
BAGtMSIZLIK 
DEMOKRASi 
SOSYAL iZM 
içiN 

HAFTALıK SiYASi HABER VE YORUM DERGiSi - SAYı: 82-2 KASIM 1976 

• 

EN YENI 
HALK PARTisi 

VE SENDiKALAR 

5 TL . 



" 
• • 

Ş ILI ŞARKıLARINI 
• • 

HıÇ KIMSE 

SUSTURAMAYACAK" 
türkiye işçi partisi 

Türkiye Işçi Partisi Kasım ayında ız
mir, Istanbul ve Ankara'da "Şili Halkıy
la Dayanışma Geceleri" düzenledi. Bu 
dayanışma gecelerine, o sırada Türkiye'
de bulunacak olan ünlü Şili'li "La Pena 
de los Parra" topluluğu da konuk olarak 
katılacak. Siyasi öze sahip halk müziği 
hareketinin tüm Latin Amerika'daki 
başlatıcısı Violetta Parra'"ın çocukları 
Angel Parra ve Isabel Parra'nın öncülü
ğünde oluşan "Yeni Şili Şarkısı Hare
keti"ni temsil eden topluluğun konser
leri Türkiye'ni" de kültür yaşamında 
önemli bir olay olacak. Aynı hareketin 
içinde yetişmiş olan ünlü yazar, kompo
zitör ve yorumcu Patricio Castillo da, 
Parra'larla birlikte TIP'in düzenlediği da
yanışma gecelerine katılacak. 

Parra kardeşlerin öncülüğünde gelişen 
Yeni Şili �arkısı Hareketi, 1964'de 
doğdu. Angel Parra bu yılı şöyle anlatı
yor: "Bugünlerde Allende'oin başkan se
çimi kampanyası tüm sıcaklağıyla sürer
ken Yeni Şili Şarkısı Hareketi başladı. 
Başlangıçta insanlar biraz şa.ştılar. Bu 
doğru. Fakat sayıları azdı. Daha fazla 
kişiyi p.şırtmak için onları biraraya ge
tirmemiz gerekiyordu. Tüm iletişim 
ar.ıçları bize yasaktl. Radyo stüdyoları
na çıkamıyorduk. Gazeteler bizden söz 
etmiyordu. O zaman biz de doğrudan 
halka gittik. Köylerde, fabrikalarda, 
köylülerle ve işçilerle birleşerek. Derhal 
başarı kazandık." Yeni Şili Şarkısı Ha
reketi kitle örgütlerinin, ilerici siyasal 
örgütlerin desteği ve işbirliğiyle bütün 
ülkeye yayıldı. Latin Amerika'yı yeni 
bir ses olarak kapladı. 

ülke çapında sürdürdükleri faaliyet
lerinin yanısıra Parra'lar Santiago'da "La 
Pena de los Parra" adlı bir klüp kurdu
lar. Burası devrimci Şili halk müziğinin 
bir laboratuarı, örgütlü sanatsal çalış
manın gücünü gösteren bir kültür merke
zi oldu. özellikle Halk Birliği'nin ikti
darı döneminde "La Pena", halıcılık, 
halk dansları, halk resmi konusunda öğ
rencilerin, işçilerin, emekçilerin çalış
tıkları bir yer oldu. 

nuıcio Castillo, Hector Pavez, Vic
tor Jara gibi büyük sanatçılar bu hareke
tin içinde doğdu. Ouilapayun, Inti ii
limani gibi dünya çapındaki büyük mü
zik grupları da, bu hareketin bir parçası 
olarak 1965'Ierde ortaya çıktı. 

PATRldo CASTlu.o 

11 Eylül 1973'de emperyalizmin ko-
tardıAı faşist darbe Şili halkının üzerine 
çöktüğü sıralarda, Isabel Parra Venezüel
la konsolosluluna sıkınmayı başardı. 
Angel Parra ise onbinlerce Şili'li yurtse
ver gibi tutukfandı: Ne var ki, katillerin 
elinde şehit olan Victor Jara gibi, onu 
da susturamadılar. Tutukluyken şarkılar 
besteledi, dijer tutuklularla birlikte bir 
koro topluluA:u kurdu. Sonunda serbest 
bırakıldı ve 1974'de ülkeden ayrıldı. 
1975'de kardeşi l .. bel'le Meksika'da bu
luştular ve bu kez faşizme karşı sanatla
rıyla verdikleri mücadeleye büyük bir 
hızla atıldılar. Kanada'da, Meksika'da.; 
ABD'de, ıtalya'da, Almanya'da, ıskandi
navya'da, Fransa'da ve Sovyetler Birli
ğinde konserler verdiler. Geçen Eylül 
ayında, Alman Demokratik Cumhuriyeti 

Sanatlar Akademisi Isabet Parra'ya .sana
tını devrimci eylemiyle birleştiren çalış
malarından ötürü "Sanatlar Akademisi 
Onur üyeliği" ünvanını verdi. Şimdi de 
Türkiye'deler ... 

Angel Parra, Türkiye halkının kardeş
re elini uzattığı Şili halkının faşizme 
;.arşı, bağımsızllğ., özgürlüğü ve onuru 
çin �erdiği mücadelede halk şarkıcı lan
Lin yerini şöyle anlatıyor: 

"Umut kırıklığı söz konusu değiL. 
lizier, şarkıcılar susmayız. Şili şarkı la
ımııı kimse susturamayacaktır. Halkı
nız çizme altında.. Şarkı söylemeye, 
,ir bütün olmaya, Şili'yi söylemek ve 
.aykırmak için her yerde olmaya met
uruı. Bizler çoğuı, halkımızın ve onun 
ültürünün yorulmaz yolcuları olabiliriz. 
:ugün bizler Fransa'dayız, ba�k.a.ları 
talya'da; yarın biz Almanya'da olaca
iZ, başkaları başka yerlerde. Acil gö
!vlerimiz var: Şili toprağında kalmış 
oldaşlarımız için para toplamak, birik
rmek zorundayız ... Şili'nin özgürlüğü
e kavuımas.ı için tüm dünyada mücade-

le etmek zorundayız. Şarkı söyleyerek 
yaptığımız yolculuklar halkımızia olan 
dayanışmanın bir ifadesidir yalnızca.. 
Bizler de kendi alanımızda soıvaşacajız: 
Şarkı alanında." 
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EN YENi HALK PARTisi 
VE SENDiKALAR 

YALÇIN KUÇUK 

HJlk Partisi nereye gidiyor? Halk ranisi içinde ve dışındaki gelişmeler 
ne anlama geliyor? Bu iki sorunun bir tek cevabı var: Halk Parıisi "yeni leş
mc" sürecini sürdürüyor. Önce "yeni CHP oldu. Şimdi ise "en yeni" CHP ol· 
ma yolunda. Yeni CHP, kütlelerde umut yaratmaya yaradı. Kütlelerde umut 
yaratabilmek, hükümete gelebilmek için gerekli. Ancak CHP üst yönetimi 
için, kütle desteği yeterli değil, CHP üst yönetimi için hükümetin kapısını 
açan bir anahtar da, iç ve dış sermaye çevrelerine güvence vermek. Yenileşme 
sürece"i" dayanaklarından birisi bu. Ancak sürecin burada durmadığı ve dur
may.acağı anlaşılıyor. Süreç, devam ediyor. CHP, hükümete gelmeden, olası 
bir hükümetinin güçlüklerini de ortadan kaldırmaya çalışıyor. Güçlükler, iki 
kaynaklı. Birisi, CHP içindeki demokrat öğelerden. ikincisi ise devrimci sen
dikalardan. Halk Partisi'nin olası bir hükümetinin iki güçlük kaynağı burada. 
CHP, şimdi bu güçlükleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bir yandan, parti için
deki demokratları saf dışı ederken; diğer yandan da, devrimci sendikaları çok 
geri bir çizgiye çekmeye çalışıyor. Kuşkusuz, büyük sermayenin açık desteği 
ile. Kuşkusuz büyük sermaye ile bütünleşerek. 

Nesnel durum, bu. Nesnel durumun olguları ise birden çok. Bu yılın 
sonbaharında CHP'nin program kurultayı programlanmıştı. Önce unutuldu. 
Sonra "tüzük" sorunu ortaya çıkarıldı. Hiç bir zaman bir rastlantı değiL. Rast
lantı olmayan bir de şu: Halk Partisi'nin son programı son biçimi almadı. Ama 
"ilerici" basın parça parça tefrika ediyor. Buna karşın, Halk Partisi'nin son tü
züğü son biçimini aldı. Teksir edildi. Gazete bürolarında duruyor. Bu son de
rece antidemokratik tüzük üzerinde, tüzükten çok bir giyotine benzeyen bu 
taslak üzerinde, hiç bir söz söylenmiyor. YüRÜYüŞ'ün bu sayısında Halk 
Partisi'nin en yeni tüzüğü, bütün açıklığıyla ortaya konuyor. Burada ayrıca 
bir söz söylemeğe gerek yok. 

Hiç kuşku yok. Tüzük, kurultayda sert tartışmalara yol açacak. Prog
ram ise CHP Genel Başkanı tarafından okunacak. Az tartışılacak. Şu anda 
programla ilgili bilgiler oldukça sınırı .. Ama temel yapısı ilc ilgili bilgiler var. 
Programda, toplumun temel yapısı ile ilgili ciddi bir değişiklik öngörülmüyor. 
Örneğin, vergilerden söz yok. Kalkınma "hamlesi", meşhur Halk Sektörü 
girişimi üzerine oturtutuyor. Ancak Halk Sektörü girişiminin de önemli bir 
değişime uğradığını söylemek gerek. Halk Sektörünün kaynakları işçilerle me
murların, bir de, köylülerin omuzlarına oturtuluyor. Kalkınma, bir vergi nite
liğine dönüştürülen jYAK, MEYAK veya kooperatif kesintileri ile finanse edi
lecek. Kuşkusuz, programda, devletçilik açıkça reddedilecek. Elde edilebilen 
ve doğru olmaması umut edilen bilgiler bunlar. 

Bunun dışında bol miktarda devrimci edebiyat. Bunlardan birisi ve "sol 
piyasaya" şimdiden sürülmeğe başlana", şöyle: "Emek en üstün değerdir." 
Halk Partisi üst yönetimi, bu ve benzeri sözlerle solculuklarını, kanıtlayacak
lar. Şimdiki Halk Partisi yöneticileri belki bilmezler ama haber vermek gerek. 
Burada yeni olan pek birşey yok. Halk Partisi'nin 1947 Programının seksen· 
dördüncü maddesi aynen şöyle: "Milli varlığın dayanılacak ve korunacak en 
önemli değer kaynağı yurttaşların emeğidir." (Tarık Z. Tunaya, Türkiye'de 
Siyasi Partiler, istanbul, 195 2, sayfa 59 2) Artık emek edebiyatı, so1culuğu ka
nıtlamaya yetmiyor. Emek edebiyatı, yalnız edebiyata meraklılara yetiyor. 

Olası bir Halk Partisi Hükümeti, büyük güçlüklerle karşı karşıya. Bu güç
lükler, yenilmez güçlükler değiL. Bu güçlükler, kapitalist çerçeve içinde kalın
dığı sürece yenilmez. Halk Partisi, kapitalist çevrenin dışına çıkmayı planlarnı
yor. Bu durumda, ekonominin karşılaştığı temel sorunların, işçi sınıfı ile 
emekçilerin yüklerinin artırılarak çözülmek istenmesi kaçınılmaz. Böyle bir 
durumda ise, Halk Partisi'nin kendi içinden ve devrimci işçi sınıfı hareketin
den ciddi bir muhalefetle karşılaşması kaçınılmaz. Halk Partisi içinde, istan
bul, Ankara, izmir, Diyarbakır, Adana, Kayseri gibi önemli örgütlerdeki mü
cadelenin kaynağı burada. Bu örgütlerde, Halk Partisi "yenileşirken" Halk 
Partisi'nden ayrılanların, Feyzioğlu'nun partisine gidenlerin veya bir kenara 
çekilip bekleyenıerin tekrar yönetime dönmelerinin nesnel mantığı burada. 
Adalet Partisi, eski demokratlarla bütünle$irken, en yeni Halk Partisi de "Pa· 
$aCl" ya da Feyzioğlu taraftarlarıyla kucaklaşıyor. 

Halk Partisi örgütü içindeki gelişmeler sendikal harekete de uzuyor. 
Halk Partisi üst yönetiminin sendikal harcl..ete duyduğu ilgi belirginlik kazanı· 
yur. Bu ilgi, iki sendika konfederasyonuilli onak bir noktaya çekme önerileri 
ile haşladl. Somutta ise Türk-i$'i bıraktı. DiSK'i, kuruluş ilkelerinden saptırıp 
ddha geri bir çi/giye çekme girişimine dönüştii Bu girişim ise, büyük burjuva
ıiden ve burjuvazinin en geri kesimlerinden destek alınarak sürdürüldü. Sürdü· 
riJlüyor. 

Tercüman Ga/ctesi'nin MC partileri topluluğunu desteklediği biliniyor. 
Tercül1l,ın (,Jleıesi'nin, DiSK üst yöneticileri ilc ilgili olarak "çok önceden 
hildi�i" hir takım hılgileri, Genel y,ıs eyleminden sonra yazmaya başladıgı da 
hdiniyur, Tercüman Gdietesi, DiSK üst yiincıicilcriyle ilgili kampanyasını 23 
Lı..ım 1976 IMilıli sayısll1dd "Cadı KM,\nında Kdynay"n DISK Yöneıinıi ve 
Türı..kr'in Akıbeti" Jdlı Y.llISI ik nukt,II,ldı. Bu y.l/ıd.ı ilginç olan birçok( 
Ilokı.ı VM Hirinci�i, OiSK Ol,ıg.ıniısıli Kııngresi'nden bir �ün önce y.ııdması. 

ikincisi, MiT etiketli Halk Partisi "raporu" ile aynı içeriğe ve mantığa sahip 
olması. Üçüncüsü, Tercüman Gazetesi'nin, açmış oldugu kampanyanın sonun· 
da, çok açık ve net bir biçimde DISK'in CHP'liIeştirilmesi girişimlerinin şam
piyonluğunu üsllenmesi. 

MiT etiketli "gizli rapor" Halk Partisi'nin dosyalarında. Bu raporla öz
deş içerik ayıklanacak olursa, Tercüman Gazetesi'nde kampanyadan bekle
nenler, Tercüman Gazetesi'ndeki yazının cümleleri ile şöyle: "En önemlisi 
DiSK'e bağlı CHP'li işçiler ve sendikacılar da uyanrrışlardır. Bu grup komü
nizme hizmet etmemek için, DiSK'in CHP'lileştirilmesini sağlamak üzere, yo
ğun bir kampanyaya girişmişlerdir." Tercüman'ın yayını devam ediyor: "So
la inanmış namuslu delegelerin kongrede çoğunlukta olması da büyük ihti
maldir. Ayrıca DISK'in son genel kurulundan bu yana, DiSK'e başta Geneı-iş 
olmak üzere, bir çok CHP'li sendika iltihak etmiştir." Tercüman Gazetesi, aç
mış olduğu kampanyanın sonunda, "sola inanmış nam-uslu deleııelere" ve 
"başta Genel-Iş olmak üzere, bir çok CHP'li sendikaya" güvenini saklamıyor. 

Tercüman Gazetesi, DISK içerisinde, "CHP'lilerin yönetimden uzaklaş
tırırmalarını" işçiyi ve ülkeyi "belalara sürükleyecek" bir ihtimal olarak görü· 
yor. DiSK'in tümden CHP'sinin egemenliği altına geçmesini ise "bu sonuç ül
kenin de çıkarınadır" diye değerlendiriyor. Böyle bir durumun sonuçlarını 
ise şöyle ortaya koyuyor: "D i S.K yönetimi CHP'li sendikacılara geçtiği takdir
de, Moskova yanlısı Marksistler'in tasfiyesi başlayacaktır. Bu birinci etaptır. 
Daha sonra DISK'in yeni yöneticileri, Türk-iş içerisindeki Sosyal Demokrat 
Sendikalara da çağrıda bulunacaklardır. Bu çağrı CHP teşkilatınca desteklene
ceğinden, Türk-iş içerisinde CHP'li sendikaların DiSK'e katılmaları mümkün 
hale gelecektir. Bir bakıma CHP'nin işçi kesimi ile bütünleşmesini savunan 
Bülent Ecevit'in arzusu, münikün olacaktır." Dosyaya alınan MIT etiketli 
CHP raporundaki "durum saptamasınj", Tercüman Gazetesi'nin açmış oldu· 
ğu kampanyayı noktalayan yazısı bir "eylem Programına" dönüşti6üyor. CHP 
üst yönetiminin, bu raporu neden reddetmediği, şimdi çok daha açık bir bi
çimde ortaya çıkıyor. 

DiSK üst yönetimi ise bu oyunun içinde. Nesnel olarak içinde. Kişisel 
zaafları ve kurmuş oldukları bağlantılar nedeniyle içinde. Bunlar artık kıskaç 
içinde. Buriuvazinin temel hedefi DISK üst yöneticiıeri değiL. DiSK üst yöne
ticilerinin zaaf ve bağlantıları, yalnızca araç. Temel amaç, DISK'i gerilermek. 
Taktik çok açık: Kişisel zaafları ve kurmuş oldukları bağlantılar nedeniyle 
DISK üst yönetimi sıkıştırılacak. Bunlar sıkıştıkça, DiSK içindeki sosyalist 
ve ilerici sendikacılarla işçiler liderlerine hücum edecekler. Sıkıştıkça, bu hü
cumlarında, sınır, yasa, tüzük tanımayacaklar. 

Tanımıyorlar. Tanımadıklarını örneklerle gösteriyorlar. örnekler, Tu
rizm-Iş veya Sosyaı-iş olayları ilc sınırlı değiL. Şimdi açıklananlar bunlar. Tu
;izm-iş olayı çok yazıldı. fakat son gelişmeler, OiSK üst yönetiminin ne denli 
sıkıştırılmış olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Turizm-IşKongresi 
31 Ekim'de toplanacaktı. Böyle ilan edildi. OiSK üst yönetimi, yeni bir ilanla 
31 Ekim'deki toplantıyı DISK binasına aldl.IGD'li goşistlere iş düseceği he
saplandı. Sonra bu hesapların bile sonucu almaya yetmeyeceği görüldü. OiSK 
üst yönetimi bu kez de Kongre tarihini öne aldı. Bırakınız Turizm·lş delegele
rini, Turizm-Iş üyesi olmayanlarla bir "kongre" yapıldı. DiSK üst yönetimi, 
tabanın kararlılığından korktuğunu açıkça belgeledi. Turizm-Iş'i büyük burju
vazi - CHP - OiSK üst yönetiminden oluşan ekip, istanbul'daki Amerikan 
Konsolosluğunun "mutemet" bir adamı ile güçlenerek işgal etti. Şimdi Tu· 
rizm-iş işgal altında. Tıpkı televizyonun işgal altında olması gibi. 

Sosyaı-iş ile ilgili gelişmeler ise işin başka bir yönüne ışık tutuyor. Sos
yal-Iş, bir bağımsız sendika olarak kuruluyor. Genel Başkanı, CHP işçi Bür

.
osu 

üyesi. Bağımsız sendika, DISK'e katılma kararı alıyor. Genel Başkanı, DISK 
Genel Başkan Vekili oluyor. Bu sırada ise Türkiye Işçi Partisi kuruluyor. Sos
yal-Iş Genel Başkanı ve önde gelen yöneticilerin bir bölümü Türkiye işçi Par

tisi kuruluşuna katılıyor. Bundan sonrası çok açık. Sosyaı-iş, DISK üst yöne

timi tarafından, DiSK'ten "ihraç" ediliyor. MC hükümeıi de Sosyal-Iş Genel 

Başkanı'nı seçimle geldiği SSK Müdürler Kurulu üyeliğinden atıyor. Sosyal.lş 

OISK üyeliğinin geçerli olduğu konusunda yargı organından tedbir kararı alı· 

yar. DIsK üst yönetimi, son kongresi'nde bu yargı kararını tanımıyor. Sosyal

iş Genel Başkanı, SSK Müdürler Kurulu üyeligi ilc ilgili olarak Danıştay'dan 

yürütmeyi durdurma kararı alıyor. MC Hükümeti, Danıştay'ın yürütmeyi dur

durma kararını uygulamıyor . Sosyalistler söz konusu olunca, burjuvazinin tu

tumunda bir ayrılık görünmüyor. Tercüman Gazetesi'nin yayını da, bir ayrılık 

olmadıgını, açık ve net bir biçimde gösteriyor. 

En yeni CHP, olası hükümetine hazırlanıyor. Bu hazırlığında, burjuvazi

ye esir düşmüş iSçi !iderleri ilc kontenjandan milletvekilliği hayali ilc gözleri 

gerçekıere kapalı "ilericilere" güveniyor. Boşuna bir güven. Çün�ü sosyalist 
hareket de ilerliyof. Sosyalist hareket, ilericiliğin tanımını yapacak güce ulaşı· 

yor. Artık kimin ve neyin ilerici oldu�lInu sosyalist hareket belirliyor. Bu ise, 

bir çok oyunu ho/,ıe.\k bir gUç k.ıynilğı oluyor. 

Halk Partisi'nin son programı son biçimi almadı. Ama 
parça tefrika ediyor. Buna karşın, Halk Partisi'nin son tü

Teksir edildi. Gazete bürolarında duruyor. Bu son de
tüzük üzerinde, tüzükten çok bir giyotine benzeyen bu 

söz söylenmiyor. YüRÜYüŞ'ün bu sayısında Halk 
tüzüğü, bütün açıklığıyla ortaya konuyor. Burada ayrıca 

yok. 
Tüzük, kurultayda sert tartışmalara yol açacak. Prog

Başkanı tarafından okunacak. Az tartışılacak. Şu anda 
oldukça sınırı .. Ama temel yapısı ilc ilgili bilgiler var. 

temel yapısı ile ilgili ciddi bir değişiklik öngörülmüyor. 
söz yok. Kalkınma "hamlesi", meşhur Halk Sektörü 

oturtutuyor. Ancak Halk Sektörü girişiminin de önemli bir 
söylemek gerek. Halk Sektörünün kaynakları işçilerle me

köylülerin omuzlarına oturtuluyor. Kalkınma, bir vergi nite
jYAK, MEYAK veya kooperatif kesintileri ile finanse edi

programda, devletçilik açıkça reddedilecek. Elde edilebilen 
umut edilen bilgiler bunlar. 

bol miktarda devrimci edebiyat. Bunlardan birisi ve "sol 
sürülmeğe başlana", şöyle: "Emek en üstün değerdir." 

yönetimi, bu ve benzeri sözlerle solculuklarını, kanıtlayacak
Partisi yöneticileri belki bilmezler ama haber vermek gerek. 

birşey yok. Halk Partisi'nin 1947 Programının seksen· 
aynen şöyle: "Milli varlığın dayanılacak ve korunacak en 

yurttaşların emeğidir." (Tarık Z. Tunaya, Türkiye'de 
195 2, sayfa 59 2) Artık emek edebiyatı, so1culuğu ka

Emek edebiyatı, yalnız edebiyata meraklılara yetiyor. 
Partisi Hükümeti, büyük güçlüklerle karşı karşıya. Bu güç

güçlükler değiL. Bu güçlükler, kapitalist çerçeve içinde kalın
Halk Partisi, kapitalist çevrenin dışına çıkmayı planlarnı

ekonominin karşılaştığı temel sorunların, işçi sınıfı ile 
artırılarak çözülmek istenmesi kaçınılmaz. Böyle bir 

Partisi'nin kendi içinden ve devrimci işçi sınıfı hareketin
muhalefetle karşılaşması kaçınılmaz. Halk Partisi içinde, istan

Diyarbakır, Adana, Kayseri gibi önemli örgütlerdeki mü
burada. Bu örgütlerde, Halk Partisi "yenileşirken" Halk 

ayrılanların, Feyzioğlu'nun partisine gidenlerin veya bir kenara 
tekrar yönetime dönmelerinin nesnel mantığı burada. 

demokratlarla bütünle$irken, en yeni Halk Partisi de "Pa· 
taraftarlarıyla kucaklaşıyor. 

örgütü içindeki gelişmeler sendikal harekete de uzuyor. 
yönetiminin sendikal harcl..ete duyduğu ilgi belirginlik kazanı· 
sendika konfederasyonuilli onak bir noktaya çekme önerileri 

ise Türk-i$'i bıraktı. DiSK'i, kuruluş ilkelerinden saptırıp 
çekme girişimine dönüştii Bu girişim ise, büyük burjuva

en geri kesimlerinden destek alınarak sürdürüldü. Sürdü· 

Ga/ctesi'nin MC partileri topluluğunu desteklediği biliniyor. 
(,Jleıesi'nin, DiSK üst yöneticileri ilc ilgili olarak "çok önceden 

hılgileri, Genel y,ıs eyleminden sonra yazmaya başladıgı da 
Gdietesi, DiSK üst yiincıicilcriyle ilgili kampanyasını 23 

sayısll1dd "Cadı KM,\nında Kdynay"n DISK Yöneıinıi ve 
Jdlı Y.llISI ik nukt,II,ldı. Bu y.l/ıd.ı ilginç olan birçok( 

ise şöyle ortaya koyuyor: "D i S.K yönetimi CHP'li sendikacılara 
de, Moskova yanlısı Marksistler'in tasfiyesi başlayacaktır. Bu 
Daha sonra DISK'in yeni yöneticileri, Türk-iş içerisindeki Sosyal 
Sendikalara da çağrıda bulunacaklardır. Bu çağrı CHP teşkilatınca 
ceğinden, Türk-iş içerisinde CHP'li sendikaların DiSK'e katılmaları 
hale gelecektir. Bir bakıma CHP'nin işçi kesimi ile bütünleşmesini 
Bülent Ecevit'in arzusu, münikün olacaktır." Dosyaya alınan 
CHP raporundaki "durum saptamasınj", Tercüman Gazetesi'nin 
ğu kampanyayı noktalayan yazısı bir "eylem Programına" dönüşti6üyor. 
üst yönetiminin, bu raporu neden reddetmediği, şimdi çok daha 
çimde ortaya çıkıyor. 

DiSK üst yönetimi ise bu oyunun içinde. Nesnel olarak 
zaafları ve kurmuş oldukları bağlantılar nedeniyle içinde. Bunlar 
içinde. Buriuvazinin temel hedefi DISK üst yöneticiıeri değiL. DiSK 
ticilerinin zaaf ve bağlantıları, yalnızca araç. Temel amaç, DISK'i 
Taktik çok açık: Kişisel zaafları ve kurmuş oldukları bağlantılar 
DISK üst yönetimi sıkıştırılacak. Bunlar sıkıştıkça, DiSK içindeki 
ve ilerici sendikacılarla işçiler liderlerine hücum edecekler. Sıkıştıkça, 
cumlarında, sınır, yasa, tüzük tanımayacaklar. tanımayacaklar. 

Tanımıyorlar. Tanımadıklarını örneklerle örneklerle gösteriyorlar. gösteriyorlar. 
rizm-Iş veya Sosyaı-iş olayları ilc sınırlı değiL. Şimdi açıklananlar 
;
rizm-Iş 
;
rizm-Iş 
izm-iş ;izm-iş ; olayı çok yazıldı. fakat son gelişmeler, OiSK üst yönetiminin 

sıkıştırılmış olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Turizm-IşKongresi 
31 Ekim'de toplanacaktı. Böyle ilan edildi. OiSK üst yönetimi, 
31 Ekim'deki toplantıyı DISK binasına aldl.IGD'li goşistlere 
saplandı. Sonra bu hesapların bile sonucu almaya yetmeyeceği 
üst yönetimi bu kez de Kongre tarihini öne aldı. Bırakınız Turizm·lş 
rini, Turizm-Iş üyesi olmayanlarla bir "kongre" yapıldı. DiSK 
tabanın kararlılığından korktuğunu açıkça belgeledi. Turizm-Iş'i 
vazi - CHP - OiSK üst yönetiminden oluşan ekip, istanbul'daki 
Konsolosluğunun "mutemet" bir adamı ile güçlenerek işgal etti. 
rizm-iş işgal altında. Tıpkı televizyonun işgal altında olması gibi. 

Sosyaı-iş ile ilgili gelişmeler ise işin başka bir yönüne ışık 
yal-Iş, bir bağımsız sendika olarak kuruluyor. Genel Başkanı, CHP 
üyesi. Bağımsız sendika, DISK'e katılma kararı alıyor. Genel Başkanı, 
Genel Başkan Vekili oluyor. Bu sırada ise Türkiye Işçi Partisi kuruluyor. 
yal-Iş Genel Başkanı ve önde gelen yöneticilerin bir bölümü Türkiye 
tisi kuruluşuna katılıyor. Bundan sonrası çok açık. Sosyaı-iş, DISK 

timi tarafından, DiSK'ten "ihraç" ediliyor. MC hükümeıi de Sosyal-Iş 
Başkanı'nı seçimle geldiği SSK Müdürler Kurulu üyeliğinden atıyor. 

OISK üyeliğinin geçerli olduğu konusunda yargı organından tedbir 

yar. DIsK üst yönetimi, son kongresi'nde bu yargı kararını tanımıyor. 

iş Genel Başkanı, SSK Müdürler Kurulu üyeligi ilc ilgili olarak 

yürütmeyi durdurma kararı alıyor. MC Hükümeti, Danıştay'ın yürütmeyi 

durma kararını uygulamıyor . Sosyalistler söz konusu olunca, burjuvazinin 

tumunda bir ayrılık görünmüyor. Tercüman Gazetesi'nin yayını 
olmadıgını, açık ve net bir biçimde gösteriyor. 

En yeni CHP, olası hükümetine hazırlanıyor. Bu hazırlığında, 
ye esir düşmüş iSçi !iderleri ilc kontenjandan milletvekilliği hayali 
gerçekıere kapalı "ilericilere" güveniyor. Boşuna bir güven. Çün�ü 
hareket de ilerliyof. Sosyalist hareket, ilericiliğin tanımını yapacak 

yor. Artık kimin ve neyin ilerici oldu�lInu sosyalist hareket belirliyor. 



TrJRKiYE'DE YOROYOS 

BÜYÜK SERMAYENİN CEPHE GERİSİ HAZıRLlGI: 

CHP-CGP İLİŞKİLERİ VE DUVARLAR ... 

TURHAN FEYztoeLU: YENI YOLLAR. YENİ OYUNLAR SOLEYMAN DEMIREL: NEREYE KADARı .. 

Geçtitirniz yıl azılı bir Cumhuriyet 
düşmanı ile, İran Şehinşahı Rıza Pehlevi 
ile birlikte kutla_nan Cumhuriyet bayra· 
mı bu yıl onsuz kutlandı. 

Geçtilimiz haftanın sonunda kutla· 
nan bayram dolayısıyla mesajlar yayın· 
landı; devlet, hükümet yetkilileri kişisel 
görüşlerini açıkladılar. 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ya· 
yınladıtı mesajda, iki yıl önce çıkartılan 
af yasası hakkında konuşmak geretini 
duydu ve bu konudaki görüşlerini şöy· 
le özeUedi: 

". Yürütme yani icra, adalete tevdi 
ettili düzen bozuculuk� devlet güvenli
tine kastetme ve başkalan gibi atır suç 
sanıklannın, toplum içine kayıtsız� ser
best bırak.ılabildilinden haklı olarak ya
kınmaktadır ... " 

Cumhurbaşkanı Korutürk, böylece, 
SWeyman Demirel tarafından ısrarla neş· 
riyatı yapılan bir konu üzerinde konuş
mak gereCini ve kendisini "haklı" bul
mak zorunlulueunu duyuyordu .... 

Korulürk'ün mesajında daha başka 
kısımlar da vardı. Cumhurbaşkanı "Tür
kiye'de birbirini seven, komşusunun 
yardımına koşan, yol arkadaşı ile ekme· 
eini ve katıeını bölüşebilen, soydaşı gü· 
reşçiyi, futbol takımını alkışa tutabiI
rnek için masraf edip şehirden şehire 
koşan, yolda, televizyonda, başında mı· 
ulwı ve milli bayratı ile yürüyen aske
rini görünce kalbi gururla çarpan vatan· 
daş kitlesi bugün bizde el'an üstün ço· 
tunluktadır" diyordu ve şöyle ekliyor
du: 

". Bunlann sayaı, çıkarcılardan, boz
gunculardan, yıkıcı ve bölücülerden, 
kendimizi küçük görenlerden kat kat 
fazladır ... " 

BIR BAŞKA MESAJ!.. 

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla me
saj yayınlayanlar arasında Genelkunnay 
Başkanı Orgeneral Semih Sancar da var
dı. Sancar, "Silahlı Kuvvetlerin asılsız 
siyası tartışmalara çekilmek istenditin
den" yakınıyor, bu konuda üzüntüsünü 
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belirterek "Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
esas olan emir ve komu.tadır. Türk Silah
lı Kuvvetlerine karşı telkin ve nasihata 
yönelik çabalar faydadan çok zarar ge
tirir" diyordu!.. 

Orgeneral Sancar, "Silahlı Kuvvetle· 
rin" her türlü siyasal düşüncenin "dışın· 
da ve üstünde" oldu�unu belirtmek ge
retini duyarak, bazı basın organlannca 
asılsız siyasi tartışmalara çekilmek isten
diti yolundaki ımdişelerini açıklıyordu. 

Sancar şöyle diyordu: 
"- Bunun dışında Türk toplumunda 

yanlış imajlar yaratmak için gösterilen 
her gayret, gayret sahiplerinin zihniyet
Ierini ifadede'Oı başka bir mana taşıma· 
yacaktır! .. " 

Yayınlana-n mesajlar arasında Orge
neral Semlh Sancar'ın mesajındaki ifa

-deler, ister istemez Çoeu kişinin kafa
sında soru işaretleri yaratmıştı. Son 
günlerde "Türk Silahlı Kuvvetlerine 
karşı etkin ve nasihata yönelik çabalar" 
hangi yÖnden ve kimlerden gelmişti?. 

TRT mikrofonlanndan yayınlanan 
mesajın dokusuna hakim olan bu soru 
işaretleri, ister istemez, CHP Genel Baş
kanı Bülent Ecevit'in, önceki hafta par
tisinin Parti Meclisi toplantısında yap· 
tı�ı konuşmayı hatırlatmaya yetti. 

Ne demişti Bülent Ecevit? 
Demirel'in, orduyu tahrik etme yö· 

nündeki girişimlerine parmak basmış ve 
eklemişti: 

HANGI IMAJ? 

". Hiçbir onurlu ordu, hınızhklannı 
ört-bas etmek Için Meclis denetiminden 
kaçanları kurtarmaya gelmez ... " 

Oysa Genel Kurrtıay Başkanı Orgene
ral Semih Sancar'ın, Cumhuriyet Bayra· 
mı mesajının satır aralanndan taşan an
lanuOl yorumlayan hemen herkes, San
car'ın Ecevit'e "cevap verdiRi" sonucun
da birlelitl... 

Ecevit, 9 • 10 aydır Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, Süleyman Demirel ve 
hısım·akrabası ııe ilgili olarak kurulan 
ama bır türIU çalıştınlmayan bir komis-

yonun, bu haliyle, meclis denetiminden 
kaçmak isteyenlerin işine yarayabilecek 
görünürnde olduRuna parmak basmış ve 
birazcık da Süleyman Demirel'in kulak· 
lannı çınlatmıştı!..7 

İster doRru, ister yanlış, olayın he
men herkesin kafasında yarattı eı imaj 
buydu: Yoksa Ecevit "yanlış imajlar ya
ratmak için gayret" mi gösteriyordu?-

ISTIFA VE öTESı'" 

Cumhuriyet Bayramı mesajlanndan 
önce, haftanın başlannda i1ginç adıyla 
"Cumhuriyet hükümeti"nden bir istifa 
vaki olmuştu. MSP'nin Ahmet Tevfik 
Paksu 'su Çalışma Bakanlıemdan istiCa 
etmişti .. 

Paksu, istifa için Salı akşamını -seç· 
miş ve karannı da, Erbakan hocasından 
önce Başbakan Demirel'e sunmuştu. 
Resmi prosedür gereRince olayda şaşıla· 
cak bir yan yoktur. Ancak koalisyonlar
da, hele hele "cephe" adındaki örnekte 
oldutu gibi resmi prosedürlerin önünde 
ve hatta üstünde başka prosedürler var
ken, istiCacı bakanın Demirel'e öncelik 
tanıması ilginçti! .. 

Hükümet içinden bir istiCa elbette 
önemliydi. Hele hele "komünistlere inat" 
gül gibi geçinip giden cephe içinde bir 
çalkantı işareti sayılabilecek bir istifa 
olayı meydana geliyordu. 

Ama ne oluyordu? 
Paksu'ya "Hadi bu gece git iyi bir dü

şün, yarın gene konuşuruz" payı bile ye
rilmiyor, aksine cephenin Anadolu Ajan
sı kanalı, hem de bizzat Genel Müdürü 
tarafından açılarak bütün gazetelere ha· 
ber geçiliyordu: Çalışma Bakanı Ahmet 
Tevfik Paksu, hem bakanlıktan, hem de, 
partisinin Genel ıdare Kurulundan istifa 
etmişti. 

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atilla 
Onuk, bu haberi geçerken Türkiye'de 
saatler 22.30 dolaylannı gösteriyordu ... 

Genel MüdUr, "yUksek bir vaufe ,uu
royla" olsa gerek- gazeteleri haberden 
mahrum etmiyordu!.. 

Kısacası cephe ıçınde yenı bır dalaş-

ma oluyordu ve alınan i$8lCtler hep o 
yola çıkıyordu ... 

1stifa olayı Çarşamba günkü gazete
lerle kamuoyuna duyuruldu. Ancak, 
TRT de, Çarşamba sabah erken suUer
den itibaren haberi vermeye başlamıştı .. 

Daha sonraki günler gazeteler, bu 01.
yın üzerine adeta üşüştüler. 

AP hesabına MSP'ye diş bileyediere, 
bu arada Bab .. Ati'llin irisine gün dol
du. Oç gün önce kongresini yapan, dol
rusu bu ya, kongre havası alaruoda 
AP'ye (ark yapan MSP'ye güçlü denildi
ei bir dönemde darbe indirmek az bulu
nur fıısat delildi ... 

BU DA CEPHE ARKASı 

Cephenin iki büyük orlatı arasındaki 
görünürdeki botuşma Türkiye'de ön 
planlarda izlenirken, sahne arkasında da
ha başka ilişkiler, yakınlaşmalar kolanl· 
maktaydı ... 

CHP 'deki genel merkezciler, parti 
içindeki demokrasiyi katlede ede uzun 
yollar almıştar ve önemli gelişmelerin 
kavşak noktasma ulaşmışlardı. Ulaşılan 
bu nokta, CHP'nin önümüzdeki dönem 
politikasını ve gelece�ini de yakından il· 
gilendiriyordu. Tabii bu arada parti 
içindeki demokratik, ilerici unsurlanD 
gelecetini de ... 

Neydi CHP cenahındaki gelişmeler? 
Bu bir benzetme yapmak gerekirse, 

hanidir kopuk olan kablalann birleşti
rilmesi çalışmasıydı. ı968'lerde kopan 
kablolann çıplak uçlan açıkta bugüne 
kadar gelmiş, zaman zaman çıplak uçta· 
nn birbtrtne çırpı şı ile kıvılcımlar çak
mış, ateşler çıkmışlı. 

Şimdi kabloyu birleştirmek, geçmişi 
unutmak gerekiyordu ... 

Turhan Feyzlollu ii. Orhan Eyübol
lu arasında1d ilişkiler Işte böyle başladı .. 

ASıLLER VE VEKILLER 

Eyübollu ile Feyziollu bir zamanlu 
kopan kabloyu sarma gerellnl duymuş
lardı. Nitekim "Aşı n sala da k .... ş.ıyız, 

YENI YOLLAR. YENİ OYUNLAR SOLEYMAN DEMIREL: 

azılı bir Cumhuriyet 
Şehinşahı Rıza Pehlevi 

Cumhuriyet bayra· 
kutlandı. 

haftanın sonunda kutla· 
dolayısıyla mesajlar yayın· 

hükümet yetkilileri kişisel 

Fahri Korutürk ya· 
yıl önce çıkartılan 

konuşmak geretini 
konudaki görüşlerini şöy· 

icra, adalete tevdi 
bozuculuk� devlet güvenli

başkalan gibi atır suç 
içine kayıtsız� ser

bırak.ılabildilinden haklı olarak ya

Korutürk, böylece, 
tarafından ısrarla neş· 
konu üzerinde konuş

kendisini "haklı" bul
duyuyordu .... 

mesajında daha başka 
Cumhurbaşkanı "Tür

seven, komşusunun 
arkadaşı ile ekme· 

bölüşebilen, soydaşı gü· 
takımını alkışa tutabiI

edip şehirden şehire 
televizyonda, başında mı· 
bayratı ile yürüyen aske

gururla çarpan vatan· 
bizde el'an üstün ço· 

diyordu ve şöyle ekliyor

çıkarcılardan, boz
ve bölücülerden, 

görenlerden kat kat 

BAŞKA MESAJ!.. 

Bayramı dolayısıyla me
arasında Genelkunnay 

belirterek "Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
esas olan emir ve komu.tadır. Türk Silah
lı Kuvvetlerine karşı telkin ve nasihata 
yönelik çabalar faydadan çok zarar ge
tirir" diyordu!.. 

Orgeneral Sancar, "Silahlı Kuvvetle· 
rin" her türlü siyasal düşüncenin "dışın· 
da ve üstünde" oldu�unu belirtmek ge
retini duyarak, bazı basın organlannca 
asılsız siyasi tartışmalara çekilmek isten
diti yolundaki ımdişelerini açıklıyordu. 

Sancar şöyle diyordu: 
"- Bunun dışında Türk toplumunda 

yanlış imajlar yaratmak için gösterilen 
her gayret, gayret sahiplerinin zihniyet
Ierini ifadede'Oı başka bir mana taşıma· 
yacaktır! .. " 

Yayınlana-n mesajlar arasında Orge
neral Semlh Sancar'ın mesajındaki ifa

-deler, ister istemez Çoeu kişinin kafa
sında soru işaretleri yaratmıştı. Son 
günlerde "Türk Silahlı Kuvvetlerine 
karşı etkin ve nasihata yönelik çabalar" 
hangi yÖnden ve kimlerden gelmişti?. gelmişti?. 

TRT mikrofonlanndan yayınlanan 
mesajın dokusuna hakim olan bu soru 
işaretleri, ister istemez, CHP Genel Baş
kanı Bülent Ecevit'in, önceki hafta par
tisinin Parti Meclisi toplantısında yap· 
tı�ı konuşmayı hatırlatmaya yetti. 

Ne demişti Bülent Ecevit? 
Demirel'in, orduyu tahrik etme yö· 

nündeki girişimlerine parmak basmış ve 
eklemişti: 

HANGI IMAJ? 

". Hiçbir onurlu ordu, hınızhklannı 
ört-bas etmek Için Meclis denetiminden 
kaçanları kurtarmaya gelmez ... " 

Oysa Genel Kurrtıay Başkanı Orgene
ral Semih Sancar'ın, Cumhuriyet Bayra· 
mı mesajının satır aralanndan taşan an
lanuOl yorumlayan hemen herkes, San
car'ın Ecevit'e "cevap verdiRi" sonucun
da birlelitl... 

yonun, bu haliyle, meclis denetiminden 
kaçmak isteyenlerin işine yarayabilecek 
görünürnde olduRuna parmak basmış ve 
birazcık da Süleyman Demirel'in kulak· 
lannı çınlatmıştı!..7 

İster doRru, ister yanlış, olayın he
men herkesin kafasında yarattı eı imaj 
buydu: Yoksa Ecevit "yanlış "yanlış imajlar ya
ratmak için gayret" mi gösteriyordu?-

ISTIFA VE öTESı'" 

Cumhuriyet Bayramı mesajlanndan 
önce, haftanın başlannda i1ginç adıyla 
"Cumhuriyet hükümeti"nden bir istifa 
vaki olmuştu. MSP'nin Ahmet Tevfik 
Paksu 'su Çalışma Bakanlıemdan istiCa 
etmişti .. .. 

Paksu, istifa için Salı akşamını -seç· 
miş ve karannı da, Erbakan hocasından 
önce Başbakan Demirel'e sunmuştu. 
Resmi prosedür gereRince olayda şaşıla· 
cak bir yan yoktur. Ancak koalisyonlar
da, hele hele "cephe" adındaki örnekte 
oldutu gibi resmi prosedürlerin önünde 
ve hatta üstünde başka prosedürler var
ken, istiCacı bakanın Demirel'e öncelik 
tanıması ilginçti! .. 

Hükümet içinden bir istiCa elbette 
önemliydi. Hele hele "komünistlere inat" 
gül gibi geçinip giden cephe içinde bir 
çalkantı işareti sayılabilecek bir istifa 
olayı meydana geliyordu. 

Ama ne oluyordu? 
Paksu'ya "Hadi bu gece git iyi bir dü

şün, yarın gene konuşuruz" payı bile ye
rilmiyor, aksine cephenin Anadolu Ajan
sı kanalı, hem de bizzat Genel Müdürü 
tarafından açılarak bütün gazetelere ha· 
ber geçiliyordu: Çalışma Bakanı Ahmet 
Tevfik Paksu, hem bakanlıktan, hem de, 
partisinin Genel ıdare Kurulundan istifa 
etmişti. 

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atilla 
Onuk, bu haberi geçerken Türkiye'de 
saatler 22.30 dolaylannı gösteriyordu 
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ASıLLER 



aşın sola da karşıyız" nakaratının dogru 
tercümesi yapııdı�ında, perde arkasında
ki kıpırtılar yeni gelişmelere gebe oldu
eunun işarellerini veriyordu ... Nitekim 
bu konudaki ilk işaretler de geçtilirniz 
hafLadan itibaren alınmaya başlandı. 

Eyübolllu-Feyıiollu ilişkilerinin 
"şimdilik" ön safhada endirekt hatlarla 
SÜrmesinde yataI' görüldü. Bu konuda ye
tenekli kişiler vardı her iki tarafta ve 
pekala onlar bu işi yürütebilmerdi. Ve
killer asillerin prototipi nitelilinde özel
likleri de kendilerinde banndınyorlardı .. 

Eyübogıu amna Ali Topuz, F�yzioe
Lu adına Vera Tanır bulundu .. 

Biri CHP Genel Sekreter Yardımcısı, 
dileri ise CGP genel sekreteriyiL Hiye· 
rarşideki pürüzler sorun deRildi... 

DIYALOGUN iKi UCU 

Sorun neydi? 
ii. CGp'nin nereden geldili belli ama 

nereye gidece�i belli o,lmayan MC serü· 
venindeki roW daha ne kadar sürecekti? 

Bu sorunun cevabı "şartlara baAlı" 
.şeklinde noktalanıyordu. 

Sorunun bilmukabili şuydu: 
". DGM konusundaki uvnnızda bir 

deAişiklik olmayacak mı?" 
Daha da önemlisi: 
". İçinizdeki sollan temizleyebilecek 

misiniz? Aşın sola karşı muhkem bir du· 
var örebilecek misiniz? ... 

Topuz · Tanır görüşmeleri "karşılıklı 
anlayış ve &örüş beraberliei" şeklinde 
gelişti ... 

Eski kJrgınhklann, küskünlüklürin 
üzerinde dunnaya gerek yoktu ... 

Aşın saea ve aşın sola karşı örülebi· 
lecek iki duvann arasında bir yol vardı 
ve sonu iktidara vanyordu ... 

Bulgunun .... üı.erinde tartışma bile ya· 
pılmadı. Evet, o yol iktidara uzanıyordu 

Bir de, bu konuda karşılıklı inandıncı 
örnekler ve kanıtlu vermek gerekiY,()f· 
du. 

MC ortak.lılını ortaya siinneye hlZlr 
olan ilk sözü aldı: 

". CHP, istenilen görüntüyü ne za· 
man verecekti? .. 

Cevap çok kısaydı: 
". Kurultayı bekleyin! 
OoAnısu, bunun üzerıne söylenecek 

pek bir şey kalmıyordu ... 
CGP Genel Sekreteri Vefa Tanır,daha 

sonra uçala binip Amerika Birleşik Dev· 
letlerine, nam·ı diler "Büyük müttefike" 
dolru havalaruyordu ... Tamr halen ABD 
dedir ... 

ABLUM'UN KARARI 

Cephedeki ve cephe gerisindeki geliş· 
melerin yanısıroıl MC, hayatı bombalama· 
y. devam ediyor. Hukuk dışıiık resmi 
işlem ve eylemlerin simgesi halinde. 

Işçi sınıfının bugünkü tek sosyal gü· 
venlik kuruluşu olan SSK 'da Müdürler 
kuruluna seçimle gelen Sosyal.lş sendi· 
kası genel başkanı özcan Kesgeç, Sos· 
yal Güvenlik Bakanı Mahir Ablum'un· 
keyfi bir eylemiyle kurul dışı bırakıldı. 

Kesgeç daha önce, içinde bulundu· 
Aumuz yılın Nisan ayında gene yasa dı· 
ŞI bir saldınya ulraııuş ve Müdürler ku· 
rolundaki görevinden uzaklaştınImıştı. 

Kesgeç'e uygulanan yasadışı işlem 
Danıştay tarafından durdurulmuştu. Da· 
nıştay 12. Dairesi 7 Ekim tarihli bir ka· 
rarla Ablum'un işlemini durdumayı uy· 
gun bulmuştu. 

Bu karar ÜZerine Kesgeç, önceki haf· 
ta yapılan SSK Müdürler Kurulu toplan· 
tısına kablmış ama geçti ei miz haftanın 
Çarşamba günü gene· Mahir Ablum 'un 
keyfi işlemine çarpmıştı. 

Özcan Kesgeç'in alınmasına, sendika· 
lı oluşu ve Türkiye Işçi Partili oluşu ge· 
rekçe gösterildi. 

KESGEÇ'IN CEVABı 

Müdürler Kurulunun 8 kişilik üyeleri 
arasında hemen hemen sendikalı olma· 
yan yoktu. Ama Kesgeç'in aynca Tlp'li 
oluşu suç�u! .. 

Sosyaı.tş Genel Başkanı soruyordu: 
". Ben, 30 Nisan 1974 tarihinde sen· 

dika adayı olarak bu kurula seçildim. O 
günden,Sosya1 Güvenlik Bakanı Ablum'· 
un (sürernin doldu�u) gerekçesiyle gö· 
revden uzaklaştırdıAı 30 Nisan 1976 ta
rihine kadar sendikacı ve bir siyasi parti 
üyesi olarak görevde wlundum. Tİp ku· 
rucusu oldueum 1 Mayıs 1975 tarihin. 
de de Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Ab· 
lum vardı. 30 Nisan 1976 tarihine kadar 
bu husus yasaya aylun olmadı..." 

Cepheci Ablum 'un yaptteı ortadaydı. 
Herşey açıktı. 

Sosyal.İş sendikası Genel Başkanı 
Özcan Kesgeç, şunlan söylüyor ve nok· 
tayı koyuyordu: 

". Sendika yönetieili�i işçi sınıfının 
bana verdiei bir görevdir. Bu görevi ve· 
rildiAi sürece sürdürecel!:im. 

TİP'1i olmaktan ise onur duyuyorum. 
Ne bakan, ne burjuvazinin ikram ve 
ikba1i beni bu mücadeleden döndüremi· 
yecektir! .. " 

DEDiLER Ki ••• 

DISK Genel Başkanı'ntn dört dairesi ve kardeşi ile birlikte yaptırdıiı 
apartmanla ilgili olarak yayınlar başlayınca, DISK Genel Başkanı Önce bunları 
inkar etti. DISK Genel Başkanı'nın yayınları kabul ettiii günün sabahında ya· 
yınlanan Türkiye Işçi Partisi Başkanlar Kurulu bildirisinde şöyle dendi: "Ileri 
sürülen iddiaların doğru olup olmadıkları bir yana, aynı gazetede çıkan yazılar 
ve yorumlarda bunlar ima edilmiş olduğuna göre çok önceden bilindili açık· 
tır" Bu açıklamalardan spnra ilerici basında "mülkiyet-devrimcilik" ilişkisi 
üzerine ilginç yazılar çıkmaya başladı. 

EŞSIZ SA VUNMA 

"DISK Genel Başkoni, moloorlılının huabını yüz akıykı vermiştir. Ay· 
nı diiriiştlükle .ervetinin huabını verecelt .endikacılar dışındaki "zengin" de· 
dilimiz, urueti oldulu için kimi kişilerce öniinde bel kırdıp "beyefendi emir· 
lerinizi bekliyorum" la alırkınon kaç kiçi oordır? Kapitalist düzende 8erwtin 
oluşumu artık herhangi bir bilimlel iktiaot kitabına elilen herke.çe bilinen ya 
da bilinme.i gereken bir mekanizmadır. " 

"Senin miilkiin yok, buyur başımız i.i.tiinde yerin uar" ankıyış. mı un· 
dikalann etkinlilini artıracaktır, yokw işçi .ını(ının IUJklonnı, çıkarlonnı, öz· 
gürliiklerini koruyacak ve gelişmesini amaçlayan çalışmalor yapacak ankıyış· 
ta olanlar mı kongrelerde yönetime getirilecektir? önce buno .arar lM'rmek 
gerekir ... 

Kemal Siilker, "Nereden Buldun" Yaacuı, Vatan, 25 Ekim 1976 

MULKIYETI KALDıRMAK DEa/L. YAYGINLAŞTIRMAK 

"Bizim amacımız Kemal Türkler'i wvunmak delil. Söylenenleri yonlıkı· 
mak kendiline ve DISK'e diişer. Ama .01 baaında bir 'lUkunlult, 841 txuındtJ 
bir giirüıtü. .. Birisi çıkıp de.e ki: 

- Yahu efendiler! Şu iilkede apartmon, 1UJn. ono .ahibi olmalı M %O. 
mandan beri .uç oldu? 

- Suç delil, oma .. 
- Ne aması' 
- DISK Genel Başkanı hem mülkiyet aleyhinde, hem mül. 8Ohibi. 
- DISK miilkiyet aleyhinde delildir. Işverenden işçinin holt",nı olmalı 

için kurulmuş ö,.,iittür. Mülkiyeti kaldırmak delil, yoygınla,hrmalrhr oma· 
cı ..... 

llhan Selçuk, Solın Montıl .. Cumhuriyet, 23 Ekim 1976 

ARAÇ VE AMAÇ 

"Işçi .. nı(ının miioodel •• inde yeri olanlar için önemli okın ,.y, bunlann 
araç oldulunu unutmamak, zamanla şaşırıp amaç haline getirmemeittir. Bunu 
başarmak bazen güçtür. lruon fark'no uarmadan 84f1onnı deliştirivermi, olur. 
Ama başarıkımayacok şey delildir. Başanldılının do torihte w zamonımızda 
pe" çok örneli wrdır ... 

Altan Oymen, N08ı1 Yaptın, Cumhuriyet, 25 Ekim 1976 

AZ BILE 

"Yılların .endikac" .. yıllann emekçisi, yılla"n politikac"ı bir Itişiclir 
Tiirkler ... Yaşı elliyi bulmuş. Oç, dört kat edinmişae çok mudur' Şimdi bun· 
ların deleri milyonu geçmiştir. Ama bir de alındıkları zamanki deleri düşii· 
nün. Merter .ite.inde yer olmak on yıl önce önemli bir girişim deliidi. zorla 
wtılırdı oradaki yerler .. 

" . . .  Yaşı elliyi geçmiş bir undika liderinin tüm malı miilkii bu koda'" 
cık8a onu kutlamalı ... 

Oktay Akbal, He.ap Vermek Sırası Sizde, Cumhuriyet 27 Ekim 1976 

SONUÇ 

"Bilindili gibi bazı salcı gazeteler, nicedir Kemal Tiirkler'in mal oorJılı 
konu.unda yolun bir kampanya açmış bulunmaktadırkır. Ve çok acıdır, 
Kemal Tiirkler'in açıklamolorı, ,alcı basının bu kampanyasını çiiriitmek şöy· 
le du,.,un, bir anlamda dolrulamıştır. Işte bizi şaşırtan da, böyle bir dolru
lomanın, .adece .öz konusu gazetelere yapılmak yerine, bir basın toplantuıy· 
la daha bir Itınaasyonel hale getirilmesidir. Acaba niçin'" 

Demirtaş Ceyhıın, Ilaiii Tunç 'a Karşı Kemal Türkler mi? Politika, 24 
Ekim 1976 

HOKOM 

"Galiba, DISK'in DGM konusunda başlattılı 'Genel Yas' direnişi hak· 
kındaki en dolru delerlendirme ve uyarıyı da Türkiye Işçi Partisi yapmıştır. 
Nitekim .on gelişmeler, bu gerçeli biraz daha belirginleştirmektedir. " 

Demirtaş Ceyhun. aynı yazı 
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KESGEÇ'IN CEVABı 

Müdürler Kurulunun 8 kişilik üyeleri 
arasında hemen hemen sendikalı olma· 
yan yoktu. Ama Kesgeç'in aynca Tlp'li 
oluşu suç�u! .. 

Sosyaı.tş Genel Başkanı soruyordu: 
". Ben, 30 Nisan 1974 tarihinde sen· 

dika adayı olarak bu kurula seçildim. O 
günden,Sosya1 Güvenlik Bakanı Ablum'· 
un (sürernin doldu�u) gerekçesiyle gö· 
revden uzaklaştırdıAı 30 Nisan 1976 ta
rihine kadar sendikacı ve bir siyasi parti 
üyesi olarak görevde wlundum. Tİp ku· 
rucusu oldueum 1 Mayıs 1975 tarihin. 
de de Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Ab· 
lum vardı. 30 Nisan 1976 tarihine kadar 
bu husus yasaya aylun olmadı..." 

Cepheci Ablum 'un yaptteı ortadaydı. 
Herşey açıktı. 

Sosyal.İş sendikası Genel Başkanı 
Özcan Kesgeç, şunlan söylüyor ve nok· 
tayı koyuyordu: 

". Sendika yönetieili�i işçi sınıfının 
bana verdiei bir görevdir. Bu görevi ve· 
rildiAi sürece sürdürecel!:im. 

TİP'1i olmaktan ise onur duyuyorum. 
Ne bakan, ne burjuvazinin ikram ve 
ikba1i beni bu mücadeleden döndüremi· 
yecektir! .. " 

dilimiz, urueti oldulu için kimi kişilerce öniinde bel kırdıp "beyefendi 
lerinizi bekliyorum" la alırkınon kaç kiçi oordır? Kapitalist 
oluşumu artık herhangi bir bilimlel iktiaot kitabına elilen herke.çe 
da bilinme.i gereken bir mekanizmadır. " mekanizmadır. " mekanizmadır. 

"Senin miilkiin yok, buyur başımız i.i.tiinde yerin uar" 
dikalann etkinlilini artıracaktır, yokw işçi .ını(ının IUJklonnı, 
gürliiklerini koruyacak ve gelişmesini amaçlayan çalışmalor 
ta olanlar mı kongrelerde yönetime getirilecektir? önce buno 
gerekir ... gerekir ... gerekir 

Kemal Siilker, "Nereden Buldun" Yaacuı, Vatan, 25 Ekim 

MULKIYETI KALDıRMAK DEa/L. YAYGINLAŞTIRMAK 

"Bizim amacımız Kemal Türkler'i wvunmak delil. Söylenenleri 
mak kendiline ve DISK'e diişer. Ama .01 baaında bir 'lUkunlult, 
bir giirüıtü. .. Birisi .. Birisi .. çıkıp de.e ki: 

- Yahu efendiler! Şu iilkede apartmon, 1UJn. ono .ahibi 
mandan beri .uç oldu? 

- Suç delil, oma .. 
- Ne aması' 
- DISK Genel Başkanı hem mülkiyet aleyhinde, hem mül. 
- DISK miilkiyet aleyhinde delildir. Işverenden işçinin 

için kurulmuş ö,.,iittür. Mülkiyeti kaldırmak delil, yoygınla,hrmalrhr 
cı ..... 

llhan Selçuk, Solın Montıl .. Cumhuriyet, 23 Ekim 1976 

ARAÇ VE AMAÇ 

"Işçi .. nı(ının miioodel •• inde •• inde •• yeri olanlar için önemli okın 
araç oldulunu unutmamak, zamanla şaşırıp amaç haline getirmemeittir. 
başarmak bazen güçtür. lruon fark'no uarmadan 84f1onnı deliştirivermi, 
Ama başarıkımayacok şey delildir. Başanldılının do torihte 
pe" çok örneli wrdır ... wrdır ... wrdır 

Altan Oymen, N08ı1 Yaptın, Cumhuriyet, 25 Ekim 1976 

AZ BILE 

"Yılların .endikac" .. yıllann emekçisi, yılla"n politikac"ı 
Tiirkler ... Tiirkler ... Tiirkler Yaşı elliyi bulmuş. Oç, dört kat edinmişae çok mudur' 
ların deleri milyonu geçmiştir. Ama bir de alındıkları zamanki 
nün. Merter .ite.inde yer olmak on yıl önce önemli bir girişim 
wtılırdı oradaki yerler .. yerler .. yerler 

" . . .  " . . .  " Yaşı elliyi geçmiş bir undika liderinin tüm malı 
cık8a onu kutlamalı ... 

Oktay Akbal, He.ap Vermek Sırası Sizde, Cumhuriyet 27 

SONUÇ 

"Bilindili gibi bazı salcı gazeteler, nicedir Kemal Tiirkler'in 
konu.unda yolun bir kampanya açmış bulunmaktadırkır. 
Kemal Tiirkler'in açıklamolorı, ,alcı basının bu kampanyasını çiiriitmek şöy· 
le du,.,un, bir anlamda dolrulamıştır. Işte bizi şaşırtan da, 
lomanın, .adece .öz konusu gazetelere yapılmak yerine, bir basın 
la daha bir Itınaasyonel hale getirilmesidir. Acaba . Acaba . niçin'" 

Demirtaş Ceyhıın, Ilaiii Tunç 'a Karşı Kemal Türkler 
Ekim 1976 

HOKOM 

"Galiba, DISK'in DGM konusunda başlattılı 'Genel Yas' 
kındaki en dolru delerlendirme ve uyarıyı da Türkiye Işçi Partisi 
Nitekim .on gelişmeler, bu gerçeli biraz daha belirginleştirmektedir. 

Demirtaş Ceyhun. aynı yazı 



Turizm-Iş kongresi, nihayet "yapıl
dı". Kongre, özel olarak yapıldı. Hikaye
si, hayli eelenceli ancak bu hikayeye 
geçmeden önce, DİSK iç!ndeki tasfiye· 
cilerin tezgahladıeı özel kongreye yöne· 
len tepkilere kısaca deeinmekte yarar 
var. 

f-lAk' VERiLM 

YURUYUŞ'ün geçtleimiz sayısında 
deeinildi. Genel Kurul delegeleri, bölge 
temsilciler meclisi tarafından seçiliyor. 
Bu meclis ise, yine seçimle oluşan Lo
kal Yürütme KuruUan tarafından belirle
niyor. DİSK'e kapılanan tasfiyeci ekip, 
kendi "özel" kongrelerini yetiştirme zo
rundaydılar. öyle seçim falan bekleye
mezlerdi. Bunun için önce fabrikasyon 
genel kurul ilanı verdiler. Yürümeyece
ei belliydi. Bunun ÜZerine lokal yü
rütme kurullanm, yani seçimle oluştu
rulması gereken kurullan "atadılar". 

Bu işlemler, sendika tabanında büyük 
tepkiler doeurdu. Atama ile işbaşına 
getirilen Ege bölgesi temsilcilik konseyi 
itiraz etti: Atamayla gelmişti ve bu ko
numu ile kongreye delege seçmesi "ta
banın söz ve karar sahibi olması" ilke
siyle baedaşmazdı. Ege bölgesi, bu oyu
na gelmeyeceeini bir yazı ile DISK'e bil
dirdi. 

Tepki, yalnızca Ege'den gelmedi. 
Bunlann dışında, Alantur turistik tesis-

• • D i S K T E K i 
M U·· C A D ELE SI N IF rullarınca Büyük Kongre için delege seçimi yapılır. 

MÜCADELESİDİR 
Turizm·lş Sendikası eski Genel 
Başkanı Turgut Gökdere, sendika· 
daki son gelişmelerle ilgili olarak 
şu açıklamayı yapnuşbr: 

Geçen mayıs ayında yapılan 7. nci olağan kongreden beri Turizm-Iş 
Sendikasının içine girdiği tartışma kamu oyuna da yansımıştır. OISK'in tali
matı ile 26 Ekim 1976 günü yapılan ve adına kongre denilen toplantı ile bu 
tartışma yeni bir boyut kazanmıştır. 

NlÇlN AYRI KONGRE? 

Daha önce sendikayı içinde bulunduğu açmazdan kurtarabilmek için 
kongreye zorlamak amacı ile Genel Başkanlıktan istifa ettim. Yerimevekalet 
eden Rıza Erdoğan kurullarla uyum sağlıyamayınca tüzüğün verdiği yetkiye 
dayanarak 31 Ekim 1976 tarihinde Kazablanka salonunda yapılmak üzere 
kongre çağrısı yaptı. Bu çağrıya DISK'in desteklediği ve hertürlü eyleminden 
sorumlu olduğu ekip, aynı tarihteama DISK salonunda yapılmak üzere kontr 
bir çağrı ile cevap verdi. 

Ancak; aradan geçen zaman içinde DISK'in himaye ve direktifleri ile 
çalışan ekibin, sendika içinde yaptıkları yolsuzluk ve entrikalar ayyuka çıktı 
ve i.şyerlerinde duyuldukça üyelerimizin tepkileri yo�unlaşmaya başladı. Bu
nun üzerine ekibin DiSK'deki akıı hocaları kongreyi beş gün daha öne almak
ta kendi açılarından yararlar gördüler. 

Bu arada Genel Başkanlığa vekilet eden Rıza ErdoAan ne tüzük hüküm
lerine ve ne de hiç bir usule sığmaz bir şekilde DISK üyeliğinden çıkarıldı. 

Böylece DISK tarafından sendika yıkıcısı bu ekibe güç şırıngası yapılmak iste
niyordu. 

SARAY ENTRIKALARI 

Diğer yandan sendikamız tüzüğüne göre kongre öncesi yapılması gere
ken işlemler sendika tabanından soyutlanmış olan bu ekip tarafından yapıl
madı. Bunun yerine saray entrikaları tercih edildi. Oysa, usulüne uygun 
Kongre yapılabilmesi için; 

1· 150450 işçiyi kapsayan lokallerin (sendika şubelerinin) kurulması, 
2· Bu lokallerin usulüne göre kongrelerinin yapılması zorunludur. 
Lokal kongrelerinde; 

o Yeni lokal yöneticilerinin seçimi, 
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Ancak bu suretle büyük kongre toplanabilir. 

NAYLON DELEGELER 

Işte 26 Ekim'de DISK'in de katılması ile yapılan ve adına da kendilerin
ce kongre denilen bu toplantıya yukarıdaki işlemlerin hiç biri yapılmadan gi
dilmiştir. Toplantıda bulunan kişiler ilgili ekibin tespit've tayini ile çalnamıı, 
tır. Bunların bir kısmı tespitlerimize göre sendibrnız üyesi dejildlrler. O kı· 
dar ki, toplantıyı izlemek üzere giden tanıdıklan kişilerin dahi yakasına del. 
kartı iliştirilmiştir. 

Adına kongre denilen bu toplantıyı esas itibarı ile DISK tertiplemi,dr. 
Toplantıda okunan DISK'in raporu yalan ve gerçek dışı beyanları .. doludur. 
Bu raporla DISK üst yönetimi, sendika ka.sa.sını kır.tn, sendika parasını kiıisel 

işlerinde harcayan $Orumsuz kişilere siyasi tavırlın ve sendikacılık anLıYIIW'1 
uygun olduğu için arka çıkmıştır. Oaha da öte, sendikamızda yapılı" tilm 
usulsüzlük ve yolsuzlukların zimmeti DISK üst yönetimi ur.tfımbn devnhn-
mıştır. 

BÖYLESI TÜRK·IŞ'TE BILE GöRÜLMEDI 

Adına kongre denilen bu toplantıda dahi ibretle izlenen olaylar olmuş
tur. örneğin sayılan oylar, katılanların sayısından fazla çıkmıştır. Aday gös
terilen ve seçilen kişilerin kimlikleri ise, ileride daha da açığa çıkacaktır. 

Toplantıya Ankara, ızmir ve Anadolunun diğer yerlerindeki işçilerimiz
den hiç kimse katılmamıştır. Istanbul'daki sendikaya bağlı işyerlerinden ise, 
işyerini temsil eden hiç bir işçi toplantıda bulunmamıştır. Toplantıda bulu
nanlar etraftan toplanan ve bir kısmı da üye dahi olmayan kişilerdir.' 

Toplantı, DISK'in yiiünüğü tam bir saray entrikasıdır. Büyük işçi kiıIe
leri böyle saray entrikaları ile yönetilmeyi kabul edemezler. Sınıf sendikacılı
ğından bahsedip TORK-Iş'de bile böylesi görülmemiş metodlarla sendika 
yöneticiliği yapılamaz. 

MÜCADELE, SINIF MÜCADELESIDIR 

Sendikamız üyeleri olan işçiler oyunları görmüşlerdir. Daha da kararlı 
olarak mücadeleye devam etme kararlılık ve sorumluluğu içindedirler. Sendi· 
kal demokrasinin ortadan kaldırıldığı DISK üst yönetimi tarafından tezgahla
nan oyunlarla yönetiminin tespit edildiği TURIZM-Iş sendikasının devrimci kazanımları silinemivecektir. Şimdi kısaca sonuç şudur: Sendikamızın yıllar
dır sürdürdüğü mücadele sonunda silinmeye doğru giden sarı sendikalar rahat 
bir nefes almışlardır. Otel patronları sonuçtan memnundurlar. Hiç bir şekilde 
işçiyi temsil etmeyen bu tayinli yönetim hiçbir patronun karşısında direne
miyecektir. DISK üst yönetimi ise geçmişten getirdiği mir�sı Turizm .lş olayı dolayısıyla kuruşuna kadar harcamıştır. 

Bu gün Turizm-Iş daha da ötesi DISK içinde yürütülen mücadele en açık deyimi ile sınıf mücadelesidir. Ve işçi sınıfı bu mücadeleyi eninde sonunda 
kazanacaktır. 

Tepki, 
Bunlann 

• K T E K i 
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KONTENJANDAN 
DELEGELERLE 
ÖZEL KONGRE 

leri, Marmaris, Yurtlar, TCDD, Tu· 
rizm Bankası, Anıt Otel, Kilyos, Culton 
Galata Kulesi ve Adana Bölge Temsilci. 
liline baeb işç'iler durumu biliyorlardı. 
Onlar da özel genel kurula katılmadı
lar. Yalnızca., Turizm-ı,'in büyük çatuo
lutunu oluşturanlar, olup bitenleri izle
mek ÜZere 25 kişilik bir delegenin özel 
genel kurula kablmasını saelıdılar. 

Peki, hunlann dışındaki delegeler ne· 
reden geliyordu? Ankara, delege olarak 
tGO'liIen göndermişti. Zaten kongre sa· 
bahı oralarda bulunan herkes delege ola
biliyordu. Askerden izinli gelen eski bir 
Turizm.tş üyesi de salona sokuldu. Göl· 
süne bir delege kartı iliştirilerek oy kul· 
lanması satlandı. 

Divan başkanlılında Fehml Işıklar 
vardı. Bütün ustablını gösterdi. Ama bü
tün ustatıklara raRrnen bazı priiz.ler çıkı· 
yordu. Kongre sabahına kadar yeni ge
nel başkan adayı Şaban Ali YaşaroRlu 
idi. YaşaroRlu, uzun bir süre öyle san· 
dı. Ne var ki, Sheratan otelinin Kara
mürlel Amerikan tesislerinelen transfer 
_tllll ömer Olkü ,enel başkan seçildi· 
'Inde birden uyandı. " Karanbk ki,Uerle 
löru yapamayacatını" bildirerek genel 

. temtertile adaylılını koymayautını 
açıkladı. 

KongM yeri olaraIt DISK merkezinin 
• çUrneslnIn faziletleribu mda görüldü. 
Hemen Mehmet Karaca 'ya haber uçurul
du. Divan bqkanlılını terketmekte bır 
I&kınca görmeyen IŞıklar, Karaca lle 
birlikte Yaşarollu'nu ikna etmeye çalış· 
blar. "Mtila.it" bır yerde uzun uzun ko-

nu,tular. Sonunda Yaşarollu ikna edil· 
di. Görüşünü deliştirdikten sonra 
şunlan söyledi: "Aldılım direktif üzeri· 
ne adaylılı kabul ediyorum." Bunu da 
herkes duydu. 

Kabul etmişti, ama yine de alhyor· 
du YaşaroRlu. Onu destekleyen Hillon 
delegeleri de allıyordu. Hep beraber, 
allaya allaya kongre salonunu terket· 
tiler. 

Bu arada delegelerden biri kongreyi 
jet hızıyla oldu bitti bitirrnek isteyen 
lşıkJar'a '''bu ne sürat" diye sordu. 
"Kongreyi terkedeCeklerini" bildirdi. 
Bunlan söyleyen kongreyi izlemek üzere 
gelen 25 delegeden biriydi. Konuşma 
ikisinin arasında geçiyordu. Işıklar'ın ce· 
vabı şöyle oldu: "Zorluk çıkannayın da 
bir an önce olsun bitsin Ol. 

Oylama sonucunda, çözülmesi güç 
bir denklem çıktı ortaya. 140 oy kul. 
lanıldı. Bunun 25'den çolu boştu. Ya· 
şaroRlu'nun taraftarlan da boş oy kul
Ianmışlardı anlaşılan. Buna taRme" yeni 
genel başkan ömür Ulkü'ye 115 oy çık· 
b. Nasıl olmuştu bu? Nedeni basitti: 
Kongreye DtSK konlenjanından giren 
bazı too'U ölrenciler de kongre havası· 
na iyice kapılıp oy kullaruvermişlerdi. 
Bu kadar da olacaktı artık . . . 

KongM bittl. Ama Turlzm·lş'te . 
sosyalistlerin mücadelesi bitmedi. Uzun 
dönemde ne özel naylon kongreler, ne 
de başka ayak oyunlan, işçileri gerile
temez ışçi sınıfı, ölreniyor, tanıyor. 
Verdili cevap, hem ölretlci hem de sert 
olacak. 

" AKl LLANAN 
• • 

DEVRI MC ILER " 
Turizm.l, 
Genel . 
.. ,kanlığma 
Ömer Ullcü 
ı.tirildi \j� 

Selim Yalçıner, 12 Mart faşizminde, 
Sarp Kuray ile birlikte yargılandı. Zu
lüm gördü. Sonra 12 Mart dönemi geride 
kaldı. Ancak 12 Mart zulmü Selim Yal
çıner'in "aklını başına" getirdi. Şimdi 
Vatan Gazetesi 'nde muhabirlik yapan 
Yalçıner';n "akıılandığı" anlaşılıyor. Bü
yük Burjuvazinin ve Halk Partisi'nin bü
yük burjuvazi ile bütünleşen yöneticileri
nin hoşuna gidecek haberler buluyor. 
Haberler uyduruyor. Hergün akıIIandığı
nın yeni bir kanıtını veriyor. 

Vatan Gazetesi'nin Turizm.lş uzmanı 
olmuş. ıstanbul'da gazetecilik yapması
na karşın, Ankara'da T urizm·lş binası
nın ve k.a.sa.sının soyulduğunu öğreni
vermiş. Once bunu yazdı. Böylece bii-
tün gazeteleri ve bu arada kendi gazete· 
sini de atlattı. 

Büyük burjuv;ızi . CHP · DISK üsı yö
netiminin Turizm-Iş'deki oyunlarını gör
meyen kalmadı. Bu yüzden olsa gerek 
DISK Ust yönetimi tarafından, tüzükle· 
re, yasalara aykırı olarak DISK Genel 
Merkezi'nde yapılan Turizm-Iş " Kongre. 
si"ni hiç bir gazete vermedi. Ama 12 
Mart zulmünden sonra akıllanan yeni ga
zeteci Selim Yalçıner, burada da bütün 
gazeteleri . atlaltı . 

Gazetecilik, "devrimcilik" kadar ol· 
masa bile zor bir meslek. Güneşi balçık
la sıvamak zor olduAu için. Selim Yalçı· 
ner'in daha mesleAin zorluklarına alışa
madığı anlaşılıyor. Bu yüzden akıllan
masına karşın kendisini ele veriyor. 
Turizm-Iş ile ilgili olarak DISK Genel 
Merkezi'nde düzenlenen naylon kongre· 
nin haberini şöyle bitiriyor: "165 dele
genin l S0'ye yakınının katıldıkları Tu
rizm·lş Genel Kurulunda bundan sonra 
seçimlere geçilmiş, Genel BaşkanlıAa 
Omer ülkü, Genel Sekreterlije de Şa
ban Ali Yaşaroğlu getirilmişlerCtir, Şa
ban Ali Yaşaroğlu, önce Geneı 'sekreter 
adaylığından feragat etmiş, sonra da 
adaylıAını koymayı kabul etmiştir." 

Haber böyle bitiyor. Yaşarojlu, Ali 
Topuz - Aytekin Kotil ekibinin has ada
mı. Turizm-Iş'i tahrip edip meydanı 

Oleyis'e bırakmak isteyen oyunun baş 
aktörü. Selim Yalçıner'in, işin bu yanını 
görmezlikten gelmesi normaL. Normal 
olmayan şu: Yaşaroğlu, neden adaylık· 
tan feragat edip sonra kabul etmiş. Dev
rimciliği bir kenara bırakın, dürüst bir 
gazetecinin okuyucusuna duyurfN.SI ge
rekli nokta bu. Eğer adaylıktan fef3Jillr 
edip sonradan kabul etmeyi gidemiyor
sanız, bunu da yazmanız gerek. 

Omer ülkü, Amerikalünn t<ınmür
sel tesislerinden Sheraton'a gelmiş birisi. 
Silenton direnişi sll'Hlnda Amerib.n 
Kon.olo.u ile görüıtiijU biliniyor. DISK 
içinde yükselişi, Demirel'in AP içinde 
yükselişine benziyor. DISK'e girişinden 
çok kısa bir zaman sonra DISK'in önem· 
li sendikalarından birisinin genel başkanı 
yıpılıyor. Böylece DISK'in en önemli 
toplantılarını girme hakkını kaDnıyor. 
III- böyle bir kimse genel b.ıJk.ıniılı 
atanınca Topuz · Kotil ekibinin has ada· 
mı Şaban Ali Yaşaroğlu, "dışardan emir 
alan karanlık kişilerle" görev yapmaya
cağını ileri sürerek kendisine layık görü
len genel sekreterlik görevini kabul el
miyor. 

Selim Yalçıner, akıılandığını gösteri
yor. Bu yüzden, olayların bu yanını gör
müyor. Görmedikleri bundan ibaret de 
değiL. Bunun üzerine DISK'in üst yöne
timine transfer edilen ve naylon kongre
nin başkanlıAını yapan Fehmi Işıklar, 
divandan ayrılıyor. Karaca ile birlikte 
Yaşaroğlu'nu, "karanlık kişilerle" görev 
yapmaya ikna ediyorlar. Bunun üzerine 
Şaban Ali Yaşaroğlu, "aldığı direktif 
Uzerine" görevi kabul ettiğini bildiriyor. 

YaşaroAlu'nun "sorununu" anlamak 
gerçekten zor. Amerikalıların mutemet 
adamı "karanlık kişilerle" işbirliği ya
panlar bunlarla birlikte görev de yapar
lar. "Akıılanan" devrimciler iSt" gazeteci 
olduktan sonra bunları gizlerler. Devrim· 
cilerin "akıllandıktan" sonra yapmaya· 
cakları iş kalmaz. Bir akıll.ınıversinler. 
Selim Yalçıner, çok akıılandı. Görüli.� 
yor. 
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delegeler ne· 
delege olarak 

Zaten kongre sa· 
herkes delege ola

izinli gelen eski bir 
sokuldu. Göl· 

iliştirilerek oy kul· 

Fehml Işıklar 
gösterdi. Ama bü

priiz.ler çıkı· 
kadar yeni ge

Şaban Ali YaşaroRlu 
süre öyle san· 
otelinin Kara

elen transfer 
başkan seçildi· 

" Karanbk ki,Uerle 
bildirerek genel 
koymayautını 

merkezinin 
mda görüldü. 

haber uçurul
terketmekte bır 

Karaca lle 
etmeye çalış· 

uzun uzun ko-

tiler. 
Bu arada delegelerden biri kongreyi 

jet hızıyla oldu bitti bitirrnek isteyen 
lşıkJar'a '''bu ne sürat" diye sordu. 
"Kongreyi terkedeCeklerini" bildirdi. 
Bunlan söyleyen kongreyi izlemek üzere 
gelen 25 delegeden biriydi. Konuşma 
ikisinin arasında geçiyordu. Işıklar'ın ce· 
vabı şöyle oldu: "Zorluk çıkannayın da 
bir an önce olsun bitsin Ol. 

Oylama sonucunda, çözülmesi güç 
bir denklem çıktı ortaya. 140 oy kul. 
lanıldı. Bunun 25'den çolu boştu. Ya· 
şaroRlu'nun taraftarlan da boş oy kul
Ianmışlardı anlaşılan. Buna taRme" yeni 
genel başkan ömür Ulkü'ye 115 oy çık· 
b. Nasıl olmuştu bu? Nedeni basitti: 
Kongreye DtSK konlenjanından giren 
bazı too'U ölrenciler de kongre havası· 
na iyice kapılıp oy kullaruvermişlerdi. 
Bu kadar da olacaktı artık . . . 

KongM bittl. Ama Turlzm·lş'te . 
sosyalistlerin mücadelesi bitmedi. Uzun 
dönemde ne özel naylon kongreler, ne 
de başka ayak oyunlan, işçileri gerile
temez ışçi sınıfı, ölreniyor, tanıyor. 
Verdili cevap, hem ölretlci hem de sert 
olacak. 

Selim Yalçıner, 12 Mart faşizminde, 
Sarp Kuray ile birlikte yargılandı. Zu
lüm gördü. Sonra 12 Mart dönemi geride 
kaldı. Ancak 12 Mart zulmü Selim Yal
çıner'in "aklını başına" getirdi. Şimdi 
Vatan Gazetesi 'nde muhabirlik yapan 
Yalçıner';n "akıılandığı" anlaşılıyor. Bü
yük Burjuvazinin ve Halk Partisi'nin bü
yük burjuvazi ile bütünleşen yöneticileri
nin hoşuna gidecek haberler buluyor. 
Haberler uyduruyor. Hergün akıIIandığı
nın yeni bir kanıtını veriyor. 

Vatan Gazetesi'nin Turizm.lş uzmanı 
olmuş. ıstanbul'da gazetecilik yapması
na karşın, Ankara'da T urizm·lş binası
nın ve k.a.sa.sının soyulduğunu öğreni
vermiş. Once bunu yazdı. Böylece bii-
tün gazeteleri tün gazeteleri tün gazet ve bu arada kendi gazete· 
sini de atlattı. 

Büyük burjuv;ızi . CHP · DISK üsı yö
netiminin Turizm-Iş'deki oyunlarını gör
meyen kalmadı. Bu yüzden olsa gerek 
DISK Ust yönetimi tarafından, tüzükle· 
re, yasalara aykırı olarak DISK Genel 
Merkezi'nde yapılan Turizm-Iş " Kongre. 
si"ni hiç bir gazete vermedi. Ama 12 
Mart zulmünden sonra akıllanan yeni ga
zeteci Selim Yalçıner, burada da bütün 
gazeteleri . atlaltı . 

Gazetecilik, "devrimcilik" kadar ol· 
masa bile zor bir meslek. Güneşi balçık
la sıvamak zor olduAu için. Selim Yalçı· 
ner'in daha mesleAin zorluklarına alışa
madığı anlaşılıyor. Bu yüzden akıllan
masına karşın kendisini ele veriyor. 
Turizm-Iş ile ilgili olarak DISK Genel 
Merkezi'nde düzenlenen naylon kongre· 
nin haberini şöyle bitiriyor: "165 dele
genin l S0'ye yakınının katıldıkları Tu
rizm·lş Genel Kurulunda bundan sonra 
seçimlere geçilmiş, Genel BaşkanlıAa 
Omer ülkü, Genel Sekreterlije de Şa
ban Ali Yaşaroğlu getirilmişlerCtir, Şa

Şa
getirilmişlerCtir, Şa

Şa

ban Ali Yaşaroğlu, önce Geneı 'sekreter ı 'sekreter ı '
adaylığından feragat etmiş, sonra da 
adaylıAını koymayı kabul etmiştir." 

Haber böyle bitiyor. Yaşarojlu, Ali 

Oleyis'e bırakmak 
aktörü. Selim Yalçıner'in, 
görmezlikten gelmesi 
olmayan şu: Yaşaro
tan feragat edip sonra 
rimciliği bir kenara bırakın, dürüst 
gazetecinin gazetecinin gazete okuyucusuna 
rekli nokta bu. Eğer 
edip sonradan kabul 
sanız, bunu da yazmanız 

Omer ülkü, Amerikalünn 
sel tesislerinden Sheraton'a 
Silenton direnişi 
Kon.olo.u ile görüıtiijU 
içinde yükselişi, 
yükselişine benziyor. 
çok kısa bir zaman 
li sendikalarından 
yıpılıyor. Böylece 
toplantılarını girme 
III- böyle bir kimse 
atanınca Topuz · Kotil 
mı Şaban Ali Yaşaroğ
alan karanlık kişilerle" 
cağını ileri sürerek 
len genel sekreter
miyor. 

Selim Yalçıner, 
yor. Bu yüzden, olayların 
müyor. Görmedikleri 
değiL. Bunun üzerine 
timine transfer edilen 
nin başkanlıAını 
divandan ayrılıyor. 
Yaşaroğlu'nu, "kar
yapmaya ikna ediyorlar. 
Şaban Ali Yaşaroğ
Uzerine" görevi kabul 

YaşaroAlu'nun 
gerçekten zor. Amerikalıların mutemet 
adamı "karanlık 
panlar bunlarla birlikte 
lar. "Akıılanan" devrimciler 
olduktan sonra bunları 
cilerin "akıllandıktan" 
cakları iş kalmaz. 



ZEKI KILıÇ 

Bir siyasal parti için tüzük, hem çok önemlidir, 
hem de çok ciddidir. önemlidir; çünkü, temsil edilen 
sınıfın mücadelesi sonucunda ortaya çıkan duruma en 
dogru çözümü saglayacak ilkeler ve kurallarla düzen· 
lenen bir tüzük bile, son tahlilde "uygulayıcı çogun
)ugun görev ve sorumluluk anlayışlanna, bilinç dü· 
zeyine baA:ıı kalmaktan kurtulamaz". Başka bir de
yişle, örgüte verilmek istenilen yön, önüne konulan 
hedef, hedefe uJa.şlldıglDda sahip olunması istenilen 
insiyatif ve gerekli görillen manevra kabiliyeti ile alı· 
nacak kararlaıda yetki ve sorumlutuRun n&sıl daA:ıtl
lacagı konulan, tüzügün iskeletini oluştururlar. 

Bu iskeletin kmlması, örgütü kaçınılmaz bölüo· 
melere götürür. Bu anlamda, bu iskelet, uygulayıcı 
çolunluk açısından koşullann öngöreceei en etkin 
araçlarla desteklenrnek zorunluluı!undadır. Ciddidir; 
(;ünkü, bu iskelete ivme verecek, bunu harekete ge(;i· 
recek bir organizmanın olması zorunludw. Yani, tü· 
züı!ün hayata ge(;irilmesi koşuııanna kavuşturulması 
gerekmektedir. Hayata ge(;irilmesi olanaksız kurallan 
içeren bir tüzük, kurallann taŞıdı�1 a�ırlık oranında 
ciddili�ini yitirir. 

CHP TOZOGONON ÖNEMI 

Bir parti tüzü�ü açısından bu önemlilik ve ciddilik 
unsuru, yani iskelet ile organizma, o örgütün merke· 
ziyetçilik yanıyla, demokratik yanını oluşturur. Mer· 
keziyet(;i1ik ile demokratiklik unsurlannın birbirleriy. 
le. uyarlı. ve eşgtidüm içerisinde olması, daha do�rusu 
dıyalektık bir bütünlük oluşturması gerekir. Bu unsur· 
I�rdan birinin abartılması ya da önemsizleştirilmesi, 
nıtel dönüşümlere yol açar. Kısacası, parti tüzü�ünü 
oluşturan unsurlardan birisini abartan ya da önemsiz· 
leştiren uygulayıcı ço�unluk, artık örgütü diledikleri 
yöne götürecek niteliksel bir dönüşümü gerçekleştir· 
rnek istemektedirler. 

. 

CHP açısından dönemeç sayılacak olan "büyük ku· 
rultay"ın yaklaşmakta olduı!u bugünlerde, uygulayıcı 
ço�unlu�un kurmaylan tarafından hazırlanan "Cum· 
hu�yet Halk Partisi Tüzüı!ü {öntasarı)"nün, yukarıda 
belırtmeye çalıştı�ımız görüşlerin ışıeında deeerlen· 
lJirilmesi gerek:ir. 

Böyle bir deı!erlendirme, CHP 'nin "sa�ın solu·' ya 
da '·solun saA"l" olmak yolundaki tercihini ve karannı 
belirleyecek, "büyük kurultay" sonrası gelişmelere de 
ışık tutacaktır. Dolayısıyla, CHP'nin ne olup ne ol· 
madıeı yolunda sürdürülen gelişigüzel spekülasyonlara 
da açıklık getirilecektir. 

"ESAS GEREKÇE"DE 
NELER SÖYLENIYOR ? 

CHP, 28 Haziran · 1 Temmuz 1974 tarihlerinde 
topladıeı Tüzük Kurultayı'nda önemli deeişiklikler 
yapılarak ve çok fazla yeni hükümler getirilerek kabul 
e�i1en ana tüzüı!üniin "esas gerekçe"slnde şöyle de· 
nıyor: 

" ... halka hizmet amacı ile kurulan CHP örgütünün 
de öZGUR DUŞUNCEYE sahipJakat bir PARTI dI· 
SIPLINI içinde çalışması gerekmektedir. Bu bakım· 
dan özgür fikir ve Öz eleştiriyi yaygınlaştıncı olanak· 
lar sae.lanırken parti disiplinine saygılı ve ba�1ı olmayı 
gerektırecek kurallar üzerinde durulmuştur." 

MUTEMET KADRONUN SILAHLARı 

Şimdi, yukanda belirtmeye çalıştıelmJZ politika· 
nın, örgüt açısından uygulanabilirlieini sa�layacak 
mutemet 21 kişilik kadronun tüzüee koymayı amaç· 
ladı�ı silahlara, disiplin araçlanna kısaca da olsa de· 
einelim. 

Amaç maddesine bir ibare eklenerek bu madde de. 
eiştirilmiştir. Ancak, bu bir kaç sözcüklü ibare, sıra· 
dan sözcüklerden oluşmamaktadır. Tüm demokratlar 
ve sosyalitler bu ibare ile sık sık karşılaşırlar. Bu, eski 
tüzükte yer almayan "ULKE VE ULUSUN BtrrUN· 
LUCUNU KORUMAK" ibaresidir. Bir yanıyla amaç 
maddesi büyük burjuvaziye güvence vermekte; öbür 
yanıyla da, örgüt içi kıpırdanmalara karşı her an bir 
silah olarak kullanılmak istenmektedir. tık bakışta 
önemsiz gibi görünen bu sının, çerçevesi belirsiz iba· 
re, sıkıyönetim ve DGM tarafından ilericilere, demok· 
ratlara ve sosyalistlere karşı nasıl kullanıldıysa; 
CHP'nin içinde doeması muhtemel muhalefet tohum· 
lannı daha doemadan boı!acak bir araç olarak kuııanı· 
lacaktır. Çünkü üyelik için 5. madde ile getirilen ko· 
şul, "CHP'ne, partinin ilkelerini, programını ve tü: 
zü�ünü benimseyen ... "dir. Benimseyip benimsenme· 
men in ölçüsü, yeni satın alınan bu silahla tartılacaktır 

Yeni tüzükle getirilmek istenen iki yeni kurulu� 
var: 1· "Merkez Uye Yazım Bürosu"; 2· "Uyelik Ince· 
leme Kurulu". 

Görüldüeü gibi, amaç maddesine yapılan eklenti ile 
yetinilmemektedir. Yerine, zamanına ve koşullarına 
göre, 21 kişilik lider kadronun yıpranmaması, saygın· 
Iıklarını yitirmemeleri gereklidir. Bunun için, bu kad· 
ronun adına hareket edecek, ama onları, dikkat kesi· 
lenlere göstermeyecek paravan kuruluşlara ihtiyaç 
vardır. Işte, söz konusu iki kuruluş bu amaca yönelik. 
tir. 9. maddede aynen ..... üyelik ınceleme Kurulu 
�Içenin itiratını yerinde gönnezse, itirazı reddettiRini: 
ılçeye bildirir ve başvurma belgesini "Merkez üye Ya· 
zım Bürosu"na gönderir." 

"Partililer, aday üye olarak yazılan kişinin üyeliA"l' 
ne altı ay içinde itiraz edebilirler. Bu itiraz "üyelik 
�ncel�me Kuruluna" doı!rudan yapılabileceei gibi, 
iI ve ılçe yoluyla da yapılabilir ... Itiraz kabul edilirse 
üyenin adının ilçeye ve Merkez üye Yazım 
Bürosu'na bildirilir." 

"Uyelik Inceleme Kımllıı Kararları kesindir. " (i ta· 
llkler bizim) 

OYELlK ıÇiN BARAJLAR 

Kısacası, ilçe ve yönetim kurullannın. başka bir 
deyişle demokratik işleyişin temel Ilkesi olan seçimin 
işlevi fiilen yok edilerek, bu kurullar yalnızca bir for· 

• 

CHP'SI 

TASLAGI 
mali te ve siyasi partiler yasasının bir gereC"i olarak bu· 
lundurulmaktadır. Çünkü '·Oyelik Inceleme Kurulu"· 
nun oluşumu, getirilen ıo. madde ile "Genel Yönetim 
Kurulu .. ," üyelik Inceleme Kurulu"nun üç asil ve 
üç yedek üyesini seçer. Görev süresi üç yıldır" şeklin· 
de belirlenmiştir. 

üyelik için bu baraj da yeterli görülmemiştir. 
Aday üyeHı!i kabul edilenlerden bazılan sonradan 
tüzük amacına ters tavırlar içine girebilir düşüncesi il� 
LL .  madde şöyle oluşturulmuştur: "Aday üyelik, 9. 
madde hükümleri saklı kalmak üzere, Merkez üye Ya· 
zım Bürosu'na yazım tarihinden altı ay sonra, asil üye· 
liee dönüşür" denildikten sonra, ·'Merkez üye Yazım 
Bürosu her altı ayda bir, asil üyeHei gerçekleşenlerin 
çizelgesini, kesinleşme tarihlerini de belirterek, ilçe· 
lere bildirir" hükmünü getinniştir. 

Dieer tarafta l3 . .madde;de}enel Yönetim Kurulu 
bu defa yalnızca kendi yetkilerine ait olmak üzere: 
üyeliee ilişkin tüzük hükümlerini bir tarafa iterek, di· 
lediklerini, hiç bir objektif koşul belirlemeksizin üye 
yapabilmektedir. 13. maddede, aynen "Genel Yöne· 
tim Kurulu, Parti açısından yararlı gördüklerini, yu· 
kandaki maddelerde yazılı koşullara ve bekleme süre· 
lerine bakmaksızın, doerudan dolruya asil üye yaz.a. 
bilir ... " denilmektedir. Bütün bunlardan başka, belki 
başka durumlar olabilir düşüncesiyle üyeliee ilişkin 
olarak 18. madde oluşturulmuştur. Buna göre, aynca 
"üyelik yönetmeli�inin" düzenleneceA"i belirtilmek· 
tedir. 

IMTlY AZ DAGITMA OLANAKLARI 

tı ve ilçe yönetim kurullannın üyeleri saptarnı, on
ları kabul etme veya üyeler hakkında üst kurullara bil
gi verme yetkileri ellerinden alınarak, getirilen 7. mad· 
de ile " ... üyelik için başvurulacak organ, Parti görev· 
lisidir .. " denilerek, bu yetkiler ve görevler tayinU ki. 
şilere verilmektedir. 

.. 
Di.ee� bir konu, aday yoklamasıdır. Seçime dayalı, 

gorelı bıle olsa demokratik olan aday yoklamasa, gü
�ü�lü üyelerce ve " çarşaf listelerle olacak" hükmü ce
tırıterek, demokratik özden soyutlandınlnuştır. Ayn· 
ca, aday yoklamasına katılabitmek için, ü(; yıldan beri 
parti üyesi olmak şartı getirilmiştir. Yine adaylık için 
başvuranlar hakkında Genel Yönetim Kurulu üyeleri 
vasıtasıyla bir Ön incelenme yaptıracak, bu inceleme
ler sonunda hazırlanacak raporlara göre, aday yokla· 
:�:i�� katılmasını uygun bulduklannı saptaıyı. 

··CHP'nin halk ile bütün leşti ei bir eylem olarak in· 
�a

.
r edilemez. Bu eylemi kurallaştırmak için parti po. 

Iıtıkasını oluşturmak ta tabanın etkisini artıracak I.ed
birler üzerinde durmak gerekir." 

. ".:: .. 
belirtilen esas gerekçe açısından CHP tiizülü 

b�r butun olarak ele alınmış ve sistemi bozulmadan ye· 
nı baştan düzenlenmiştir." 

Bu esas gerekçe ile tüzük d('�işikliei yapan 1974 
CHP'si, ısmet Paşa'ya karşı verilen mücadele sonucun· 
da muhalefet edenler iktidara gelmekle birlikte. öıtüt 
aç.'sı�dan önemli kayıplar olmuş, parti kan kaybet· 
�ıştır. 12 Mart koşullan ve örgütün içinde bulundulu 
o�,

l k
.�

şullar, parti iskeletini, hızla etlendirmek gere· 
emı gundeme getirmişti. Bu yüzden, demokratiklik 
ilkesi yapılan bir çokdeeişiklikler ve getirilen hüküm· 
lerle pekiştirilip, geliştirilmiştir. 

1 974 TOZOK KURULTAYlNDAN 
BU YANA 

DiRer taraftan, subjektif koşuııar da böyle bir de· 
eişimin saglanmasını hızlandırmıştır. Çünkü, ısmet 
Paşa'ya karşı verilen mücadelede, bugünkü uygula· 
yıcı çoeunluk, alabildieine geniş bir ittifak kurmak 
ihtiyacını duymuş, en gt>niş demokrat unsurlardan 
sosyalistıere kadar doC"rudan ya da dolaylı )'ardl� 

ZEKI KILıÇ 

parti için tüzük, hem çok önemlidir, 
ciddidir. önemlidir; çünkü, temsil edilen 

mücadelesi sonucunda ortaya çıkan duruma en 
saglayacak ilkeler ve kurallarla düzen· 

bile, son tahlilde "uygulayıcı çogun
sorumluluk anlayışlanna, bilinç dü· 

kalmaktan kurtulamaz". Başka bir de
verilmek istenilen yön, önüne konulan 

uJa.şlldıglDda sahip olunması istenilen 
gerekli görillen manevra kabiliyeti ile alı· 

kararlaıda yetki ve sorumlutuRun n&sıl daA:ıtl
tüzügün iskeletini oluştururlar. 

kmlması, örgütü kaçınılmaz bölüo· 
Bu anlamda, bu iskelet, uygulayıcı 

açısından koşullann öngöreceei en etkin 
desteklenrnek zorunluluı!undadır. Ciddidir; 

iskelete ivme verecek, bunu harekete ge(;i· 
organizmanın olması zorunludw. Yani, tü· 

ge(;irilmesi koşuııanna kavuşturulması 
Hayata ge(;irilmesi olanaksız kurallan 

tüzük, kurallann taŞıdı�1 a�ırlık oranında 
yitirir. 

TOZOGONON ÖNEMI 

parti tüzü�ü açısından bu önemlilik ve ciddilik 
yani iskelet ile organizma, o örgütün merke· 

yanıyla, demokratik yanını oluşturur. 
örgütün 
oluşturur. 
örgütün 

Mer· 
ile demokratiklik unsurlannın birbirleriy. 
eşgtidüm içerisinde olması, daha do�rusu 

bütünlük oluşturması gerekir. Bu unsur· 
abartılması ya da önemsizleştirilmesi, önemsizleştirilmesi, önemsizleştir

dönüşümlere yol açar. Kısacası, parti tüzü�ünü 
unsurlardan birisini abartan ya da önemsiz· 

uygulayıcı ço�unluk, artık örgütü diledikleri 
niteliksel bir dönüşümü gerçeklegerçekleşştir· 

rnek istemektedirler. 
. 

açısından dönemeç sayılacak olan "büyük ku· 
yaklaşmakta olduı!u bugünlerde, uygulayıcı 

kurmaylan tarafından hazırlanan "Cum· 
Partisi Tüzüı!ü {öntasarı)"nün, yukarıda 

çalıştı�ımız görüşlerin ışıeında deeerlen· 
gerek:ir. 

deı!erlendirme, CHP 'nin "sa�ın solu·' ya 
olmak yolundaki tercihini tercihini ter ve karannı 

"büyük kurultay" sonrası gelişmelere de 
Dolayısıyla, CHP'nin ne olup ne ol· 
sürdürülen gelişigüzel spekülasyonlara 

getirilecektir. 

"ESAS GEREKÇE"DE 
NELER SÖYLENIYOR ? 

Haziran · 1 Temmuz 1974 tarihlerinde 
Tüzük Kurultayı'nda önemli deeişiklikler 

çok fazla yeni hükümler getirilerek kabul 

" ... halka hizmet amacı ile kurulan CHP örgütünün 
de öZGUR DUŞUNCEYE sahipJakat bir PARTI dI· 
SIPLINI içinde çalışması gerekmektedir. Bu bakım· 
dan özgür fikir ve Öz eleştiriyi yaygınlaştıncı olanak· 
lar sae.lanırken parti disiplinine saygılı ve ba�1ı olmayı 
gerektırecek .gerektırecek . kurallar üzerinde durulmuştur." 

MUTEMET KADRONUN SILAHLARı 

Şimdi, yukanda belirtmeye çalıştıelmJZ politika· 
nın, örgüt açısından uygulanabilirlieini sa�layacak 
mutemet 21 kişilik kadronun tüzüee koymayı amaç· 
ladı�ı silahlara, disiplin araçlanna kısaca da olsa de· 
einelim. 

Amaç maddesine bir ibare eklenerek bu madde de. 
eiştirilmiştir. Ancak, bu bir kaç sözcüklü ibare, sıra· 
dan sözcüklerden oluşmamaktadır. Tüm demokratlar 
ve sosyalitler bu ibare ile sık sık karşılaşırlar. Bu, eski 
tüzükte yer almayan "ULKE VE ULUSUN BtrrUN· 
LUCUNU KORUMAK" ibaresidir. Bir yanıyla amaç 
maddesi büyük burjuvaziye güvence vermekte; öbür 
yanıyla da, örgüt içi kıpırdanmalara karşı her an bir 
silah olarak kullanılmak istenmektedir. tık bakışta 
önemsiz gibi görünen bu sının, çerçevesi belirsiz iba· 
re, sıkıyönetim ve DGM tarafından ilericilere, demok· 
ratlara ve sosyalistlere karşı nasıl kullanıldıysa; 
CHP'nin içinde doeması muhtemel muhalefet tohum· 
lannı daha doemadan boı!acak bir araç olarak kuııanı· 
lacaktır. Çünkü üyelik için 5. madde ile getirilen ko· 
şul, "CHP'ne, partinin ilkelerini, programını ve tü: 
zü�ünü benimseyen ... "dir. Benimseyip benimsenme· 
men in ölçüsü, yeni satın alınan bu silahla tartılacaktır 

Yeni tüzükle getirilmek istenen iki yeni kurulu� 
tartılacaktır 

� 
tartılacaktır 

var: 1· "Merkez Uye Yazım Bürosu"; 2· "Uyelik Ince· 
leme Kurulu". 

Görüldüeü gibi, amaç maddesine yapılan eklenti ile 
yetinilmemektedir. Yerine, zamanına ve koşullarına 
göre, 21 kişilik lider kadronun yıpranmaması, saygın· 
Iıklarını yitirmemeleri gereklidir. gereklidir. ger Bunun için, bu kad· 
ronun adına hareket edecek, ama onları, dikkat kesi· 
lenlere göstermeyecek paravan kuruluşlara ihtiyaç 
vardır. Işte, söz konusu iki kuruluş bu amaca yönelik. 
tir. 9. maddede aynen ..... üyelik ınceleme Kurulu 
�Içenin itiratını yerinde gönnezse, itirazı reddettiRini: 
ılçeye 
�
ılçeye 
�

bildirir ve başvurma belgesini "Merkez üye Ya· 
zım Bürosu"na Bürosu"na Büro gönderir." 

"Partililer, aday üye olarak yazılan kişinin üyeliA"l' 
ne altı ay içinde itiraz edebilirler. Bu itiraz "üyelik 
�ncel�me Kuruluna" doı!rudan yapılabileceei gibi, 
iI 
�
iI 
�

ve ılçe 
�
ılçe 
�

yoluyla da yapılabilir ... Itiraz kabul edilirse 
üyenin adının ilçeye ve Merkez üye Yazım 
Bürosu'na bildirilir." 

"Uyelik Inceleme Kımllıı Kararları kesindir. " (i ta· 
llkler bizim) 

OYELlK ıÇiN BARAJLAR 

Kısacası, ilçe yönetim kurullannın. başka bir 

lere bildirir" hükmünü 
Dieer tarafta l3 . .madde;de}enel 

bu defa yalnızca kendi 
üyeliee ilişkin tüzük 
lediklerini, hiç bir objektif 
yapabilmektedir. 13. 
tim Kurulu, Parti açısından 
kandaki maddelerde 
lerine bakmaksızın, doerudan 
bilir ... " denilmektedir. 
başka durumlar olabilir 
olarak 18. madde oluşturulmuştur. 
"üyelik yönetmeli�inin" 
tedir. 

IMTlY AZ DAGITMA 

tı ve ilçe yönetim 
ları kabul etme veya 
gi verme yetkileri ellerinden 
de ile " ... üyelik için 
lisidir .. " denilerek, bu 
şilere verilmektedir. 

Di.ee� bir konu, aday 
gorelı .gorelı .. gorelı . .gorelı . bıle 

� 
bıle 

� 
olsa demokratik 

�ü�lü üyelerce ve " çarşaf 
tırıterek, 
�
tırıterek, 
�

demokratik 
ca, aday yoklamasına 
parti üyesi olmak şartı 
başvuranlar hakkında 
vasıtasıyla bir Ön incelenme 
ler sonunda hazırlanacak 
:�:i�� katılmasını 

··CHP'nin halk ile 
�ar edilemez. Bu eylemi 
Iıtıkasını .Iıtıkasını . oluşturmak ta 
birler üzerinde durmak 

. ".:: . 
belirtilen esas 

b�r butun :: butun :: .butun .. butun . olarak ele alınmış 
nı baştan düzenlenmiştir." 

Bu esas gerekçe ile 
CHP'si, ısmet Paşa'ya 
da muhalefet edenler 
aç.'sı�dan önemli kayıplar 
�ıştır. .ıştır. . �

ıştır. 
�

12 Mart koşullan 
o�,

l k�şullar, parti iskel
emı 

�
emı 

�,emı , gundeme .gundeme .�gundeme 
�.�.gundeme .�. getirmişti. 

ilkesi yapılan bir çokdeeişiklikler 
lerle pekiştirilip, geliştirilmiştir. 

1 974 TOZOK 
BU 

DiRer taraftan, subjektif 
eişimin saglanmasını 
Paşa'ya karşı verilen 

çoeunluk, alabildieine 



YENİ TÜZÜK 
• • 

LE REDDI MIRAS 
gönnüştür. Bu nedenle, ısmet Paşa sonrası parti mer
kez yönetimindeki uygulayıcı ço�unıuk. bugünkü mu
halefet kanadı olmuştur. Bu da, partinin demokratik 
yanının a�ırlık kazanmasında etken bir görev gör
müştür. 

Bu objektif ve subjektif koşullar, CHP 'nin topla
dı�ı kurultaya "tüzük kurultayı" adını vererek, de· 
makratikHk ilkesine uygulama alanı tanıyacak bir 
dizi kuralın Lüzüe-e girmesine neden olmuştur. 

CHP'nin 1974 tüzük kurullayından bu yana iki yıl 
geçmiştir. MC iktidarı ile birlikte başlayan faşistleş
tirme süreci alabildieine yol alırken, CHP de, demok· 
rasi için verilen mücadele içindeki öneminden sürekli 
bir yavaşlama ve etkisizleşme sürecine girmiştir. 

TIP Genel Başkanı 8ehice Boran 'ın "CHP'nin de
mokratikleşme mücadelesindeki işlevini belirleyen 
yanı nilel etkinligi degiı, nice! agırhe-ıdır" sözü ışıgın
da bu degişime bakılacak olunursa; CHP'nin bugün 
gündeme getirdigi tüzük degişikligi ön tasansı bu ni
eel elkinligi de giderek azaltacaktır. Gerçekleşmesi 
muhtemel bu degişiklik, CHP'nin demokratikleşme 
mücadelesi içindeki işlevinin önemsizleşmesini daha 
da hızlandıracaktır. 

GENEL GEREKÇE 

CHp'nin taslak olarak hazırlayıp 1976 "büyük ku
rultay"ının gündemine aldıgı tüzük degişikliginin Ge
nel Gerekçesi ise şöyle açıklanıyor: 

Degişiklik gerekçesine önce "CHP tüzügü, partinin 
kuruluşundan bu yana, pek çok degişiklige ugramış
tır. Son olarak 1974 yılında yapılan tüzük kurultayın
dakiler de dahil olmak üzere bunlar, bir sistemin degi
şiklilinden daha çok, günün gereksinimlerini karşıla
yacak ölçüde kalmıştı; belli konularda yeni kurallann 
eklenmesi ile yetinilmiştir. Bu nedenle de Tüzük, ken
di içinde tutarsız hatta bazı konularda birbiriyle çe· 
Iişen kurallan bir arada banndıran bir biçim almışbr. 
Dil açısından da durum böyledir." 

"Bu nedenlerle Tüzügün belli bir sistematiRe ka· 
vuşturulması, yinelemelerden ve çelişkilerden kurta
nlması, dil açısından yalınlılın ve birliRin saelanması 
ilkesi benimsenmiştir." 

"Bütün bu nedenler, eski hükümlerin bir kısmını 
alıkoymakla birlikte, Tüzü�ün yeni baştan ele alınma
sını gerektirmiştir." şeklinde bir görüntü, asıl amacı 
gizleyici bir örtü serildikten sonra, genel gerekçe, şöy
le devam ediyor; 

"Yeni tüzügün hazırlanması sırasında Batı ülkele· 
rindeki partilerin tüzüklerinden bir çogu incelenmiş· 
tir; bazı sorunlann demokratik etkinlik içinde nasıl 
çözülebilecegi araştırılmıştır ... " 

"Demokratik sol bir partinin çalışan halkın örgüt· 
lerinden (sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatif
ler) soyutlanması olanagı yoktur. Yeni tüzük bu kuru· 
luşlarla organik baglar kurulması yollarını açmakta
dır. Bu kuruluşlarda siyasal durum alma e�i1imi ge
Iiştikçe, CHP'nin de bunlarla ilişkileri daha da yo�un
laşarak gelişecektir." 

BATı lı ULKELERIN 
SOSYAL DEMOKRAT PARTILERI 

Getirilmek istenilen yeni hükümleri e vanlmak iste
nilen hedefleri incelemeden önce, aynen aktardıgımız 
son iki paragrafa kısaca da olsa de�inmekte yarar var-
dır. , 

önce kastedilen Batı Wkeleri ve bu Wkelerdeki par
tilerin durumuna ve pratigine kısaca egilmekte yarar 
var: Söz konusu Batı ülkeleri, Isveç, Ingiltere ve Batı 
Almanya'dır. Partiler ise, bu ülkelerdeki sosyal de
mokrat partiler ve bu partilerin pratigidir. 

Bu üç Batı ülkesinın sosyal demokrat partileri de 
iktidar deneyi vermiş; hatta bunlardan biri olan lsveç
de sosyal demokrat parti 40 yıl aralıksız iktidarda ol
muştur. Bu üç ülkede de, bu partiler, aynntılarda 
tarklı uygulamalar ve deneyler geçirmiş olsalar da, 
özde doerultusu aynı ol� bir politikayı uygulayagel
mişlerdir. Bu ortak politika kalın çizgileri ile şöyle
dir: 

Hükümet (sosyal demokrat partilerin hükümeti), 
tekelci burjuvazi, sendikalar işbirlieinin oluşturdugu 
iktidar. özü bu olan politikanın yöntemi, yetki ve ka
rar insiyatifini. dar ve merkezi bir kadronun dışına 
taşırmadan; alınacak kararlara geniş kilie tabanlı kitle 
örgütlerinin yönetim kademelerini sorumlu kılmak, 
onları bu kararlann uygulanmasında destekçi kılmak
tır. 

Ingiliz ışçi Partisi, yukanda belirtmeye çalıştıgı· 
. mız politikayı digerlerine göre daha açık uygulamak

tadır. ömegin, İngiliz Avam Kamarası'nın 3S0'ye 
yakın parlamenteri vardır. Ama hükümet, 90'1 aşkın 
bakandan oluşur. Fakat karar üreten bakanlar kurulu· 
nun sayısı, bakanların toplam sayısının üçte birinden 
daha azdır. Bakanlar kuruluna 1 tanı:! Dışişleri Bakanı 

katılır. Ama Dışişleri Bakanı olarak görunenlerın sa· 
yısı 10'a yakındır. Asıl karar organı üyesi olan baka
nın dışındakilere, "bakanın mutfak kabinesi" deniı· 
mektedir. Başka bir deyişle, tekelci burjuvazinin dog· 
rudan kontrol eLti�i ve güvendiei sayısı az bir karar 
organından karar üretilir. Daha sonr-d karar, " mutfak 
kabineleri"ne götürülerek, ki lle desteei için sorumlu
lar ve kararı tabanıarına, tekelci sermaye adına uygu· 
layacaklar bulunur ve harekete geçirilir. 

Işçi sınıfını, burjuvazinin politikasının uygulamaya 
konulması sırasında hareketsiz kılabilecek durumda 
olan sendika yöneticileri, öbek öbek sözünü ettigimiz 
mutfak kabinesinin bakanları yapılarak, güdümhi bir 
politikaya araç kılınmaktadırlar. Bu uygulama, AI· 
manya'da da böyle sürdürülmektedir. Yine bu uygula· 
ma (sveç'le 40 yıl sürdürülmüştür. 

CHP. AVRUPA MODELINI 
NASI L UYGULAYACAK ? 

CHP, gerek getirdıgi yeni tüzük taslaeı ile oluştur· 
maya çahştı�ı bu "sistem"le; gerekse Türk·lş ve 
DISK 'e ilişkin olarak uyguladıeı polilika ile büyük 
burjuvazi, sendikalar, hükümet (CHP iktidarı) üçlÜSü· 
nü oluşturmaya çalışmaktadır. 

Büyük burjuvazinin hiç bir şekilde kuşkuya düş
meyecegi 21 kişilik bir kadro. Bu kadro, bir yandan 
örgütlen gelebilecek zorlamalara karşı yeni tüzügü gi· 
yotin gibi kullanacak; öte yanda, bu tüzükle, Türkiye 
büyük burjuvazisinin politikasının uygulanmasında ih
tiyaç duyulacak işçi sınıfı tabanını kontrol edebilecek 
sendikacıları, "mutfak kabinesj " nin birer üyesi, alına· 
cak kararlara birer sorumlu ve uygulama yapabilme
nin olanaklarına kavuşacaktır. 

CHP'nin bugüne kadar Türk-Iş ve DISK yöneticile
ri ile kurmaya çalıştıgı diyalogun nedeni budur. Yine 
CHP'nin yeni tüzük tasla�ının genel gerekçesinde 
belirttigi "demokratik sol bir partinin çalışan halkın 
örgütlerinden (sendikalar ... ) soyutlanması olanagı 
yoktur. Yeni tüzük, bu kuruluşlarla organik ba�lar 
kurulmasının yollarını açmaktadır. Bu kuruluşlarda, 
siyasal durum alma e�ilimi gelişlikçe, CHP'nin de 
bunlarla ilişkiler yo�unlaşarak gelişecektir." 

Bu yeni tür ilişki, yoruma gerek duyurmayacak bir 
açıklık ve kesinliktedir. TIP Genel Başkanı Behice Bo
ran'ın 3. Iı Temsilcileri Toplantısında, CHP 'dek i nite· 
liksel dönüşüm ile CHP'nin gündeme getirdiRi bu poli
tikaya DISK'i uyarlamak girişimleri hakkında yaptıtı 
uyan, yukandaki aktarmada da görüleceRi gibi, bir 
kez daha netleşmektedir. CHP, yeni tüzük tası_Iında
ki genel gerekçesi ile büyük burjuvazi, sendikalar ve 
CHP hükümeti rormülünün iskeletini, 1976 kurulla· 
yının baş gündemi yapmaktadır. 

Parti Gençlik ve Kadın Kollannın temsilcilerinin 
seçme ve seçilme haklan ellerinden alınmakla; bunun 
yerine, 39. madde ile " ... işçi, köylü, esnaf ve sanat· 
kar komiteleri ve bunlara ba�lı çalışma gruplan ku· 
rulmasını öngörmei(tedir" 

" ... bu komitelerin başkanlan, kademe kongreleri· 
ne ve tam üye olarak katılacaklan ... " hükme baklana· 
rak, imtiyaz daeıtma olanaklan önceden elde bulun· 
durulmaktadır. 

SONUÇ 

Bir yazının kapsamına sagmayacak daha bir çok 
antidemokratik hüküm ile disiplin hükümleri vardır. 
Genel Yönetim Kurulu ile Genel Başkanın parli iş· 
leyişi açısından, Padişahlardan hiçbirinin sahip ola· 
lIladl�1 kadar yetki ile teçhiz edilmiştir. Buna karşı· 
lık demokratik kuralların ya özü boşaltılmış; veya ta
mamen ortadan kaldırılmıştır. 

1976 "Büyük Kurultayı"gcnel kınıya ve bugıinkıi 
uygulayıcı ço�unluRun hareket tarıına bakıldıı!:ında 
bu yeni ve adına "sistem" denilen talila�ı, kesinleşti
recektir. 

1977 seçim yılına CHP. " sa�ın solu" olma SUrf'cin. 
de hızlı ve kesin adımlar atarak girmektedir. 

Demokraliklelime mücadelesi açısından, CHp'nin 
çok kısa bir sür(' sonra, niteliks('1 dönüşümünü huku· 
kcn de tescil edece�i gNçeRi.  elbf'Lte talihsiı.lik olarak 
Türkiye demokratikleşme mücadel(' tarihinf' yaı.ıla· 
caktır. CHP'ye demokratikleşme mücadelesi a�ı .. ın· 
dan öncülük, demokrasi açısıdan garanti gözü ilc bil· 
kan ilericiler, demokratlar ile geçmişte sosyalist han'· 
keti bir ucundan tulan v(' "sosyalistler" , gcrı'k(:('ll'ri 
ne olursa olı;un, er veya gf'ç, gerçeRin sert yu"-u ih· 
knrşılaşıp, demokrasi miicad{'lcıoinin biricik tt'IlWI 
güciinün işçi sınıfı ve onun öz partisi oldu�unu kıı 
gınlıklarına, kendilerini dışlamış görmelerirıl' ra!:!:IıII'1ı 
kabul edeceklerdir. 

işlevini belirleyen 
agırhe-ıdır" sözü ışıgın

olunursa; CHP'nin bugün 
degişikligi ön tasansı bu ni
azaltacaktır. Gerçekleşmesi 

CHP'nin demokratikleşme 
önemsizleşmesini daha 

GEREKÇE 

hazırlayıp 1976 "büyük ku
tüzük degişikliginin Ge

açıklanıyor: 
"CHP tüzügü, partinin 

degişiklige ugramış
yapılan tüzük kurultayın
bunlar, bir sistemin degi

eksinimlerini karşıla
konularda yeni kurallann 

nedenle de Tüzük, ken
hatta bazı konularda birbiriyle çe· 

bir biçim almışbr. 

bir sistematiRe ka· 
çelişkilerden kurta

birliRin saelanması 

hükümlerin bir kısmını 
yeni baştan ele alınma

görüntü, asıl amacı 
genel gerekçe, şöy

Getirilmek istenilen yeni hükümleri e vanlmak iste
nilen hedefleri incelemeden önce, aynen aktardıgımız 
son iki paragrafa kısaca da olsa de�inmekte yarar var-
dır. , 

önce kastedilen Batı Wkeleri ve bu Wkelerdeki par
tilerin durumuna ve pratigine kısaca egilmekte yarar 
var: Söz konusu Batı ülkeleri, Isveç, Ingiltere ve Batı 
Almanya'dır. Partiler ise, bu ülkelerdeki sosyal de
mokrat partiler ve bu partilerin pratigidir. 

Bu üç Batı ülkesinın sosyal demokrat partileri de 
iktidar deneyi vermiş; hatta bunlardan biri olan lsveç
de sosyal demokrat parti 40 yıl aralıksız iktidarda ol
muştur. Bu üç ülkede de, bu partiler, aynntılarda 
tarklı uygulamalar ve deneyler geçirmiş olsalar da, 
özde doerultusu aynı ol� bir politikayı uygulayagel
mişlerdir. Bu ortak politika kalın çizgileri ile şöyle
dir: 

Hükümet (sosyal demokrat partilerin hükümeti), 
tekelci burjuvazi, sendikalar işbirlieinin oluşturdugu 
iktidar. özü bu olan politikanın yöntemi, yetki ve ka
rar insiyatifini. dar ve merkezi bir kadronun dışına 
taşırmadan; alınacak kararlara geniş kilie tabanlı kitle 
örgütlerinin yönetim kademelerini sorumlu kılmak, 
onları bu kararlann uygulanmasında destekçi kılmak
tır. 

Ingiliz ışçi Partisi, yukanda belirtmeye çalıştıgı· 
. mız politikayı digerlerine göre daha açık uygulamak

tadır. ömegin, İngiliz Avam Kamarası'nın 3S0'ye 
yakın parlamenteri vardır. Ama hükümet, 90'1 aşkın 
bakandan oluşur. Fakat karar üreten bakanlar kurulu· 
nun sayısı, bakanların toplam sayısının üçte birinden 
daha azdır. Bakanlar kuruluna 1 tanı:! Dışişleri Bakanı 

tiyaç duyulacak işçi sınıfı 
sendikacıları, "mutfak kabinesj " n" nin birer 
cak kararlara birer sorumlu ve uygulama 
nin olanaklarına kavuşacaktır. 

CHP'nin bugüne kadar Türk-Iş ve DISK 
ri ile kurmaya çalıştıgı diyalogun nedeni 
CHP'nin yeni tüzük tasla�ının genel 
belirttigi "demokratik sol bir partinin 
örgütlerinden (sendikalar ... ) soyutlanması 
yoktur. Yeni tüzük, bu kuruluşlarla organik 
kurulmasının yollarını açmaktadır. Bu 
siyasal durum alma e�ilimi gelişlikçe, CHP'nin 
bunlarla ilişkiler yo�unlaşarak gelişecektir." 

Bu yeni tür ilişki, yoruma gerek duyurmayacak 
açıklık ve kesinliktedir. TIP Genel Başkanı 
ran'ın 3. Iı Temsilcileri Toplantısında, 
liksel dönüşüm ile CHP'nin gündeme getirdiRi 
tikaya DISK'i uyarlamak girişimleri hakkında 
uyan, yukandaki aktarmada da görüleceRi gibi, bir 
kez daha netleşmektedir. CHP, yeni tüzük 
ki genel gerekçesi ile büyük burjuvazi, 
CHP hükümeti rormülünün iskeletini, 
yının baş gündemi yapmaktadır. 

Parti Gençlik ve Kadın Kollannın 
seçme ve seçilme haklan ellerinden alınmakla; 
yerine, 39. madde ile " ... işçi, köylü, 
kar komiteleri ve bunlara ba�lı çalışma 
rulmasını öngörmei(tedir" 

" ... bu komitelerin başkanlan, kademe 
ne ve tam üye olarak katılacaklan ... " hükme 
rak, imtiyaz daeıtma olanaklan önceden elde 
durulmaktadır. 

SONUÇ 

Bir yazının kapsamına sagmayacak 
antidemokratik hüküm ile disiplin hükümleri 
Genel Yönetim Kurulu ile Genel Başkanın 
leyişi açısından, Padişahlardan hiçbirinin 
lIladl�1 kadar yetki ile teçhiz edilmiştir. 
lık demokratik kuralların ya özü boşaltılmış; 
mamen ortadan kaldırılmıştır. 

1976 "Büyük Kurultayı"gcnel kınıya 
uygulayıcı ço�unluRun hareket tarıına 
bu yeni ve adına "sistem" denilen talila�ı, 
recektir. 

1977 seçim yılına CHP. " s" sa�ın solu" 
de hızlı ve kesin adımlar atarak girmektedir. 

Demokraliklelime mücadelesi açısından, 
çok kısa bir sür(' sonra, niteliks('1 dönüşümünü 
kcn de tescil edece�i gNçeRi.  elbf'Lte talihsiı.lik 
Türkiye demokratikleşme mücadel(' tari
caktır. CHP'ye demokratikleşme mücadelesi 
dan öncülük, demokrasi açısıdan garanti 
kan ilericiler, demokratlar ile geçmişte sosyalist 
keti bir ucundan tulan v(' "sosyalistle
ne olursa olı;un, er veya gf'ç, gerçeRin 
knrşılaşıp, demokrasi miicad{'miicad{'miicad{ lcıoinin 



GÜLTEPE'DE NELER OLUYOR ? 
Geçtieimiz harta içinde Gültepe bele

diyesi işçilerinin yürüyüşüne deRindik. 
Yürüyüş başan ile sonuçlanmış, herhan
gi bir kışkırtmaya olanak tanınmadan, 
olaysız sona ennişti. 

Yürüyüş, türlü olaylmn oluşturduRu 

birikimin ürünü idi ve bu aşamaya iL
ginç gelişmelerden sonra gelinmişti. 

Gerçekte Gültepe'li emekçilerin üs
tünde oynanan oyunlar çok yönlü, yapı" 
lan hesaplar çok incelikti idi. 

Olayın ilk akla gelen ve kitlelere du-

Işçi SıNıFı tuZLA POLITIZE OLUYOR 

DİSK İLKELERİNI 
ÇICNEMEK ıÇİN 
YARGı İLKELERİ DE 
ÇiCNENİYOR 

DISK nkeleri�e dayanan sınır sendi
kacılıeını tecrit çabalan, bu ueurda yar
gı kararlarının da uygulanmaması biçi
mine dönü,üyor. Sınıf sendikacılıRının 
bir yandan burjuvaziye ve onun iktIda
nna, dieer yandan da ilerici sendikal ha
reketi 90zlaştınna amacındakilere karşı 
mücadelesi, her iki kesimde de direnişle 
karşılanıyor. Işçi sınıfının yasalara da 
geçinneyi başardı!!ı, tabanın söz ve ka
rar sahibi olması ilkesinin uygulatılma· 
masına karşı bu yasa hükümlerini koru
yan yargı kararlan, gerekırse çlRnenlyor. 

yanayaş · 2 KASIM 1976 · L O  

BIR: MC'NIN UYGULAMASI 

Son örnekten başlayalım. örnek, 
SosyaJ Sigortalar Kurumu müdürler 
kurulundaki uygulamayla ilgili. SSK mü
dürler kuruluna, Işçilerin ve çalışanlann 
oyuyla, yanı "söz ve karar sahibi olma· 
sıyla" seçilen Sosyal-Iş Genel Başkanı 
Özcan Kesgeç'in kurulun dışına çıka· 
nlması için burjuvazi harekete geçiyor. 
Burjuvazinin Ilk girişimi, Kesgeç'In "sü
resi doldueu gerekçesi" ile 
uzaklaştınlmak istenmesi biçiminde or-

yurulan yönü kuşkusuz işçilerin üç ay
dır ücretlerini aıamamalan idi. Gerçek

.ten de GWtepe'li işçiler tüm üç aydır 
çalıştıklan halde ücretlerini alamamak
tadıriar. MC Iktidannın CHP'li belediye
ler üzerine uyguladıeı ambargo, Gülte-

taya çıkıyor. Ancak bu uygulama, Oı· 
nıştay 12. Dairesinin karanyla bozulu· 
yor_ Burjuvazi, yasalann gereRinin yapıt
masıyla "ilgili" deRil. Burjuvazi, işçi 
sınıfındaki ileri bilinçlenmenin, sendika
cıhktakl sosyalist çizginin kendi kurum
lanna yansımamasıyla ilgili. Danı,tay 
karannı uygulamaması gerekiyor_ Ancak" 
uygulamanıanın gerekçesi, burjuvazinin 
amacını ortaya çıkarıyor. Şöyle: Sosyaı 
Güvenlik Bakanı AP'li Mahir Ablum, 
Kesgeç'in Türkiye ışçi Partili olması 
gerekçesiyle, müdürler kuruluna kabul 
edilmeyeceRini açıklıyor. Oysa, işçilerin 
oylarıyla yönetime gelmiş bir işçi lide
rinin bir siyasal partiye üye olmasının, 
müdürler kurulu üyeliRi ile çelişmediRi 
biliniyor. Böylece, müdürler kurulunda· 
ki asıl operasyonun, Işçi sınıfındaki sos
yalist bllinçlenmenin ve sınır sendikacılı
Rının tasnyesini amaçladıRı da �a Çı
kıyor. DISK ilkelerini geriletme çaba· 
sının, yargı ilkelerini de çlRnemeye dö
nüşmesini somutluyor. 

IKI: DISK OST YöNETIMININ 
UYGULAMASI 

Sorun burada tamamlanmıyor. 
örnekler de tamamlanmıyor. Ilerici sen
dikal hareketi yozlaştırma girişimlerinde 
yeni bir boyut kazanıyor. Yeni paralel
likler ortaya çıkıyor. Ikinci örnek bura· 
da ortaya çıkıyor. Bu, Sosyal-Iş 'in DISK 
üyesi sayılmaması girişimlerlYlf> ilgilı' Bu 
ilgi daha önce Yürüyüş'te �::ctl1dı. Sos
yaı-Iş'i DISK üyesi saymamanın, DISK 
dışındaki sosyal demokrat sendikatara 
DISK'e çal n ışılının yakılması anlamı· 

pe'de de kendisini göstenniş, iller ban
kasından gelen paranın arkası kesilince, 
Gül tepe belediyesi işçilerinin işvereni, 
belediye Başkanı Aydın Erten, ücret 
ödeyemez duruma düşmüştü. Rakamlara 
şöyle bir göz ıtalım. 

AYNI BELEDIYE OYUNU 

Bir önceki AP'li belediye yönetimin
den görevi devir alırken CHP'liIer 7.791. 
908,66 TL 'sıda borç devir almışlardı. 
Bu zaten belediye yönetimi için bir de
zavantaj oluşturuyordu. 1IIer Bankau ise 
belediye ımırian içinde oturanlan 38. 
000 kı,i diye diişünmiiş. gerçelin çok 
altında olmasına ralrnen hesabı bu ra
kam üzerinden yaparak Gültepe beledi· 
yesine 554.000 TL Si tutannda bir yu· 
dım yapmayı öngürmüştü. Bu paranın 
300_000 TL ii alınan Fiat olobÜllerinin 
taksidi olarak öz·Kollektif ,irketine 
ödenip geri kalan 254.000 TL'smın bele. 
diyeye gönderilmesi gerekirdi. oyu. yal
nızca 6.8.1976 tarihinde 199.975 TL'" 
tutannda bir ödeme yapılmı" ondan 
sonra üç ay boyunca ses çıkmamıştı. 
Tabii belediye de işçilerine ücret öde-
yemez duruma diLtmüşlü. Bu, MC nin 
Gü1tepe'lilere oyunu idi. Hep bildilimiz 
partizanca uygulamalardan biri daha. 
Gerçekten ilerici belediyeler için ber· 
hangi bir yaptınm gücü yok, ama bu ni
telikli olmayan belediyeler için durum 
biraz daha farklı. 

BELEDIYE YöNETIMI 
NE YAPMAK IsTIYOR? 

Kıuc:a beledIye yönetimIne babhaı. 
BeJedjye bqlwıı CHP11. Bır d&ıem 

na geldılı belirtildI. Buna ...... Sooyal· 
ı,'in ıoıyalist sorumlululunun örneklerı 
verlIdi. Sosyalist sorumlululun bır "' ... 
II fÖyle belirtildi: "DISK'In oIalanüolü 
genel kuruluna Sosyal,I,'in çatnımayı" 
.... demokntlk hakkının kullandınıma· 
miLL anlamına pUyor. Aldaı ödenmni 
dahil tüm vecibel.rin! yerine I"tiren 
Sosyal·ı,'in DISK olalaniillü ıonel 
kuruluna katılabilmesi için yarJ! 01110-
ların. baŞvunnul, yine sorumlululunun 
ge .. li olacaktır." (yürüyü,. S. 80). 

Sorumlulutun ge .. ıı ,öyle yerıne 
getlrilmi,tI : Sosyal.l, yargı oııanlanna 
ba,vurdu ve Bakırköy 2. AslIye Hukuk 
Hakimlili 19 Ekim 1976 tarih te 1976/ 
291 esas sayıb karuı Ile Sosyal·l'in 
DISK üyeiilinden düştülü yolundaki 
uygulama hakkında tedbir karan verdı' 
Kararı tarafları teblll edildi. 

Daha sonra olanlar biliniyor. özeüe 
şöyle: Sosyal-Iş delegeleri, ellerindeki 
mahkemekararınıraRmen, DISK olılın
üstü genel kuruluna sokulmuyor. DISK 
Hukuk Bürosu üyelerinin lehte görüşleri 
hiçe sayılarak, genel sekreter yardımcısı 
Aydın Meriç araCllllıyla delegelerin 
kongreye katılmalan engelleniyor. Sos
yaı.lş Genel Başkanı Kesgeç olayı şöyle 
delerlendiriyor: "Başta MC olmak üzere 
tüm gerici faşist güçlerin Işçi sınırının 
ilerici sendikal hareketi olın DISK bü
tünlüRüne saldınlannı yönelttili bir 
dönemdeylz. Sosyalist sorumlululumuı, 
bu konudaki mücadelemizi örgütümüz 
içinde vermeyi gerektirmektedir. Bu mü
cadele, DISK'I yok etme ve çizgisinden 
saptırmaya karşı verdilimiz mücadele
den ayrılamaz. Bu sorunu kendı lçlmiz-
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CHP'den Ihraç edilip, sonradan Ecevit 
tarafından attedlldikleri söylenen ve 
yeniden partiye alınmalan beklenen bir
kaç kişiden biri. İlerici tanınan Aydın 
Erten. Belediye başkan vekili Demok
ratik Partili, ama AP'ye yakın. Encümen 
üyeleri ise M'Ii. Bir de sendikacılar var. 
CHP'li "sosyal demokrat" kişiler. ör
nekse, Genel-Iş 3 nolu şube başkanı 
Mehmet Dinç ve organizatör Ali özar
kalıoRlu. Bir de işçiler. 200'ü aşlun poli
tize olmuş bilinçli, ilerici işçi. 

İşte bu ortamda gelişen olaylar ay
nen tutucu bir işverenin iş yerinde cere
yan eden olaylan andınyor. 

Bugün Gültepe'de ayncalıkh işçiler 
vardır. DiRer işçiler üç aydır ücret ala
mazlarken, verdikleri avans dilekçeleri 
haslr alb edilirken, 4000 TL borcu ol
du� balde 6000 TL daha avans 
çekenler vardır. 

Aşiret tarklılıklan abarbhp şoven bir 
politika güdülerek işçileri bölmek, 
bütünleşmelerini önlemek, işçiyi işçi ar
kadaşına ihbar ettinnek çabalan vardır. 

lşverene yakın olduklan için diRer· 
işçilere basIÔ yapmaya, saygısızca dav
ranmaya kendilerinde hak gören küçük 
yöneticiler vardır. 

Işyeri ile ilgili olmadıRı halde munta
zaman ücret alan attbee4er; mesai yap
mıdıtı halde günde üç saat tazla mesai 
ücreti alan memurlar vardır. 

ışveren ile kolkola tezgahlar hazırla
yan onun sözünden çıkmayan önünde 
el pençe divan duran sendika yönetici
leri, toplu sözleşmede ortada olmadı
Rı halde, seçilmeyip tepeden inme ata
nan işçi temsilcileri vardır. 

Iş yerinde bannan, kendilerine karate 
çabşmalan için yer, bildirileri için teksir 
makinası, yolculuklan için araba verilen 
Maocular vud.ır. 

1 Mayıs için S06yalistler tarafından 
hazırlanıp b .. �malt istenen bildiriyi bas· 
mak istemedili gibi, bir de tasiaRı yırt. 
maya kallaf&D sözde ilericiler vardır. 

Kaçak evyaptınrkenyakalanan emesi 
blın1ar wrilen büyük cezalan içeren 
ama uygulanmayan fen i,leri kararlan 
vardır. 

de ve DISK bütünlütü gözden kaçıru· 
ıııabtzın çöZecotu." 

NEREDE BIlTUNLEŞIYORLAR? 

Olaylar, yoruma gerek bırakmıyor. 
Ancak, burjuvazinin DISK'i yok etme
ye ve parçalamaya yönelik glriılminl ta· 
mamlayan dJler girişimleri vurguluyor. 

GREY KIRICILlGI 

Daha da kötüsü vardır. 
Genel Grevi en iyi götüren işyerlerin

den 6ir tanesi Gültepe Belediyesi ldL. 
Sendikacılan bir evde saklandıklan, tem
silcileri "ben cumartesi pazarları gel
mem" diyerek iş yerine terk ettikleri 
halde, işverenleri zor kullanarak grevi kı· 
rana kadar inanç la götünnüşlerdi müca· 
delelerini. 

Bütün belediye işçileri ve otobüsler 
grevde iken ve ilerici Gültepe halkı bu 
eyleme saygı gösterirken grevin 4. günü 
iş yerine gelen işveren kendi politik Çı
karlan için grevci işçiler ile tartışır ve 
partisinin ızmir'deki kongresine götürül
mek üzere üç arabayı şoförleri ile birlik
te çıkanp parti namalan ile donatatak 
şehirde dolaştınr. Genel grev sonrasında 
yanlız temsilciler istendlRi halde bir liste 
hazırlanarak ıyncalıkh işçilerin dışın� 
dakiler teker teker savcılıRa gönderilir, 
Ifadeleri alınmak üzere. 

Bu grev kıncllıRıdır. 
Birde grev engellemesi vardır. Oç ay

dır ücret alamayan belediye işçilerinin 
grev hakkı çoktan doRmuştur. Işçiler 
oybirliRi ile greve çıkma katan alırlar. 
Oysa işveren grevi istememektedir. Sen
dikacılarla toplanılır. Pasif eylemler 
düşünülür. Bu, işverenin işine gelmek
tedir; ilerici tanınan başkan iyice yıldız· 
laşacaktır. Nitekim ateşli konuşmalar 
yapılır, işçilerin grevi istemediRi söylenI
lir. Bir işçi kalkar ve grevin gereklilik 
olduRunu ancak bu türlü bir çözümün 
sonuca ulaşacaRını söyler. 

Sosyalistler Gültepe'de çoRunlukta· 
dırlar ve yönetime baskı yapmaktadır
lar. Tabii yönetim de onlara. AP'U en
cümen üyeleri gereken yardımı saRlarna 
karşılıRında hazırladıklan listede bulu
nan 58 kişinin işyerinden uzaklaştını· 
masını istemektedirler. Işveren ise teker 
teker işçileri çaRınp pasifize etmenin 
yoUannı aramakta, pasifize edemeyecek
lerini ise açıktan açıla tehdit etmekte
dir. 

Artık grev gündemdedir. Grev Gül
tepe'de çoktan beri bır hak olmuştur .... 

Bu da, DISK'I sınır sendikacılılı Ilkele· 
rinden saptırmak Için, sınıf sendikacı
bRı ilkelerini hayata geçirenlerin etkisiz
leştirilmesı girişimlerinde somutlap.ıyor. 
Burjuvazinin, DISK'i ilkelerinden ve sı
mf sendikacılıRIndan saptınna çabası, sı
nıf sendikacılıRını DISK'in dışına atma, 
DISK'i parçalama çabasıyla bütünlilk ka
zanıyor. 

"OST YONETIMIN KAltARLARI DIKKATI çEKIYORı" 

CH P iZM i R  
Ö RG ÜTÜ 

CHP'DE YAYGIN BIR KANAAT VARDıR. OLAN BITEN
DEN ECEVIT'IN HABERI OLMADlGI SANıLIR. BU KEZ 
DE ÖYLE OLDU' SANıLDI KI ECEVlT KONGREDE 
OLJ\NLARI DUYARSA KONGRE SONUÇLARI ONAY
LANMAZ, BU UMUTLAR, HERZAMANKI GIBI BOŞA 
ÇıKTı. 

VEDA T PEKEL 

CHP'de bir süredir gözlemlenen ihraçların, istifaları", kongre oyunlvı
nın en yoğun biçimde yer aldığı illerde" biri de ızmir. Ege'de genç ve dina
mik unsurlardan oluşan önemli bir potansiyel var CHP 'ni" tlbanında. Bu u.� 
ban CHP Merkez Yönetiminden bir hayli ilerde. Oldukça dağınık görünen bu 
potanSiyeli olabildiğince Süleyman Genç, Ali Rı� Bodur ve Aydın Erten gö
türüyor, Bodur ve Erten CHP'den ihraç edildiler. Ih�ç nedenleri M'Uında 
1977 seçimleri için muhtemel rakipleri saf dışı etme hesapları önemli bir yer 
tutuyor. Gültepe Belediye Başkanı olan Erten, gerekbelediyeninkendi sorun
ları ve gerekse CHP 'ye yeniden dönebilmek amacıyle kendi kendini inkin. va
ran davranışlara girişmiş görünüyor. Bu davr.ınışliiII doğal ol�k. bir takım 
tepkileri de beraberinde getiriyor. 

CHP Iİ örgütündeki kaynaşma önce Iı Gençlik Kolları Kongresinde su 
yüzüne çıktı. ünlü "raporcu" Zeki Alçın kendi açtığı kongreyi, Alev Coşku
nun verdiği akla uyarak yanda kesti. Kongre sırasında Maocular CHP merkez 
takımına aktif destek sundular_ Alçın kendilerinden yana deleseleri a�k po
lis kordonu altındaki Iı Merkezinde yeni bir kongre topladı. Bu konsreye 
muhalefetin delegeleri sokulmıdılar. 

CHP'der yaygın bir karıut Volrdır. Olan bitenden Ecevit'in haberi olr,tI· 
dıAı sanılır. Bu kez de öyle oldu. Sanıldı ki Ecevit kongrede olanları duyiU"Y., 
,,"ongre sonuçlan onaylanmaz. Bu umutlar, herurt'W1ki gibi boJi. çıktı. 

K-arşıyaka ve Merkez Ilçe kongreleri çeşitli ayak oyunları, �hlMa b
dar siren çalışmalarla delege iptalleri sonucunda yapıldı. Genel Merkeze mu� 
halif gibi görünen Baykal ekibi, tercih yapmak zorunda bldlAında senet mer· 
kez ekibine yanaşıverdi. 

CHP lı Kongresi 19 Eylül'de yapıldı, Merkez takımı tam kadro ızmir'. 
deydi. Alev Coşkun, AI;.Topuz, Cahiı Koy ... , YLik>eL Çokmur, CoJku� Karo· 
gözoğlu ve Turan GUneş. Kongre öncesi çalışmılar sanayici Necdet Göktepe'
nin Alsancak Birinci Kordon'daki bürosunda yürütüldU. Bu arada ünlO "siyah 
teyp" olayı meydana geldi. Iı başkanlığına ayrı ayn adaylıklannı koyan Sedat 
Akman ve Ekrem Bulgun Ecevit tanfın�an Ankan'ya çağnlank uzla,tınldı
lar. Son ana. kadar Ekrem Bulgun'un listesinde bulunan ve dahi önce Ecevit 
tanfından onaylandığı söyltmen Genel.lş üyesi bir delegenin adı Ecevit'in bı� 
limatı uyarınca listeden çıkanldı. 

Işçilerin giriştiği genel direniş sırasında, işçileri işten atrNIkla. tehdit 
ederek grev kıncılığı yapan belediye başkanı IhSiln Alyanak kongrede protes
tolarla karşılandI. Salonda yeryer "Faşist Belediye Başkanı Alyanak" dövizle
ri görülüyordu. Protestoların artması üzerine Divan Başkanı kongre glonu"" 
toplum polisi çağırdı ve kongre öyle tamamlanabildi. 

Yeni lı Yönetim kurulunun yapısı da bir hayli ilginç. I ı  Başkanı Ekrem 
Bulgun bir sanayici. Ece Kazan Fabrikasının sahibi ve Efes Pilsen ile Pınar Süt 
Fabrikalarının ortağı. Iı sekreteri Sedat Akman�oktor ve Ecevit'in aile dostu. 
Necdet Göktepe'nin Akman tarafından Ecevit'e ıanıştınldığı söylenir. Necdet 
Göktepe, Göktepe Plastik Su Boruları Sanayii'nin sahibi. Aynı zarNInda I ı  
Başkanının sahibi bulunduğu Ece Kazan fabrikasının da ortağı. Göktepe CHP' 
nin perde arkası kurmaylarından. Daha önce DISK'e bağlı Lastik-Iş sendikası
nın yetkili bulunduğu Göktepe'de şimdi Kauçuk-Iş var. Bu sendika değiştir· 
me işinde Necdet Göktepe'nin katkısını öğrenmek mümkün olmadı. Ama 
böyle bir şeye üzülmediği muhakkak. Iı Kadın Kolları temsilcisi Rebap Gtrel. 
Tütün ihracatçılığı yapan, dökümhanesi, tavuk çiftliği bulunan çok zengin bir 
ailenin gelini. 

CHP ızmir Iı örgUtUndeki çalkantılar l ı  kongresinden sonrı durulmuş gi
bi görUlüyor. Bu durulmayı fırtına öncesi sessizlije benzetrnek mUmkün. Şim
di herkes kurultayı bekliyor. Bekleme süresinin 1977 seçimlerine kadar uz.a· 
tanlar da var. Bunlar özellikle " CHP'li olmayan CHP'liler." Bu durumda olan
lar, CHP'de umut bajladıklan ne varsa birer birer yıkıldıjını görüyorlar. Çok 
geçmeden demokrasi mUcıdelesinin devredilemiyecejini de görecekler ye öğ· 
renecekler. 
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tezgahlar hazırla
çıkmayan önünde 

yönetici
sözleşmede ortada olmadı

inme ata

ilerine karate 
için teksir 

araba verilen 

tarafından 
bildiriyi bas· 
tasiaRı yırt. 

vardır. 
yaptınrkenyakalanan emesi 

büyük cezalan içeren 
ri kararlan 

gözden kaçıru· 

BIlTUNLEŞIYORLAR? 

bırakmıyor. 
yok etme

glriılminl ta· 
vurguluyor. 

laşacaktır. Nitekim ateşli konuşmalar 
yapılır, işçilerin grevi istemediRi söylenI
lir. Bir işçi kalkar ve grevin gereklilik 
olduRunu ancak bu türlü bir çözümün 
sonuca ulaşacaRını söyler. 

Sosyalistler Gültepe'de çoRunlukta· 
dırlar ve yönetime baskı yapmaktadır
lar. Tabii yönetim de onlara. AP'U en
cümen üyeleri gereken yardımı saRlarna 
karşılıRında hazırladıklan listede bulu
nan 58 kişinin işyerinden uzaklaştını· 
masını istemektedirler. Işveren ise teker 
teker işçileri çaRınp pasifize etmenin 
yoUannı aramakta, pasifize edemeyecek
lerini ise açıktan açıla tehdit etmekte
dir. 

Artık grev gündemdedir. Grev Gül
tepe'de çoktan beri bır hak olmuştur .... 

Bu da, DISK'I sınır sendikacılılı Ilkele· 
rinden saptırmak Için, sınıf sendikacı
bRı ilkelerini hayata geçirenlerin etkisiz
leştirilmesı girişimlerinde somutlap.ıyor. 
Burjuvazinin, DISK'i ilkelerinden ve sı
mf sendikacılıRIndan saptınna çabası, sı
nıf sendikacılıRını DISK'in dışına atma, 
DISK'i parçalama çabasıyla bütünlilk ka
zanıyor. 

mik unsurlardan oluşan önemli bir potansiyel var CHP 'ni" 
ban CHP Merkez Yönetiminden bir hayli ilerde. Oldukça dağınık 
potanSiyeli olabildiğince Süleyman Genç, Ali Rı� Bodur ve 
türüyor, Bodur ve Erten CHP'den ihraç edildiler. Ih�ç nedenleri 
1977 seçimleri için muhtemel rakipleri saf dışı etme hesapları 
tutuyor. Gültepe Belediye Başkanı olan Erten, gerekbelediyeninkendi 
ları ve gerekse CHP 'ye yeniden dönebilmek amacıyle kendi 
ran davranışlara girişmiş görünüyor. Bu davr.ınışliiII doğal 
tepkileri de beraberinde getiriyor. 

CHP Iİ örgütündeki kaynaşma önce Iı Gençlik Kolları 
yüzüne çıktı. ünlü "raporcu" Zeki Alçın kendi açtığı kongre
nun verdiği akla uyarak yanda kesti. Kongre sırasında Maocular 
takımına aktif destek sundular_ Alçın kendilerinden yana deleseleri 
lis kordonu altındaki Iı Merkezinde yeni bir kongre topladı. 
muhalefetin muhalefetin muhalef delegeleri sokulmıdılar. 

CHP'der CHP'der CHP'de yaygın bir karıut Volrdır. Olan bitenden Ecevit'in 
dıAı sanılır. Bu kez de öyle oldu. Sanıldı ki Ecevit kongrede olanları 
,,"ongre sonuçlan onaylanmaz. Bu umutlar, herurt'W1ki gibi 

K-arşıyaka ve Merkez Ilçe kongreleri çeşitli ayak oyunları, 
dar siren çalışmalarla delege iptalleri sonucunda yapıldı. Genel 
halif gibi görünen Baykal ekibi, tercih yapmak zorunda bldlAında 
kez ekibine yanaşıverdi. 

CHP lı Kongresi 19 Eylül'de yapıldı, Merkez takımı 
deydi. Alev Coşkun, AI;.Topuz, Cahiı Koy ... , YLik>eL Çokmur, 
gözoğlu ve Turan GUneş. Kongre öncesi çalışmılar sanayici 
nin Alsancak Birinci Kordon'daki bürosunda yürütüldU. Bu 
teyp" olayı meydana geldi. Iı başkanlığına ayrı ayn adaylıklannı 
Akman ve Ekrem Bulgun Ecevit tanfın�an Ankan'ya çağnlank 
lar. Son ana. kadar Ekrem Bulgun'un listesinde bulunan ve 
tanfından onaylandığı söyltmen Genel.lş üyesi bir delegenin 
limatı uyarınca listeden çıkanldı. 

Işçilerin giriştiği genel direniş sırasında, işçileri işten 
ederek grev kıncılığı yapan belediye başkanı IhSiln Alyanak kongrede 
tolarla karşılandI. Salonda yeryer "Faşist Belediye Başkanı Alyanak" 
ri görülüyordu. Protestoların artması üzerine Divan Başkanı 
toplum polisi çağırdı ve kongre öyle tamamlanabildi. 

Yeni lı Yönetim kurulunun yapısı da bir hayli ilginç. 
Bulgun bir sanayici. Ece Kazan Fabrikasının sahibi ve Efes Pilsen 
Fabrikalarının ortağı. Iı sekreteri Sedat Akman�oktor ve Ecevit'in 
Necdet Göktepe'nin Akman tarafından Ecevit'e ıanıştınldığı 
Göktepe, Göktepe Plastik Su Boruları Sanayii'nin sahibi. 
Başkanının sahibi bulunduğu Ece Kazan fabrikasının da ortağı. 
nin perde arkası kurmaylarından. Daha önce DISK'e bağlı Lastik-Iş 
nın yetkili bulunduğu Göktepe'de şimdi Kauçuk-Iş var. Bu 
me işinde Necdet Göktepe'nin katkısını öğrenmek mümkün 
böyle bir şeye üzülmediği muhakkak. Iı Kadın Kolları temsilcisi 
Tütün ihracatçılığı yapan, dökümhanesi, tavuk çiftliği bulunan 
ailenin gelini. 

CHP ızmir Iı örgUtUndeki çalkantılar l ı  kongresinden sonrı 
bi görUlüyor. Bu durulmayı fırtına öncesi sessizlije benzetrnek 
di herkes kurultayı bekliyor. Bekleme süresinin 1977 seçimlerine kadar 
tanlar da var. Bunlar özellikle " C" CHP'li olmayan CHP'liler." Bu 



GÜNEYDE SARI SENDİKA 
• 

ÇEMBERI KıRıLıYOR 
"Bizim işyerimizde, grev, direniş ol

maz" 
Sabancı Holding yöneticileri bir za

manlar gerine gerine söylerlerdi bunu. 
Sabancı Holding, düşük ücretli işçilerin 
sırtından büyümüştü. Çukurova 'ya 
hakim san sendikalarla yaptıklan işbirli-
2i sayesinde emindi herşeyden. Bo�az 
tokluRuna işçi çalıştınhyordu. üstelik 
"grev, direniş ralan da olmuyordu." 

Ancak, Çukurova'da de�işiyor. Pat
ron san sendika işbirliRinin ördü�ü\çem
ber, bölgede kınlıyor artık. Sabancı Hol
ding, ilk ciddi darbeyi MARSA 'da aldı. 
Toplu iş sözleşmesinde uyuşmaz1l�a gi
dilmesi sonucu, grevle karşılaştı. Sonun
da, DİSK'e ba�lı Gıda-İş Sendikasının 
taleplerini yerine getinnek zorunda kal
dı. AIkasından PLASSA darbesi geldi. 
Plassa'da yetkiyi Lastik.lş Sendikası ai· 
dı. Lastlk-Iş'in Mersin'deki Plassa grevi 
halen sürüyor. 

TABANıN ITICI GUCU 

Sabancı Holding'i bugünlerde bir de 
SASA işyeri rahatsız ediyor. 

SASA, Mersin yolu üzerinde kurulu. 
Holding'in en önemli işyerlerinden biri. 
Yaklaşık 2300 işçi çalışıyor SASA'da. 
Suni, sentetik elyat üreten SASA 'da yet
ki, daha önceleri Türk.lş'e batlı Teksl! 
Sendikasmındı. Geçen yıl, işyerinin 
hallı bulundulu üretim kolu delişti. 
ı,yeri "petrol ve kimya işkolu"nda yer 
aıdı. Bunun üzerine, gitti Teksir, geldJ 
Petroı-ış. Her ikisi de Türk-İş'e baRlı. 

Ancak Petroı-ış 'in yerel yöneticileri, 
bu sendika Türk-İş'e balh olmasına raR
men, patronlann bildikleri san sendika
cılara hiç mi hiç benzememektedir. 

ışkolundaki delişiklikten hemen 
sonra, tabanın çıkarlan doRrultusunda 
hareket eden yöneticiler, toplu iş söz. 
leşmesine ek bir protokol koydurdular. 
Ocret zammı, sosyal ve ekonomik hak
lar saRiandı. Iş yasasında yer alan anti
demokratik 17. maddenin uygulamasına 
sınırlamalar getirildi. 

Bütün bunlar, sendikalanna sahip Çı
karak, san yöneticileri lşba.şından uzak
laştıran. tabanın girişimleri sayesinde eL
de edilmiştı' Ancak, işçiler arasında tu· 
tunamayıp birer sarra gibi dışan abIan
Iann oyunlan da bitmemişti. 

PATRONLAR KORKUYOR 

Petrol-İş'in yetkisi SASA'nın dışında 
500 işçinin ÇallŞtı�1 MNS ve 70 işçinin 
çalıştı�ı Mutlu Akü'de de yetkisi bulun· 
maktadır. Yaklaşık 3 bin işçinin ilerici
devrimci yöneticileri ile patronlan sı· 
kıştırması, karşı tedbirler almaya yönel
tecektir onları. 

İşçi tabanında tutunamayan eski yö
neticiler, işverenle ilişkilerini yo�unlaş
tırarak, patronların kurtuluş yolu olarak 
gördüRü işçi kıyımı harekatına yardım· 
cı olmaktadırlar. 

SASA kıyımı, işyeri temsilcisi Sara 
Akgiil'ün işten atılması ile başladı. 

Daha sonra DGM 'ne karşı direniş so· 
runu gündeme geldi. 

Petroı.lş'e baelı işçiler, DGM yasası· 
na karşı direnmek üzere her türlü hazır· 
Iıklarını tamamlamış "işaret" beklerken, 
bu işaret gelmedi. Sendika Genel Mer· 
kezi'nin ve Konfederasyon'un artık her
kes tarafından bilinen tutumu sonucun
da, işçiler eyleme geçemediler. 
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Ancak boş da dunnadılar. Adana 
işçileri, Petrol-Iş Mersin şubesinin dü
zenJediRi yürüyüşe katıldılar. Da�ıttık
lan bildiri ile DGM'ne ve genel merkez
lerine karşı tabanın tepkisini dile getir
diler. 

SASA işçilerinin bu kararlı tutumu, 
patronlan kara karadüşündürdü, İşçilere 
yöneltilen baskılar yofunlaştınldı. 

Sürtüşmeler devam ederken, Ali Şadi 
özen ve Orhan Çelik adlı işçiler, toplu 
iş sözleşmesi açıkça ihlal edilerek işten 
atıldılar. "Çıkışı verilen" işçilerin "di
siplin kuruluna gönderilmeleri" ilkesi 
çi�nendi. 

I ŞÇILERIN HAKLı TEPKISI 

Bu yasa dışı girişimler karşısında 
işçilerin tepkileri de artıyor. 21 Ekim 
günü saat 23.00'da direniş başlıyor. Iş. 
yerindeki işçilerin tümü direnişe katılı
yor. 

Petrol-İ� şube yöneticileri, sendika . 
genel merkezi ile de ııışki kurarak ge
lişmeleri genel merkeze aktanyorlar. Bu
nun üzerine, sendika genel sekreteri Cev
det Selvi, bölgeye geliyor. Şube yöneti
cileri ve işveren temsilcileriyle görüşü
yor. Görüşmeler sonucunda, işverenlerin 
"kimseyi işten atmayacaklanna söz ver
dikleri" sendika genel sekreteri tarafın
dan işçilere açıklanıyor. İşçiler bununla 

ERGAT MAKINE SANA VII'NDE 
DIRENIŞ 

İstanbul Küçükköy'de kurulu Ergat. 
makina sanayii, vaır (petrol vanası) üre
ten 43 kişilik bir işyeri. 1975'de Ergat 
işçileri DISK'e baltı Maden-İş sendika
sında örgütlendiler ve aynı yıl, iki yıl
lık başanh bir sözleşme imzaladılar. 

Alia�a, lpraş, Petkim Karadeniz 
Kömür 1�letmeleri gibi büyUk kuruluşlara 
vana yapan bu işyeri, bu alandaki iki 
fabrikadan biri. İşveren, başından beri 
işçil�rin devrimci bir sendikada örgüt
lenmiş olmalanndan ve işçilerin politik 
düzeylerinin genel olarak yüksek oluşun
dan tedirgin. Fabrikanın en yeni işçisi 
bir yıllık·, işçilerin yandan çoRu 5 yıl
dır bu işyerinde çalışıyor. Bu da işvere
nin 13. madd'eyi işletmesini güçleştiri
yordu. 17. maddenin kullanılacafı du
rumlan da, işçilerin bilinçli tavn imkan
sız kılıyor. 

önümüzdeki Ocak ayında, ikinci 
sözleşme dönemi geliyor. Tazminatlar i
yice yüklü hale geldi, daha da artacak. 
Bu durumda patron, işçilerin "Cenel 
Yıs"a katılarak işi 5 gün durdurmalan 
bahane edip, tümünü işten altı. 26 EylW 
sabahı rabrikaya gelen işçilere, 
bizzat işverenler " kendilerinin 275 sa· 
yılı kanunun 29. maddesi ve Iş kanunu
nun 17 maddesine dayanılarak iş akitle· 
rinin feshedildiRini, sadcı.'e çalıştıklan 
günlerin parasının veri1ece�ini" bildirdi· 
ler. 

Sendikanın işverenle yaptı�ı gö· 
rüşmede, işverenler işyerini çalılitırmak 
zorunda olduklan, fakat işten atılan iş
çileri işe almayacaklannı kesin olarak 
belirttiler. Işverenlerin asıl amaçlan, 

• 

UZUNCA BIR SÜRE SARI SEN
OIKACILARlN YARDıMLARı 
ILE INSAFSıZ SöMÜRÜ YöN
TEMLERINI PERVASıZCA SÜR
DÜREN GÜNEY BÜYÜK SER
MA YESI, SARI SENDIKA ÇEM
BERI KıRıLDıKÇA, BIR DAHA 
GERI DÖNEMEYECEOI ES� 
GÜNLERIN ÖZLEMINI DUYU
YOR. DEVRIMCI SEND lKACILI
OL BÖLGEDE YAŞATMAMAK 
ıÇIN, ILK TEDBIR OLARAK 
ıŞÇı KlYIMLARINA BAŞVU
RUYOR. ıŞÇı KlYIMLA�NIN 
SÜRDÜRÜLMESINDE DE EN 
BÜYÜK DESTEK SARI YöNE
TICILERDEN BULUNUYOR. 

• 

tatmin olmamışlardır. lşverinin önceki 
ve gelecekteki yasa dıŞı kıyımlannı ön
lemek için bir protokol yapılması gerek
tiRini savunuyorlar. Ancak genel sekre
ter "bu kadar da olmaz" diyor. Ya iş. 
verenin "söz"üne uyacaklardır, ya da 

sendikalı bilinçli işçileri işyerinden tas
fiye edip onlann yerine düşük ücretle ve 
sendikasız işçi almak ve üretime devam 
etmekti. İşverenin bu politikası MESS'in 
Türkiye çapında işçilere karşı uygula
dı�ı politikanın bir devamıydı. 

Ergat işçileri, direnişlerini sürdürü
yorlar. Haklannı alıncaya kadar da sür
dümleye kararhlu. Bu direnişte en bü
yük silahlannın birlik oldufunun bilin-

yasa dı,ı duruma düşeceklerdir. İ,çiler 
bunun üzerine, işverenin "söz"ü ve genel 
sekreterin istekleri dolrultusunda dire
nişe son veriyorlar. 

IŞVEREN SO ZUN U NASIL 
TUTUYOR? 

ı,çiler, 23 Ekim günü direnişi sona 
erdirerek işe başlıyorlar. Ancak işvere
nin sözünde nasıl durdulu 25 Ekim gii
nü ortaya çıkıyor. 25 Ekım'de aralann
da üç sendika yöneticisinin de bulundu
lu 42 işçinin işine son verildili açıkla
nıyor. 

275 sayılı yasanın 19 maddesi uy
gulanarak ihbarsız ve tazmlnat&ız olarak 
Iş akıtleri reihedilen i,çller bir de gü
venlik kuvvetleri tararından sorguya 
çekiliyorlar. 

Sabancı Holding'in bu girişimi kamu 
oyunda büyük tepki ile karşılaşıyor. 
DISK'e batlı Tekstil Işçileri Sendikili 
Güney Bölge Temsilcisi Selahattin Uyar 
basına yaptılı açıklamada, işverenin 
baskı ve kıyım1annı şiddetle kınıyor. Di
ler demokratik kuruluşlar da yayınla
dıkIan bildirilerde işçilere yöneltilen kı· 
yum "hunharca bir davranış" olarak ni
telendiriyorlar. 

IŞÇILER NE DIYOR? 

İşverenin tutumu karşısında işçilerin 
görüşlerine başvurduk. SASA işçileri di
renişe geçiş nedenlerini şöyle anlatıyor
lar: 

"Işverenin yasa dışı kJymılanna dur 
deme gerefini duyduk. Genel sekreter 
araya girdi. Daha büyük işçi kıyınuru 
önlemek için iş başı yaptık. Ancak işve
ren ve genel sekreterin oyunu ile karşı
laştıRımııı daha sonra anladık. SeDdika 
genel merkezi bizleri yalnız bıraktı. 

Haklı eylemimiz, işçi ıırurımn gerçek 
yanda,lan ile sennayeDin yandaflUIDI 

cindeler. Burjuvazinin Türldye çapında 
giriştiei ve üçbinden razıa DISK üyesi iş
çinin işten atılmasına yol açan tasfiye 
eyleminin bir ·parçwnı yaşıyorlar. Ve 
biliyorlu ki, bu yalruz 43 Ergat işçisine 
deeil, tüm Türkiye işçi sınırının ilerl un· 
surlanna yönelmiş bir tasfiye hareketi
di�. Ereat işçileri, burjuva.z.inin bu oyu
nunu bozacaklar, tüm işçi kardeşlerine 
bu alanda örnek olacaklardır. 

Lastik.lş Sendikası ai· 
Mersin'deki Plassa grevi 

ITICI GUCU 

bugünlerde bir de 
işyeri rahatsız ediyor. 

üzerinde kurulu. 
işyerlerinden biri. 

işçi çalışıyor SASA'da. 
üreten SASA 'da yet

Türk.lş'e batlı Teksl! 
Sendikasmındı. Geçen yıl, işyerinin 

üretim kolu delişti. 
kimya işkolu"nda yer 

gitti Teksir, geldJ 
Türk-İş'e baRlı. 

yerel yöneticileri, 
balh olmasına raR

bildikleri san sendika
benzememektedir. 

ışkolundaki delişiklikten hemen 
çıkarlan doRrultusunda 

yöneticiler, toplu iş söz. 
protokol koydurdular. 

ve ekonomik hak
yasasında yer alan anti
maddenin uygulamasına 

sendikalanna sahip Çı
lşba.şından uzak

girişimleri sayesinde eL
işçiler arasında tu· 

gibi dışan abIan
bitmemişti. 

KORKUYOR 

SASA'nın dışında 
MNS ve 70 işçinin 

de yetkisi bulun· 
bin işçinin ilerici
ile patronlan sı· 

karşı tedbirler almaya yönel

tutunamayan eski yö
neticiler, işverenle ilişkilerini yo�unlaş

kurtuluş yolu olarak 
harekatına yardım· 

işyeri temsilcisi Sara 
ile başladı. 

'ne karşı direniş so· 

işçiler, DGM yasası· 
üzere her türlü hazır· 

Iıklarını tamamlamış "işaret" beklerken, 

işçilerin tepkileri de artıyor. 21 Ekim 
günü saat 23.00'da direniş başlıyor. Iş. 
yerindeki işçilerin tümü direnişe katılı
yor. 

Petrol-İ� şube yöneticileri, sendika . 
genel merkezi ile de ııışki kurarak ge
lişmeleri genel merkeze aktanyorlar. Bu
nun üzerine, sendika genel sekreteri Cev
det Selvi, bölgeye geliyor. Şube yöneti
cileri ve işveren temsilcileriyle görüşü
yor. Görüşmeler sonucunda, işverenlerin 
"kimseyi işten atmayacaklanna söz ver
dikleri" sendika genel sekreteri tarafın
dan işçilere açıklanıyor. İşçiler bununla 

ERGAT MAKINE SANA VII'NDE 
DIRENIŞ 

İstanbul Küçükköy'de kurulu Ergat. 
makina sanayii, vaır (petrol vanası) üre
ten 43 kişilik bir işyeri. 1975'de Ergat 
işçileri DISK'e baltı Maden-İş sendikasendikasend
sında örgütlendiler ve aynı yıl, iki yıl
lık başanh bir sözleşme imzaladılar. 

Alia�a, lpraş, Petkim Karadeniz 
Kömür 1�letmeleri gibi büyUk kuruluşlara 
vana vana yapan bu işyeri, bu alandaki iki 
fabrikadan fabrikadan biri. İşveren, başından beri 
işçil�rin işçil�rin devrimci bir sendikada örgüt
lenmiş olmalanndan lenmiş olmalanndan ve işçilerin politik 
düzeylerdüzeylerinin düzeylerinin düzeyler genel olarak yüksek oluşun
dan dan tedirgin. Fabrikanın en yeni işçisi 
bir bir yıllık·, işçilerin yandan çoRu 5 yıl
dır dır bu işyerinde çalışıyor. Bu da işvere
nin 13. madd'eyi işletmesini nin 13. madd'eyi işletmesini güçleştiri
yordu. yordu. 17. maddenin kullanılacafı du
rumlan rumlan da, işçilerin bilinçli tavn imkan
sız sız kılıyor. 

önümüzdeki Ocak ayında, ikinci 
sözleşme sözleşme dönemi geliyor. Tazminatlar i
yice yice yüklü hale geldi, daha da artacak. 
Bu Bu durumda patron, işçilerin "Cenel 
Yıs"a Yıs"a katılarak işi 5 gün durdurmalan 
bahane bahane edip, tümünü işten altı. 26 EylW 
sabahı sabahı rabrikaya gelen işçilere, 
bizzat işverenler " kendilerinin 275 sa· 
yılı kanunun 29. maddesi ve Iş kanunu
nun 17 maddesine dayanılarak iş akitle· 
rinin feshedildiRini, sadcı.'e çalıştıklan 
günlerin günlerin parasının veri1ece�ini" bildirdi· 
ler. 

Sendikanın işverenle yaptı�ı gö· 
rüşmede, rüşmede, işverenler işyerini çalılitırmak 

RUYOR. ıŞÇı KlYIMLA�NIN 
SÜRDÜRÜLMESINDE DE EN 
BÜYÜK DESTEK SARI YöNE
TICILERDEN BULUNUYOR. 

• 

tatmin olmamışlardır. lşverinin önceki 
ve gelecekteki yasa dıŞı kıyımlannı ön
lemek için bir protokol yapılması gerek
tiRini savunuyorlar. Ancak genel sekre
ter "bu kadar da olmaz" diyor. Ya iş. 
verenin "söz"üne "söz"üne uyacaklardır, ya da 

sendikalı bilinçli işçileri işyerinden tas
fiye edip onlann yerine düşük ücretle ve 
sendikasız işçi almak ve üretime devam 
etmekti. İşverenin bu politikası MESS'in 
Türkiye çapında işçilere karşı uygula
dı�ı politikanın bir devamıydı. 

Ergat işçileri, direnişlerini sürdürü
yorlar. Haklannı alıncaya kadar da sür
dümleye kararhlu. Bu direnişte en bü
yük silahlannın birlik oldufunun bilin-

İşverenin İşverenin 
görüşlerine görüşlerine 
renişe geçiş geçiş 
lar: 

"Işverenin 
deme gerefini 
araya girdi. 
önlemek için iş 
ren ve genel 
laştıRımııı 
genel merkezi 

Haklı eylemimiz, işçi 
yanda,lan 

cindeler. Burjuvazinin 
giriştiei ve üçbinden 
çinin işten 
eyleminin bir 
biliyorlu ki, 
deeil, tüm Türkiye 
surlanna yönelmiş 
di�. Ereat işçileri, burjuva.z.inin 
nunu bozacaklar, 
bu alanda örnek 



açık olarak görmemize olanak saeladı. 
Şunu iyi öerendik: Sınıf sendikacıııeı 
ilke olarak benimsenip pratikte uygu
lanmadıeı sürece, işverenlerin haksız 
girişimlerine karşı etkili mücadele verile
mez" 

SASA işçileri, düne ve geleceee böyle 
bakıyorlar. Kıyımlann başladıeı günden 
bu yana genel merkezlerinin tutumunu 
dikkatle izliyorlar. Sabaha kadar sendi
kalannda nöbet bekliyorlar. tki gündür, 
genel merkezden gelip giden olmadı. U
çüncü günü bekliyorlar. 

• 

TABAN - YöNETICI 
UYUMU 
BAŞARI 

ıÇIN 
ŞARTTlR 

Adana'da Tekstil-Iş üyesi Özbucak 
işyeri işçileri, burjuvazinin ülke çapında 
yürüttüğü "ileri işçileri" tasfiye oyunu
na karşı ileri bir başarı kazandılar. DGM 
lere karşı girişilen 16 Eylül direnişinden 
sonra, Özbucak işvereni, Çukurova işve
renlerinin Sanayi Odalarından aldığı tali
matla işyerinde 36 işçiyi işten çıkarmış
tı. Işçiler, buna karşılık, sınıf silahları 
olan greve yeniden sarıldılar. Ancak, ser
mayeye karşı direniş, aynı zamanda ko
şulların gerçekçi bir biçimde değerlen
dirilmesini gerektiriyordu. Tekstil-Iş yö
neticileri de bu yönde bir davranışla, 
bölgedeki diAer işçilere örnek olacak bir 
tutum aldılar. Sendika, Ozbucak işyerin· 
de, zaman kaybetmeden uyuşmazlık Çı
kardı ve Özbucak işverenini ayrı davran· 
maya zorladı. Sonuç, apansız yakalanan 
işverenin, doğry belirlenen bir eylem 
karşısında işçiler önünde boyun eğmesi 
oldu. 

Tekstil sendikası, işverene, uyuşmaz
IıAı kaldırmak koşuluna karşılık şu ko
şulları ileri sürüyordu: 

1. Direnişte geçen süreler ödenecek-
tir. 

2. Direnişten o güne kadar işbaşı yap
mayan işçiler işbaşı yaptıklarında, arada 
geçen sürenin ücretlerini alacaklardır. 

3. Işten atılan tüm işçiler işbaşı ya
pacaktır. 

Tekstil sendikasının işverene sundu· 
ğu bu koşullardan ilk ikisi, önceki hafta 
derhal uygulandı, uygulatıldı ve direniş
te geçen süreler ödetildi. Ayrıca, işten 
çıkarılan 36 işçiden 14 işçi, yirmiikigün 
sonra işbaşı yaptılar ve bu sürenin ücret
lerini aldılar. Geri kalan 22 kişi de, çok 
yakında işlerine dönecekler. 

Sabancı Holding'in, Karamemetler'ln, 
Sapmaz'ların'5aitanat ,sürdüğü ve iktidar
da en etkin oldüğu bu dönemde, Ozbu
cak işçilerinio, işveren karşısında elde 
ettikleri bu örnek başarı raslantı değildi. 
Ozbucak işçileri, 16 Eylül direnişi sıra
sında, DGM savcısına ve zapta geçirilme
sini isteyerek şöyle demişlerdi: "DGM 
Anayasanın 7. maddesine aykırıdır. Ana
yasaya aykırı bir mahkemenin savcısına 
ifade vermiyor ve bu özel mahkemenin 
savcısını reddediyoruz." Bu sözler zapta 
geçirildi. Savcının bütün baskılarına kar
şın, Ozbucak'ın tüm işçiler bu ifadeyi 
tekrarladılar. Işçiler, bu gücü, sendikala
rına ' duydukları güvenden alıyorlardı. 
OzbucaR işçilerinin, liderleri karşısında 
duydukları bu güvenin gerçekçi olduğu 
son başarılı eylemle ortaya çıktı. 

Ozbucak işçilerinin güveninin gerçek
liAini kanıtlayan bir başka örnek de, iş
ten çıkarılan işçilere verilmesi OISK ge
nel merkezinin kararıyla saptanan brüt 
ücretlerinin net % 4O'lnın, en başta Teks
til tarafından ödenmesi oldu. Tekstil-Iş'
in bu tutumu, başka birçok örnekte ol
duğunun tersine, işçilerinin moralinin 
yüksek tutulmasını sa�ladl. Sendika çö
zülmedi, pekişti. 

Ote yandan, Maden işkolunun etkin 
olduğu Mersin bölgesinde, sendika do
kuz işyerinde aldlAı büyük yaraları sar
ma aşamasındadır. BilindiAi gibi Maden
Iş Çumitaş'ta 91 , Şabanlar Döküm sa· 
nayiinde 183, Orman Tamir, Suma.s gibi 
işyerlerinde de büyük kayıplar vermişti. 
Işçi sınıfının örnek militanlarının tasfiye 
listesinin başını çektiAi bölgede, lastik
Lı PI.,sa'd., HUr Cam-lı ACS'de, Petrol 
Kimya-Iş soda sanayiinde oldukça az za
yiat vermişlerdi. Ozbucak işçiıerinin, li
derleri önderliAinde izlediAi eylem çizgi
si, sendikalarını ve mücadelelerini güç
lendirme çabasındaki bölge işçilerine ör
nek olacak. 

BULANCAK'TA iLK GREY BAŞARI ILE SONA ERDI 

Bulancak Tuğla fabrikasında 45 gün süren bir grev vardı. 
Grev, DISK'e bağlı Keramik·iş Sendikası tarafından yürütüldü. Bulan

cak'ın ilk grevi idi bu. işçiler, bir bayram havası içinde greve başladılar. Ger
çekten de işçiler için bir okul vazifesi gördü grev. Patronlara karşı yürütülen 
mücadele ile birlikte, işçilerin eğitimine de öne'm verildi. Işçiler, artık değer, 
sömürü, sınıf mücadelesi gibi kavramları özümsedikçe, bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm sloganını da özümsüyorlardı .  

Grevin ilgi çekici diğer bir  yanı da,  işverenıerin CHP'li olnwıydı. Böy
lece işçiler, somut mücadelelerinde " umut" olarak benimsenen bir paninin di
ğer yanı ile karşı karşıya geldiler. CHP Giresun ve Bulancak örgütleri başından 
itibaren grevi yok saydılar. 

CHP'nin yerel örgütlerinin bu tutumuna rağmen, işçilerin kararlılıjı 
ve mücadele azimleri, çevreden büyük destek ve sempati topladı. Jşçiler, grev
lerini bildirilerle halka duyurdular. Halk, Bulantik TuAla fabrikası'nın 70 i,
çisinin etrafında bir destek çemberi oluşturdu. 

Grev öncesi toplu sözleşme görüşmelerinde ilginç olaylara tanık olundu. 
Işveren temsilcisi bir ara sözleşmelerde " tarafsız aracı" olarak Erbakan'ı bile 
önerdi! 

Bulancak grevinin bir diğer özelliği de bölge halkının muhafazakar nite
liği ile tanınmasına karşılık, somut mücadele sırasında muhafazakarlık çembe
rinin kırılmasına ilişkindi. Grevin Ramazan'a rastlayan bölümünde, grevci iş
çiler, grevi ziyarete gelenlere ikramda bulunmaktan geri kalmadılar. Fabrika
nın yaşlı işçileri "şu anda en büyükibadet.grevi başarı ile SÜfdürmektir" diyor
lardı. 

Grevin ilk ayı dolduğunda, işveren artık daha çok dayanamayacağını ve 
işçilerin direncini kıramıyaeağını anlamıştı. Sendikanın grev öncesinde öne 
sürdüğü talepler, 45. gün sonur:ıda işveren tarafından kabul edildi. 

Doğu Karadeniz bölgesi için örnek bir direniş verilmiş, ileri haklar kaza
nılmıştı. Grevciler, grev ve lokavtın kaldırılmasından sonra grev çadırlarını sö
kerken, bunun bilinçj,f1de idiler. 

Toplu sözleşme sonucunda işçilere ücret zammı, ölüm, doğum, evIen
me, askerlik, yemek parası gibi haklar sağlanıyor, kıdem ve ihbar tazminatları 
iş kanunda belirtilen miktarların üzerine çıkartılıyordu. Nihayet, 1 Mayıs'ın 
işçi bayramı olarak kuılanması da işverene kabul ettirildi. 
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mayan işçiler işbaşı yaptıklarında, arada 
geçen sürenin ücretlerini alacaklardır. 

3. Işten atılan tüm işçiler işbaşı ya
pacaktır. 

Tekstil sendikasının işverene sundu· 
ğu bu koşullardan ilk ikisi, önceki hafta 
derhal uygulandı, uygulatıldı ve direniş
te geçen süreler ödetildi. Ayrıca, işten 
çıkarılan 36 işçiden 14 işçi, yirmiikigün 
sonra işbaşı yaptılar ve bu sürenin ücret
lerini aldılar. Geri kalan 22 kişi de, çok 
yakında işlerine dönecekler. 

Sabancı Holding'in, Karamemetler'ln, 
Sapmaz'ların'5aitanat ,sürdüğü ve iktidar
da en etkin oldüğu bu dönemde, Ozbu
cak işçilerinio, işveren karşısında elde 
ettikleri bu örnek başarı raslantı değildi. 
Ozbucak işçileri, 16 Eylül direnişi sıra
sında, DGM savcısına ve zapta geçirilme
sini isteyerek şöyle demişlerdi: "DGM 
Anayasanın 7. maddesine aykırıdır. Ana
yasaya aykırı bir mahkemenin savcısına 
ifade vermiyor ve bu özel mahkemenin 
savcısını savcısını reddediyoruz." Bu sözler zapta 
geçirildi. Savcının bütün baskılarına kar
şın, Ozbucak'ın tüm işçiler bu ifadeyi 
tekrarladılar. Işçiler, bu gücü, sendikala
rına ' duydukları güvenden alıyorlardı. 
OzbucaR işçilerinin, liderleri karşısında 
duydukları bu güvenin gerçekçi olduğu 
son başarılı eylemle ortaya çıktı. 

Ozbucak işçilerinin güveninin gerçek
liAini kanıtlayan bir başka örnek de, iş
ten çıkarılan işçilere verilmesi OISK ge
nel merkezinin kararıyla saptanan brüt 
ücretlerinin net % 4O'lnın, en başta Teks
til tarafından ödenmesi oldu. Tekstil-Iş'
in bu tutumu, başka birçok örnekte ol
duğunun tersine, işçilerinin moralinin 
yüksek tutulmasını sa�ladl. Sendika çö
zülmedi, pekişti. 

Ote yandan, Maden işkolunun etkin 
olduğu Mersin bölgesinde, sendika do
kuz işyerinde aldlAı büyük yaraları sar
ma aşamasındadır. BilindiAi gibi Maden
Iş Çumitaş'ta 91 , Şabanlar Döküm sa· 
nayiinde 183, Orman Tamir, Suma.s gibi 
işyerlerinde de büyük kayıplar vermişti. 
Işçi sınıfının örnek militanlarının tasfiye 
listesinin başını çektiAi bölgede, lastik
Lı PI.,sa'd., HUr Cam-lı ACS'de, Petrol 
Kimya-Iş soda sanayiinde oldukça az za
yiat vermişlerdi. Ozbucak işçiıerinin, li
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Bulancak Tuğla fabrikasında 45 gün süren bir grev 
Grev, DISK'e bağlı Keramik·iş Sendikası tarafından 

cak'ın ilk grevi idi bu. işçiler, bir bayram havası içinde 
çekten de işçiler için bir okul vazifesi gördü grev. Patronlara 
mücadele ile birlikte, işçilerin eğitimine de öne'm verildi. 
sömürü, sınıf mücadelesi gibi kavramları özümsedikçe, bağımsızlık, 
sosyalizm sloganını da özümsüyorlardı .  

Grevin ilgi çekici diğer bir  yanı da,  işverenıerin CHP'li 
lece işçiler, somut mücadelelerinde " umut" olarak benimsenen 
ğer yanı ile karşı karşıya geldiler. CHP Giresun ve Bulancak 
itibaren grevi yok saydılar. 

CHP'nin yerel örgütlerinin bu tutumuna rağmen, 
ve mücadele azimleri, çevreden büyük destek ve sempati 
lerini bildirilerle halka duyurdular. Halk, Bulantik TuAla 
çisinin etrafında bir destek çemberi oluşturdu. 

Grev öncesi toplu sözleşme görüşmelerinde ilginç 
Işveren temsilcisi bir ara sözleşmelerde " ta" tarafsız aracı" 
önerdi! 

Bulancak grevinin bir diğer özelliği de bölge halkının 
liği ile tanınmasına karşılık, somut mücadele sırasında muhafazakarlık 
rinin kırılmasına ilişkindi. Grevin Ramazan'a rastlayan 
çiler, grevi ziyarete gelenlere ikramda bulunmaktan geri 
nın yaşlı işçileri "şu anda en büyükibadet.grevi başarı ile 
lardı. 

Grevin ilk ayı dolduğunda, işveren artık daha çok 
işçilerin direncini kıramıyaeağını anlamıştı. Sendikanın 
sürdüğü talepler, 45. gün sonur:ıda işveren tarafından kabul edildi. 

Doğu Karadeniz bölgesi için örnek bir direniş verilmiş, 
nılmıştı. Grevciler, grev ve lokavtın kaldırılmasından sonra 
kerken, bunun bilinçj,f1de idiler. 

Toplu sözleşme sonucunda işçilere ücret zammı, 
me, askerlik, yemek parası gibi haklar sağlanıyor, kıdem 
iş kanunda belirtilen miktarların üzerine çıkartılıyordu. 
işçi bayramı olarak kuılanması da işverene kabul ettirildi. 



KaLTaR ve SANATTA yaRaraS 

TR T'DE TELIF HAKLARI · 

SÖMÜRÜSÜ BAŞLADI 
TRT'DE TELIF HAKLARI 
BAŞKALARıNA Atr OLAN 
PROGRAMLAR YENIDEN 
YAZDIRILIP YAYINA SOKU· 
LUYOR. DıŞARıDAN PROG
RAM YAPAN BIR ÇOK YAPIM· 
CINlN PROGRAMLARI BU ŞE· 
KILDE SÖMÜRÜLÜYOR. 

TRT Yurt dışı yayınlar dairesi telif 
haklan başkasına ail olan programlan 
yeniden yazdınp yayınlıyor. 

Dördüncü Yayın Dönemi için Cüneyt 
Ayral tarafından teklif edilmiş olunan 
ve kabul edilen TARIHTE YOLCULUK 
',dlı programın tüm telif haklan yazarına 
ait oldugu ve durum yayın dönemi ön· 
cesinde TRT'ye resmen biltiirildigi halde 
program Güner 'I\ırhan adlı bir yazara 
yazdınlarak yayına girmiştir. 

Yasa dışı Karataş yönetimiyle birlik· 
te çalışmanın yasalara saygısızlık ve 
Anayasaya karşı gelmek anlamına gele
cegini savunarak TRT'ye teklif ettigi 
programlan yazmayaca�ını bildiren Cü
neytAyral Yürüyüş'e yapı.gı açıklamada 
olayı belgeleriyle şöyle anlatmıştır: 

"Uzun bir süre TRT Yurt Dışı Yayın
Janna baglı olan Türkiye'nin Sesi Rad
yosu'na yurt dışındaki Türk tşçilerine 
yönelik programlar yazmakta ve yap
maktaydım. Her yıl yapılan uygulama
larda oldueu gibi 1976 yılı için de bir
çok program teklinerim olmuştu, bun· 
lardan "Bulundueunuz Ülkeler ve Tarih
te Yolculuk" adlı programlar kururnca 
yayına uygun görülerek kabul edildi ve 
TRT Yurt Dışı Yayınlar Program PLa
nında da yayınlandı. Yayın planının 
299·302-309 ve 322 inci sayfalannda 
bu savımı gerçekleyen yazılan bulabi
lirsiniz, bunların fotokopilerini başkan
!ıklan istemiş olmama karşın henüz ver
mediler. Olaylar aynen şöyle gelişti: Ön-

ce 9 Haziran 1976'da Daire Başkan· 
heına bir yazı yazdım. Ancak adi pos
tayla gönderilen bu yazının TRT'nin
eline geçmedıai savunuluyor. Daha son
ra 22 Haziran�da bir başka yazı yazarak, 
bundan önce kururnda çalıştıeırna dair 
(dışardan programlar yazdıeıma dair) 
bir yazının tarafıma gönderilmesini iste
dim, bu bir tür bonservis isteei olmasına 
ve verilmesi işverenin yükümlülükleri 
arasında olmasına karşın gönderilmedi. 
Küçükesat postahanesinin 23.6.1976 
gün ve 218 nolu t&ahhütlü kayıtlannda 
bulunan bu mektubun da TRT'nin eline 
geçmediRi savunuluyor. Tüm bu geliş
meler üzerine yeni bir mektubu 8. Ey
lül. 1976'da tadeli taahhüttü olarak yol
ladım ve andıRım programlann telifle
rinin bana özgü olduRunu da önemle 
vurguladım. Bu yazım iadelilaahhüttüol· 
dueundan olacak yanıtlamak zorunda 
kaldılar ve cevap verdiler. Orhan Timur
oRlu imzası ve Yayın Hizmetleri Müdürü 
slCatıyla gelen mektupta sözü geçen 
programların yayınlan arasında olduRu 
saVlm yalanlanıyor. Ancak kendi yaptık
lan işten haberleri yok ki. Bakınız 30 
Eylül'den 31 Aralık 1976'ya deRin süre· 
cek olan 4. yayın döneminin bülteninin 
lL. sayfasında ne yazıyor: "TARİHTE 
YOLCULUK" Günü: Pazar, Saati: 
19.30·21.00. DediRim gibi böylelikle 
TRT kendi kendisini yalanlayarak hükü
metten aidıRı koruyucu gücüyle işçinin, 
emekçinin tüm haklanna saldırıya geç
miş durumda, şimdi de telif haklan sö
mürüsü başladı . . .  Bana gelen mektuba 
(TRT'den) hemen bir yanıt daha verdim 
ve bu mektup da iadeli taahhütlü kartın
dan anlaşıldıRı üzere 25 Eylül 'de yani 
yayın döneminden önce, S gün önce, ku
ruma vardı. Bu mektupta da tüm istek· 
lerimi ve durumu yeniden belirttim. 

Durum böyle olunca TRT'den maddi 
ve manevi tazrninat isteme hak lan m 
doemuş oluyor. Çünkü telif haklarımı 
hiçe sayarak tüm çalışmaları, u�raşı ve 
düşünmesi bana ait olan programlan 
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"TARlHTE YOLCULUK" 

GÜnü : . pazar 
Saati : 19.3(),�.21;OO (Aıiayurttan lsteklerin1zde) 
Bulundugımuz Wkelerdeki TIlrk sanat eserlerini 
.eıbette bilmek , ve bunlarla ' ��ek Istersiniz. O 
halde, "Ta.rih� Yolculuk" adlı' prugramımızaa 
buluşa.lim ve fa.bancı . müzelerdeki Türk eserleri
n! tanıyalım. 

yayınlamaya başlıyorlar. öte yandan 
yasa dışı bir yönetim altında çalışmak 
istememenin cezası da bonsemsi alama
mak ve 5 ayı aşkın bir süre işsiz kalmak 
oluyor. TRT Kurumu tüm kayıplarımı 
avukatımın bugünlerde açacaRı dava 
sonucunda ba�ımsız mahkemelerin ka· 

ranyla ödemek, lazmin etmek duru· 
munda kalacaktır kanısındayım. 

Programın yapısınınbenim üzerimde 
oldu�una dair ba�ımsız Türk mahkeme· 

leri daha belgeler ve şahitler gerekecekse 
bunlartta kuşkusuz kendilerine verile
cektir. Durumu kamu oyuna duyur
mamda Yürüyüş dergisinin yardımlanna 
da teşekkür ederim." 

Aynca ö�renildj�ine göre, gerek Ay
nl'ın ve gerekse daha birçok dışardan 
program yazan yapımeının da program
lan teliC haklan aynı şekilde sömürülo 
mekte ve yayına gerek aynen gerekse 
saptırılarak verilmektedir. 
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FIYAT, VERIMLILIK 
MESl.ff ODMAN 

Türkiye'de ekonomi politiA'in öA're· 
Imesinde bugüne kadar daha çok baş· 
ngıç kitaplanna başvuruldu. Marksist 

, •• asikler bir yana bırakılırsa, yayımlanan 
kitaplar da genE'lIikle bu nitelikteydi. 
Artık bu dönem gerilerde kaldı ya da g�. 
rilerde bırakılmak zorunda. Yeni dÖ. 
nem, her alanda oldutu gibi bu alanda 
da, daha derinliRine öerenmeyi, Marks
ist yaklaşımın saeladıeı olanaklarla Tür· 
kiye'nin somut sorunlannı çözümleye· 
bilmeyi gerektiriyor. 

Son birkaç yılda bu nitelikteki ça
Iışmalann ve yayınlann çofalması 0-
lumlu bir gelişme. Bilim YaYlnlan'nm 
30. kitabı olarak yayımlanan, A. Dorsay 
ile H. Saii'in incelemesi, Vcret lif! Türki
ye'de Vcreller, hem Marksist ekonomi 
politikte önemli yeri olan bir konuda 
belli açıklıklar getinnesi, derinleşici 
okumalara yol açması, hem de ülkemiz· 
de her gün tartışılan sorunlara ilişkin 
ilginç araştınna sonuçlanm sergilernesi 
bakımından son derece yararlı bir çalış· 
ma. Kitap iki bölümden oluşuyor. Bi
rinci bölümde, Marksist ekonomi poli· 
tikte ücret sorununun çözümlenişine 
ilişkin açıklamalar yer alıyor. İkinci bö
lümde ise özel kesim imalat sanayii ile 
ilgili bul gular özetlenmiş. 

Marksist felsefede "öz" ve "görü· 
nüm" temel kavramlar arasında. Bir baş
ka deyişle, öz ile görünümün ayırt edil· 
mesi, diyalektik materyalist yöntemde 
büyük önem taşıyor. Bu noktada, Marx' 
tan yapılacak şu iki alıntı, birçok uzun 
açıklamanın yerine geçebilecek ölçüde 
aydınlatlCl: 

"Şeylerin görünümü, biçimi ve do· 
tası tümüyle özdeş vısaydı, bütün bilim 
gereksiz olurdu". (Capital, c. 3,Chicago, 
Km, S. 951) 

"Dünyanın güneş çevresinde döndü· 
eü ve suyun tutuşma yetisi yüksek iki 
gazdan oluştueu ... paradokstur. Bilimsel 
hakikat, şeylerin yalnızca aldatıcı görü
nümünü yakalayan her ıııünkü deneyle 
yargılanacak olursa, her zaman para· 
dosktur", ( Volue, Price and Profit, In
ternational Publishers, s. 37) 

Kapitalist toplumda insanlar arasın
daki toplumsal ilişkiler, şeyler arasında· 
ki iIi�kiler görünümünde ortaya çıkar. 
Ama bu görünüm. toplumsal ilişkilerin 
özünü açlA'a çıkancı deA'il, onu gizleyici, 
çarpıtıcı bir niteliktedir. Toplumsal iliş· 
kiler şeylerin deRişimi (mübadelesi) 

görünümÜIlde karşımıza çıkar. Burada öz 
ile görünümü ayırt edebilmek için eşitli· 
�in yürürlükte oldu�u de�i�im SÜreCin· 

den önce, eşi tsizli ei n yürürlükte oldutu 
üretim sürecini incelemek gerekir, Piya
sada kapitaliste sattıRı emek gücünün de· 
Rerine "eşit" bir'degeri ücret olarak alan 
işçinin, yalnızca üretilen tüm yeni deA'e· 
rin yarabcısı olmakla kalmayıp, kendi 
emek gücünden daha büyük bir deeer ya· 
ratabilme yeteneeine sahip oldutunu, 
gönnenin yolu, üretim sürecini çözümle· 
mektir. 

Kitabın birinci bölümü bu yaklaşı· 
mın IŞIA'1 altında kuramsal çerçeveyi be
lirliyor. Ücret sorununa ilişkin kuramsal 
açıklamalar bu yaklaşımla yola çıkılarak 
yapılıyor. Oldukça karmaşık sorunlann 
kısaca tartışılması zorunlulueu, bu bölü· 
me son derece yoeun, sıkıştınlnuş bir 
nitelik kazandırmış. Ancak sık sık yerin· 
de göndermeler yapılmış olması, gerekti· 
Rinde temel metinlere baş vunnayı ko
laylaşbnyor. 

ıkinci bölümde, özel kesim imalat 
sanayiinin 1963-72 yıllan arasındaki ge
lişiminin önemli yanlan vurgulanıyor. 
Başlangıçta, amacın Marksist yasalan 
"do�rulamak" degiı, "Marksist yaklaşı
mın getireeeei açıklamalardan yararla· 
narak Türkiye'de ücretlere iIi�kin olarak 
resmi kaynaklardan elde edilecek bazı 
ampirik verileri deeerlendirmeye ÇalıŞ' 
mak" oldutu belirtiliyor. 

bk önemli bul gJ şu: Imalat sana· 
yiinde doRrudan üretimde çalışan işçile· 
rin parasal ücretlerindeki yıllık artıŞ, 
1963-72 döneminde, % 13.3 oranında. 
Buna kar�ılık aynı dönemde sabit fıyat
larla yıllık verimlilik artışı % 7.9 iken 
yıllık fiyat artışlan ortalama % 6.7 ora
mnda gerçekleşiyor. Araştırmacılar, 
bunlara dayanarak, 1963-72 yıllan ara· 
sında özel kesim imalat sanayiinde çalı· 
şan işçilerin ulusal gelir içindeki paylan. 
nın yılda % 1.3 oranında azaidıeını or· 
taya koyuyorlar, Bu işçilerin, hem nice
lik hem nitelik balumından, işçi sınıfı
mn çok önemli bir bölümünü oluştur
duklan da hatırlanmalı. 

"Toplu pazarlıkta nesnel ölçütle-
rin bulunması" sermaye örgütlerinin, 
özellikle son zamanlarda, nerdeyse slo· 
ganlaştırdıklan önerilerden. "Nesnel öl
çüt" denince ilk akla getirilen de verim· 
lilik. İşverenler, işçi sendikalannın 
"keyfi" ücret taleplerine karşı, "bilim· 
sel ve objektif" bir ölçüt olarak verim· 
UliA'in temel alınmasını ileri sürüyorlar. 
Yalnız kapitalistler deRii, Marx'ın deyi· 
miyle "onlann ideologlan" olan iktisat· 
Çı Lar da. Bu öneriye karşılık kitapta 
.!unlar söyleniyor: " Uygulamada ücretle· 

OTYAM YILLIK SERGISINI 
20 EKIM'DE >l.ÇfI 

Onbeş yıl  aradan sonra iki yıldır yeniden resme dönen Fikret Otyam, 
son çalışmalarını 20 Ekim'den itibaren Ankara'da Alman Kültür Merkezi'nde 
sergilerneye başlamıştır. 

Geçtilimiz Nisan ayında yapıtlarını istanbul'da "Memleketimden Insan 
Manzaraları" adıyla sunan Otyam'ın sergisi büyük bir ilgiyle karşılanmışU. Bu 
kez "Memleketimden insan Manzaraları 2" de, sanatçının hiçbir yerde ser
gilenmemiş 38 yağlı boya yapıtıyla, maden işçileri ve pancar emekçiıerinin 
yaşamlarını konu alan fotoğrafları Ankara'lılara sunulacaktır. 

Bu sergisinde de özellikle emekçileri konu olan Oıyam, "Fotoğraf ala· 
nında olduğu gibi boyalarımla da, sevenlerimin karşısına yüz akıyla çıkmak, 
halkımın sanatçısı olmak, amaçlarımın başında gelmektedir" demiştir. 

Otyam ayrıca sergisi süresince okurlarının getireceği kitaplarını da imza
layacaktır. 

Öte yandan Oıyam'ın Nisan ayında Çağdaş Yayınları arasında çıkan 
"Karase\ldam Anadolum" adlı kitabı kısa zamanda tükenmiş, yayınevi bunun 
üzerinc Otyam'ın son yapıtı "Mayınlı Topraklar üzerinde" adlı kitabını da 
Aralık ayında çıkarmak üzere hazırlığa başlamıştır. 

rin marjinal emek verimliliRine ya da 
başka bir emek verimliiiRi göstergesine 
batlanması ise (verimliliRi belirleyen 
teknolojinin seçimj kapiLalis� '2rin karar· 
lanna baA'ıı olduluna if:Sre) ücretlerin 
tamamen işçi sınıfının dışında kararlaş
tınlması anlamına gelecektir. ücretlerin 
düzeyi kapitalistleln kendi kirlılık he· 
saplanna dayanarak. yalınm yapma, üre
timi artınna gibi konularda alacaklan 
kararlara batımh 'klhnıruş olacak, kapi· 
talist sınıfa ücretlerle istedikleri gibi oy· 
nama olanaRı çıknuş olacaktır." 

Aynca, verimlilik artışlannın, kapi· 
talistler için göreli artık deeeri artınna· 
nın, bir başka deyişle işçileri daha fazla 
sömürmenin bir yolu oldueu da ekono
mi politiein öRrettiRi gerçeklerden biri. 
öte yandan, araştırma sonuçlan, verim
Uliein hızla arttlRı sektörlerde ücret pa· 
yının mutlak olarak düştüRünü gösteri. 
yor. Benzer bir bulgu, üç-dört ay önce 
YURUYUŞ'te açıklanmıştı. (Y. Küçük, 
H. Mertogıu, C. Baysan, "Türkiye.Kapi: 
taUzminin ücret, Fiya "e Kar Tablosu'" 
YURUYUŞ, sayı 60). 

Bir başka ilginç bulgu, verimliliRi 
en nızlı artan sektörlerde fiyat artışla· 
nnın yavaş, verimliljRi yavaş artan sek· 
törlerde ise fiyat artışlanrun hızlı oldu
gunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, 
bu durumun, verimliliei arbrmanın yanı 
sıra bir başka silah olan fiyat artışlannı, 
verimlilik artışını yeterli oranda saela
yamayan kapitalistlerin bölüşümü kendi 
lehlerine etkilemek için kuııanmalann
dan ileri gelebilecefini belirtiyorlar. 

Aynı inceleme, en hızlı fiyat artıŞ
Iannın gözlendiei sektörlerin, ücretlerin 
en yavaş arttı eı sektörler arasında yer al· 
dıgmı gösteriyor. Araştınnacılar bu 
olguyu şöyle yor.umluyorlar: "ücretlerle 
fiyatlar arasındaki ilişki doerudan dol· 
ruya deeil, dolaylı olarak, birim üründen 
ücretin aidıRı pay araClhRıyla ortaya çık
maktadır. ( ... ) Bu sonuçlardan kapitalist 
sınıfın üretimden aldılı payı (ki kapi· 
talist sınıf bu payını genel olarak artır· 
mayı başarmıştır) verimlilik artışlan yo
luyla artıramadıRı ya da koruyamadılı 
sektörlerde çarenin fiyat artışlannda 
arandıeı anlaşılmaktadır" . 

Günümüz ekonomik ve siyasal gün. 
deminde yoeun biçimde yer alan birçok 
konuda önemli açıklamalar getiren, dik· 
kate deler sonuçlara ulaşan çalışma şu 
sözlerle son buluyor: "Kapitalist çevre· 
lerin 'ücretler ve enflasyon' konusunda 
safladıRı ideolojik başanlar karşısında 
sosyalistler de bilimsel bulgularım sınıf 

mücadelesini genişletmek ve yo�unlaş
tırmak yolunda etkin bir şekilde kullan
mayı başarmak zorundadırlar." 

ANITLAR ONVNDE (X) 

Seumek 
yalnızlılı yenmektir biraz da 
öfke 
bir dürtüdür inanmış olonlara 
tortuaundan ,ilkinip zamanların 
ellenceye gider gibi gitmek 
görülen şah damannı uurmaya 
kokuşmuşlulun 
kötiilülün 
puştlulun! . .  

müm 
bu ,on durak, gelmez ki aklımıuı 
ııolkanlan taşır minicik yürelimi%' 
bir tüy gibi uç ucu 
kurşun gibi alır oluruz 
çeker fırlınOJu haklılılın 
çeker suskunlarda çoğalıın ulultu 
en kalleşiyle pUlunun 
ölsek de yurdun dallannda 
bu ,on durak 
aklımıza gelmez ki!. 

Kimler çoğalhyor bu çiçekleri 
kan görmüş gülii 
deniz gözlü menekşeleri 
kır gezisi mi yapıyorlar, Hıdırellez mi 
may"m haftG.Jındo 
kimler çolaltıyor bu çiçekleri 
Ankara sırtlaTInda? 

Allamak 
işte bunu yazmamış şenin kitabın 
izin yok göz yaşına 
izin yok 
alulara bulanmış bencil yolnızlılo 
dur hele 
düşün hele 
nerde yoruldık, neden 
nerde uurulduk, neden 
nuıl oyrıldık birbirimizden 
dur hele 
düşün hele 
anıtlardır ,img"i ölümıiizliilün 
biler dÜfiinceyi 
ey�mi emzirir 
a'llımo diyorum bo. 
un allamoyo ollfılmn oylG 
umudunun tomurculu biliyorum 
ö(ltenin ol ollı yilitleri biliyorum 
dur hele 
içine a.11 göz )lo,ını gel 
incilme ,elece'in oltın anıtlonnı! . .  
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(X) Ozanm yakında yayınlonocak 
"ERKEN öTEN HOROZ" ;,imli 
kitabından . 
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ekonomi poli· ekonomi poli· 
çözümlenişine çözümlenişine 

İkinci böbö
sanayii sanayii ile ile 

ve "görü· 
sında. Bir başbaş

ayırt edil· edil· 
yöntemde yöntemde 

noktada, Marx' Marx' 
birçok uzun uzun 

geçebilecek geçebilecek ölçüde ölçüde 

biçimi ve do· 
bütün bilim 

3,Chicago, 

çevresinde döndü· 
yüksek yüksek iki iki 

Bilimsel Bilimsel 
aldatıcı görügörü

deneyle deneyle 
zaman para· 

Profit, Profit, InIn

insanlar arasın
arasında· arasında· 

ortaya çıkar. 
ilişkilerin ilişkilerin 
gizleyici, gizleyici, 

Toplumsal iliş· iliş· 
(mübadelesi) (mübadelesi) 

Burada öz öz 
için için eşitli· eşitli· 

de�i�im SÜreCin· 

Başlangıçta, Marksist yasalan 
"do�rulamak" degiı, "Marksist yaklaşı
mın getireeeei açıklamalardan yararla· 
narak Türkiye'de ücretlere iIi�kin olarak 
resmi kaynaklardan elde edilecek bazı 
ampirik verileri deeerlendirmeye ÇalıŞ' 
mak" oldutu belirtiliyor. 

bk bk önemli bul gJ şu: Imalat sana· sana· 
yiinde yiinde doRrudan üretimde çalışan işçile· işçile· 
rin rin parasal parasal ücretlerindeki yıllık artıŞ, artıŞ, 
1963-72 1963-72 döneminde, % 13.3 oranında. oranında. 
Buna Buna kar�ılık aynı dönemde sabit fıyatfıyat
larla larla yıllık verimlilik artışı % 7.9 iken 7.9 iken 
yıllık yıllık fiyat artışlan ortalama % 6.7 ora6.7 ora
mnda mnda gerçekleşiyor. Araştırmacılar, Araştırmacılar, 
bunlara bunlara dayanarak, 1963-72 yıllan ara· 1963-72 yıllan ara· 
sında sında özel kesim imalat sanayiinde çalı· çalı· 
şan şan işçilerin ulusal gelir içindeki paylan. . 
nın nın yılda % 1.3 oranında azaidıeını or· oranında azaidıeını or· 
taya taya koyuyorlar, Bu işçilerin, hem nicenice
lik lik hem nitelik balumından, işçi sınıfısınıfı
mn mn çok çok önemli önemli bir bir bölümünü bölümünü oluşturoluştur
duklan da hatırlanmalı. 

"Toplu "Toplu pazarlpazarlıkta ıkta nesnel nesnel ölçütle-ölçütle-
rin rin bulunması" sermaye örgütlerinin, lerinin, örgütlerinin, örgüt
özellikle son zamanlarda, nerdeyse slo· slo· 
ganlaştırdıklan önerilerden. "Nesnel ölönerilerden. "Nesnel öl
çüt" denince ilk akla getirilen de verim· de verim· 
lilik. İşverenler, işçi sendikalannın sendikalannın 
"keyfi" ücret taleplerine karşı, "bilim· "bilim· 
sel ve objektif" bir ölçüt olarak verim· olarak verim· 
UliA'in temel alınmasını ileri sürüyorlar. sürüyorlar. 
Yalnız kapitalistler deRii, Marx'ın deyi· deyi· 
miyle "onlann ideologlan" olan iktisat· iktisat· 
Çı Lar da. Bu öneriye karşılık kitapta kitapta 
.!unlar söyleniyor: " Uygulamada ücretle· 
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20 EKIM'DE >l.ÇfI 

sonra iki yıldır yeniden resme dönen Fikret Otyam, 
Ekim'den itibaren Ankara'da Alman Kültür Merkezi'nde 

ayında yapıtlarını istanbul'da "Memleketimden Insan 
Otyam'ın sergisi büyük bir ilgiyle karşılanmışU. Bu 

insan Manzaraları 2" de, sanatçının hiçbir yerde ser
yapıtıyla, maden işçileri ve pancar emekçiıerinin 

fotoğrafları Ankara'lılara sunulacaktır. 
özellikle emekçileri konu olan Oıyam, "Fotoğraf ala· 

olduğu gibi boyalarımla da, sevenlerimin karşısına yüz akıyla çıkmak, 
amaçlarımın başında gelmektedir" demiştir. 

süresince okurlarının getireceği kitaplarını da imza

Oıyam'ın Nisan ayında Çağdaş Yayınları arasında çıkan 

ücret, Fiya 
YURUYUŞ, YURUYUŞ, sayı 60). 

Bir Bir başka ilginç bulgu, verimliliRi imliliRi 
en en nızlı artan nızlı artan sektörlerde fiyat artışla· artışla· 
nnın nnın yavaş, verimliljRi yavaş artan sek· sek· 
törlerde törlerde ise fiyat artışlanrun hızlı olduoldu
gunu gunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, Araştırmacılar, 
bu bu durumun, verimliliei arbrmanın yanı yanı 
sıra sıra bir başka silah olan fiyat artışlannı, artışlannı, 
veverimlilik artışını yeterli oranda saelasaela
yamayan yamayan kapitalistlerin bölüşümü kendi kendi 
lehlerine lehlerine etkilemek için kuııanmalannkuııanmalann
dan dan ileri gelebilecefini gelebilecefini belirtiyorlar. belirtiyorlar. 

Aynı inceleme, en hızlı fiyat artıŞ
Iannın gözlendiei sektörlerin, ücretlerin 
en yavaş arttı eı sektörler arasında yer al· 
dıgmı gösteriyor. Araştınnacılar bu 
olguyu şöyle yor.umluyorlar: "ücretlerle 
fiyatlar arasındaki ilişki doerudan dol· 
ruya deeil, dolaylı olarak, birim üründen 
ücretin aidıRı pay araClhRıyla ortaya çık
maktadır. ( ... ) Bu sonuçlardan kapitalist 
sınıfın üretimden aldılı payı (ki kapi· 
talist sınıf bu payını genel olarak artır· 
mayı başarmıştır) verimlilik artışlan yo
luyla artıramadıRı ya da koruyamadılı 
sektörlerde çarenin fiyat artışlannda 
arandıeı anlaşılmaktadır" . 

Günümüz Günümüz ekonomik ekonomik ve siyasal siyasal gün. gün. 
deminde deminde yoeun biçimde yer alan birçok alan birçok 
konuda konuda önemli açıklamalar getiren, dik· dik· 
kate deler kate deler sonuçlara ulaşan çalışma şu 
sözlerle sözlerle son buluyor: "Kapitalist çevre· çevre· 
lerin lerin 'ücretler ve enflasyon' konusunda 
safladıRı safladıRı ideolojik ideolojik başanlar başanlar karşısında karşısında 
sosyalistler de bilimsel bulgularım sınıf 

kalleşiyle 
ölsek ölsek 
bu bu ,on 
aklımıza aklımıza 

Kimler Kimler çoğalhyor 
kan kan görmüş gülii 
deniz gözlü deniz gözlü menekşeleri 
kır kır gezisi mi yapıyorlar, 
may"m may"m haftG.Jındo 
kimler kimler çolaltıyor 
Ankara Ankara sırtlaTIndasırtlaTInda

Allamak 
işte işte bunu bunu 
izin izin yok 
izin yok 
alulara alulara 
dur hele 
düşün hele 
nerde yoruldık, neden nerde yoruldık, neden 
nerde 
nuıl 
dur hele dur hele 
düşün hele 
anıtlardır anıtlardır 
biler biler 
ey�mi ey�mi 
a'llımo a'llımo 
un un allamoyo 
umudunun umudunun 
ö(ltenin ö(ltenin 
dur dur hele 
içine içine 
incilme 

(X) Ozanm yakında 
"ERKEN öTEN 
kitabından . 



CHP'DE YöNETIM DEGIŞIKLlGI ILE BAŞLAYAN GELIŞME
LER, iL VE ILÇE KONGRELERI SıRASıNDA DA AGıRLIGINI 
DUYURDU_ CHP YÖNETIMININ "SAGLAM" ELLERDE KA
LABILMESI ıÇIN BüTUN ANTI DEMOKRATIK YÖNTEMLER 
UYGULANDı' BUGUNKU GENEL MERKEZ EKIBINE KARŞI 
OLAN PARTILILERIN GÖREVLERINDEN UZAKLAŞTIRIL
MALARI IÇlN OLMADıK BASKILARA BAŞVURULDU_ 

KAYSERI'DE, GENEL MERKEZIN MUDAHALELERINDEN 
YAKAYI KURTARAMADI. YUKSEL ÇEKEMOGLU VE AR
KADAŞLARı KONGREYI KAZANMALARINA RAGMEN, 
KONGRE GEÇERSIZ SAYıLDı' ÇEKEMOGLU VE ARKA
DAŞLARı KESIN lHRAÇ ISTEMI ILE MERKEZ HA YSIYET 
DIVANINA VERILDILER_ YENILENEN IL KONGRESlNE BU 
GRUP ALINMADI. KONGRE, MERKEZ EKIBININ KAYSERI 
TEMSILCILERI TARAFINDAN YURüTULDU VE "SONUÇ
LANDıRILDI" 

HUSEYIN BA YRAK 

Kayseri'de önce, Genel Merkezin 
kongreyi iptaline yol açan gelişmeleri 
öerenmek üzere Yüksel ÇekemoRlu'nun 
görüşlerine başvurduk. ÇekemoRlu, 
Kayseri ıı Kongresi ve sonrasındaki ge
lişmeler konusunda konuşmanın şimdi
lik erken oldueunu söyledi. 

CHP-TüRK-METAL-CGP üÇGENI 

Bunun üzerine Genel Merkez tarafın
dan feshedilen 11 Yönetim Kurulu üyele
rinden gazeteci Mustafa Gümüşkaynak'
ın görüşlerini öerenmek istedik. Gümüş
kaynak bize şunlan anlattı: 

"Kayseri'deki olaylar, bir taban-tavan 
çatışması. Gelişmeler, merkez ilçe 
başkanı İsmail Çalışman'm, Ecevifin 
yönetime gelmesi ile partiden aynlan ve 
CGP'ye giren göz doktoru Mustafa Gün
doldu'nun yeniden partiye alınması ile 
başladı. Aynlık ilk kez bu olayla açık 
bir biçimde ortlya çıktı. Çekemoeıu ve 
bUler. Güodoldu'nun CHP ilkeleri ve 
demokratik sol ile baeda,ır bir Ycüuııı 
göremiyorduk. " 

"Ecevit'e kar�ı oldueu için partiden 
aynlan GündoRdu'yu yeniden CHP'ye 
kaydettiren merkez ilçenin kongreden 
önceki başkanı Çalışkan'ın durumu da 
ilginç.'-

"Çalışkan, daha önce Kayseri'de 
DıSK Maden-ış temsilcisi Idi. Sonra Ma
den-ış üyelerinin giriş fişlerini alarak 
Türk Metal-ış'e geçti ve oranm başkanı 
oldu. ı�çi1eri böylece el çabukluRu ile 
Türk Met.al-e sokan Çalışkan şimdi yi
ne DISK-te_ Genel-Iş Şube Başkanı 
olarak. " 

"Olaylan, sürtüşmeleri başlatan kişi
lerin nitelikleri böyle. Her Ikisi de CHP'· 
den çıktı. Biri CGP'de, diAeri Türk Me
tal'de kariyer aradıktan sonra, geri dön
düler. Kariyerlerini CHP'de ve Genel-Iş' 
te buldular." 

"Yeni il başkanının niteliRi de aynı. 
Yeni il başkanı Gümüşcii'nün bir ayaeı 
CHP'de, diReri ile CGP-de.'-

Gümüşkaynak, kişileri böyle anlatı
yordu. Kişilerin yanısıra, bir de olaylar 
vardı. Çekemoelu'nun geçen kurultayda 
Ecevit'in adayına karııı kurultay başkan
hRml alması, Deniz Baykal'ın Kayseri' 
ye gelişinde diler parti büyüklerinden 
daha COııkulu bir biçimde karşılanması 
anlaşılan EyüboRlu-Topuz cuntası için 
tehııke Çanlannı çmlatmıştı. 

KAYSERI MILLETVEKILLERI 

Gümü,kaynak sözJerine devam etti: 
"Çekemoelu'nun demokratik sol e· 

kibi ile işbaşını gelmesi, çoRu genel 
merkez eRilimU Kayseri milletvekillerini 
de tedirgin etti." 

"Oysa, bu milletvekillerinden ne Tu
fan Dolan Atşargll ne de Mehmet YÜ
celer daha dün Ecevit'e çok ters düşen, 
Ecevit'e kar,ı oluşlannı da her fırsatta 
açıklayan kişilerdi. Bunlarla genel mer-

kez arasındaki baeı, yine Kayseri'den 
senatör seçilen Ziya Müezzinoeıu sal
ladı." 

"Gelişmeleri hızlandıran bir dieer 
(aktör de seçimlerin yaklaşması idi. 
Kayseri'den edindieimiz izlenimter ve 
iptal edilen kongrenin sonuçlan, demok
ratik solcu ekibin, genel merkez ve CGP 
ile sıkı ilişkilere sahip ekibe üstün geldi· 
Rini gösteriyor. Ancak bu üstünlük, ge
nel merkezin uyguladıeı tasfiye yöntemi 
sonucunda bertaraf edilmişti." 

"Olup bitenleri bilenler, Ecevit'in 
yenilenen kongreye gönderdiei mesajı 
da tepki ile karşıladılar. Kayseri'deki 
CHP'liIer arasında bugünlerde en çok 
konuşulan konu; "Kurultayın demokra· 
tik soleulano aleyhine sonuçlanması 
halinde partiden büyük koprnaIann 
ol_caRı ve bunun da sosyalisUerin işine 
yarayacaRı" ldl'" 

Gümüşkaynak ekliyor: 
"CHP üzerinde büyük oyunlar oyna

nıyor. Kayseri'dt" çok açık bir biçimde 
ortaya çıktı bu oyunlar. Büyük. bir 
seçmen kitlesi daha şimdiden oy kullan
mayacaRınl söylüyor. Neden olarak da 
yeni il yöoetiminin n delegeler tarafın
dan seçilmemesini gösteriyorlar." 

ÇOCU ŞIRKET ORTACı 

Gümüşkaynak'tan yeni yöneticilerin 
niteliklerini sonıyoruz. Şöyle cevap 
veriyor: 

" ÇoÖ�, To.marza'da kurulan Panterp
lastik şirketinin ortaaı. 4 başlı MC gibi, 
bu yeni yöneticiler de arkadan idare edi· 

-Uyorlar. LL başkanı Mehmet Gümüşçü 
ile birııkte noter Ali Galip Sümengen, 
Şükrü Saruhan ve milletvekili Mehmet 
Yüceler bu şirketin ortaklan arasında� 
Bu şirketin ortaklanndan bir diReri olan 
Şaban Kulkuloelu'nun yeeenl Mustafa 
Kulkuloglu'nu da Merkez ılçe Başkanı 
yaptılar. " 

Gümüşkaynak'tan sonra, bır başka 
partilinin, Mustafa Alımasb'nın görüşle
rine başvuruyoruz.. ARımaslı ,öyle di
yor: 

"Partideki gelişmeler, sermaye sınıfı
na hoş görünme çabalannın ürünü. CHP' 
nın geçmişinde de buna benzer olaylar, 
gelışmeler var. Geçmişte CHP DP kar
şısında Itibannı yitirince sermayeye da
ha şirin görünmek Için elinden geleni 
yapmıştı." 

"Ancak, günümüzde, ta!>andan gelen 
isteklerin sola yönelık olması, burjuva
zinin CHP Uzerindekı oyunlannı güç
le,timıektedir. Sonuçta, partide saA ve 
sol ayınmı çıktı. Şu anda parti yönetimi 
sagcılann elinde. SaReı merkez yöneti
mi, taşra teşkilatını da ele geçirebilmek 
için türlü oyunlara başvurdu. Bunun 
Için, CHP 'ye düşmanlıklan bilinen an
cak çıkarlan gereRI CHP'ye yanaşan 
kişiler partinin yerel organlannın ba,ını 
getirildiler." 
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"örneein Kayseri'de Sanz, Pınarbaşı 
ve Merkez (Içe kongreleri de Genel Mer
kez tara[ından iptal edildi. Genel Mer
kez buralara da kendisine yakın kişileri 
atadı." 

GENEL BAŞKANA 
NELER FISILDANIYOR? 

"Bütün bunlar, CHP'nin Kayseri'deki 
gelişimini ve seçimlerde alaeaeı oy lan 
önemli ölçüde etkileyecektir. "Bence 
kurultayı solun kazanması büyük bir 
sürpriz olur bütün olup bitenlerden son
ra. Ama Eyüboe1u·Topuz ya da benzeri 
bir ekibin işbaşına gelmesi halinde par
tiden soeuyanlann, aynlanlmn sayısı 
da hiç olmazsa Kayseri'de hayli çok ola
caktır" 

Kayseri'de olup bitenler üzerinde ge
nel başkanın aldılı tavır da ııginçti. Ge
nel Başkanın "dolduruldueu" belliydi. 
Kongreye gönderdl�i mesaj da açıkça 
bunu gösteriyordu. Feshedilpn il yöne
tim kurulu üyelerinden Avukat Mustafa 
Karslı bu konuda şunlan söyledi : 

"Çekemoeıu 1973 yılında, Ecevit'· 
in adayına karşı kongre başkanlıeı 
kazanmıştı. önce bunu kullandılar. 
Kayseri ilinin bizzat genel başkana da 
karşı oldueu ileri sürüldü. Daha sonra 
kongrenin iptali için bahane arandı. Ge
nel Başkana "Kayseri il kongresinin aşı· 
n $olcuların hakimiyeti altında geçtieı" 
yolunda sözler fısıldandı. Genel Başka
nı böyle yanıılmaya çalıştılar. ii 

"Oysa bugün CHP için tehlike soldan 
deeil, saRdan geliyor. Patronların, aeala
nn vu genel merkez adamlarının sistemli 
bir biçimde partiye alınmalan, yönetici 
yapılmalan bunu gösleriyor." 

IPTAL, IPTAL OSTONE 

Karslı'ya özellikle Kayseri ilinde ör
güte yapılan anti demokratik müdahale 
ve baskılan soruyoruz. Şöyle ceVllp ve
riyor: 

"Demokratik solculann yönetimde 
bulundueu merkeı ilçe fesbediidi. "Ece
vit'e hayır" diyenlerden birine geçici 
başkanlık verildi. Merkez ilçenin tlyinli 
yöneticileri masa başında kendi delege
lerini tesbit ettiler ve ilçe kongresini ya· 
pılmış gibi göstermeye çalıştılar. Bu se
çim doeaı olarak il tarafından ipt.al edil
di. Bu kez. kongreyi bindirilmiş kıt.alarla 
yaptılar. ıçeri kimse Ilınmadı, kendi 
adamlan dışında. Pınarbaşı ilçe seçim
leri ise, bırakın Pınarba,ı'nı, Kayseri'ye 
bile ueramayan bir "müfetti,"in raporu 
üzerine iptal edildi. 

lı kongresinden 1 aün önce, il kOD::
resi için 14 delepsi olan sana ilçesinin 
seçimleri de iptal edildi. oysa Sanı ilçe 
kongresi iki ay önce yapılmı,tı. Kon ..... 
iptali için gereken 15 ,unıUk SÜN çoktan 
aşılmıştı. Genel merkez buna nlmen ip
tal işleminde dıretti. Halk, öfkesini CHP 
binasını basarak aldı. 

BUtün bunlar, CHP'ye balıanan u
mutlann yıkılmasına yol açıyor. CHP'ye 
yürekten ballı olanlar bile genel ba,ka
na karşı bir burukluk içlndeler.- Kanı
mııca genel başkan çevresindekllerln et
kisi aitında." 

Kayseri'li CHP'liIer böyle diyorlar. 
Ortak kamlnn, bu tür girişimlerin ve 
"mutemet" adamların yönetici kademe
lere getirilmesini partiye büyük itibar 
kaybettireceeı yolunda. Şimdi Kayseri 
de Kasım ayında yapılacak CHP Kurul
tayı bekleniyor sabırsızlıkla_ 

K-METAL-CGP üÇGENI 

Genel Merkez tarafın
Yönetim Kurulu üyele

gazeteci Mustafa Gümüşkaynak'
öerenmek istedik. Gümüş

anlattı: 
olaylar, bir taban-tavan 

Gelişmeler, merkez ilçe 
başkanı İsmail Çalışman'm, Ecevifin 

partiden aynlan ve 
doktoru Mustafa Gün

partiye alınması ile 
kez bu olayla açık 

çıktı. Çekemoeıu ve 
CHP ilkeleri ve 

baeda,ır bir Ycüuııı 

oldueu için partiden 
yeniden CHP'ye 

ilçenin kongreden 
Çalışkan'ın durumu da 

daha önce Kayseri'de 
temsilcisi Idi. Sonra Ma

giriş fişlerini alarak 
ve oranm başkanı 

el çabukluRu ile 
Çalışkan şimdi yi

Genel-Iş Şube Başkanı 

sürtüşmeleri başlatan kişi
Her Ikisi de CHP'· 

CGP'de, diAeri Türk Me
kariyer aradıktan sonra, geri dön

CHP'de ve Genel-Iş' 

başkanının niteliRi de aynı. 
Gümüşcii'nün cii'nün ci bir ayaeı 

CGP-de.'-
kişileri böyle anlatı

yanısıra, bir de olaylar 
geçen kurultayda 
kurultay başkan

Deniz Baykal'ın Kayseri' 
parti büyüklerinden 

biçimde karşılanması 
EyüboRlu-Topuz cuntası için 

tehııke Çanlannı çmlatmıştı. 

MILLETVEKILLERI 

sözJerine devam etti: 
demokratik sol e· 

gelmesi, çoRu genel 
Kayseri milletvekillerini 

milletvekillerinden ne Tu

ile sıkı ilişkilere sahip ekibe üstün geldi· üstün geldi· üstün geld
Rini gösteriyor. Ancak bu üstünlük, ge
nel merkezin uyguladıeı tasfiye yöntemi 
sonucunda bertaraf edilmişti." 

"Olup bitenleri bilenler, Ecevit'in 
yenilenen kongreye gönderdiei mesajı 
da tepki ile karşıladılar. Kayseri'deki 
CHP'liIer arasında bugünlerde en çok 
konuşulan konu; "Kurultayın demokra· 
tik soleulano aleyhine sonuçlanması 
halinde partiden büyük koprnaIann 
ol_caRı ve bunun da sosyalisUerin işine 
yarayacaRı" ldl'" 

Gümüşkaynak ekliyor: 
"CHP üzerinde büyük oyunlar oyna

nıyor. Kayseri'dt" çok açık bir biçimde 
ortaya çıktı bu oyunlar. Büyük. bir 
seçmen kitlesi daha şimdiden oy kullan
mayacaRınl söylüyor. Neden olarak da 
yeni il yöoetiminin n delegeler tarafın
dan seçilmemesini gösteriyorlar." 

ÇOCU ŞIRKET ORTACı 

Gümüşkaynak'tan yeni yöneticilerin 
niteliklerini sonıyoruz. Şöyle cevap 
veriyor: 

" ÇoÖ�, To.marza'da kurulan Panterp
lastik şirketinin ortaaı. 4 başlı MC gibi, 
bu yeni yöneticiler de arkadan idare edi· 

-Uyorlar. LL başkanı Mehmet Gümüşçü 
ile birııkte noter Ali Galip Sümengen, 
Şükrü Saruhan ve milletvekili Mehmet 
Yüceler bu şirketin ortaklan arasında� 
Bu şirketin ortaklanndan bir diReri olan 
Şaban Kulkuloelu'nun yeeenl Mustafa 
Kulkuloglu'nu da Merkez ılçe Başkanı 
yaptılar. " 

Gümüşkaynak'tan sonra, bır başka 
partilinin, Mustafa Alımasb'nın görüşle
rine başvuruyoruz.. ARımaslı ,öyle di
yor: 

"Partideki gelişmeler, sermaye sınıfı
na hoş görünme çabalannın ürünü. CHP' 
nın geçmişinde de buna benzer olaylar, 
gelışmeler var. Geçmişte CHP DP kar
şısında Itibannı yitirince sermayeye da
ha şirin görünmek Için elinden geleni 
yapmıştı." 

"Ancak, günümüzde, ta!>andan gelen 
isteklerin sola yönelık olması, burjuva
zinin CHP Uzerindekı oyunlannı güç
le,timıektedir. Sonuçta, partide saA ve 
sol ayınmı çıktı. Şu anda parti yönetimi 
sagcılann elinde. SaReı merkez yöneti
mi, taşra teşkilatını da ele geçirebilmek 
için türlü oyunlara başvurdu. Bunun 
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"örneein Kayseri'de Sanz, Pınarbaşı 
ve Merkez (Içe kongrelerleri ler de Genel Mer
kez tara[ından iptal edildi. Genel Mer
kez buralara da kendisine yakın kişileri 
atadı." 

GENEL BAŞKANA 
NELER FISILDANIYOR? 

"Bütün bunlar, CHP'nin Kayseri'deki 
gelişimini ve seçimlerde alaeaeı oy lan 
önemli ölçüde etkileyecektir. "Bence 
kurultayı solun kazanması büyük bir 
sürpriz olur bütün olup bitenlerden son
ra. Ama Eyüboe1u·Topuz ya da benzeri 
bir ekibin işbaşına gelmesi halinde par
tiden soeuyanlann, aynlanlmn sayısı 
da hiç olmazsa Kayseri'de hayli çok ola
caktır" 

Kayseri'de olup bitenler üzerinde ge
nel başkanın aldılı tavır da ııginçti. Ge
nel Başkanın "dolduruldueu" belliydi. 
Kongreye gönderdl�i mesaj da açıkça 
bunu gösteriyordu. Feshedilpn il yöne
tim kurulu üyelerinden Avukat Mustafa 
Karslı bu konuda şunlan söyledi : 

"Çekemoeıu 1973 yılında, Ecevit'· 
in adayına karşı kongre başkanlıeı 
kazanmıştı. önce bunu kullandılar. 
Kayseri ilinin bizzat genel başkana da 
karşı oldueu ileri sürüldü. Daha sonra 
kongrenin iptali için bahane arandı. Ge
nel Başkana "Kayseri il kongresinin aşı· 
n $olcuların hakimiyeti altında geçtieı" 
yolunda sözler fısıldandı. Genel Başka
nı böyle yanıılmaya çalıştılar. ii 

"Oysa bugün CHP için tehlike soldan 

IPTAL, 

Karslı'ya özellikle 
güte yapılan 
ve baskılan 
riyor: 

"Demokratik 
bulundueu 
vit'e hayır" 
başkanlık 
yöneticileri masa 
lerini tesbit 
pılmış gibi 
çim doeaı 
di. Bu kez. 
yaptılar. 
adamlan dışında. 
lerleri ler ise, bırakın 
bile ueramayan 
üzerine iptal 

lı kongresinden 
resi için 14 
seçimleri de 
kongresi iki 
iptali için 
aşılmıştı. Genel merkez 
tal işleminde 
binasını basarak 

BUtün bunlar, CHP'ye balıanan u
mutlann yıkılmasına 
yürekten ballı 
na karşı bir 
mııca genel 
kisi aitında." 

Kayseri'li 
Ortak kamlnn, 
"mutemet" 




