinin aynı 
hedefe·.yönellk mücadeleleri burjuyui'· 
nin korkusu'nun baş kaynaiı. Burju· 
vazi bu geli,meyi önleme çıbası içinde. 

Bismil'de Yuınce köyü ve köye 
balh Darakol ile Hayduko mezralann· 
daki köy emekçilerinin ÜZerinde baslu· 
lar ön planda. AP'Ii ala Hüseyin Duyan 
hazineye ait 6.000 dönüm topralı i,le· 
mekle yetinmiyor. Köylülerin SÜl'dükleri 
araziye de el atan ala, köylüleri bu ara· 
ziden çıkannak için her türlü yöntemi 
deniyor. Kızıltepe'li olan ala bu bulul. 
n yürütürken her zamanki Cibl muhep 
ayınmından da yararlanma çabasında. 
Yasince köylilleri süryanı' Süryani 01-
dukJan için de AP'li ıla dil�r köylüle
rin destelini sallamıya çalı,ıyor. Bir 
yandan da kolluk kuvvetlerinin baskısIRI 
sallama çabasında. Ancak tüm buolUl 
karşın köylüler dirençli, kararlı. 

Aynı ıeli,mel�r ve baslular diler 
bir köyde de devam ediyor. Sinan köyü 
emekçileri de AP'1i dller bir alanın 
baskııı ile kar�ı karşıyalar. özellikle ya· 
n iışçi durumunda olan emekçiler üze· 
rindeki baskılar çok yolun. A,alılama
lar, hor gönneler, ücreUeri verm�me ıibl 
baskılar devam ederken diler yandan 
aralıklarla köye ıetirilmekte olan jandar
malann baskıları daha da artmlıyor. 
Tüm baskılırı ralmen köylüler kuarlı. 
Yıll'nlıla düşmüyorlar. Diretiyorlar. 

HEDEF: 
ELEMANLAR 

'da önce Yapı ışleri �  ışleri �  ışler
Müdürlülünde' başladı. Faşist Faşist Faşi

teknik elemanlara 
teknik eleman işle· 

başka illere sürüldü. MSP' 
yardımciSI özel kurye ile 

işçilerin yanında 
elemanlara iletti. Aynca 
venneyi de ihmal etme· 

işyerinde BAY· 
Bunu önlemek, 

görevi. MSP bununla 
kurumlarda da faşist 

yolunlaştınyor. 

MC'NIN GUVEN KANADı 
SAHNEDE 

öncülütündeki raşist tınnanış
kendi üzerine düşen 

yerine getiriyor. Milli 
Melen, önümüz

düşünerek ve işbölü· 
görevi yerine getirmek 
Yan'a geldi. Melen'in 

birkaç yönlü. DGM 
hazırlıkJan ,imdiden plan

hazırlıkJannl yüriitmek. 
Erbakan da temel atma 

yapıyordu. Ferit Melen bir 
yaptı. Bu toplantı 

başkanını seferber etmesi· 
bulamadı. "Komü. 

vurdu. Hemşehrilik 
Boşuna. Melen'i 

sayısı 200'ü geç· 
çolu da polis ve be· 

görevlilerinden oluşuyor. 
helikopterlerte ii. 

Ilçelerde de umdulunu 

KONGRESI 

�eliştirdi�iyeşi1 sen· 
Yan 'da da yüriitülü· 
TORK.İş'liIer, Öz 

unu gönneyerek par· 
sendikacılıktan dem vurdular. 

Polisler kongreyi 
'li1er, komandolar 

Partililer ilerici işçilere saldır
yaralandı. Ilerici işçiler yıl. 

sürdürdüler. Mah. 
Kongre'nin iptali 

,Polis alanna geçirildi. Artık cuma günü 
namazdan sonra faşist terör için her şey 
sahneye sürülmüştü. Cenll7.enin kaldını· 
ması olaytı geçti. Emniyet görevlileri 
histeri ateşiyle çevredekilere .kurşun 
yaldırdı. Önlerine geleni göz altİna aldı
lar. Halen 25 kişi tutuklu bulunmakta. 
Faşist terörün Van 'daki ilk sonuçlan 
şimdilik bu. 

SACCILAŞAN CHP 

Olaydan bir gün önce CHP il kong
resi yapıldı. Bu kongre de diler il kong· 
relerinden (arklı geçmedi. Farklı olan 
tek durum kongre'nin 15 kişi ile yapıl· 
ması. Daha önce yapılan merkez ilçe 
kongresinde "salcılaşma" yolunda her 
çeşit olanak yaratılmıştı. 11 başkanlı�ına 
seçilen avukat sala kayış sürecini ko· 
nuşmayla pekiştirdi. Sosyalistlere.Sosyalistlere.Sosyali ' dev. 
rimcilere bol bol küfretti. CHP 'nin 
"hizmet anlayışını" sergiledi. Bu sergile· 
meyi yaparken de vurguladı eı en önemli 
konu "CHP ile AP'nin hizmet yan şı 
içinde oldulu" oldu. Kongre aynı za· 
manda faşist tırmanış karsısında CHP'· 
nin suskunlueunun suskunlueunun bir ölçütü de oldu. 
DGM yasa tasansının tasansının mecliste görüşül
dülü günlerde CHP'nin Van örgütündeki 
f(elişme bu yönde 

Cenaze töreninde töreninde tör yaratılan faşist 
terörün ertesi günü polis amiri ile CHP' 
nin yeni il başkanı kadeh tokuştunnak
tan geri kalmadılar, 

YARATILAN TERöR DEVAM 
EDIYOR 

Bu arada Yapı Işlerindeki işçiler 
üzerinde uygulanan baskılar giderek yo· 
lunlaştınldı. Işçiler'in dolaplan aran· 
dı. Bu arada iki işçi Çark Başak gazetesi 
okuduklan için Çark Başak gazetesiyle 
birlikte mahkemeye sevk edildiler. özel· 
Iikle politik örgütlenmenin gereklililini 
kavrayan işçilere yönelik baskılar daha 
da artlınldı. 

BISMIL'de TIp'LILERE 
YöNELTILEN BASKıLAR 

YOCUNLAŞTI 

Ülkenin büyük ve gelişmiş Illerin· 
de işçilerin DGM 'ye karşı başlattıklan 
direniş burjuvll7.inin ve onun iktidan 
MC'nin uykularının kaçmasına neden 
oldu. Burjuvazi iktidan MC direnişe 
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MSP'NIN TAMIMI: POLISLER BIZDEN 

korkusunu açıla vurdu. İşçi sınıfının 
politik hareketinden ne kadar korktu· 
lunu somut bir biçimde gösterdi. 

Tırlilerin evleri arandı. Emniyet 
amiri TİP'IiIerin evindeki Çark Başak 
ve YüriiyUş dergisi'ne el koydu. Partili
ler gözaltına alındı. Emniyet amiri bu· 
nunla da yetinmedi. DGM'ye gitmesi 
için bir dosya hazırladı. Burjuvazi ve 
MC adına devrimcilere hayat hakkı tanı
mıyaçalım belirtti. 

DIYARBAKıR'DA 
FAŞISTLEŞTIRME EYLEMI 

BurjuvaZi ve onun iktidan MC, do· 
lu ve Güneydoeu'da faşist tınnanışta 
farklı yöntemler uyguluyor. Bu bölgede 
yapılan faşist baskılarda MSP önemli gö
revler yüklenmiş durumda. MHP ise de· 
lişik b�r taktik uyguluyor. özellikle giz· 
li tuttu.u bu taktik anlamlı. Elitim ku· 
rumlan ve Anayi kuruluşlın, faşist ko
mandolımn en önemli çalışmı alanlan 
durumunda BaŞbul'un komandolan, 
açık açı� çalışamadıkJan için MSP bu 
çalışmal�rda önemli görevler yüklenmiş 
bulunuyor. Komandolann işe yerleştiriı· 
melerinde MHP'nin uyguladılı taktik ve 
görev itişikteki (otokopide açıkça görü· 
ıüyor. 

TOPRAK BURJUV AZıSı BASKıLARı 
YOCUNLAŞTIRDI 

Kapilfislleşme sürecinin hızlana· 

juvazi arısında giderek 
mücadele kırsal 
kazanıyor. 

Köylülük 
pitalisUe,me 
derek daha 
Iılaşma, demokratik özlemleri 
te gündeme getirdi. Toprak 
nin bululan 
proletaryası 
hedefe·.yönellk 
nin korkusu
vazi bu geli,meyi 

Bismil'de 
balh balh Darakol 
daki köy emekçilerinin 
lar ön planda. 
hazineye ait 
mekle yetinmiyor. 
araziye de 
ziden çıkannak için 
deniyor. Kızıltepe
n yürütürken 
ayınmından 
Yasince köylilleri 
dukJan için 
rin destelini 
yandan da 
sallama çabasında. 
karşın köylüler 

Aynı 
bir köyde 
emekçileri 
baskııı ile 
n iışçi durumunda 
rindeki baskılar 
lar, hor gönneler, 
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ÇIN'DEKI GELIŞMELER TARIH 
YASALARıNı DOGRULUYOR 

SORU ŞUDUR: ÇIN, ıÇ VE DIŞ POLITIKA DÜZEVINDE SOS
Y ALlST DüNYANIN DICER KESIMIYLE ARASINDAKı A VRI
MI. ZıTLAŞMAYı SÜRDÜRECEK MIDIR? . . _ EN ÜST YÖNE
TIM DÜZEYINDE BU MÜCADELELER VARSA BUNUN MUT
LAKA DAHA ALT KADEMELERDE, ıŞÇı VE EMEKÇı SINIF
LARDA TABANI VARDıR. ZATEN 1 95TVE KADAR ŞIMDIKI 
HAREKETI DOCRU ÇIZGIDE TUTMUŞ OLAN SıNıFSAL 
GÜÇLER VE YÖNETICI LER TÜM ORTADAN SILlNlp GITMIŞ 
OLAMAZ. ÖTE YANDAN TARıMA VE KöYLÜLüCE NE 
DEN Ll ÖNEM VE ÖNCELIK VERILSE DE, SANA vI LEŞME 
SÜRMEKTEDIR. SÜRMEK ZORUNDADıR, DüNYA TOPLUM
SAL EVRIMININ 20. YÜZYıL SONLARıNDA. BU GELIŞME 
ÇIN ıŞÇı SıNıFıNıN NICELIK VE NITELlKCE DAHA DA 
GÜÇLi�NMESINE YOL AÇACAKTıR. ÇIN ıŞÇı SıNıFı VE 
ONUN POLITIK HAREKETININ BILIMSEL SOSYALIZMI BI
LEN VE BENIMSEYEN YÖNETICILERI ERGEÇ Ü LEKEYI 
DOCRU ÇIZGIYE OTURTACAK VE SOSYALIST DÜNYADA
KI AYRIŞMA, BÖLüNME ORTADAN KALKACAKTıR. 

(Behice Boran', rip 3_ Iı Temsilcileri toplantısı Açış K�nuşması'ndan) 

Geçen hafu boyunca, Çin Halk ülke dış politikasında birkaç yıldır 
Cumhuriyeti'nin üst yönetim kademele- sivrilen Teng Hsiao - Ping'e karşı yoğun 
rinde değişiklik haberleri birbirini izledi. bir kampanya açılmıştır. Kampanyanın 
Bu haberlerin geçerlilik derecesi şu anda anti-sovyetizmin sertleştirilmesini öne· 
bilinemiyor. Ancak, benzeri örneklerin ren kesimidir. reng aleyhindeki kam-· 
geçmişte de yer alması, bu haberlere panya, Hua Kuo-feng'in başkanlığı geti-
doğruluk payı verilebileceğirti gösteri- rilmesiyle sonuçlanmıştır. 
yor_ Başkan Mao'nun ölümün�en sonra 

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki geliş- ise, başkanlığa aday olarak değişik isim-
meler· hakkındaki haberlerin doğruluk ler ileri sürülmüştür. Genellikle tümü de 
derecesini ölçebilmek kadar, bu ha- yönetimin "radikal" diye nitelenen ka· 
berierin objektif bir değerlendirme ve nadına bağlı bu isimler arasında Hua'nın 
yorumunu yapmak da önemli sorunlar adı yeniden ön plana çıkmıştır. Aday-
içermektedir. Anlaşılan emperyalist is· lar arasında keskin bir çatışmanın iz-
tihbarat örgütlerinin elinde ayrıntılı lerine o sürede raslanmamışsa da, Hua'-
bilgiler vardır. Ancak, Batı basını olay- nun başkanlığa getirilişiyle birlikte, 
ları nesnel özünden boşaltarak yansıt- adaylığı söz konusu edilen diğer yöneti-
maku, bu konuda bilgilenilmesini engel- ciler ve taraftarlarının "yıldırım hareka-
lemektedir. Öte yandan, objektif değer- lı" yoluyla- tasfiye edildiği görülmüştür. 
lendirmelerin oturtulacağı, ülkedeki güç- Hua'nın dayandığı güçler ve bu güçlerin 
ler arasındaki ilişkilerin somut bilgisi de ülkeyi sokmak isteyecekleri doğrultu, 
elde bulunmamaktadır. Ancak, ülkedeki belli değildir. 
gelişmeleri, daha geniş bir pespektife Öncelikle bir noktayı belirtmek ge-
oturtmak ve irdelernek mümkündür. rekmektedir: Bu ve bunun gibi çalkantı-

Olaylar özetle şöyle gelişmiştir : Es- lar, ÇKP üst yönetimi içindeki mücade-
ki başbakan Çu En·lay'ın ölümünden lelerin bir sonucudur. ÇKP'nin üst yö· 
sonra, yerine getirilmesi beklenen ve netimini" i71ediği politik.!nın değişme· 

RODEZYA'DA 
KURTULUŞ öRGOTLERI 

"YURTSEVER CEPHE" 
OLUŞTURDU 

Rodezya'da, Ingiltere tarafından 
toplantıya çaitrılan konferans karşısında 
ortak bir tutum benimseyen Afrika Ulu
sal Konseyi (ANC) ve Zimbabve Afrika 
Ulusal Bir1i�i (ZANU) liderleri, iki örgü
tu birleştiren bir "Yurtsever Cephe"nin 
de kuruluaAınl açıkladılar. 

Iktidarın siyah çoitunluAun eline 
geçişinin topyekun ve do�rudan do�ru
ya olması gerekliitini belirten iki örgüt 
liderleri Jo .. hua Nkomo ve Iloherl Mu· 
gabe, Kisı;inger'in onerilerinin, tartışma
lara bir temel olamayaca�ını da açıkla
dılar Kis.senger'in,  Rodezya başbakanı 
lan Smith'le anlaşarak açıklarlıj:tı plan, 
siyah çoA:unluk yonetımine geçişin iki 
yıllık bir geçiş doneminden "onra ger
çekleıjmesini. bu arada, heyazlarla siyah
ların orlak hukumeL organlarında birleıj' 
mcsini ic;-criyordu. nu plan, Irk!,'1 yöne
lıını hir ha�ka gıırunum allında "urdur· 
nıck. heyazlarla işbirliği halinc.lcki 
:.ıyahları yoncııme gcı,:ırmek amacını Laliıyordu . 

Tanzanya'da orlak hir ac;-ıklama 
yapan ANe ve ZANU lidf'rlf'ri, Ingilte
re'nin çaA:ırdl�1 anayasa knnreransı i(,'in 

önerilen 25 Ek im tarihinin de ertelen
mesi gerektitini söylediler. Liderler, 
ayrıca söz konusu konferansa lan Smith' 
in ya da temsilcilerinin katılması halin
de, bunların ancak Britanya kralltitı de
legasyonunun bir bölümü olarak görüle
bilecekierini de açıkladılar. 

Afrika halkları ura.c;ındaki gerçek 
adı Zimbabve olan Rodezya'da silah lı 
ve di�er mucadeleleri yurüı.en Arrika 
Ulusal Konseyi ve Zimbabve Arrika Ulu
sal Birliitl liderleri, konreransın başarılı 
olması için, gerekli t,iyasal ortamın ya
ratılmasını koşul olarak Öne sürüyorlar, 
Liderler, bu nitelikteki bir ortamı şÖy
le belirtiyorlar: "Butün mahkumların ve 
siyasal tutukluların serbest bırakılması, 
siyah halkın kuşatma durumunda lutul
duitu "korumalı köylerin" kaldırılması, 
sıkıyönetimin sona erdirilmesi, surdür'Ü
len tüm siya.c;a! duruşmaların durdurul
ması, ulüme mahkum edilen tüm üzgür
luk savaşcılarının !>erhest hırakılması. 
ulusal kurıulu� h:.ırckl'tinin tüm üyelerinin 
�rbesıc;-e Zimbabve'ye geri dönmelerL" 

Diger yandAn, Zimbabve'deki ulu
sal kurtuluş örgütlerinin liderleri, emper' 
yalizmin sürekli baskılarını ve Smith ırk
c;-ılarının l'ialdırılarına karşı Kilah lı müca· 
delenin l'iurdurülmf'sinin zorunlu oldultu
nu, yof!unla�lırılmalil i<:in j.l:f'rckl i  araçla· 
rın incelendiılini de bildirdiler. 

KARGAŞA ONLARLA BAŞLADI 

sine, Çin işçi sınıfının çıkarl.mnın yansı
tılmasına yönelik bir mücadele degildir. 
Bu bakımdan, üst yönelimin içinde var
lığı bilinen grupların niteliği üzerinde 
Batı basınında yapılan "radikal", "ılım
lı" gibi yakıştırmaların, gerçeğin sadece 
bir bölümünü yansıttığıııı unutmamak 
gerekir. Ote yandan, Çin resmi hasının
da, hiç eksik olmayan "iki çiıgi" ara
sındaki mücadele kavramının, gerçekleri 
saklamaktan başka bir amacı yoktur. 

Temel sorun, üst yönetimdeki ayrı
Iıkların yüzeysel nedenlerinden önce, 
ÇKP üst yönetiminin, Çin işçi sınıfın· 
dan ve emekçi yığınlardan. soyutlanmış, 
koparılmış olmasıdır. Zaten 1 9"57'den 
beri Mao ve arkadaşlarının uyguladık
ları politikanın öıü, ÇKP'nin, işçi sını
fından ve emekçi kitlelerden koparıla
cak biçimde örgütsel yapısının dağıtıl
ması, "likide" edilmesidir. Bugünkü 
yönetimin iç ayrılıkları ve mücadelele
ri, parti gerçeğinin yerine "cunta" ol
gusunun geçirilrnek istendiğinin, somut 
bir kanıtıdır da. 

Bununla birlikte, üst yönetimin iç 
mücadelelerinin ülkedeki bir gerçeği 
yansıtmadığı da söylenemez. Bugüne ka· 
dar üst yönetimin "birliğini" sağlayan 
Maocu ideoloji, artık bu işlevi göremez 

olmuştur. Diğer bir deyişle, işçi sınıfı
nın sosyalist militanlarından, yığınlar
dan kopmuş, onları baskı altında tutan 
üst yönetim, bu durumunu sürdüreme
mektedir. üst yönetimdeki mücadelele
rin kızışması, Maocu ideolojinin etkinli
ğini yitirdiğini göstermektedir_ 

Çin işçi sınıfının, onun sosyalist ön· 
cülerinin, ÇKP'nin çizgisini yeniden bi
limsel bir rotaya oturtacağından kuşku 
yoktur. Ancak bu, bugünden yarına 
kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Bu
günkü yönetim içindeki mücadeleler, 
yönetimin olaylara hakim olamadığını 
göstermektedir, gerçi. Ne V,Jr ki, bilim
sel roudan uzaklaştırılmıı, uluslarM.ısı 
işçi sınıfı hareketinden koparılmıı. de· 
mokratik merkeziyetçi iı'eyi,i r�f .. kal· 
dırılmış bir Parti'nin bilimsel rotıya ye· 
niden oturtulması kuşkusuz düz bir çiz
gi izlemeyecektir. Ancak kesin ol�n bir 
nokta da şudur: Kendi içinde bütünlüğü
nü yitirmiş, saygınfığı tükenmiş, S05y�
list iktidarın aracı olm� işlevini yürüte
meyen bir yönetimin, işçi sınıfının SO� 
yalist doğrul tusunun yerine hükmünü 
sürdürmesi mümkün değildir. Çin 'deki 
gelişmeler, tarih yaSOllarınl doğrul .. mık· 
tadır. 

SOARES'IN PARTISINDE SAC-SOL i,çilere kar,ı yapt.ılı bir konutmada 
MUCADELESI KIZIŞIYOR kullandıR. sözlerin yine lerı. bir dille 

Portekiz Sosyalisı' Partisi'n;n 
Kongresine iki hafta kala, partinin sol 
kanadı ile "ılımlı" diye nitelenen kanat 
arasındaki mücadele belirgin biçimde. 
yoRunlaşıyor. Tanm Bakanlılı'nı yürü
ten Lopes Cardoso'nun, tarım reformu
nu uygulamada izledili yöntem nede
niyle satcı ve merkezci sosyalisUer tara
fından "komünizm kriptoluit u "  ile suç
Ianmasından sonra, ,imdi de partinin 
günlük organı " A  Luta"da Cardoso'yu 
eleştıren yazılar yayınlanıyor. 

öteden beri Sosyalist Parti içın· 
deki sol e�i1imin temsilcilerinden biri 
olarak tanınan Lopes Cardoso'yu sert 
biçimde eleştiren yazıların ç ı kması, par
ti ulusal sekreteryası içinde de bazı 
ıepkilere yol aç lı. Sekreterya üyesi Tito 
de Mourais, söz konusu yazıların yaza' 
rının sosyalist parti sanarından atılması· 
nı istedi. 

Sosyalist Parti'nin PorU'kiz'de 
kurduAu azınlık hükümeti, bir süredir, 
daha Önce işçi ve emekçilerin baltım' 
!>ız eylemleriyle elde ettikleri kazanım· 
ları yumuşalmak için bir çaba içinde 
görülüyordu .  Bu çabnlar, tarım reformu
nun d a  toprak sahipleri lehinde MPlırıl
ması yönünde de ortaya çıkmıştı. 

öte yandan, parti sekret.eryası nda 
doA:an tepkilere raitmen, resmi organ A 
Luta'daki yayına ara verilmedi�i Rözle
niyor. Gazete makale yazarlarının ve 

ele,tirilditi ,örüıÜyor. 
Kamu ,örevlisi durumundaki 101-

yalist işçiler önünde bir konutma yapan 
sosyalist tarım bakanı Lopas Cardoso, 
parlinin devlet. ayııtında deAi,iklik yap
ma.ını ve komünilUerin yerine ,erek çe 
gösterilmeden .o.yali.lIerin alınmasını 
eleştirmişti. Ayrıca, parti içinde, "siya
sal tartışmaları ve teorik çözümlemeleri 
militanların ,özünden .. kl.maya çalı
şan" unsurları da suçladı. Tanm Bakanı 
Cardoso, parti yöneticilerini, "elli yıllık 
diktatörlük döneminde PorLekiz'e e,e· 
men olan ideolojinin taşıyıcısı sınınan 
çok fazla taviz vermekle"de ele,tirdi. 
Cardoso'nun bu konuşması, yine aynı 
partiye üye Haberleşme Bakanı Manuel 
Alegre tararından kapalı biçimde cevap
lanm ıştı. 

öte yandan Portekiz Sosyalist Par· 
tisi'nin sendikal düzeyde de önemli so
runları bulunduA:u bildiriliyor. Parti yö
netimi, son olarak, Lizbon bölgesi ölt
retim görevlileri sendikasının sosyalisl 
yöneticilerini. hukümetin eltitim bakanı· 
nın politikasına karşı çıkmaları nede· 
niyle <\�ır biçimde eleştirdilti biliniyor. 
ERitim Bakanı Sotto Maior Cardia, bş· 
kanlıltında ve eRilim orgutunde bir sol 
temizlik yapmakla eleştiriliyordu. 

Bu gelişmeler, 30-31 Ekim'de Liz· 
bon'da yapılacak PSP kongresinde yo· 
Run tartışmaların geçeceRinin belirt.isi 
olarak yorumlAnıyor. 
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Çin Halk ülke dış politikasında birkaç yıldır 
kademele- sivrilen Teng Hsiao - Ping'e karşı yoğun 

birbirini izledi. bir kampanya açılmıştır. Kampanyanın 
derecesi şu anda anti-sovyetizmin sertleştirilmesini öne· 

örneklerin ren kesimidir. reng aleyhindeki kam-· 
haberlere panya, Hua Kuo-feng'in başkanlığı geti-

göstegösteri- rilmesiyle rilmesiyle sonuçlanmıştır. sonuçlanmıştır. 
Başkan Mao'nun ölümün�en sonra 

Cumhuriyeti'ndeki geliş- ise, başkanlığa aday olarak değişik isim-
ölümün�en 

değişik isim-
ölümün�en 

doğruluk ler ileri sürülmüştür. Genellikle tümü de 
bu ha- yönetimin "radikal" diye nitelenen ka· 

bir değerlendirme ve nadına bağlı bu isimler arasında Hua'nın 
önemli sorunlar adı yeniden ön plana çıkmıştır. Aday-

emperyalist is· lar arasında keskin bir çatışmanın iz-
ayrıntılı lerine o sürede raslanmamışsa da, Hua'-

basını olay- nun başkanlığa getirilişiyle birlikte, 
boşaltarak yansıt- adaylığı söz konusu edilen diğer yöneti-

bilgilenilmesini engel-bilgilenilmesini engel- ciler ve taraftarlarının "yıldırım hareka-"yıldırım hareka-
objektif değer- lı" yoluyla- tasfiye edildiği görülmüştür. 

ülkedeki güç- Hua'nın dayandığı güçler ve bu güçlerin 
bilgisi de ülkeyi sokmak isteyecekleri doğrultu, 
ülkedeki belli değildir. 

pespektife Öncelikle bir noktayı belirtmek ge-
mümkündür. rekmektedir: Bu ve bunun gibi çalkantı-

gelişmiştir : Es- lar, ÇKP üst yönetimi içindeki mücade-
ölümünden lelerin bir sonucudur. ÇKP'nin üst yö· 

beklenen ve netimini" i71ediği politik.!nın değişme· 

öRGOTLERI 
CEPHE" 

tarafından 
karşısında karşısında 

Afrika UluUlu
Zimbabve Afrika Afrika 
liderleri, iki örgüörgü

Cephe"nin 

çoitunluAun eline 
do�rudan do�ru

iki örgüt 
Iloherl Mu· 

tartışma
da açıkla
başbakanı 

açıklarlıj:tı plan, 
geçişin iki 
"onra ger

heyazlarla siyah
organlarında birleıj' 

Irk!,'1 yöne
allında "urdur· "urdur· 

halinc.lcki 

önerilen 25 EEk im im tarihinin de ertelen
mesi gerektitini söylediler. Liderler, 
ayrıca söz konusu konferansa lan Smith' 
in ya da temsilcilerinin katılması halin
de, bunların ancak Britanya kralltitı de
legasyonunun bir bölümü olarak görüle
bilecekierini de açıkladılar. 

Afrika halkları ura.c;ındaki ura.c;ındaki ura. gerçek 
adı Zimbabve olan Rodezya'da silah lı 
ve di�er mucadeleleri yurüı.en yurüı.en yurüı. Arrika 
Ulusal Konseyi ve Zimbabve Arrika Ulu
sal Birliitl liderleri, konreransın başarılı 
olması için, gerekli t,iyasal ortamın ya
ratılmasını koşul olarak Öne sürüyorlar, 
Liderler, bu nitelikteki bir ortamı şÖy
le belirtiyorlar: "Butün "Butün mahkumların ve 
siyasal tutukluların serbest bırakılması, 
siyah halkın kuşatma durumunda lutul
duitu "korumalı köylerin" kaldırılması, 
sıkıyönetimin sona erdirilmesi, surdür'Ü
len tüm siya.c;a! duruşmaların durdurul
ması, ması, ulüme ulüme mahkum edilen tüm üzgür
luk luk savaşcılarının !>erhest hırakılması. 
ulusal kurıulu� h:.ırckl'tinin tüm üyelerinin 
�rbesıc;-e Zimbabve'ye geri dönmelerL" 

Diger yandAn, Zimbabve'deki ulu
sal kurtuluş örgütlerinin liderleri, emper' 

l ı" gibi yakıştırmaların, gerçeğin sadece sadece 
bir bölümünü yansıttığıııı unutmamak unutmamak 
gerekir. Ote yandan, Çin resmi hasınınhasının
da, hiç eksik olmayan "iki çiıgi" araara
sındaki mücadele kavramının, gerçekleri gerçekleri 
saklamaktan başka başka bir amacı yoktur. yoktur. 

Temel sorun, üst yönetimdeki ayrı
Iıkların yüzeysel nedenlerinden önce, 
ÇKP üst yönetiminin, Çin işçi sınıfın· 
dan ve emekçi yığınlardan. soyutlanmış, 
koparılmış olmasıdır. Zaten 1 9"57'den 
beri Mao ve arkadaşlarının uyguladık
ları politikanın öıü, ÇKP'nin, işçi sını
fından ve emekçi kitlelerden koparıla
cak biçimde örgütsel yapısının dağıtıl
ması, "likide" edilmesidir. Bugünkü 
yönetimin iç ayrılıkları ve mücadelele
ri, parti gerçeğinin yerine "cunta" ol
gusunun geçirilrnek istendiğinin, somut 
bir kanıtıdır da. 

Bununla birlikte, üst yönetimin iç 
mücadelelerinin ülkedeki bir gerçeği 
yansıtmadığı da söylenemez. Bugüne ka· 
dar üst yönetimin "birliğini" sağlayan 
Maocu ideoloji, artık bu işlevi göremez 

rin kızışması, Maocu 
ğini yitirdiğini göstermektedir_ 

Çin işçi sınıfının, 
cülerinin, ÇKP'nin 
limsel bir rotaya oturtacağından 
yoktur. Ancak bu, 
kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. 
günkü yönetim için
yönetimin olaylara 
göstermektedir, gerçi. 
sel roudan uzaklaştırılmıı, 
işçi sınıfı hareketinden 
mokratik merkeziyetçi 
dırılmış bir Parti'nin 
niden oturtulması kuşkusuz 
gi izlemeyecektir. Ancak kesin 
nokta da şudur: Kendi 
nü yitirmiş, saygınfığı 
list iktidarın aracı 
meyen bir yönetimin, 
yalist doğrul tusunun yerine 
sürdürmesi mümkün değildir. Çin 'deki 
gelişmeler, tarih yaSOllarınl 
tadır. 

SOARES'IN PARTISINDE SAC-SOL i,çilere kar,ı yapt.ılı 
MUCADELESI KIZIŞIYOR kullandıR. sözlerin 

Portekiz Sosyalisı' Partisi'n;n 
Kongresine iki hafta kala, partinin sol 
kanadı ile "ılımlı" diye nitelenen kanat 
arasındaki mücadele belirgin biçimde. 
yoRunlaşıyor. Tanm Bakanlılı'nı yürü
ten Lopes Cardoso'nun, tarım reformu
nu uygulamada izledili yöntem nede
niyle satcı ve merkezci sosyalisUer tara
fından "komünizm kriptoluit u "  ile suç
Ianmasından sonra, ,imdi de partinin 
günlük organı " A  Luta"da Cardoso'yu 
eleştıren yazılar yayınlanıyor. 

öteden beri Sosyalist Parti içın· 
deki sol e�i1imin temsi lcilerinden biri 
olarak tanınan Lopes Cardoso'yu Cardoso'yu Cardos sert 
biçimde eleştiren yazıların ç ı kması, par
ti ulusal sekreteryası içinde de bazı 
ıepkilere yol aç lı. Sekreterya üyesi Tito 
de Mourais, söz konusu yazıların yaza' 
rının sosyalist parti sanarından atılması· 
nı istedi. 

Sosyalist Parti'nin PorU'kiz'de PorU'kiz'de 
kurduAu azınlık hükümeti, bir süredir, süredir, 
daha Önce işçi ve emekçilerin baltım' ' 
!>ız eylemleriyle elde ettikleri kazanım· kazanım· 
ları yumuşalmak için bir çaba içinde içinde 
görülüyordu .  Bu çabnlar, tarım reformureformu
nun d a  toprak sahipleri lehinde MPlırıl

ele,tirilditi ,örüıÜyo
Kamu ,örevlisi 

yalist işçiler önünde 
sosyalist tarım bakanı 
parlinin devlet. ayııtında 
ma.ını ve komünilUerin 
gösterilmeden .o.yali.lIerin 
eleştirmişti. Ayrıca, 
sal tartışmaları ve teorik 
militanların ,özünden 
şan" unsurları da suçladı. 
Cardoso, parti yöneticilerini, 
diktatörlük döneminde 
men olan ideolojinin 
çok fazla taviz vermekle"de 
Cardoso'nun bu konuşması, 
partiye üye Haberleşme 
Alegre tararından kapalı 
lanm ıştı. 

öte yandan Portekiz 
tisi'nin sendikal düzeyde 
runları bulunduA:u 
netimi, son olarak, 
retim görevlileri sendikasının 
yöneticilerini. hukü
nın politikasına karş
niyle <\�ır biçimde 
ERitim Bakanı Sotto 
kanlıltında eRilim 



Viii. TORK TARIH KONGRESINDE SOVYET TARIHÇILERI 

II - is Ekim tarihlerinde Ankara 'da toplanan VI/J. Türk Tarih Kongre
sine katılan Sovyet tarihçilerinin ,undulu bildiriler büyük ilgi çekti ue uzun 
tartışmalara neden oldu . .  

Moskoua Şarkiyat Enştitiisü profesörlerinden A. M. Şamsüddinou'un 
"Milli Kurtuluş Mücadele.inde Yığınların Rolü" başlıklı bildirisi bu açıdan en 
iyi örnek. Prof. . Şamsüddinou, Türk, Yunan, Ingiliz ue Franşız. kaynaklarına 
dııyarnırak, ı 921 yılı başlarına. kadar düzenli ordunun önem;,ıin göreceU ola
rak az olduğunu, ;,tilacılara karşı aktif olarak direnen ue bu amaçla halkı ör
gütleyen 0811 gücün çeteciler olduğunu belgeleriyle sauundu. Bildirinin okun
m08ından ,onra açılan tartışmada bazı Türk tarihçileri de Şamsiiddinou'un 
yargılarını de.tekleyen ue pekiştiren kanıtlar ileri ,ürdüler. Bunun yanıııra. 
Souyet tarihç;'ine, bilimle ilgisi olmayan, saldırgan, şouen bazı eleştirilerin 
yöneıtüdili ue " re,m;" tarih göriişüniin sauunulduğu gözlendi. 

Yurdumuzda "Souyet Gözü ile Jöntürkler" kitabıyla tanınan Prof. Yuri 
A. PetrOlyan "Birinci Meşrutiyetin Türk Politik Fikir Hayatı Tarihindeki 
Rolü" ue Profe.ör E,meralda Haşanoua da "Atatürk'ün Toplumsal Fikirleri
nin Souyet Bilginleri Tarafından Değerlendirilmes; ue Eleştirilmui" konulu 
bildirilenyle Kongre 'ye Iwtıldılar ue büyük ilgi çektiler. 

TORK MILLIYETÇILlGl, ıRLANDA MILLIYETÇILIGINI 
NASIL IKNA ETTI? 

10 Eldm 1976 Pazar tdeııuyonunda, Türkiye 'de pek rostlanmayan bir 
ntıklen yayın yapıldı. FlUlr kupası konkurhipik yanşmaları, ızmir'den ntılclen 
llerildi. Dolru.u TRT'nin at yarışıanna duyduğu bu ilgi pek çolr kinueyi şa
şırttı. AnCak prOfTtJm içerisinde geçen konu,malar, programın Şaban Karataş 
TRT'.ine konulmasının amacını kııa .ürede .ergiledi. 

Federasyon yetkilisi 'öz aldı: At 'poru Türk ırkında 4 bin yıllık bir geç
mişe dııyanıyordu. Oyle bir .pordu ki bu at sporu, ''Türk ırkının bedenine 
yapıııfUJ, karakterine" tam uygun düşüyordu. Ne mutluydu bu atlara kı, Türk 
ırkı tarafından değerlendiriliyorlardı. 

Daha .onra, dışandan at .atınalımı bah.ine geçildi. A ttarla bu denli .eui· 
şen bir ulu. dışandan at almak durumunda idi, ama ney.e. At alımı için Irlan
daya gidilmişti. Orada, ırlanda milli takımı için hazırlanan atlar pek belenil· 
m if, bunlardan befinin satın alınm081 için teşebbiia geçilmjşti. 

ırlanda yetkililerinin uerdili ceuap da doğru.u az "milliyetçi" değildi. 
"A llar ırlanda milli ruhunu tem,il ediyordu " Başka bir ulu.un binicilerinin 
bu atları kullanma,ı, ırlanda milli duygularına terı düşerdi. 

Milliyetçilik yarışının bu noktosında, b izimkiler yeni bir laktile başuur
dular: Irlandaldarın uerdiği ceuap, milliyetçilik hisler;nin gücü /tonu.unda bi
zimkileri pek nl('mlılUl etmişti. Ancak meselenin bir de şu ybnü vardı: Şimdi· 
ye kadar, binicilerimiz hep "Demirperde" ülkelerinden alınan "polonez " at
�arla yanşıyorlardı. Du hem milli hislerimiz; rencide ediyor, lIem de bir bakı· 
ma "Demirperde " atlarının Ile dolayısıyla bu ülkelerin propolla/ıdasl oluyordu. 
Şimdi, önumüzdeki Moskoııa olimpiyatIarında da bu "demirperde ullurı " ile 
yarışılma.ı hiç de hoş kaçmayacaktı. Oysa ırlanda'lıların ol "alıınıııı Iıobul c/
meleri "alinde "demirperde" atlarından kurtulunocak, ırlanda atları ilc hini
cilerimizin kazandığı başarı, "demirperde" ülkeleri haniısliıda llUr tlunya atla· 
rının bir propagandası olacaklı. 

Ru "ince" gerekçe Iıarşısında, ırlanda yetilitileri af satınalma lalclıimize 
olumlu ceuap vermelı zorurıda Iıa/mlljlardı. Teleuizyondalıi yethili. Jr/anda 
yetkili/erini bu ince uc milliyetçi maneuro i/e /JUIIII ilma ctti/ılcri/ıi, Iterine geri· 
ne anlatıyordu 

Şabaıı Karataş TRTsi, spordan Ile alçı/ı/llaıı, millıyeıçl/11l propagaııda
sını ışle hoyle ('ıl/arıyordu. 
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HALK BİRLİGİ 
NIN ORTAK 
BELGESI 
AÇıKLANDı 

ŞiIi'de Halk Birli�i'ni oluşturan 
partilerin faşist darbenin 3. yıldönümün
de hazırladıklan ortak belgede, hristi· 
yan demokratlara ve tüm bilin,,1i antifa· 
şist güçlere dikbtörlüee karşı ortak ey
lemde bulunma çaensı yapıldı. tçeriei 
konusunda bir süre öncesine kadar kesin 
bir bilgi edinilemeyen Halk Bir)j�i bel
gesinde (Yürüyüş, Sayı 76), hristiyan
demokrasisinin içinde darbeyi destekIe
miş olan çeşitli düşünce akımlannın ve 
yönetici gruplarının bulundu�u, ancak 
belirleyici olanın, hristiyan demokrasi
sinin büyük ço�unlueunun cuntaya kar
şı tavır alışı oldueu belirtildi. Bildiride 
şöyle dendi: "Cuntanm devrilmesi için, 
bu dotrultuda çalışmaya hazır olanlula 
özel anlaşmalar imzalamaya hazır oldu
�umuzu bildiriyoruz" 

AMERIKAN EMPERYALIZMININ 
BIR YARI SöMORGESI 

Halk Birli�i partilerinin ortak beL
gesinde, ŞiIi'deki bugünkü durumun in· 
celenmesine bir bölüm aynıdı. Günümüz 
ŞiIi'sinin pratikte kuzey Amerikan em
peryalizminin bir yan-sömürgesi duru
muna getirildiei belirtilen bu bölümde, 
ülkede bir "liberaJleşme"nin de söz ko
nusu olmadı eı kesinlikle bildirildi. Cun
tanın istikrar kazanmasının da uydurmı 
olduRu belirtildikten sonra ,öyle dendi: 

"Tam tenine, cuntaya kıııı dire
niş, hergün daha geniş ve daha örgüUü 
bir biçim aJmaktadır. Hergün daha güç
LÜ, daha çeşitli bir niteııle bürünmekte· 
dir. Bir hristiyanlar kitlesinin, insani de· 
�erlere olan sevgi ve saygılanyla, kurum
laştınlmış adaletsizlik ve suç'a karşı Çı' 
kışlarıyla, muhalefete katılması, direnişi 
özellikle güçlendinnektedir." 

Bu durumun, emperyaJizmi, bir 
ara çözüm bulmaya zorladıeı, bunun 
emekçilerin sırtından gerçekleştirilmek 
istendiei belirtilen belgede, raşizme kar
ŞI tek alternatifin, "antifaşist bir halk 
iktidan alternatifi" oldu�u vurgulandı. 

GONCEL GöREV: FAŞIST 
CUNTANIN YIKILMASI 

Halk Birli�i partilerinin 11 Eylül 
belgesinde, daha sonra, bugün Şili'deki 
ilerici hareketin güncel görevi üzerinde 
duruldu. Halk Birliel'nin nihai hedefi
nin sosyalizmin kurulması oldueu halır· 
latılan açıklamada şöyle devam edildi: 
"Bugün cunlaya muhaleCeı edenlerin tü· 
mü, bu hedefi benimsememektedir. Bu· 
gün. her ŞiIi'linin tavrını belirlemesi ge
reken temel sonın ise, raşist cuntanın 
yı kılmasıdır." 

DikLatbrlü�iın devrilmesi için halk 
mut'adelesinden başka yolun bulunma-

dıeı belirtilen Halk Birliei belgesinde, 
cuntaya karşı ortak mücadelenin daya· 
nacaeı ilkeler belirlendi. Belgenin ko
nuyla ilgili bölümünde şöyle dendi: 

"Halk Birli�i, illkemizden faşizmi 
sökmek isteyen tüm toplumsal ve siyasal 
güçleri, eylemlerini uyumlulaştınnaya 
çaeınr. Faşizme karşı olan güçlerin da· 
emıklıeının Şili 'nin felaketini sürekli 
kıldıema inanan bizler, hristiyan demok· 
rasisinin içinde, darbeyi desteklerni, 
olan çeşitli düşünce akımlan ve bir grup 
yönetici bulunuyarsa da, belirleyici 
olan, hristiyan demokrasisinin büyük ço
lunlulunun cuntaya karşı tavır alınua· 
dır ... " 

"En iusa _ 
verilmesi için eylem bi 'liDin ıellfmeII. 
halkın ve ülkenin Çı ıdar. Halk BIr
Iili. hong; alonda oIuısıı olsun. ŞW'niD 
zincirlerine kuşı savqmaya hlZlr tüm 
siyaaal ve toplumsal kesimlerle birlikte 
eylemde bulunmayı, devrimci ve yurt· 
severee bir ıörev ola.n.k görmektedir. 
Cuntanın devrilmesi için, bu doArultu· 
da çalı,maya hazır olanlarla özel anlaş
malu imzalamaya hlZlr oldulumuzu 
bildiriyoruz." 

ORTAK EYLEMlN 
SOMUT HEDEFLERI 

Halk BirlıırniD ortak belıesinde. 
dahı sonra, gijçlerin toparlaomuı süreci
ni ba'lllacak bazı ortak hedenerin bu
lunduRu belirtilerek, bu bedener sıralao
dı. Zafer yolunun döşenmes,i Için zo
runlu olduılı yazılan bu hedener özet
Le şöyle: 

- Gizli polis ö'IÜlü DıNA 'nın 
baskı ve terörüne kıııı,  örgütün Iılve· 
dilmesi için gijçlerin birle,tirilmesi; 

- Sivil ve askeri siyasal tutuklu
lann affı 'le sürgündekilerin ,eri .Iınni 
için eylem biriiRi; 

- öldünne ve i1,kence ıuçlulan· 
nın yargılanması için birlikte mÜCIde· 
le; 

- Halk kitlelerinin örgüUenme, 
sendikal garanti ve haklannı kuanma 
hakkının, savunulması; sefalete son ve
rilmesi, işsizligin son bulmaı, ücretle
rin artırılması ve sosyaJ güvenliRin ko
runması için mücadele; 

- Yabancı sennayeye peşkeş çe
kilen ulusal servetlerin, büyük tekellerin 
hışmına kurban giden ulusal sanayiin ve 
küçük ve orta işletmelerili savunulması 
için ortaklaşa örgütlenmesi; 

- Ulusal kültürün savunulması, e
�ilimin raşisUeşlirilmesinin engellenme· 
si, binlerce öerenci ve genç insanın eei
timin!:' indirilen siyasal Vf" maddi darbe· 
lerin ananlması için güçl�rin birleştiril
mesi." 

TARIH KONGRESINDE SOVYET TARIHÇILERI 

Ekim tarihlerinde Ankara 'da toplanan VI/J. Türk Tarih Kongre
Sovyet tarihçilerinin ,undulu bildiriler büyük ilgi çekti ue uzun 
neden oldu . .  neden oldu . .  neden oldu 

Şarkiyat Enştitiisü profesörlerinden profesörlerinden prof A. M. Şamsüddinou'un 
Mücadele.inde Yığınların Rolü" başlıklı bildirisi bu açıdan en 
Şamsüddinou, Türk, Yunan, Ingiliz ue Franşız. kaynaklarına 
yılı başlarına. kadar düzenli ordunun önem;,ıin göreceU ola

olduğunu, ;,tilacılara karşı aktif olarak direnen ue bu amaçla halkı ör
0811 gücün çeteciler olduğunu belgeleriyle sauundu. Bildirinin okun

açılan tartışmada bazı Türk tarihçileri de Şamsiiddinou'un 
de.tekleyen ue pekiştiren kanıtlar ileri ,ürdüler. Bunun yanıııra. 

Souyet tarihç;'ine, bilimle ilgisi olmayan, saldırgan, şouen bazı eleştirilerin 
e,m;" tarih göriişüniin sauunulduğu gözlendi. 

Yurdumuzda "Souyet Gözü ile Jöntürkler" kitabıyla tanınan Prof. Yuri 
PetrOlyan "Birinci Meşrutiyetin Türk Politik Fikir Hayatı Tarihindeki 

Profe.ör E,meralda Haşanoua da "Atatürk'ün Toplumsal Fikirleri
Bilginleri Tarafından Tarafından Taraf Değerlendirilmes; ue Eleştirilmui" konulu 
Kongre 'ye Iwtıldılar ue büyük ilgi çektiler. çektiler. çektiler

MILLIYETÇILlGl, ıRLANDA MILLIYETÇILIGINI 
NASIL IKNA ETTI? 

1976 Pazar tdeııuyonunda, Türkiye 'de pek rostlanmayan bir 
yapıldı. FlUlr kupası konkurhipik yanşmaları, ızmir'den ntılclen 

TRT'nin at yarışıanna duyduğu bu ilgi pek çolr kinueyi şa
prOfTtJm içerisinde geçen konu,malar, programın Şaban Karataş 

konulmasının amacını kııa .ürede .ergiledi. 
Federasyon yetkilisi 'öz aldı: At 'poru Türk ırkında 4 bin yıllık bir geç
dııyanıyordu. Oyle bir .pordu ki bu at sporu, ''Türk ırkının bedenine 

karakterine" tam uygun düşüyordu. Ne mutluydu bu atlara kı, Türk 
değerlendirilideğerlendirilideğerlendi yorlardı. 

.onra, dışandan at .atınalımı bah.ine geçildi. A ttarla bu denli .eui· 
dışandan at almak durumunda idi, ama ney.e. At alımı için Irlan

Orada, ırlanda milli takımı için hazırlanan atlar pek belenil· 
befinin satın alınm081 için teşebbiia geçilmjşti. 

yetkililerinin uerdili ceuap da doğru.u az "milliyetçi" değildi. 
milli ruhunu tem,il ediyordu " Başka bir ulu.un binicilerinin 

kullanma,ı, ırlanda milli duygularına terı düşerdi. 
yetçilik yarışının bu noktosında, b izimkiler b izimkiler b i yeni bir laktile başuur

Irlandaldarın uerdiği ceuap, milliyetçilik hisler;nin gücü /tonu.unda bi
'mlılUl etmişti. Ancak meselenin bir de şu ybnü vardı: vardı: var Şimdi· 

binicilerimiz hep "Demirperde" "Demirperde" "Demirper ülkelerinden alınan "polonez " at
yanşıyorlardı. Du hem milli hislerimiz; rencide ediyor, lIem de bir bakı· 

" atlarının Ile dolayısıyla bu ülkelerin propolla/ıdasl oluyordu. 
önumüzdeki Moskoııa olimpiyatIarında da bu "demirperde ullurı " ile 

hiç de hoş kaçmayacaktı. Oysa ırlanda'lıların ırlanda'lıların ırlanda' ol "alıınıııı Iıobul c/
"demirperde" "demirperde" "demirper atlarından kurtulunocak, ırlanda atları ilc hini

cilerimizin kazandığı başarı, "demirperde" ülkeleri haniısliıda llUr tlunya atla· 
propagandası olacaklı. 

gerekçe gerekçe ger Iıarşısında, ırlanda yetilitileri af satınalma lalclıimize 
vermelı zorurıda Iıa/mlljlardı. Teleuizyondalıi yethili. Jr/anda 
ince uc milliyetçi maneuro i/e /JUIIII ilma ctti/ılcri/ıi, Iterine geri· 

de hazırladıklan ortak belgede, hristi· 
yan demokratlara ve tüm bilin,,1i antifa· 
şist güçlere dikbtörlüee karşı ortak ey
lemde bulunma çaensı yapıldı. tçeriei 
konusunda bir süre öncesine kadar kesin 
bir bilgi edinilemeyen Halk Bir)j�i bel
gesinde (Yürüyüş, Sayı 76), hristiyan
demokrasisinin içinde darbeyi destekIe
miş olan çeşitli düşünce akımlannın ve 
yönetici gruplarının bulundu�u, ancak 
belirleyici olanın, hristiyan demokrasi
sinin büyük ço�unlueunun cuntaya kar
şı tavır alışı oldueu belirtildi. Bildiride 
şöyle dendi: "Cuntanm devrilmesi için, 
bu dotrultuda çalışmaya hazır olanlula 
özel anlaşmalar imzalamaya hazır oldu
�umuzu bildiriyoruz" 

AMERIKAN EMPERYALIZMININ 
BIR YARI SöMORGESI 

Halk Birli�i partilerinin ortak beL
gesinde, ŞiIi'deki bugünkü durumun in· 
celenmesine bir bölüm aynıdı. Günümüz 
ŞiIi'sinin pratikte kuzey Amerikan em
peryalizminin bir yan-sömürgesi duru
muna getirildiei belirtilen bu bölümde, 
ülkede bir "liberaJleşme"nin de söz ko
nusu olmadı eı kesinlikle bildirildi. Cun
tanın istikrar kazanmasının da uydurmı 
olduRu belirtildikten sonra ,öyle dendi: 

"Tam tenine, cuntaya kıııı dire
niş, hergün daha geniş ve daha örgüUü 
bir biçim aJmaktadır. Hergün daha güç
LÜ, daha çeşitli bir niteııle bürünmekte· 
dir. Bir hristiyanlar kitlesinin, insani de· 
�erlere olan sevgi ve saygılanyla, kurum
laştınlmış adaletsizlik ve suç'a karşı Çı' 
kışlarıyla, muhalefete muhalefete muhalef katılması, direnişi 
özellikle güçlendinnektedir." 

Bu durumun, emperyaJizmi, bir 
ara çözüm bulmaya zorladıeı, bunun 
emekçilerin sırtından gerçekleştirilmek 
istendiei belirtilen belgede, raşizme kar
ŞI tek alternatifin, "antifaşist bir halk 
iktidan alternatifi" oldu�u vurgulandı. 

GONCEL GöREV: FAŞIST 
CUNTANIN YIKILMASI 

Halk Birli�i partilerinin 11 Eylül 
belgesinde, daha sonra, bugün Şili'deki 
ilerici ilerici iler hareketin güncel görevi üzerinde 
duruldu. Halk Birliel'nin nihai hedefi
nin sosyalizmin kurulması oldueu halır· 
latılan açıklamada şöyle devam edildi: 
"Bugün cunlaya muhaleCeı edenlerin tü· 
mü, bu hedefi benimsememektedir Bu· 

nacaeı ilkeler 
nuyla ilgili 

"Halk 
sökmek isteyen 
güçleri, eylemlerini uyumlulaştınnaya 
çaeınr. Faşizme 
emıklıeının 
kıldıema 
rasisinin 
olan çeşitli 
yönetici 
olan, hristiyan 
lunlulunun 
dır ... " 

"En 
verilmesi 
halkın ve 
Iili. hong; 
zincirlerine 
siyaaal ve 
eylemde 
severee bir 
Cuntanın 
da çalı,maya 
malu imzalamaya 
bildiriyoruz

Halk 
dahı sonra, 
ni ba'lllacak 
lunduRu belirtilerek, 
dı. Zafer 
runlu olduılı 
Le şöyle: 

- Gizli 
baskı ve 
dilmesi için 

- Sivil ve 
lann affı 
için eylem bi

- öldünne 
nın yargılanması 
le; 

- Halk 
sendikal 
hakkının, 
rilmesi, işsizligin 
rin artırılması 
runması için 

- Yabancı 
kilen ulusal 
hışmına kurban 
küçük ve 
için ortaklaşa 

- Ulusal kültürün savunulması, 



KIJLTIJR ve SANATTA YIJRIJYIJS 

işçiLER VE SANAT 
MESUT ODMAN 

�ğolsunlar. kimi iyi yürekli, öıverili aydınlar işçileri çok düşünüyorlar. 
Işçiler neleri anlar, neleri anlamaz, dolayısıyle onlara neleri .ıolaımak, neleri 
anl.ıtmam.ık gerekir, diye kab yoruyorlar. Bu yoğun düşünsel çabaların so
nunda d.ı bir nokuda birleşebilen başlıca iki eğilim ortaya çıkıyor. Işçi sınıfı
nın demokrilsi ve sosyalizm mücadelesinin bugün ulaştığı boyutlar, bu eğilim
lerin terkedilmesini, küçük değişikliklerle varlığını sürdüren kalıntıları"," et· 
kisizleştirilrnesini gerektiriyor. 

Sözü edilen eğilimlerden biri şöyle özetlenebilir: Burjuvazinin düzeni iş
çileri her bakımdan sömürür; onların düşünsel gelişmelerini de geri bir düzey
de tutar. Bu nedenle işçiler, fazla karmaşık sorunları anlayamazlar ya da anla· 
maku güçlük çekerler. Öyleyse onlara bu sorunları çok basit olarak anlat
mak, bunluın bir bölümünü de hiç anlatmayıp kendi düzenlerinin kuruluşuna 
kıdar ertelemek gerekir. 

KOLAV oEGIL, 

ıVı ANLAŞILMAK 

Zaman zaman sosyalist mücadelenin içindeki kişiler arasında da yandaş
lar bulabilen bu eğilimin sanat konusuna yansıması ise şöyle oluyor: Sanat da, 
esas olarak düşünsel bir eylemi gerektirdiğinden, yukardakinden farklı değil· 
dir. Kapiulizmin kasıtlı olarak sanatsal gelişmelerden habersiz bıraktığı işçi
lerle emekçiler için önemli ve gerekli olan, üstün sanat eserleri değil, birtakım 
gerçeklerin en kolay anlaşılır biçimde sunulmasıdır. 

Bir kez, en kolay anlaşılan şeylerin, çoğu zaman, en iyi anlaşılan şeyler 
olmadığını unutmamak gerek. Oysa geleceğin toplumunu kurmak ve yönet· 
mekle görevli olan işçi sınıfı, her şeyi en iyi biçimde a.nlamak zorunda. Gele· 
ceğin toplumunu yaşanılan topluma dönüştürme yolunda ileri adımlar atmış 
ülkelerin deneyleri, bu konuda güçlü kanıtlarla dolu. Bu yüzyılın başlarında 
lenin'in, işçilerin "işçiler için edebiyatıtın yapay olarak daraltılmış çerçeve· 
sine �panıp kalmalarına karşı çıkıp "herkes için edebiyat"ı önerirken söyle
diği şu sözler, bu kanıtların yalnızca biri: "Kapanıp kalmaları yerine 'kapatılıp 
blmjŞ olmaları' demek daha yerinde olur. Çünkü, işçiler aydınlar için yazıl· 
mış teyleri de okurlar. Yalnız birkaç ( zavallı ) aydın 'işçilere' fabrika hayatı
nın sözünü etmek ve öteden beri bildikleri şeyleri tekrarlamak yeter diye dü· 
şünür". 

Hayatı bütün yönleriyle, bütün canlı ayrıntılarıyle kavramak anlatmak. 
Temel olan bu. Bunun dışında, "işçiler için yazılmış romanlardan, öyküler
den, oyunlardan, vb." söz etmenin, bir çeşit inceltilmiş küfı..ir olacağı hatırlan· 
malı. Çünkü, genellikle bu tür özel çalışmalar, ya çOCUklar için yapılır ya geri 
zekilılar için. 

Bu eğilimdeki aydınların, kimi zaman, birtakım düşünsel çalışmaları de
ğerlendirirken ileri sürdükleri eleştirilerde, ortaya çıkan aşağılama ise çok da· 
ha açık: "Bunları ben bile anlamakta güçlük çekiyorum. işçiler nasıl anlasın?" 
Herşey bir yana, tek başına bu "bile" sözcüğü, içine düşülen yanılgının niteli
ğini ve önemini göstermeye yetiyor. 
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BiçiMSEL VETKiNliK 

Bir de burada, çeşitli düşünsel eylem .ılanlarındaki çalışmaların özel ko· 
şullarını görmemek gibi bir sorun var. Herhangi bir olayı ya da sorunu sergile
mek için seçilecek aracı belirleyen, onun en eksiksiz, en iyi anlaşılır biçimde 
anlatma kaygısıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için de seçilen aracın nitelikleri, 
sağladılı olanaklar ve gelişim düzeyi konusunda esaslı bir bilgi, onu etkili bir 
biçimde kullanabilmek için gelişmiş bir yetenek sahibi olmak gerekir. Öyle 
ki, örneğin bir olay roman yazılarak anlatılacaksa, bu sanatın gelişimi sonun
da ulaşmış olduğu nokta konsunda yeıerli bir bilgi ve bu alanda yaratıcı bir 
yetenek, vazgeçilemeyecek koşullardır. Hiç bir doğru öz, hiç bir geçerli a
maç, başarısız, kötü bir sanat eserini bağışlatma nedeni olamaz. Hel. "işçiler 
için yazılmış olmak" gibi bir gerekçe, olsa olsa, "özürü k.abahatindet büyük" 
sözünü akla geıirir. 

Yukarıda sözü geçen ikinci eğilim de, baştaki saptamada ,birincisiy· 
le birleşiyor. Kabaca, söylenen şu: Sanatın yüzterce yıllık bir gelişimi, bunun 
sonunda geldiği bir nokta var. Bir geriye dönüş, bir çeşit "ilkellik" öneriimi· 
yorsa eğer, yapılacak sanatın geniş yığınlara seslenmemesi doğaldır. Bunun 
suçu ise onların geriliğinden sorumlu olan düzendedir. 

Bu eğilim daha hızlı bir biçimde etkisizleşiyor. Çünkü, ortaya çıkışı da
ha eski, ilkine oranla daha uzun bir ömür yaşamış durumda. Şunu belirtip 
�eçmek yeterli: Sorumlusu kim olursa olsun, bir seçkinler sanatı yapılacaksa, 
sanat t:serleri üretmenin de onları izlemenin de hiç bir anlamı yok. Çünkü, bi· 
çimsel olarak ne kadar yetkinleşmiş görünürse görünsün, böyle bir sanat haya
tın gerisindedir. 

iLERiVE OoGRU 

Sözü edilen iki eğilim de bir dar görüşlülüğü yansıtıyor. Olayları dura
ğanlıkları içinde ele alıyor. Işçi sınıfının gelişmiş sanat eserlerini anlamayacı
ğını sanmak bunun bir belirtisi. Bir zamanlar nicel varlığı görmezlikten geli
nen işçi sınıfının, bu kez de nitel gelişimi yadsınıyor. Kasıtlı ya da kasıtsız. 
Bu önemli değiL. Önemli olan, bakış açısının yanlışlığı ve ulaştığı sonuç. Amiı 
işçi sınıfı hızla gelişiyor. Kendisi hakkındaki her türlü yamlsamayı yıkarak 
gelişiyor. Bugün, özellikle işçi sınıfının miliun unsurlan, herleYi okuyorlar. 
üstelik küçük burjuva aydınlardan çok daha etkili biçimde. Çünkü onların 
okuyup öğrendiği her şey, dünyayı değiştirmeye yönelmiş güçlü bir silah olu-
yor. 

Bunda ş.lışırtıcı bir yan yok. Bilimsel sosyalizmin kılawuztuğuna imoın· 
lar ve tarihi bilenler için. işçi sınıfının bu nitelikleri, ıoplumun gelişmelere, 
yeniliklere en açık kesimi oluşu, onun öncülüğünü ortaya çıkaran nedenler 
arasında. Bunlar, bilimsel sosyalizmin abc'si. Ama işte kimi zaman, fazla derin 
düşüncelere dalmış olanlar, işin alfabesini unutabiiiyorlar. 

Durmadan sil baştan almak mümkün değiL. Ne zaman elverir bun.ı, ne 
de sabır. Alfabe bir kez öğrenilir. Öğrenemeyenler ya da çok kolay unuunlar 
için yapılabilecek fazla bir şey yok. Hayatın geli$mesi, gerilemek bir yan.ı, 
durmayı bile bağışlamıyor. 
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bir eylemi gerektirdiğinden, yukardakinden farklı değil· 
kasıtlı olarak sanatsal gelişmelerden habersiz bıraktığı işçi

önemli ve gerekli olan, üstün sanat eserleri değil, birtakım 
anlaşılır biçimde sunulmasıdır. 

anlaşılan şeylerin, çoğu zaman, en zaman, en zaman, iyi anlaşılan şeyler 
unutmamak gerek. Oysa geleceğin toplumunu kurmak ve yönet· 

sınıfı, her şeyi en iyi biçimde a.nlamak zorunda. Gele· 
yaşanılan topluma dönüştürme yolunda ileri adımlar atmış 

konuda güçlü kanıtlarla dolu. Bu yüzyılın başlarında 
"işçiler için edebiyatıtın yapay olarak daraltılmış çerçeve· 

kalmalarına karşı çıkıp "herkes için edebiyat"ı önerirken söyle
kanıtların yalnızca biri: "Kapanıp kalmaları yerine 'kapatılıp 

demek daha yerinde olur. Çünkü, işçiler aydınlar için yazıl· 
Yalnız birkaç ( zavallı ) aydın 'işçilere' fabrika hayatı

öteden beri bildikleri şeyleri tekrarlamak yeter diye dü· 

yönleriyle, bütün canlı ayrıntılarıyle kavramak anlatmak. 
Bunun dışında, "işçiler için yazılmış romanlardan, öyküler

söz etmenin, bir çeşit inceltilmiş küfı..ir olacağı hatırlan· 
bu tür özel çalışmalar, ya çOCUklar için yapılır ya geri 

aydınların, kimi zaman, birtakım düşünsel çalışmaları de
sürdükleri eleştirilerde, ortaya çıkan aşağılama ise çok da· 

bile anlamakta güçlük çekiyorum. işçiler nasıl anlasın?" 
başına bu "bile" sözcüğü, içine düşülen yanılgının niteli

göstermeye yetiyor. 
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�eçmek yeterli: Sorumlusu kim olursa olsun, bir seçkinler sanatı 
sanat t:serleri üretmenin de onları izlemenin de hiç bir anlamı 
çimsel olarak ne kadar yetkinleşmiş görünürse görünsün, böyle 
tın gerisindedir. 

iLERiVE OoGRU 

Sözü edilen iki eğilim de bir dar görüşlülüğü yansıtıyor. 
ğanlıkları içinde ele alıyor. Işçi sınıfının gelişmiş sanat eserlerini 
ğını sanmak bunun bir belirtisi. Bir zamanlar nicel varlığı görmezlikten 
nen işçi sınıfının, bu kez de nitel gelişimi yadsınıyor. Kasıtlı 
Bu önemli değiL. Önemli olan, bakış açısının yanlışlığı ve ulaştığı 
işçi sınıfı hızla gelişiyor. Kendisi hakkındaki her türlü yamlsamayı 
gelişiyor. Bugün, özellikle işçi sınıfının miliun unsurlan, herleYi 
üstelik küçük burjuva aydınlardan çok daha etkili biçimde. 
okuyup öğrendiği her şey, dünyayı değiştirmeye yönelmiş güçlü 
yor. 

Bunda ş.lışırtıcı bir yan yok. Bilimsel sosyalizmin kılawuztuğuna 
lar ve tarihi bilenler için. işçi sınıfının bu nitelikleri, ıoplumun 
yeniliklere en açık kesimi oluşu, onun öncülüğünü ortaya çıkaran 
arasında. Bunlar, bilimsel sosyalizmin abc'si. Ama işte kimi zaman, 
düşüncelere dalmış olanlar, işin alfabesini unutabiiiyorlar. 

Durmadan sil baştan almak mümkün değiL. Ne zaman 
de sabır. Alfabe bir kez öğrenilir. Öğrenemeyenler ya da çok 
için yapılabilecek fazla bir şey yok. Hayatın geli$mesi, gerilemek 
durmayı bile bağışlamıyor. 
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MC TÜRKİYE'NIN öNÜNDEKİ EKONO
MIK BUNALıMLAR], ÜLKENIN DİşA BA
CIMLlLlCINI ARTıRAN YENI KURUM
SALLAŞMALARLA öTELEMEK OLANACı 
BULDU. ÖNCE DÇM BULUNDU. SONRA 
DRESDENER BANK'TA· HESAP AÇıLDı' 
ŞIMDI DE SERBEST BöLGELER KURU
LARAK, BACIMLlLlCI ARTıRARAK BU
NALlMl öTELEME YöNETIMlNIN YENI 
BIR öRNEGl VERlLlYOR. 

MC ıçINDE S� BöLGE YöNETME
LlCI 17ZERlNDE KOLAYCA ANLAŞMAYA 
VARıLAMAYACACl SöYLENEBILIR. UZ
LAŞMAZLlK NEDENLERINDEN BIRI, 
SERBEST BöLGENIN YERI ÜZERINDE 
OLACAK. SERBEST BöLGELER, YAKIN 
ÇEVRESINDE YAŞAYANLARA ıŞ OLA
NAKLARI ACAÇACI ıÇIN HER PARTI 
lIöLGENIN KENDISININ GÜÇLü OLDU
Cu ILDE KURULMASıNı ISTEMEKTEDIR. 

• Serbest Bölgeler kurulmısının siyasal günde· 
mimizdeıÖn plaru: çıkmuını nasıl karşılıyorsunuz? 

• MC yetkililerinin konuşmaıannda belirttiRi 
neden, Lübnan olayıan yüzünden OrtadoRudan kaçan 
aracı i4levlerin bir kısmını serbest bölgeler kurarak 
T"ürkiye'ye çekmek isteli. önce sahıp olunmak isteni· 
len i,levin niteliRine dikkati çekmekte yarar var. Met· 
ropollerin OrtadoRudaki aracısı olmak. Bütün isteni· 
len bu. 

Serbest Bölge kunnak isleRinin nedenleri, 
kanımca daha temeldeki torunlara , dayanıyor .. Bun· 
lardan bir kumı Thrklye'nin iç denW'tsl ile ilgili dlRer 
bir kıımı iae dış ilişkilerinden kaynaklanıyor. 

Iç denge açısından Serbest Bölgeler, ekono· 
mik bunalımı ötelemek için MC'nin sarıldtAı bir çare. 
Türkiye'de son yıllar Içinde bir ekonomık bunalımın 
doRacaRı konu�unda pek çok öngörU yapıldı. MC ise 
,Imdiye kadar bu bunalımla" ülkenin dı,a baAımlılı· 
Iını artıran yeni kurumulla,malarla ötelemek olana· 
Rını buldu. önce OÇM bulundu. Sonra Dresdener 
Bank'ta hesap açıldı. Şimdi de serbest bölgeler kuru· 
larak, baA:ımlıhRı artırarak bunalımı öteleme yöntemı· 
nin yeni bır örneRi veriliyor. 

Bu yöntemi kuııanmanın MC açısından deRI. 
şik yararian var. Bır yandan bunalımı ötelıyor, öte 
yandan başka koııunarda topluma kabul ettlremiye· 
ceRi kurumları bunalım tehdidi altında kabul ettin· 
yor. Geri dönülmeıllkler yaratmaya çalışıyor. Kendı· 
sinden sonra iktidara geleceklerin daha baRımslı bir 
politika izlemekte kullanablleceRI ara�annın sayısını 
azaltıyor. 

ıLHAN TEKELI YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARıNı CEVAPLADı : 

BAGIMLILIGI 
ARTıRARAK 

BUNALıMı 
ÖTELEME YOLU 

• Sizce, dış ilişkiler bakımından Serbest Bölge 
kurulmasını zorlıyan nedenler nedir? 

• Karnıpea Serbest Bölge konusunun AET· ile 
Türkiye'nin ilişkilerinin dar bolazdan geçtiRi bir dö· 
nemde ortayaçıkmasa bir rastlantı delil. Yayın organ· 
lanna sızan haberleriiı-deRerlendirilmesi Serbest böl· 
genin kurulmasında Iki etkinin önemli olabilecel'nı 
ortaya koyuyor. HatırhyacaksınlZ. Bundan bir kaç ay 
önce bulOda ABD 'nin 'l\irkiye'den kendisine de AET' 
ye tanınan kolaylıklann tanınmasını istedili yer aJdl. 
Oyıı TUrkiye burjuY8zisinin özellikle iç piyasaya dö· 
nük kesimi AET'ye bile verilen ödünlerden yakınmaya 
bqı.dı. Hem de 'JUTkiye AET'ye tanıdılı ödünleri 
bqltalanııa tanımamak ko,ulu ile balıı. Bu halde Ser· 
best Bölge bir çözüm olarak beliriyor. Hem ABD ile 
AET'ye e,it ödünler verilebilecek bir yol, hem de 
AET'nin uzlaşıiıaz tutumuna kaqı pazarlık etmekte 
kullanılabilecek bir anç. 

Serbest Bölgenin aynca AET ile Türk sanayı. 
cilerinin iste.lr:lerini uzlaştlnnakta kullanılabilme ola· 
naiı vu. 1Urk Sanayicileri AET'nin Türkiye puan 
içine (lrmesini iıtemiyorlar. özellikle dayanıklı tüke· 
tim mallan üreten kesim korunmu, iç piyasada tekel· 
ci klılamıı _Un, ayna -ıamODCIa da, 0d0dııIW 
p ....... ılmıok llÜ)'or. Bu ..... """-1 _  
BölIO buna olanak .. 1II.yacak. Eler sertıeaı JIÖIP 
Türk özel kesiminin kontrolunda kuruluna, burada 
y.banCl oennaye ile i�birllli yapılarak Ol1adoıu·y. 
açılınacak:. Iç pazarcfaki tekelci yapı da korunmu, OLa· 
cak. özel kesim bır anlamda serbest bölgeye aıt em· 
peryallst ilişkilere ginnenin aracı olarak bakıyor. 

• Bütün bunlar çeşitli grupların yaptlAı deAişik 
hesaplar. Bu noktada, ortaya çıkan soru, MC'nin ve 
Özel kesimin bu isteklerini gerçekleştirip, gerçekleş· 
tiremiyeceği. Ne deniniz? 

• Tabii önemli olan hesııplar deRil, uygulama. 
Uygulamada çok çeşitli güçlükler var. önce Seroot 
Bölge öyle parasal önlemler gibi kısa bır sürede uygu· 
Ianıp, kısa ıamanda sonuç veren bir çöıüm deRii. Uy· 
ıulama süresi uıayınca da uygulama siyasal deli,ik· 
!iklerden , çok etkilenecek. öte yandan, serbest böl· 

ge haline gelmek için OrtadoRu'daki çeşıtlı devletlerin 
girişimleri var. ömelin Mısır, Süveyş kanalı etrafında 
böyle bir bölge oluştumtaya çalışıyor. Girişimi ol· 
dukça ilerlemiş ve yer olarak daha üstün. Ba,ka bır 
deyişle OrtadoRu'da bu konuda yansıma çok kuvvet· 
li. 

Işin güçlüRünün bir başka kanıtı Cumhuriye
tin başlangıcından beri iki kere serbest liman kurul· 
masına karşın hiçbirinin başanh olamaması 

• Cumhuriyetin başlangıcından bugüne kadar 
olan Serbest Liman kurulması girişimıerini anlatırmı· 
5ınız? 

• Serbest bölge, serbest liman, ya da transit 
antrepolannın varlıklan gerçekte illkelerin gUmrük po· 
Iltlkalanndan kaynaklanıyor. Gümrük politikalarının 
uygulanmadıAı delişık ölçekJerdekl alanlar, bunlar, 
Herbirinin deRı,lk amaçla" var. Bu yöndeki zorlama· 
lar Cumhuriyetin başlangıcı Ile birlikte ortaya çıkı· 
yar. ızmır İktısat Kongresinde " Yeterli transit antre· 
posunun" kurulmasından söz ediliyor. 

Serbest Liman kurulması yolundaki baskılar 
tüccar grubundan geliyor. Cumhuriyetin ilk yıııarında 
Türkiye'den uıaklaıılınlan, azınhk tüccarları, Trleııle, 
Hamburg gıbı serbest limanlara yerleşmlşlerdi. TUr· 

kiye'nin dış ticaretini şimdi Türkiye dışından kontrol 
ediyorlardı. Bu nedenle kartulu, savaşından sonn 

milli tüccann oluşumu çok zaman almıştır. Serbest 
limanlar oRIann dönüşüne olanak saRhyacaktı. '!\irki· 
ye'deki ortaklan serbest liman kurulması yolunda ba
kı yaptılar. Bu bulolann sonucunda ilk serbest liman 
yasası 1928 yılında çıktı. tık serbest liman da Topha· 
ne nhtımında kuruldu. Burada Ford Motor kumpan· 
yası ilk montaj otomobU fabrikUlnl açtı. Burada biç 
bır yerli parça üretUrneden sadece otomobillerin mOD· 
tajı yıpıliyordu. Fabrika kısa bir süre çalı,bktaa aon· 
ra, 1929 buhranının etkisiyle kapanda. Buhran içinde 
gelişen "devletçilik" poIitilwı ve bpltolizml. Içine 
girdlli kriz, sertıeat lım .. konUlUnu .Iy .... IIÜDdem· 
den ItaIdırdı. 

• Ilginç . iç güçlerin bukısı ile oluşıın serbest 
limandm onlu fa.ydal�madan ford yVMbnıyor. 
Herhılde ikinci deney Demomı Pırti döneminde ol
du ? 

• Elet. Se.- 1_ lIıIDd dofa ootııp 

.. dıyor. YIDI bır _ 
nldı. Iakenderım 
rak bellıIondi. Bb- POı1I de ..... ,.urUdI. Ama ..... o 
kadar. Bu deneme de yüriimodl. 80.- limana ya
bancı sennaye ııolnıedl. Yanı 10'- 11_ Mo ..... 
sin dar boludao ııoçmOline yardımcı olmadı. Şımdı, 
unutulan bu yasayı MC canI .. dırmak !atıyor. Yeol bb
yönetmelik çıkanlarak y.banCl ıonnayeye daha çok 
ödün verilmesi halinde, .. rbest böllOlerin çalı'II .... -
bileceRi IIRlhyor. Yenı denemenin etkilerinclen' daha 
başanlı olabileceRi çok tu,kulu 

• Yeni çıgrılauk yönetmelikte ne tür ödünler 
veriliyor. MC'nin iç çeliıkileri bu yönetmelile Y.Jnsi· 
yormu? 

• yönetme.lik açıklanmadılı için ne dereceye 
kadar ödün verildiRini söylemek IÜÇ. Ama dÜDyada 
genel olarak bütün sertıeat bölgeler ıçın ııoçeril 
kurallar burada da geçerli olacak. ÖmeRln Serbest 
Bölge içinde '!\irk y .... an geçeril olmayacak. Veril 
kanunu, iş kanunu sendikal haklar vb. bu böleeler 
içinde işlemiyecek. Yine buına sızdılıoa göre bu böl· 
gelerin işletilmesinin devletçe yapılmayıp özel kHlm 
eliyle de yapılması SÖZ konusu. 

MC içinde bu yönetmelik üzerinde kolayca 
anlaşmaya vanlamıyacaRı söylenebılir. Uzı"mazlık 
için dell,lk nedenler vardır. Bu nedenlerden biri .r· 
best bölıcenin yeri liz.erinde olacaktır. Seroot böleeler 
yakın çevresinde yaşayanlara ilJ olanaklan aç.caI' 
için her parti kendisinin güçlü olduRu ilde kurulmili, 
nı istemektedir. Genellikle denız kıyısında kurulmiii 
gereken bölgenin Konya'da kurulması itin MSP'.n 
baskı yapılmıklldır. 

DiRer beklenilen bir çatıııma alanı serbest 
bölgenin yönetiminin özel kesime verilmesinin söz ko
nusu olması yüzünden dolmaktadır. Koç grubu Ile Sa· 
bancı grubu arasında bu uhanın yönetimin kontrolu 
açısından bır yan ,ma olduRu basına sızan haberler 
arasındadır. Bu yanşma MC'nln çe,ittl kanıUan ara· 
sındaki çatışmaya da yansımaktadır. 

Bu konuda şimdiden daha aynnlılı anaıizle· 
re ginnek olanaRı yok. ERer MC kendi çalışmasını 
çözümler yeni yönetmelili yayınlarsa ondan sonra 
daha aynntıh anallıler yapılabilir. 

MIK BUNALıMLAR], ÜLKENIN DİşA BA
ARTıRAN YENI KURUM

SALLAŞMALARLA öTELEMEK OLANACı 
DÇM BULUNDU. SONRA 
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SERBEST BöLGELER KURU

BACIMLlLlCI ARTıRARAK BU
öTELEME YöNETIMlNIN YENI 
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ıçINDE S� BöLGE YöNETME
17ZERlNDE KOLAYCA ANLAŞMAYA 

AMAYACACl SöYLENEBILIR. UZ
NEDENLERINDEN BIRI, 

BöLGENIN YERI ÜZERINDE 
OLACAK. SERBEST BöLGELER, YAKIN 

YAŞAYANLARA ıŞ OLA
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Bölgeler kurulmısının siyasal günde· 
çıkmuını nasıl karşılıyorsunuz? 

yetkililerinin konuşmaıannda belirttiRi 
Lübnan olayıan yüzünden OrtadoRudan kaçan 

kısmını serbest bölgeler kurarak 
isteli. önce sahıp olunmak isteni· 

dikkati çekmekte yarar var. Met· 
ropollerin OrtadoRudaki aracısı olmak. Bütün isteni· 

Bölge kunnak isleRinin nedenleri, 
temeldeki torunlara , dayanıyor .. Bun· 

Thrklye'nin iç denW'tsl ile ilgili dlRer 
ilişkilerinden kaynaklanıyor. 

denge açısından Serbest Bölgeler, ekono· 
bunalımı ötelemek için MC'nin sarıldtAı bir çare. 

son yıllar Içinde bir ekonomık bunalımın 
konu�unda pek çok öngörU yapıldı. MC ise 

bunalımla" ülkenin dı,a baAımlılı· 
kurumulla,malarla ötelemek olana· 

OÇM bulundu. Sonra Dresdener 
açıldı. Şimdi de serbest bölgeler kuru· 

artırarak bunalımı öteleme yöntemı· 
veriliyor. 

yöntemi kuııanmanın MC açısından deRI. 
var. Bır yandan bunalımı ötelıyor, öte 

koııunarda topluma kabul ettlremiye· 
bunalım tehdidi altında kabul ettin· 

dönülmeıllkler yaratmaya çalışıyor. Kendı· 

rkiye'den 
ye tanınan kolaylıklann tanınmasını istedili yer aJdl. 
Oyıı TUrkiye burjuY8zisinin özellikle iç piyasaya dö· 
nük kesimi AET'ye bile verilen ödünlerden yakınmaya 
bqı.dı. Hem de 'JUTkiye AET'ye tanıdılı ödünleri 
bqltalanııa tanımamak ko,ulu ile balıı. Bu halde Ser· 
best Bölge bir çözüm olarak beliriyor. Hem ABD ile 
AET'ye e,it ödünler verilebilecek bir yol, hem de 
AET'nin uzlaşıiıaz tutumuna kaqı pazarlık etmekte 
kullanılabilecek bir anç. 

Serbest Bölgenin aynca AET ile Türk sanayı. 
cilerinin iste.lr:lerini uzlaştlnnakta kullanılabilme ola· 
naiı vu. 1Urk Sanayicileri AET'nin Türkiye puan 
içine (lrmesini iıtemiyorlar. özellikle dayanıklı tüke· 
tim mallan üreten kesim korunmu, iç piyasada tekel· 
ci klılamıı _Un, ayna -ıamODCIa da, 0d0dııIW 
p ....... ılmıok llÜ)'or. Bu ..... """-1 _  
BölIO buna olanak .. 1II.yacak. .. 1II.yacak. .. Eler sertıeaı JIÖIP 
Türk özel kesiminin kontrolunda kuruluna, burada 
y.banCl oennaye ile i�birllli yapılarak Ol1adoıu·y. 
açılınacak:. Iç pazarcfaki tekelci yapı da korunmu, OLa· 
cak. özel kesim bır anlamda serbest bölgeye aıt em· 
peryallst ilişkilere ginnenin aracı olarak bakıyor. 

• Bütün bunlar çeşitli grupların yaptlAı deAişik 
hesaplar. Bu noktada, ortaya çıkan soru, MC'nin ve 
Özel kesimin bu isteklerini gerçekleştirip, gerçekleş· 
tiremiyeceği. Ne deniniz? 

• Tabii önemli olan hesııplar hesııplar hesıı deRil, uygulama. 
Uygulamada çok çeşitli güçlükler var. önce Seroot 
Bölge öyle parasal önlemler gibi kısa bır sürede uygu· 
Ianıp, kısa ıamanda sonuç veren bir çöıüm deRii. Uy· 
ıulama süresi uıayınca da uygulama siyasal deli,ik· 
!iklerden , çok etkilenecek. öte yandan, serbest böl· 

ge haline gelmek için OrtadoRu'daki çeşıtlı devletlerin 
girişimleri var. ömelin Mısır, Süveyş kanalı etrafında 
böyle bir bölge oluştumtaya çalışıyor. Girişimi ol· 
dukça ilerlemiş ve yer olarak daha üstün. Ba,ka bır 
deyişle OrtadoRu'da OrtadoRu'da Ort bu konuda yansıma çok kuvvet· 
li. 

Işin güçlüRünün bir başka kanıtı Cumhuriye
tin başlangıcından beri iki kere serbest liman kurul· 
masına karşın hiçbirinin başanh olamaması 

• Cumhuriyetin başlangıcından bugüne kadar 
olan Serbest Liman kurulması girişimıerini anlatırmı· 
5ınız? 

• Serbest bölge, serbest liman, ya da transit 
antrepolannın varlıklan gerçekte illkelerin gUmrük po· 
Iltlkalanndan kaynaklanıyor. Gümrük politikalarının 
uygulanmadıAı delişık ölçekJerdekl alanlar, bunlar, 
Herbirinin deRı,lk amaçla" var. Bu yöndeki zorlama· 
lar Cumhuriyetin başlangıcı Ile birlikte ortaya çıkı· 
yar. ızmır İktısat Kongresinde " Y" Yeterli transit antre· 
posunun" kurulmasından söz ediliyor. 

Serbest Liman kurulması yolundaki baskılar 

tajı yıpıliyordu. Fabrika kısa 
ra, 1929 buhranının etkisiyle kapanda. Buhran içinde 
gelişen "devletçilik" poIitilwı 
girdlli kriz, sertıeat lım .. lım .. lım konUlUnu 
den ItaIdırdı. 

• Ilginç . iç güçlerin bukısı 
limandm onlu fa.ydal�madan 
Herhılde ikinci deney Demomı 
du ? 

• Elet. Se.- 1_ 

.. dıyor. YIDI bır _ 
nldı. Iakenderım 
rak bellıIondi. Bb- POı1I de ..... 
kadar. Bu deneme de yüriimod
bancı sennaye ııolnıedl. Yanı 
sin dar boludao ııoçmOline 
unutulan bu yasayı MC canI .. canI .. canI 
yönetmelik çıkanlarak y.banCl 
ödün verilmesi halinde, .. rbest .. rbest .. 
bileceRi IIRlhyor. Yenı denemenin 
başanlı olabileceRi çok tu,kulu 

• Yeni çıgrılauk yönetmelikte 
veriliyor. MC'nin iç çeliıkileri 
yormu? 

• yönetme.lik açıklanmadılı 
kadar ödün verildiRini söylemek 
genel olarak bütün sertıeat 
kurallar burada da geçerli 
Bölge içinde '!\irk y .... an geçeril
kanunu, iş kanunu sendikal 
içinde işlemiyecek. Yine buına 
gelerin işletilmesinin devletçe 
eliyle de yapılması SÖZ konusu. 

MC içinde bu yönetmelik üzerinde 
anlaşmaya vanlamıyacaRı söylenebılir. 
için dell,lk nedenler vardır. 
best bölıcenin yeri liz.erinde olacaktır. Seroot böleeler 
yakın çevresinde yaşayanlara 
için her parti kendisinin güçlü 
nı istemektedir. istemektedir. ist Genellikle denız 
gereken bölgenin Konya'da 
baskı yapılmıklldır. 

DiRer beklenilen bir 
bölgenin yönetiminin özel kesime 
nusu olması yüzünden dolmaktadır. Koç 
bancı grubu arasında bu uhanın 
açısından bır yan ,ma olduRu 
arasındadır. Bu yanşma MC'nln 
sındaki çatışmaya da yansımaktadır. 

Bu konuda şimdiden 




