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BABIALI'DE POLITIKA BASKıNı 

Adı : Politika 
Nev'i : Gazete 
Suçu : Sosyalist harekete küfret· 

memek 
Hüküm : Kalem kınlmalıdır! .. 

Bab·ı ali 'nin karanlık dehlizlerinde 
biçilen bu hüküm, önceki haftanın Cu· 
martesi günü uygulanma olanaaına ka
vuştu ve bir baskın şeklinde infaz edildi. 

Bab·ı ali'nin yosun tutmuş tarihine 
"Politika Baskını" adıyla geçecek olan 
olay, 30 yıl önceki "Tan Matbaası Ola· 
yı"nın modernize edilmiş görünümüyle 
ve CHP - DİSK üst yönetiminin ortak 
prodüksiyonu olarak vizyona kondu ve 
yankı uyandırdı .. 

Perde önüyle ve perde arkaaıyla bi· 
linmesinde yarar olan "Politika Baskı
nı" olayı, objektif olarak, DİSK üst yö
netimi<:HP·BüYÜk burjuvazi dayanışma
linın somut uç vermesi nileliaini taŞı
muı bakımından da her yönüyle "oyun 
içinde oyun"du, ilginçti, ibret vericiy
di.. 

DİSK'in "genel yu" direnifinde i,le
rinden çıkartılan üç bin kadar i,çinin 
ıeçinme IorunU ortada dururken, DİSK 
üıt yönetimince, 2.5 milyon lira.se nakit, 
geriai banka krediai olmak üure toplam 
7 milyon TL'ya mal olan "Politika" ıa
zetesiyle, yeni bir ,azete.. çıkartmaktan 
çok, yakllltık iki aydır dürüst haberciiiRi 
ilke edinen bir ,ueteyi çökertmenin 
amaçlandılı bir ,erçekti 'ye nitekim ola
yın bAtmdan lIOnuna dek bütün aynntı
Lar bu ,erçeti YanJltıyordu __ . 

BASKıN'IN AYAK SESLERI! .. 

Olay neydi? Nuıl b&ljlamı" nasıl ge
lişmiş ve nasıl düRümlenmi,ti? ... 

Bütün bu AOruların cevabını vermek 
için önceki haftanın Cumartesi günü 
Bab-ı ali yoku,undaki Tuvire Han'ın 
dördüncü katına tırmanan ayak seslerine 
kulak verelim. 

Politika'nın buiunduRu binanın mer
divenlerini uçarcasma tırmanan adımlar, 
gazetenin genel yayın müdürünün odası
na girilditinde yerini körük gibi açılıp 
kapanan soluk seslerine bıraktı ... 

Odayı bir anda DISK üst yönetimi· 
nin adamları doldurmuştu. 

Gazetenin Yazı Işleri Müdürü Koray 
Düzgören, gelenlerin içinde eski Yeni 
Ortam 'cı Toros Tekeli'yi tanıdı. DİSK 
üst yönetimi adına baskına katılanlar 
arasında bulunan Tekeli'nin, Düzgören'e 
tanıttıgı kişiler arasında DısK Genel 
Sekreler Yardımcısı Aydın Meriç ve Ma· 
den-Iş 'in muhasebecisi oldu tu söylenen 
Gökalp adındaki biri de bulunmaktaydı. 

Sabahın saat 8'inde Politika'yı bas
mak gibi bir "görevi" yerine getiren on 
kişilik kalabalık, gazelenin yeni genel 

yayın müdürü İsmail Cem gelene kadar 
odada beklediler ve o geldikten sonra 
da, yanına Toros Tekeli'yi bırakıp gitti
ler ... 

HiZMETTEN HIZMETE! 

O andan itibaren ısmail Cem üç ay 
kadar önce tirajını 6 bin civarında bırak
tılı 12 bin tirajlı Politika gazetesinin ko
ridorlarında etrafa mutlu nazarlar datı
tarak dolaşmaya başladı ... 

Bir zamanlar retlam gücüyle 169 bin 
ba.san ve ondan" sonra gautenin tirajını 
geometrik dizi, yan katlarıyla 6 bine ka· 
dar indirme ba.şarısı gösteren bir İsmail 
Cem'e, DİSK'in parasıyla eski oyuncaaı 
iade ediliyordu böylece ... 

Yıllarca önce İsviçre'de Lozan Üni· 
versitesi'ni bitirdikten sonra yurda dön
dülünde, bir arkadaşına "Ba.şbakan ola
caQ'ına" ilişkin bir ifşada bulunan Cem, 
DıSK üst yönetimine minnettarhgını da 
bir Politika mensubuna şu ,ekilde ifade 
ediyordu: 

tt. Ben ,imdiye kadar lermayenin 
adamıydım. Ama ,imdi i,çi ıınıfının 
hizmetindeyim! .. ' , 

İtiraf löz Y84artıcıydl!. .. 
lpekçidde lamail, .IDılınl terkedip 

i,çi .ını(ı ıaf1anna katılıyordu!,. 
Geldili .. narda, grev aatıcılıtından, 

CHP kuyrukçulugu yoluyla i,çi .ını(ını 
muhtemel iktidara ortak etme yuttur
macalılına ve Ecevit'in "i.tiınai kişm
gi"nin koltuk altına sılınma dönekliA'i
ne kadar türlü çe,;t kıhla limı.i, bir yı· 
Lın enku bulmasa, umail Cem'in katıl
dıRı yeni .af'lardan kimsenin haberi ol· 
mayacaktı! .. 

FARABI SOKAK'TAN ... 

Olayın önemli bir ucu da Ankara'yu, 
Farabi sokaRına kadar dayanıyordu. ıs
mail Cem'in "yeni saflatı"nın stratejik 
öneminin büyükçe bir bölümü de ora
larca çizilmişti... 

"Politika"nın saA:lıkll yayınına son 
verilmesi zorunluluRu Farabi ıokakça 
daha işin başında duyulmuş ve giderek 
ba.samak basamak uygulama sa!huma 
konulmuşLu .. 

Farabi Soka�ın uykusu, "Politika"· 
nın üç ay kadar önce sahip ve yönetim 
deRişlirmeıiyle kaçmıştı. Bir yıl kadar 
önce yayın hayatına başladıRı zamnn 
sahipleri arasında İ.mail Cem, Ercan 
Arıklı, Kadri Kllyabal'ın buiunduRu 
"Politika" ilk başlarda "Yakışıklılık" 
imajının sag-Iadıltı reklam gücüyle çık
tıR i ilk gün 169 bin basmış. ı O ay sonra 
da 6 bin tiraj sınırlarına kadar gelip da
yanmıştı.. Bütün bu olgular, Farabi'
nin uykusunu kaçırmıyordu. Gazete 
"emin" ellerdeydi! ... 

UYGU KAÇIRAN GELIşMELER 

Ancak gazetenin mali durumu da yü· 
rekler acısıydl. Para bulmak gerekiyor
du. Bu sırada Ankara Belediye Başkanı 
VedaL Dalokay gazeteye 3.5 milyon lira 
vererek devreye girdi. Bu para ile gaze· 
tenin içinde bulunduku kritik durumu 
düzeltmek yerine ya�ma yoluna gidildi. 
Cem, parayı "Harika çocuklarıldan olu· 
şan kadrosuna pay etmişti. Para iki ay 
kadar kısa bir süre içinde suyunu çek
mişti. Bu işe sinirlenen Vedat Dalokay, 
gazetede tek söz sahibi olmak istedi ve 
gazetenin hisselerinden yüzde 52'sini sa
tın aldı 

Dalokay, gazetenin başına eski arka
daşlarından Demirtaş Ceyhun'u getirdi. 
Cem ve çalışmadan dolgun maaş alan ve 
bu arada mall4larından öte gazeteye 
borç verip yüksek (aiz alan arkadaşları 
gazetenin yönetiminden uzaklaştırıldı
lar. 

Cem, küçük bir payla gazetenin or· 
takları arasında kalabilmişti .. 

Cem';n aylık 24 bin, arbdqlarının 
aylık ı 5 - 12 bin liralık hizmetleri kapı 
dı,arı edilmi,ti ama hiç bir parual ola
nak aatlanmadan ıazete, Demirt.a.t Cey
hun'un yönetiminde iki ay ıibi kıaa bir 
aiirede 12 . 13 bin tiraja yükselmi,ti. 

Ceyhun, yazdı'ı yazılarda, ,azetenin 
dürüst yayıncılıRa anıaje oldutunu açık
lamı, ye DtSK Genel Bqkanı KemaJ 
Türkler'in mal varlıamın açıklandılı 'ü
nün ertesinde de Türkler'i �Je,tirmek .u
çunu i,lcmi4ti L •. 

Gazete, üstelik yurtta ve dünyada so.
yalizme küfretmemek "ibi atır bir ıuçun 
da sahibi oluvermiliti.. 

Gazetenin, bütün koşullar, üslelik en
gelleyici yönde sabitken, genel yayın po
litikasını düzeltmesi, Ankara'da CHP Ge
nel Bll4kanl Bülent Ecevit 'in "istiına,i ki· 
şili�i"ni, ıstanbul'da da DıSK Üst yöne· 
timinin "büyük reisi"nin öfkesini çek
mekte gecikmedi. .. tki öfke kaynaRını 
birbirine baRlamak görevini de, "işçi sı· 
nıfının hizmetine" aday İsmail Cem yük
lendi. .. 

ORTAK PRODÜKSIYON 

Gazete içerden ve dışardan bomba
Ianmaya başlandı. DISK üst yönelim;nin 
gazete içindeki unsurları gazetenin iyi 
çıkmaması için eııerinden geleni yapar· 
larken, dışardan da gazetenin sahibi Ve· 
dnt Dalokay'a baskılar yo�unlalitl. 

Bu arada DISK üst yönetiminin cm· 
riyle Basın·Iş, gazete içinde grevi salt bir 
tehdit unsuru olarak kullanmaya başla
mıli. Genel-Iş sendikası da Vedat Oalo· 
kay'ı Ankara Belediyesinde sıkıştıracnj:tı
nı bildirmişti. CHP Genel Başkanı Ece
vil de konuya "istisnai kişiliitittnin bü· 

tün aRırlıRınl koymuştu. 
Vedat Dalokay baskılara dayanarna

yacak hale gelmişti. Dalokay, DtSK Ge
nel Başkanı Türkler'le pazarlık yapar· 
ken, gazetede çalışan işçilere hakların 
aynen saA:lanmasınl iSlemiş, DıSK u.st 
yönetiminin "büyük reisi" de müslehzi 
gülmüştü: 

". Bu bizim iç meselemizdir, biz onu 
haııederiz! .. " 

DISK'te çalışan büro işçilerinin sen· 
dikasız, sosyal güvencesiz oldukları �a· 
tırlanırsa, Türkler'in "iç meselemiz" ola
rak belirttigi olay, pek merak edilecek 
cinslen deaildi! .. 

BASKıNDAN SONRA TASFIYE 

Sorun, Ankara 'Ve İstanbul'un önemli 
merkezleri arasındaki yoaun tele(on ko· 
nuşmalarından sonra DıSK Yürütme Ku· 
rulunda çözüme ulqtırılmı,tı. Yürütme 
Kurulu, Kemal Türkler'in dayatmulYIa 
üçe karşı dört oyla "Politikattnın .tm 
alınmasını kararlqhnnı,tı. Daloby, 3.6 
milyon koydulu puteyi 4 milyoaa .ı
maya ruo edilmi,ti. Bu arada wrma,. 
anınmı yönüne cidilmi, ft � 
,üzde 80'i DIsK'in eline leçmi,tI .. 

Sıra bulun yapmaya, diıha lOIUIı cıa 
ıutiyeye ıelmi,ü ... 

İlk önee, ıazeteyi bir enka ,.ıluun
dan kurtaran Genel Yayın Midiiri De· 
mirtq Ceyhun ,örevden ahomı" ıonra 
da, Yazı ı,leri Miidürü Koray Oüq:ören, 
Dış Haberter Se"� Şefi Hüseyin aa. ft 
Ankara bürOlundan Partamenlo muhabi
ri Varlık (bmenek ile bıarıbul'dan Ne
cati Günıör'ür IÖ%le,meleri Cahedilmi,· 
ti. Muhabir Erol Ozkök ise illir. etmi,ti. 

SON'UN BAŞLANGıCı 

Tasfiye hareketinin yanısıra Cem'in, 
eski arkadaşlarının dönüşü b&şlamı,tır. 

Nitekim eski löz aitrılarından Ru. 
Tezean, Haluk Şahin ve "Ba, Danış· 
man" Mehmet Barlas Politika koridorla· 
nnda gözükmüşlerdir. Bir zamanlar gaze· 
teye yüzde 24 faizle 100 bin lira borç 
veren, ayrıca 12 bin lira nel maaşlı Mus
tafa Gürsel şimdilik ortalıkta yoktur. 
Bunlara ek olarak DtSK üst şemsiyesi al· 
tında geçim yolunu bulan "yetenekli ka
lemler"in kısa bir süre sonra "Politika"
ya sökün etmeleri beklenmektedir. 

özet olarak bir baskın olayının oyku· 
sü budur. Bu kadarı bile di�er ayrıntılı" 
rın özünü ve karanlı�ını yansıtmaya ye
terlidir. Bu bakımdan da, olay. Bab·ı 
dli'de iflasa mnhkum bir başka 1'on'un 
başlangıcı niteli�indedir. Karıınlık, en 
son sınırlnra gelip dayanmıştır. DISK list 
yönetimi. CIIP . Büyük burjuvazi orluk· 
1ı�1 tümörü, Büb·ı fili'de de ele k('mi�e 
bürünmüştur. Bu da az şey deıtildir. 
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yönüyle "oyun 
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dururken, DİSK 
milyon lira.se nakit, 

olmak üure toplam 
"Politika" ıa

,azete.. çıkartmaktan 
dürüst haberciiiRi 

,ueteyi çökertmenin 
'ye nitekim ola

bütün aynntı
,erçeti YanJltıyordu __ . 

SESLERI! .. 

b&ljlamı" nasıl ge
düRümlenmi,ti? ... 

cevabını vermek 
Cumartesi günü 

Tuvire Han'ın 
tırmanan ayak seslerine 

buiunduRu binanın mer
tırmanan adımlar, 
müdürünün odası
körük gibi açılıp 
bıraktı ... 

DISK üst yönetimi· 
doldurmuştu. 

Müdürü Koray 
içinde eski Yeni 

Tekeli'yi tanıdı. DİSK 
baskına katılanlar 

Tekeli'nin, Düzgören'e 
arasında DısK Genel 

Aydın Meriç ve Ma· 
oldu tu söylenen 

bulunmaktaydı. 
Politika'yı bas

"görevi" yerine getiren on 
gazelenin yeni genel 

gücüyle 
ba.san ve ondan" sonra gautenin tirajını 
geometrik dizi, yan katlarıyla 6 bine ka· 
dar indirme ba.şarısı gösteren bir İsmail 
Cem'e, DİSK'in parasıyla eski oyuncaaı 
iade ediliyordu böylece ... 

Yıllarca önce İsviçre'de Lozan Üni· 
versitesi'ni bitirdikten sonra yurda dön
dülünde, bir arkadaşına "Ba.şbakan ola
caQ'ına" ilişkin bir ifşada bulunan Cem, 
DıSK üst yönetimine minnettarhgını da 
bir Politika mensubuna şu ,ekilde ifade 
ediyordu: 

tt. Ben ,imdiye kadar lermayenin 
adamıydım. Ama ,imdi i,çi ıınıfının 
hizmetindeyim! .. ' , 

İtiraf löz Y84artıcıydl!. .. 
lpekçidde lamail, .IDılınl terkedip 

i,çi .ını(ı ıaf1anna katılıyordu!,. 
Geldili .. narda, grev aatıcılıtından, 

CHP kuyrukçulugu yoluyla i,çi .ını(ını 
muhtemel iktidara ortak etme yuttur
macalılına ve Ecevit'in "i.tiınai kişm
gi"nin koltuk altına sılınma dönekliA'i
ne kadar türlü çe,;t kıhla limı.i, bir yı· 
Lın enku bulmasa, umail Cem'in katıl
dıRı yeni .af'lardan kimsenin haberi ol· 
mayacaktı! .. 

FARABI SOKAK'TAN ... 

Olayın önemli bir ucu da Ankara'yu, 
Farabi sokaRına kadar dayanıyordu. ıs
mail Cem'in "yeni saflatı"nın stratejik 
öneminin büyükçe bir bölümü de ora
larca çizilmişti... 

"Politika"nın saA:lıkll yayınına son 
verilmesi zorunluluRu Farabi ıokakça 
daha işin başında duyulmuş ve giderek 
ba.samak basamak uygulama sa!huma 
konulmuşLu .. 

Farabi Soka�ın uykusu, "Politika"· 
nın üç ay kadar önce sahip ve yönetim 
deRişlirmeıiyle kaçmıştı. Bir yıl kadar 
önce yayın hayatına başladıRı zamnn 
sahipleri arasında İ.mail Cem, Ercan 
Arıklı, Kadri Kllyabal'ın buiunduRu 
"Politika" ilk başlarda "Yakışıklılık" 
imajının sag-Iadıltı reklam gücüyle çık
tıR i ilk gün 169 bin basmış. ı O ay sonra 
da 6 bin tiraj sınırlarına kadar gelip da
yanmıştı.. Bütün bu olgular, Farabi'
nin uykusunu kaçırmıyordu. Gazete 
"emin" ellerdeydi! ... 

gazetede tek söz sahibi olmak istedi ve 
gazetenin hisselerinden yüzde 52'sini sa
tın aldı 

Dalokay, gazetenin başına eski arka
daşlarından Demirtaş Ceyhun'u getirdi. 
Cem ve çalışmadan dolgun maaş alan ve 
bu arada mall4larından öte gazeteye 
borç verip yüksek (aiz alan arkadaşları 
gazetenin yönetiminden uzaklaştırıldı
lar. 

Cem, küçük bir payla gazetenin or· 
takları arasında kalabilmişti .. 

Cem';n aylık 24 bin, arbdqlarının 
aylık ı 5 - 12 bin liralık hizmetleri kapı 
dı,arı edilmi,ti ama hiç bir parual ola
nak aatlanmadan ıazete, Demirt.a.t Cey
hun'un yönetiminde iki ay ıibi kıaa bir 
aiirede 12 . 13 bin tiraja yükselmi,ti. 

Ceyhun, yazdı'ı yazılarda, ,azetenin 
dürüst yayıncılıRa anıaje oldutunu açık
lamı, ye DtSK Genel Bqkanı KemaJ 
Türkler'in mal varlıamın açıklandılı 'ü
nün ertesinde de Türkler'i �Je,tirmek .u
çunu i,lcmi4ti L •. 

Gazete, üstelik yurtta ve dünyada so.
yalizme küfretmemek "ibi atır bir ıuçun 
da sahibi oluvermiliti.. 

Gazetenin, bütün koşullar, üslelik en
gelleyici yönde 

Gazetenin, 
yönde 

Gazetenin, 
sabitken, genel yayın po

litikasını düzeltmesi, Ankara'da CHP Ge
nel Bll4kanl Bülent Ecevit 'in "istiına,i ki· 
şili�i"ni, ıstanbul'da da DıSK Üst yöne· 
timinin "büyük reisi"nin öfkesini çek
mekte gecikmedi. .. tki öfke kaynaRını 
birbirine baRlamak görevini de, "işçi sı· 
nıfının hizmetine" aday İsmail Cem yük
lendi. .. 

ORTAK PRODÜKSIYON 

Gazete içerden ve dışardan bomba
Ianmaya başlandı. DISK üst yönelim;nin 
gazete içindeki unsurları gazetenin iyi 
çıkmaması için eııerinden geleni yapar· 
larken, dışardan da gazetenin sahibi Ve· 
dnt Dalokay'a baskılar yo�unlalitl. 

Bu arada DISK üst yönetiminin cm· 
riyle Basın·Iş, gazete içinde grevi salt bir 
tehdit unsuru olarak kullanmaya başla
mıli. Genel-Iş sendikası da Vedat Oalo· 
kay'ı Ankara Belediyesinde sıkıştıracnj:tı
nı bildirmişti. CHP Genel Başkanı Ece
vil de konuya "istisnai kişiliitittnin bü· 

rak belirttigi 
cinslen deaildi! 

BASKıNDAN 

Sorun, Ankara 
merkezleri arasındaki 
nuşmalarından 
rulunda çözüme 
Kurulu, Kemal 
üçe karşı dört 
alınmasını kararlqhnnı,tı. 
milyon koydulu 
maya ruo edilmi,ti. 
anınmı yönüne 
,üzde 80'i DIsK'in 

Sıra bulun 
ıutiyeye ıelmi,ü 

İlk önee, ıazeteyi 
dan kurtaran 
mirtq Ceyhun 
da, Yazı ı,leri 
Dış Haberter Se"� 
Ankara bürOlundan 
ri Varlık (bmenek 
cati Günıör'ür IÖ%le,meleri 
ti. Muhabir Erol 

SON'UN 

Tasfiye hareketinin 
eski arkadaşlarının 

Nitekim eski 
Tezean, Haluk 
man" Mehmet 
nnda gözükmüşlerdir. 
teye yüzde 24 
veren, ayrıca 
tafa Gürsel şimdilik 
Bunlara ek olarak 
tında geçim yolunu 
lemler"in kısa 
ya sökün etmeleri 

özet olarak 
sü budur. Bu 
rın özünü ve 
terlidir. Bu bakımdan 
dli'de iflasa mnhkum 
başlangıcı niteli�indedir. 
son sınırlnra gelip 
yönetimi. CIIP 
1ı�1 tümörü, Büb·ı 
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BÜYÜK BURJUVAZi YE MÜCADELE 
YALÇIN KUÇUK 

Halk Partisi'ni, en azından 1973 çizgisinin gerisine çekmek isteyenlerle 
mücadele, DISK üst yönetimi ile mücadele, büyük burjuvazi-CHp-oISK üst 
yönetimi arasında aracılık misyonunu üstlenen küçük burjuva kalemlerle mü· 
cadele aslında ve özünde büyük burjuvazi ile miicıdele demek. Çünkü, Halk 
Partisi'ni en azından 1973 çizgisinin gerisine çekenler, kısa bir süre için de 
olsa, büyük burjuvazi ye yeni oy tabanı yaratma işıevini yerine getiriyorl�r. 
DISK üst yönetimi, işçi sınıfının siyasaı hareketine cephe almanın da ötesIn
de, işçi sınıfının ekonomik mücadele örgütünü dinamitliyor. Küçük burjuva 
kalemlerin bir bölümü, kendi geçmişlerini inkar pahasına da olsa, büyük bur
juvazi-CHP.oisK üst yönetimi arasında çimento olmayı tercih ediyor. 

Çok açık bir gerçek ama tekrarında yarar var: Büyük burjuvazinin kendi
sini ele alırsanız, bir küçük "oligarşi" ile karşılaşırsınız. Büyük burjuvaziyi 
böyle almak güzel bir mantık oyunundan başka anlama gelmez. Büyük burju· 
vaziyi böyle kavramaya çalışmak aysbergin su üstündeki görüntüsü ile uğraş
makıan ibaret. Büyük burjuvazinin diktası, diğer sınıf ve kesitler içinde elde 
ettiği mevzilerle ayakta duruyor. Bu mevzileri ayaklarının altından çekin, bü· 
yük burjuvaziyi yenmek çok kolaylaşır. Büyük burjuvazi yi yenmek, cepheden 
hücum kadar büyük burjuvazinin diğer sınıf ve kesitler içindeki mevzilerini 
elde etmeye bağlı. Büyük burjuvazi bunun bilincinde. Bu yüzden kaybettiği 
mevziler in bazılarını kazanmaya çalışıyor. Siryandan Halk Partisi'ni daha geri 
çizgiye çekmeye çalışırken, dığer yandan da DiSK üst yönetimi eliyle işçi sı
nıfının ekonomik mücadele örgütünü tahrip etmeye uğraşıyor. işçi sınıfının 
ekonomik mücadele örgütünü, gerileyen Halk Partisi aracılığıyla büyük burju· 
vazinin peşine takmaya çalışıyor. Bir yandan kendilerini reddeden küçük bur
juViil kalemler, diğer yandan, "sosyalist havariler" büy.ük burjuvazinin bu en 
büyük manevrasına alkış tutuyorlar. 

Büyük burjuvazi ile mücadele etmek için işçi sınıfının ekonomik mücade· 
le örgütü var. Büyük burjuvazi yi yenmek için işçi sınıfı ekonomik mücadele 
yapıyor. ilerde de yapacak. Yalnız ekonomik mücadele ile burjuvazinin dikta· 
sına son verilemeyeceği biliniyor. Bilinmesi gerekli. Ekonomik mücadelenin 
yükselen çizgisiyle giderek sömürünün ortadan kalkacağı ve burjuvazinin dik
tasının sona ereceği düşüncesi bir efsane. Bu tür efsanelerin sahipleri var. Çok 
önemli değiL. Onemli olan işçi sınıfının siyasal mücadelesinin ve siyasal hare
ketinin öneminin gittikçe artan ölçüde kabul edilmesi. Ancak siyasal mücade
le ve siyasal hareketin kabul edilmesi işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin 
önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Siyasal mücadele ve sosyalist harekete, 
işçi sınıfının öz örgütü olarak, burjuvazinin diktasına son verecek ittifakları 
kurma ve geliştirme işlevi düşüyor. Bu işlev, ekonomik mücadeleyi, sınırlı ser
maye emek çatışmasını aşan boyutlara sahip. 

işçi sınıfının devrimci ekonomik mücadele örgütü var: DiSK. Şimdi 
DiSK, DiSK üst yönetiminin eliyle ne hale getiriliyor. Somut örnekler gerek. 
Orta sayfada bir taze örnek sergileniyor. DiSK üst yönetimi Beton-Iş adında 
yeni bir sendika kuruyor. Yeni sendika kurmak ve örgütlemek DiSK'in görevi. 
Böyle söylenebilir. Ancak bu iş kolunda kesinlikle böyle söylenemez. Bu iş 
kolunda Beton-iş adı altında yeni bir sendika kurmak, kelimenin tam anla· 
mıyla, bölücülük yapmak. DISK üst yönetimi bugün, kelimenin tam anlamıyla, 
bölücülük yapıyor. Çünkü bu iş kolunda DiSK'e bağlı bir sendika var: Kera· 
mik.iş. Keramik.lş, DiSK'in üyesi. DISK'in, aynı iş kolunda yeni bir sendika 
kuracak yerde, kendisine bağlı sendikanın güçlenmesini istemesi gerekmez 
mi? Gerekir ama DiSK üst yönetimi bunu istemez. ÇUnkü sosyalistıerin etkin 
ve görev başında olduğu sendikalarda, DISK üst yönetiminin çeşitli tüzük o· 
yunları, yasa dışı oyunları Keramik-iş'te sökmedi. Sonuç vermedi. Bu yüzden 
DISK üst yönetimi, kendisine bağlı bir sendikayı yenebilmek için bir sarı sen
dika kurmaya çalışıyor. DISK üst yönetimi açıkça bölücülük yapıyor. işçi sı· 
nıfının birliğinden söz edenlerin geldikleri noktaya bakın. 

Bir Petrol-Kimya iş Sendikası var. DISK üst yönetimi, bu sendikayı uzun 
yıllar DISK'in ilkelerine karşı çıkmış bir sendika ağasına peşkeş çekebilmek 
için neler yapmadı? Bunlar biliniyor. Bunları DiSK üst yönetimi de biliyor. 
Bildiği için de Petkim'de yapılan son referandumda Petrol·Kimya Iş sendika· 
sının adını bile kullanamadı. Bir sendika için referandum yapılıyor ve sendi· 
kanın adı bile kullanılmıyor. Çünkü DISK üst atadığı başkanın 
kişiliği işçiler tarafından çok iyi biliniyor. Işte bu sendika. Bu sendika ne hal· 
de? Bu sendikanın ne halde oldu�unu anlayabilmek için sendikanın ne oldu· 
ğunu hatırlamak gerek. Sendikanın en önemli halkası işyeri temsilcileri. Pat-

ronla yüz yüze mücadele eden, iş yerinde her gün işçinin hakları için mücadele 
edenler baş temsilci ve işyeri temsilcileri. Baş temsilci ve işyeri temsilcileri 
olmadan sendikadan söz etmek mümkün değiL. Bugün ise Petrol Kimya Iş 
sendikasının pek çok işyerinde, pek çok fabrikada, hukuken görev yapan baş· 
temsilci ve işyeri temsilcileri yok. işçiler oy birliği ile temsilcilerini seçiyorlar. 
DiSK üst yönetiminin Petrol Kimya lş'in başına atadığı yöneticiler, işçilerin 
oy birliği ile seçtikleri temsilcileri onaylamıyor. Bunun yerine, tüzüğü zorlaya· 
rak da olsa,aıamaile işyeri temsilcisi bulmaya çalışıyorlar. Ama bulamıyorlar. 
Çünkü ilaç sanayiinin, kimya sanayiinin fabrikalarında bir tek işçi bile DiSK 
üst yönetiminin Petrol Kimya-iş'in başına getirdiği sendik .. ağaları ile işbirli· 
ği yapmıyor. DISK üst yönetimi, bu uygulamasıyla yalnızca yerli sermayeye 
değil üstelik yabancı sermayeye de büyük hizmetlerde bulunuyor. işçiyi, pat· 
ronla mücadele edecek temsilcilerinden yoksun bırakıyor. Meydanı, Türk.iş ve 
diğer sarı sendikalara açıyor. Bu kadar açıyor. 

DiSK üst yöneıimi yalnızca büyük burjuvazi ile değil, MC Hükümeti ile de 
aynı p�ralelde. Örnek istenir mi? Ornek Bursa'dan_ Bursa'da DiSK'e �ğlı 
Maden-Iş güçlü. Maden.iş'in gücünün kanıtları basında da sergilendi. faşist 
Türk Metal, Seydişehir'de tezgahladığını Bursa'da yapmayı planladı. Planı, üs
tün bir mücadele ile boşa çıkarıldı_ Işçilerin dayanışması ve işçilerin oylarıyla 
seçtiği BÖlge Temsilcisi'nin çalışmalarıyla. Genel Yas'la birlikte MC ve faşist
ler tekrar hücuma geçtiler. lık hedef, Maden.lş Bursa Bölge Temsilcisi. Bölge 
TemsiıCisi atılırsa, işlerin kolay olacağı düşünülüyor. Gerçekçi bir düşünce_ Bu 
gerçekçi düşünceyi, Genel Yas sırasında, Bursa Valisi açıkladı: "BUnii'dan ya 
sen gideceksin, ya ben gideceğim" dedi. Yazıldı. DISK üst yönetimi kararı ile 
MC Hükümeti'nin Bursa Valisi yerinde kaldı. DiSK üst yöneıimi bir yıldırım 
telgraf ile Bursa Temsilcisini görevinden aldı. işçilerin oylarıyla seçilen bir 
temsilciyi, bir yıldırım telgrafı ile görevinden aldı. Yerine, işçilikle ilgisi olma· 
yan bir mühendisi atadı. Artık DiSK üst yöneıimi, görev verecek işçi lideri bu
lamıyor. Küçük burjuvazinin kaypaklığını, kaypağını ıercih ediyor. Meydanı 
Türk·iş'e ve sarı sendikalara bırakmak için bundan daha gerçekçi bir tercih 
olamaz. 

DiSK üst yönetimi ile mücadele burjuvazi ile mücadele demek. Özü ile bü
yük burjuvazi ile mücadele der:nek. Araya Halk Partisi'nin, "sosyalisı havarile
rin" girmesi, bu somut olguyu gölgelemeye yetmiyor. Yetemez. Halk Partisi, 
sermayeye güvence vermek için 1973 çizgisini tümüyle tersine çeviriyor. Bir 
tek istisna ve bir tek yenilikle: "Halk iktidarı." Halk Partisi, sermayeye güven
ce vermek için kanlı kurultaylar yaparken neden "halk iktidarı" sloganında ıs
rar ediyor? Neden, burjuvazi "halk iktidarı" sözünden ürkmüyor? Üzerinde 
düşünmek gerek. Düşünülünce ortaya çıkan şu: "Halk iktidarı", eğer hüküme· 
te gelebilirse, 1977 sonrasında Halk Partisi'ne gerekli bir edebiyat. işçi Sınıfı 
ve emekçilere yeni yükler bindirebilmek için gerekli bir edebiyat. "Halk ikti· 
darı"na karşı grev, ekonomik mücadele olur mu? Hazırlık bu yönde. Bir yan
dan edebiyat hazırlanıyor. Diğer yandan işçi sınıfının ekonomik mücadele ör
gütü tahrip ediliyor. Biribiriyle son derece tutarlı iki gelişme. Halk Partisi, uy· 
gulayacağı "halk iktidarı" için gerekli önlemleri şimdiden alıyor. DISK üst 
yönetimi aracılığıyla işçi sınıfının ekonomik mücadele gücünü eritiyor. 

Somut durum bu. Somut durum, çuvala sığdırılanıayan mızrak örneği ka
dar açık. Ama mızrağı çuvala koymak isteyenler olacak. Oluyor. Kendi geç
mişlerini reddetme pahasına mızrağı çuvala sığdırmaya çalışanlar oluyor. 
"Korkmayın" diyorlar, "Ecevit'in kişiliği var." CHP, sermayeye güvence veri· 
yor, içindeki demokratları tasfiye için, DiSK üst yönetimini kıskandıracak tü
zük uygulamalarını sahneliyor. Mızraklarını terkedip çuvala yerleştirmek iste
yenler "korkmayın, Ecevit'in kişiliği var" diyorlar. Güvenceyi Ecevit'in kişi
liğinde buluyorlar. Sormak gerek: 1971 öncesinde Ecevit'in kişiliği yok mu i
di? Ya vardı, ya da yoktu. Var idi ise, o zaman Ecevit'in kişiliği neden güven· 
ce oldu? Yok idi ise ve Ecevit kişiliğini yeni kcızandıysa, olayların gelişmesine 
bağlı olarak Ecevit'in kişiliğinin de değişeceği kabul ediliyor demek. Kimse, 
mızraklarını çuvala yerleştirmek isteyenlerin durumuna düşmesin. 

Hepsi açık. Hepsi ortada. Büyük burjuvazi kaybediyor. Büyük burjuvazi
kayığına binenler birlikte kaybediyor. Büyük burjuvazi kaybedecek. Bü

yük kayığına binenler birlikte kaybedecek. Bu yılın yaz başından 
beri gelişen olaylar gösteriyor. Büyük üst yönetiminin, 
sosyalist harekete küfretmeyen bir küçük gazeteye bile tahammül edememesi, 
güçlerinin ölçüsünü veriyor. Hem de çok iyi bir biçimde. 
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yenler "korkmayın, Ecevit'in kişiliği var" diyorlar. Güvenceyi 
liğinde buluyorlar. Sormak gerek: 1971 öncesinde Ecevit'in 
di? Ya vardı, ya da yoktu. Var idi ise, o zaman Ecevit'in kişiliği 
ce oldu? Yok idi ise ve Ecevit kişiliğini yeni kcızandıysa, olayların 
bağlı olarak Ecevit'in kişiliğinin de değişeceği kabul ediliyor 
mızraklarını çuvala yerleştirmek isteyenlerin durumuna düşmesin. 

Hepsi açık. Hepsi ortada. Büyük burjuvazi kaybediyor. 
kayığına binenler birlikte kaybediyor. Büyük burjuvazi 

yük kayığına binenler birlikte kaybedecek. Bu 
beri gelişen olaylar gösteriyor. Büyük 
sosyalist harekete küfretmeyen bir küçük gazeteye bile tahammül 
güçlerinin ölçüsünü veriyor. Hem de çok iyi bir biçimde



ITJRKiYFOE YOROYOS 

GERici BURJUVAZi - DOGA ELELE: 
• •• •• 

HOŞGELDIN OLUM 

Geçtiğimiz hartanın Çarşamba gü
nü öğle saatlerinde Van ve yöresini sar
san ve binlerce yoksul insanın ölümüne, 
yaralanmasına, kurtulan onbinlerce in· 
sanın bağrında silinmeyecek maddi ve 
manevi acılara yol açan deprem, geri 
kalmış, işbirlikçi kapitalist ekonomile
rin &açtığı insanlık dışı yaşama koşul 
ve sonuçlarını bir kez daha gözler önüne 
sermesi bakımından acı, ibret verici, 
lanetleneıi bir olay olarak tekrar yaşan
dı.. 

Ne ilkti ne de sonuncusu olacakt-ı 
bu deprem. Deprem kuşağının önemlice 
bir bölümüne oturan Türkiye'de, deprem 
doRal aret-um çok, burjuva ikt-idarınca 
objektir olarak doğal nürus törpülenmesi 
olayı olarak kabul edildi ve kahul edil
meye de devam ediliyor ... 

Deprem relaketinin ölümcül darbesi
ni yiyen yoksul insanların iniltilerinden 
çok, kulakları sağır edercesine yukselen 
Bab-ı illi reryadına ne demeli! .. 

"- Pek çoğumuzun adını belki ilk 
kez duyduğu Çaldıran'da, Muradiye'de, 
Erciş'te" diye b31j:layan ve iri puntolar
la devam eden "Acıyı yüreğimizde his
&ettik" biçimindeki matem naralarının 
sahıpleri, daha ilk anda, "Türkiye'de 
bolg('ler arası dengesizlikten" SÖ? edildi-
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ğinde şaha kalkan şoven azgınlıjtın ta 
kendisi dejtil midir?. 

Yıllardır bilinerek alınan ekonomik 
kararlarla gelişmesi engeııenen dojtu'nun 
nürusuna ikinci sınır vatandaş muamele
si yapan ayırımcı politikanın, ilkel t-a
rıma, toprağ'a teslim ettiA:i insanların 
iniltilerine karşı alacaRı hiçbir insani ön
lem yoktu ve olmadı.. 

Yıllardır billileye ve onun, sosyo
ekonomik yapısına önlem olarak sadece 
jandarmayı gönderme mahareti göstere
biimiş ayrımcı politikanın, "yatak-yor
gan-battaniye-k urban-ekmek ·çad ır" ede
biyat-ı tekrar yeri gö!tü tultu .. 

SALT BUGÜN MO? 

1'ürkiye'de Van depremi ilk kez ya
ıtanmadı. Bir gazetecinin deyimiyle dep· 
reın haberi "klişe" idi ve arşivden bir 
örneği çekilip alındlı1ındn pekala aynısı
nı yazmak her oluyda mümkiındü. Sade
ce yerler dej:(işikti. .. 

Bu"ün Van'ı sarAAn rleprem, tehlike 
olarak Turkiye'yi dolanmaktadır, yarın 
bir baı,ka yerde bllimeul snrliiıntısını du
yurması bt'klenmektedir. 

DoA:uda, batıda, lIiıneyde, ku?cyde .•• 

Ayırımcı politikanın bölgeler arası
na da�ıttığı dengesizliklerle beslenen 
yoksulluk Ye ölüm sadece geri ekonomi
lerle açıklanamayacak bir olgudur .. 

Her derasında oldultu gibi mezar
Iığ'ın eşiitinde, emperyalizme göbekten 
baalı işbirlikçi kapit-alist ekonominin, 
tepeden tırnağa sömürüyle, kanla besle
nen varlıRı, ellerini ovuşturarak bekle
mektedir ... 

Burjuvazinin, radyo ile televizyon 
ile ve bilcümle yayın organlarıyla giriş
ti!ti psikolojik duygu bombardımanının 
iskeletin;, yeni ihaleler, a1ım·satımlar 
oluşturmaktadır. 

Emperyalist savaşların meydanlarda 
bıraktı�ı insan ölülerinden nasıl ki, ulus
lararası dev tröstlcr yararlanıyorsa, do�a 
ile savaşın YNC serdilti bedenlerden de 
pay çıkaracak, kar toplayacak olanlar 
onlardır ve onların yemek artıklarından 
beslenen irili uruklı söıniırgen kolları· 
dır .. 

Suçlu sarlecc doA:a de�ildir .. 

ERZINCAN· VARTO 
BINGÖL· LıCE ... 

Geçtillimiz hafLa, Van lIi Kultıir ve 

Yardımlaşma DemeRi açıklamasında da 
yer verilen görüşler doRrultusunda, Van 
depreminin baş sorumluliu halkın üzerin
de baskı ve t.ahakküm kuran &örnurücü 
geri iktidarlardı. 

Açıklamada şöyle deniliyordu: 
"- Van ve çevresınin yıllardır tehli

keli deprem böıgesi olduıtu bilindi�i hal
de gerici iktidarlar en urak bir tedbir 
alma.dıkları gibi, böıge halkını bu konu
da uyarma ve eRitme "irişiminde dahi 
bulunmamışlardır ... " 

Depremin en çok tahribat yaptı Rı 
Muradiye, Çaldıran ve çevresinde can 
kaypının en büyük nedeni olarak depre· 
min şiddeti degil, halkın ça"dışı mağara 
tipi konullarda oturmasının neden oldu· 
ğu anlaşılıyordu. 

Do�u Anadolu ilk kez sallanmıyor
du. Son 40 yıldan bu yana Erzincan, 
Varto, Bingöl, Lice gibi buyük deprem
ler olmuştu, onbinlerce insan ölmüştü ... 

Niçin hala insanlar mağara tiIJi yığ
ma evlerde barınmak zorunda kalmıştı? 

Şimdi depremden kurtulanlar açlık, 
soğuk ve salgın hastalık tehlikesi ile kar
şı karşıya idi .. 

VAN NERESI? ANKARA NERESI? 

Van depremi cephe iktidan içindeki 
sürtüşmeye geçici bir merhem olarak 
kullanılmaya kalkışıldı. "Küskunler" bir 
süre için de ol� barışmışlardı! .. Basın, 
ipe sapa gelmez bir takım i�reti gorün
tüler peşindeydi. 

Cephe başından cephe neticesine 
kadar herkesi bir matem havası almıştı! 
Geçen her gun kar'dan sayıliyordu as
lında ... 

Cephed yetkililer, radyoda "Van'a 
yardım"m Emlak Kredi Bankasında top
lanacağını ilan ediyor, biraz sonra Diye
net İşleri Başkanı mikToronda "herkesi" 
yardımlar için Ziraat Bankası'na çaA"l
rıyordu .. 

Geçici bir duygu ikliminin sonunda 
Van yöresi yıkıntısının kendi haline ter
kedileceği sonucu çıkıyordu. Önceki ör
neklerde neler olmuştu?. Şimdi ne bek· 
leniyordu? .. 

BIR BA ŞKA SA LLANll .. 

Cephede Van yıkıntısı geçici bir ses
sizlik yaratmıştı ama CHP'deki kurultay 
öncesi hareketliliAi etkilememlşli. 

CHP'de görünürde üç koldan gelişen 
hareket.lilik, Kurultayın bir gun öncesi. 
saatlen saate de�işik yön ve yörungeler 
izledi... Tarafların karşı cephelerden alı· 
nan istihbarat.a dayanarak her dakika 
taktik ve mukabil hareket geliştirdikleri 
gözlendi. .. 

Doifrusu bu ya, Kurultay ariresinin 
akşamı, gece yarıları ne Van vardı akıı· 
larda ne de yıllardır depremin yıktlA:ı 
ocaklar, yerin dibine indirdi{::i insanlar 
ve tüm bunlara neden olan sosyo-ekono· 
mik nedenler .. 

Elbette kişilerin ü:ıüntuden lE"pin
meleri de�ildir boylesi olaylarda bekle-
nen. 

CHP programı, sadece dedikodu ya· 
zarlarının ve hikmeti kendinden menkul 
köşe yazarlarının beıJ:enilerini çekerken, 
kurult-ay öncesi CHP yapısını hiç ilgilen
dirmeyen olguların başında da Jlroı. .... am 
tasla�ı R"elmekleydi .. 

Görlinen odur ki, emekçi tum hal· 
kın gelecej}ini muhtemel bir iktirlıır dö
neminde etkileyecek olan CHi' programı 
hazırlayıeısının gonlümi kırmamak için 
tartışma konusu bile olmayacaktır ... 

KURULTAY GENE KURULTAY 

CIIP kulisleri kuruııaydıı izl"nc-c('k 
karşılıklı salvoların 01(,'11 ye niteliklerinin 
tıırtışmalarıyla doluydu. 

CIIP mcrkez yönf'tıminin kuruııay 
öncesi hazırladıilı vc kendi g{ıru�l('rinin 
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Her derasında oldultu gibi mezar
Iığ'ın eşiitinde, emperyalizme göbekten 
baalı işbirlikçi kapit-alist ekonominin, 
tepeden tırnağa sömürüyle, kanla besle
nen varlıRı, ellerini ovuşturarak bekle
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Burjuvazinin, radyo ile televizyon 
ile ve bilcümle yayın organlarıyla giriş
ti!ti psikolojik duygu bombardımanının 
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alır bastıRı tüzüAü Parti 'Meclisi'nde de
Rişiklere uRratması ve bu yola koyulma
sı ilginçti... 

Çarşaf liste esası niçin daha sonra 
yerini blok listeye bırakmıştı?. 

Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, 
kurulun doAal üyesi sayılacak dört pat
lamento grup başkanvekili dışında niçin 
16 iken 20'ye çıkarılmıştı?. 

Niçin, grup yöneticilerinin genel 
sekreterin seçiminde ve örgüt işlerinde 
oy hakImnın olmamasına ÇalIŞILmIŞ!I? 

Bütün bu huswlar karşılıklı dengele
rin konumlanna göre biçim ve renk ka
z.anıyorlardı .. 

Genel Merkez ekibinin, il başkanla
nnın toplanıp "örgütün görüşü" adı al
tında bir belge oluşturmasına ilişkin ça-
ba1arl gözlerden kaçmıyordu?_ .. Kurul
taya bu yolla etkili bir psikolojik aitırhk 
duyurulamaz mıydı? . 

Gene Genel Merkez takımının, mil
letvekillerini veto hakkının Genel Yöne
tim Kuruluna verilmesi yolundaki öneri
lerinin altında yatanlar neydi? 

CHP'liler her an karşılıklı en zayıf 
yerlerini yakalamak konusunda gece ya
rılarını boş geçirmediler. 

GÜNEŞ'IN TE MASLARı 

Bu arada kurullay öncesinde bası
nın önemli bir bölümünü kendi kıyı ları
na çekmeyi beceren Turan Güneş acaba 
neler yapmıştı? . 

Güneş ile DISK üst yönetimine pa
çadan bait1ı unsurlar arasında neler ko
nuşulmuştu? O'nun "popülaritesi" bir 
takım güvenceleri taşımaya elverişli miy
di? _ 

"Kambersiz düitün olmaz" örneRi, 
DISK üst yönetimine bol sos'lu sol görü
nüm vermede hizmetleri geçenler de Tu
ran Güneş ile görüşmekte kusur kalma
muıIardı.. 

Yılların emektar politikacııı Turan 
Güneş de, doitrusu pek kısa zaman önce 
diline doladıRı "faşizm" &özcüitüne pek 
!Sınmıştı .. 

Genel başkanının bile "faşizm" teh
likesinden söz ettilti günlerde avurdunu 
şişirmeye yarayan dili liimdilik yerli 
yerinde iş görmeyi tercih ediyordu! .. 

BAYKAL KANADı 

Orhan Eyübotlu, Ali Topuz ve etra
fının ise Genel Başkan Ecevit'i manye
tiklerine bir hayli yaklalitırdıkları söy
lentisi yayılıyordu .. 

Ali Topuz'un, Eyüboitlu 'na nizami 

bir faul yaparak öne fırlayabilecelt'i de 
söylenenler arasındaydı ... 

Kurultay öncesindeki geceyi belki 
de en umutlu geçirenler Deniz Baykal ve 
arkadaşlan idi. Bu kurultayı, yönetirnde 
iddia sahibi olarak geçirmemeyi karar· 
lalitıran Süleyman Genç ve arkadaşları 
ise Baykal'a kendi güçlerinin ölçüsünü 
de hatırlatarak omuz vermeyi kararlaş· 
tırmışlardı. 

Cuma gecesi Başkentin oLcI ve ben· 
zeri buluşma merkezlerini dolduran 
CHP'liler, bir görünüşe göre, mevcut 
Merkez yönetiminin yaraltıitı apseyi 
patlatmak azminde görünüyorlardı. Bay
ka!'a umut pencerelerini açan bu duru
mun kurultayın karar ibresini ne oranda 
etkileyeceti ise son anlara kadar henüz 
kestirilemiyordu .. 

Bu konuda söylenenler şu şekilde 
özetleniyordu: 

"- Elt'er genel başkan açıkça Topuz 
demezse, işleri zor ... " 

Söylenenler bunlardı. Kurultayın 
havası ve özellikle "yüzer-gezer" delege 
oylarının kurultay görünümünden çokça 
etkilenecelti önemli bir husustu ... 

Ama, Bülent Ecevit'in son dönemde 
belki "sessiz" ama "derinden" Topuz ic· 
raatına omuz verdiiti biliniyordu. Kurul
tayda da, bu yolda açık bir harekete gi
rişmeyecetini kim temin edebilirdi? . 

IşÇi-ME MUR AYıRı Mı 

"Milliyetçi cephe" adı altında işçi 
sınıfı ve dilt'er emekçi sınıf ve tabakalara 
karşı örgütlenerek parlamento çatısı al
tında biraraya gelen ve 21 aydan beri ik· 
tidarda bulunan sermayenin politik tem
silcileri çalışan kitlelerin gelişen polit.ik 
mücadelesini, sosyalist gelişimini gerilet
rnek ya da durdurmak için "ışçi memur 
ayınmı" şeklinde suni bir sorun yarata
rak çalışanları bölmeye, güçsüzleştirme
ye yöneldi. 

"YOROYOŞ"ün baskıya verilme
sinden' hemen sonra açıklanacak ve res
mi gazetede yayınlanarak yürürlüte gire
cek olan "Kimlerin işçi kimlerin memur 
sayılacatını saptayan" komisyon karar· 
namesinin içerilt'i bilinmiyor. Ancak, 
işçi memur ayırımını yapacak olan ko-

_ misyonu olulituran üyelerin iktidarca gö
revlendirilen kişiler olması birçok iliÇi· 
nin memur yapılacaitını şimdiden kanıt
lamakta. Zira bu saptamayı yapacak 
olan beş kişilik komisyonun iki üyesi 
Maliye Bakanlıitından, iki üyesi Çalışma 
Bakanlıtından, geri kalan bir üye de dev
let personel dairesinden görevlendirilen 
kişilerden oluşmakta. 

MC iktidarını olulituran partilerin, 
seçim yılına girilmili olması, öte yandan 
1976'larda işçi sınıfının gücünü çok iyi 
hesaplayabilmeleri, işçi memur ayınmı 
konusunda "memurlalitırılacak işçilerin 
sayısının az olmasını dikkate almalarını" 
da beraberinde getirecektir. Nitekim 
yeni çalışma bakanı Şevket Kazan hafta 
içinde düzenlediRi basın toplantısında 
komisyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verir
ken, işçi memur ayırımı konusunda "en 
mükemmel raporun" hazırlanmış oldu
tunu, öte yandan "birçok memurun da 

işçi statüsüne alındıtı" yutturmacasıyla 
konUlimaıını bitirirken, bir gazetecinin 
"peki, memurlalitırılacak iliÇi sayısı ne 
kadardır?" sorusunu yanıısız bıraktı. Bu 
arada "ilan edilecek bu kesin rapora Da
nıştay nezainde itiraz edilebileceitini" 
de ekliyor ve Danıştay yolunun fazlaca 
gözükeceltini ima ediyordu. 

Bilinen ve açıkgöz MC ortaklarına 
hatırlatılması gereken gerçek şu: Işçinin 

işçi olup olmadıitına siyasal iktidarlar, 
parlamento karar veremez. Işçiyi iliÇi 
yapan onun emeRidir, üretim içindeki 
yeridir. Uretim araçlarına sahip olma
yan ve de emei!:ini salarak yaliamını sür
düren ve tanımını bu olgudan alan i,çi, 
bir avuç sermayedarın kararı ve bir ka
lem darbesiyle memur adını alamaz. 1,
çilerin memurla,tırılmaya kalkışılması o 
iktidarların korkusunun, sınıfsal tedir
ginliklerinin somutlaşmasıdlf. Türkiye'
deki bu güncel eylem de buradan kay
naklanmakta. 

GERILETIL MEK ISTENEN 
SENDIKALAR YASASı 

MC'nin Çalışma BakanlıRı nezdinde 
gizli yürüttütü ve çalışmaları hızlandırdı· 
ğı bir diter konu da "sendikalar" ilc 
"toplu iş sözleşmesi, grev ve tokavl ya
saları" olarak cephe hükümetinin günde
minde bulunuyor. Iliverenler ve yandaş
ları Türk-Iş yöneticilerinin MC öncülü
Ründe yürüttükleri çalışmalarda bu "üç 
dost kurululi"un gerileLmek istedikleri 
bu yasalar için gösterdikleri zahiri gerek· 
çe, "sendikalara üye olma ve istifa mües
seselerinin iyi işlemedilt'i, sendika enflas
yonu ve rekabetinin çalışma barışını 
bozduğu" şeklinde ortaya konulurken. 
asıl gerçeltin işçi sınıfının nicel ve nitel 

gelişiminin, saltlıkh ôrgullenmeai ve ser
maye düzeninin varlıQ:ına yönelmesi, 
"gerçek gerekçe" olarak ııcrmaye ve 
yandaşlarının karalarının içinde yerini 
koruyor_ 

SBF'DE YENIOPERASYON 

Oniversitelerde ve yüksek okullarda 
MC'nin kolluk kuvvetlerinin denetimin
de faşist işgaller yaygınlaştırılırken, sal· 
dırgan tim'lerin ele geçirmeyi kafalarına 
koydukları ancak zorlandıkları ODTU 
ve SBF'de akla gelebilecek her turlu 
oyunlar polis ve faşist sürülerce sahneye 
konulmakta. GeçtiRimiz hafta sonunda 
SBF yurdunda yeni bir operasyon ger
çekleştirildi ve yurt kanlinini baaan çok 
sayıda polis "hiçbir gerekçe göstermek
sizin" yurtta bulunan öğrencileri uç ola· 
büse doldurarak emniyet sarayına götur
dü. yoL boyunca otobüslerdeki kız ölt
rencilere sadist saldınlarla sarkıntılık ya
pan polis giysisi içerisindeki "kişiler{?)" 
ve amirieri bu kez "yurt onarılacak, bo· 
yanacak" (l:erekçesini de söyleyemediler. 
Çünkü o gerekçelerini bir önceki "bay
ram sabahı baskınında" kullanmllilardı. 
Ellerindeki gerekçe stoku böylece bit
mişti. Bu kez gözleri ve sözleriyle "SA" 
Laklitçilerine yardımcı görev yaptıklarını 
açıklamak zorunda kaldılar. 

"BENiM TELEVIZYONUM SOLCUDUR" 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni programının hazırlanmasına katkıda. 
bulunan bir üniversite öğretim üycsi şöyle diyordu: "Bizim Genel Başkan bir 
tuhaf oldu. YüRÜYÜŞ Dergisi'ne söz yetiştirmeyi devrimcilik sanmaya baş
ladı." Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın öğretim üyesi, bu gözlemi, Eceviı'in 
Parti Meclisi'ni açış konuşması üzerine söylüyordu. Eceviı şöyle dedi: "Belli 
öğrctilerle koşullandırıtmış olanlar bizim programımızı anlamaz." Etevil'i" 
bu sözleri Demirel'in "komünistler bizi anlamaz" sözünün daha "kişilikli" if�
de edilmiş biçimiydi. 

Parti Meclisi'nin ikinci gününde Ecevit'in yapmış oldugu konuşmı dıh� 
şaşırtıcı oldu. Pazar günü Milliyet Gazetesi'nde "CHP Programı ve Dünya Gö
rüşü" adlı Forum yayınlandı. Gevgilili'nin yönettiği Forum'a CHP Istanbul 
Senatörü Prof. Besim üstünel, Profesör Gülten Kazgan ve TÜSIAD Genel Sek
reteri Güngör Uras katıldı. Profesör Kazgan, şöyle diyordu: "Yaratılan gclir 
artışının ne ölçüde kitlelere dağıtıldığı, refahın yaygınlığı da bir ikinci ölçüt 
olarak kabul edilmektedir artık. Bu kavramın bu na- tanımı Dünya Bankası ta
rafındarı bilc kabul edilmektedir. CHP programında da aynı oJuşumun yansı· 
maları görülmektedir." 

Gü!ten Kazgan, konuşmasının başka bir bölümünde de şunları söylüyor
du: "Gelişmiş Batı toplumlarında artık rekabetçi düzenin yerini, az sayıda fa
kat birbirine karşı koyabilecek güçte örgütıerin yaraııldığı bir kapitalizm al
maktadır_ Bu anlayış da CHP programına 'halk kesimi', 'sendikacılığın yaygın
laştırılması', 'kooperatiflerin yaygınlaştırılması' Vi! 'üst birlikler halinde top
lanması' kavramları ile girmiştir. CHP'nin yeni programının hazırlık çalışmala
rına katılan Prof. Gülten Kazgan, ortaya çıkan "ürün" ile ilgili görüşlerini böy
le ortaya koyuyordu. Kazgan'ın görüşleri, Pazar günkü Milliyet'tc yer aldı. 
Aynı gün Parti Meclisi'nde konuşan Kazgan'a da cevap yetiştirdi.: "Aydınlar 
bizi anlamaz." 

CHP. "benim televizyonu m solcudur" diyordu. Herkesin de solcu deme
sini istiyordu. Bunu derneğe pek istekli yazarlar bile isteneni veremiyordu. 
CHP'nin ycni programı ile sağa kaydığın., eski ifadelerini vc sloganlarını yu· 
muşattığını kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Ancak bu sağa kayışın hükü
metc gelebilmek için "zorunlu" olduğunu belirterek "benim televizyonum 
solcudur" isteklerini tatmine çalışıyorlardı. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni programının solculuguna ilişkin kanıt 
ya da destek sermaye kesiminden de gelmedi. Sermayenin yayın organları su
sarak hoşnutluklarını belli ettiler. Ankara'da yapılan bir açık oturumda ko
nuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı, CHP'nin yeni programını bir program
dan çok partililerin okuyacağı bir "eğitim kitabı"na benzetmekle yetindi. 

Programla ilgili CHP'nin istediği destek, büyük burjuvazinin CHP ile b.:ıg
ları olan kesiminin elkisindeki TÜSIAD'ın Genel Sekreteri Güngör UrJS'lan 
geldi. Uras, "CHP Programı, herşeyden önce, Türkiye'deki değcr y.ırgılarına 
göre sol bir programdır" dedi. CHP Programı, Fransız solunun ortak hükümet 
programını "andırıyordu" ama CHP programında "soldaki uygulamııya iliş
kin hedefler o kadar açıklıkla ortaya konulmamışıır." TÜSIAD GclıC'1 Sekre· 
terinin açıkladığı görüşlerle de istenen destek ıam anlamıyla gelmiyordil. Uras 
da CHP'deki "gelişmeyi" görrnezlikıen gelemiyordu: "Önceki bildirgclC'r gihi 
bazı kesimleri partinin karşısına alm.ımak amacıyla if.ıdelcr yumuş.ııılmış ve 
kurumlaşmil yaygınlaşıırılmışıır." 

Kurulıay'a girerken C!-IP "benim telcviıyonum solcudur" diyordu. Sim· 
dilik, kendisinden başka, alıcı bulamadı. 
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"Milliyetçi cephe" adı altında işçi 
sınıfı ve dilt'er emekçi sınıf ve tabakalara 
karşı örgütlenerek parlamento çatısı al
tında biraraya gelen ve 21 aydan beri ik· 
tidarda bulunan sermayenin politik tem
silcileri çalışan kitlelerin gelişen polit.ik 
mücadelesini, mücadelesini, sosyalist gelişimini gerilet
rnek ya da durdurmak için "ışçi memur 
ayınmı" ayınmı" şeklinde suni bir sorun yarata
rak rak çalışanları çalışanları bölmeye, güçsüzleştirme
ye yöneldi. yöneldi. 

"YOROYOŞ"ün "YOROYOŞ"ün "YOROYOŞ"ün baskıya verilme
sinden' sinden' hemen sonra açıklanacak ve res
mi mi gazetede yayınlanarak yürürlüte gire
cek cek olan "Kimlerin işçi kimlerin memur 
sayılacatını sayılacatını saptayan" komisyon karar· 
namesinin namesinin içerilt'i bilinmiyor. Ancak, 
işçi işçi memur ayırımını yapacak olan ko-

_ misyonu misyonu olulituran üyelerin iktidarca gö
revlendirilen revlendirilen kişiler olması birçok iliÇi· 
nin nin memur yapılacaitını şimdiden kanıt
lamakta. lamakta. Zira bu saptamayı yapacak 
olan olan beş kişilik komisyonun iki üyesi 
Maliye Maliye Bakanlıitından, iki üyesi Çalışma 
Bakanlıtından, geri kalan bir üye de dev
let personel dairesinden görevlendirilen 
kişilerden oluşmakta. 

MC iktidarını olulituran partilerin, 
seçim yılına girilmili olması, öte yandan 
1976'larda işçi sınıfının gücünü çok iyi 
hesaplayabilmeleri, işçi memur ayınmı 
konusunda "memurlalitırılacak "memurlalitırılacak işçilerin 
sayısının az olmasını dikkate almalarını" 
da beraberinde getirecektir. Nitekim 
yeni çalışma bakanı Şevket Kazan hafta 
içinde düzenlediRi basın toplantısında 
komisyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verir
ken, işçi memur ayırımı konusunda "en 
mükemmel raporun" hazırlanmış oldu
tunu, öte yandan "birçok memurun da 

işçi statüsüne alındıtı" yutturmacasıyla 
konUlimaıını bitirirken, bir gazetecinin 
"peki, memurlalitırılacak iliÇi sayısı ne 
kadardır?" sorusunu yanıısız bıraktı. Bu 
arada "ilan edilecek bu kesin rapora Da
nıştay nezainde itiraz edilebileceitini" 
de ekliyor ve Danıştay yolunun fazlaca 
gözükeceltini ima ediyordu. 

Bilinen ve açıkgöz MC ortaklarına 
hatırlatılması gereken gerçek şu: Işçinin 

"BENiM TELEVIZYONUM SOLCUDUR" 

Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Halk Partisi'nin Partisi'nin yeni yeni programının hazırlanmasına hazırlanmasına 
bulunan bir üniversite öğretim üycsi şöyle diyordu: "Bizim 
tuhaf oldu. YüRÜYÜŞ Dergisi'ne söz yetiştirmeyi devrimcilik 
ladı." Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın öğretim üyesi, bu gözlemi, 
Parti Meclisi'ni açış konuşması üzerine söylüyordu. Eceviı 
öğrctilerle koşullandırıtmış olanlar bizim programımızı anlamaz." 
bu bu sözleri Demirel'in "komünistler bizi anlamaz" sözünün daha 
de de edilmiş edilmiş biçimiydi. biçimiydi. 

Parti Meclisi'nin ikinci gününde Ecevit'in yapmış oldugu 
şaşırtıcı şaşırtıcı oldu. oldu. Pazar Pazar günü günü Milliyet Milliyet Gazetesi'nde Gazetesi'nde "CHP "CHP Programı Programı 
rüşü" rüşü" adlı Forum yayınlandı. Gevgilili'nin yönettiği Forum'a 
Senatörü Senatörü Prof. Besim üstünel, Profesör Gülten Kazgan ve TÜSIAD 
reteri reteri Güngör Uras katıldı. Profesör Kazgan, şöyle diyordu: 
artışının ne ölçüde kitlelere dağıtıldığı, refahın yaygınlığı da 
olarak kabul edilmektedir artık. Bu kavramın bu na- tanımı Dünya 
rafındarı bilc kabul edilmektedir. CHP programında da aynı 
maları görülmektedir." 

Gü!ten Kazgan, konuşmasının başka bir bölümünde de 
du: "Gelişmiş Batı toplumlarında artık rekabetçi düzenin yerini, 
kat birbirine karşı koyabilecek güçte örgütıerin yaraııldığı 
maktadır_ Bu anlayış da CHP programına 'halk kesimi', 'sendikacılığın 
laştırılması', 'kooperatiflerin yaygınlaştırılması' Vi! 'üst birlikler 
lanması' kavramları ile girmiştir. CHP'nin yeni programının hazırlık 
rına katılan Prof. Gülten Kazgan, ortaya çıkan "ürün" ile ilgili 
le ortaya koyuyordu. Kazgan'ın görüşleri, Pazar günkü Milliyet'tc 
Aynı gün Parti Meclisi'nde konuşan Kazgan'a da cevap yetiştirdi.: 
bizi anlamaz." 

CHP. "benim televizyonu m solcudur" diyordu. Herkesin 
sini istiyordu. Bunu derneğe pek istekli yazarlar bile isteneni 
CHP'nin ycni programı ile sağa kaydığın., eski ifadelerini vc 
muşattığını kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Ancak bu sağa 
metc gelebilmek için "zorunlu" olduğunu belirterek "benim 
solcudur" isteklerini tatmine çalışıyorlardı. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni programının solculuguna 
ya da destek sermaye kesiminden de gelmedi. Sermayenin yayın 
sarak hoşnutluklarını belli ettiler. Ankara'da yapılan bir açık 
nuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı, CHP'nin yeni programını 
dan çok partililerin okuyacağı bir "eğitim kitabı"na benzetmekle 

Programla ilgili CHP'nin istediği destek, büyük burjuvazinin 
ları olan kesiminin elkisindeki TÜSIAD'ın Genel Sekreteri 
geldi. Uras, "CHP Programı, herşeyden önce, Türkiye'deki 
göre sol bir programdır" dedi. CHP Programı, Fransız solunun 
programını "andırıyordu" ama CHP programında "soldaki 
kin hedefler o kadar açıklıkla ortaya konulmamışıır." TÜSIAD 
terinin açıkladığı görüşlerle de istenen destek ıam anlamıyla gelmiyordil. 
da CHP'deki "gelişmeyi" görrnezlikıen gelemiyordu: "Önceki 
bazı kesimleri partinin karşısına alm.ımak amacıyla if.ıdelcr 
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"FARABI ÇATIŞMASI"NIN GöR ONTOLERINDEN BIRI 

CHP Gençlik Kolları Kurultayın
dan önce Genel Merkeze karşı olap ii 
başkanları. Kurultay salonuna girmele
rini güvence altına almak için kendile
rinin "meşru" il temsiıCileri oldukları 
konusunda ilgili yargı organlarının ka
rarlarını alarak Ankara'ya öyle gelmiş
lerdi. Ancak, bu yargı organları karar
ları onları CHP yöneticileri için "meş
ru"la.şlırmaya yetmedi. Bu meşru il 
yöneticileri enson çözüm olarak Eee
vil'e başvurmaya karar verdiler. Çün
kü, kurultay öncesi Ecevit. Kurultay'ın 
"demokratik" ve "özgür" olacaitını 
söylemişti. Ecevit Kurultay 6810nuna 
gelirken "me,ru" il başkanları ve be
yetleri' Ecevit'in yolunu kestiler ve yar
gı organlarının kararlarını gösterdiler. 
11 başkanlanodan biri kırık ayakı. -6Ü
tünerek" Ecevit'e "meşru"luk ile ilgili 
yargı organının kararını gösterdi. An· 
cak, bu seçenek de çözüm olmadı. E· 
cevit aAzınl bile açmadı. Bu "meşru" 
i l  başkanlarını bırakıp hiçbir şey ol
mamış gibi salona girdi. AyaAı kırık il 
başkanının bir gün önce Genel Merkez 
binasının balkonundan aşaltıya atıldıA"ı 
için ayaA"ının kırıldı�ını bilerek. Yargı 
organları kararlarını hiçe sayarak. 

"UMUDUMUZ ECEVIT" IN 
ÇöKUŞU 

CHP 8. Gençlik Kollan Kurultayı 

Genel Merkezin istediA"i kişilerle yapı' 
larak istenmeyenlere seslerini çıkar· 
mak olana�ı verilmedi. Sonunda "mu
teber" Zeki Alçın ve tayrası yeniden 
seçildiler. 

Karşı grup kırgındı. Genel Başka· 
nına da kırgındı. Kapı önünde yargı or· 
"anı kararlanna raA"men kendilerine sa· 
hip çıkmamıştı. Ancak, bu kırgınlık ile 
birlikte genel başkan umultu. Nitekim, 
kurultay sonrası Genel Merkeze karşı 
olan illerin başkanları toplanarak arala· 
rından bir heyetin Ecevit'e gitmesine 
ve olan biteni anlatmasına karar verdi
ler. Erzurum ii başkanı başkanhitında 
üç il başkanından oluşan bir heyet bu 
amaçla Genel Merkeze gittiler. Ecevit 
heyet geldi�inde Parti Meclisine baş
kanlık ediyordu. Heyetin geldiA:i haber 
verildiA"inde, sinirli bir biçimde Parti 
Meclisinden izin istedi. Heyetin bulun· 
duitu odaya hışımla girdi ve "böyle 
şeyler istemedilti ve böyle hareketlere 
izin vermeyeceltini" söyledi. "Böyle 
,eyler" dedilti, Genel Merkez'e ve Ge
nel Merkez'in yaptıklarına karşı ol
maktı. Bunun üzerine heyet başkanı 
Erzurum Gençlik lı Başkanı aRiayarak, 
"bir ışık ve bir umut görerek buraya 
hamam böcekleri gibi sürünerek geldik. 
Ancak aldanmışız. Böyle bir ışık ve u
mut yok artık." Bunları söyleyen genç 
il başkanı aRlıyordu. Ecevit bu olayı 
görünce yumuşadı ama olan olmuştu. 

FARABI ÇATıŞMASı 

"Birden ne olduğunu anlayamadım. Bir grup, Ali Topuz'u yuhalıyordu. 
Ecevit ise 'beni bu işlere karıştırmayın' diye bağırıyordu. Olay, farabi Scıka· 
ğındaki CHP Genel Merkezinde geçiyordu. Çok şaşırdım. Komandolar, CHP 
Genel Merkezine hücum ettiler, sandım. Merdivenlerden adam atılıyordu. Biri
sinin ayağı kırıldı. Çok şaşırdım. Hemen gazeteye telefon ettim. Meğer Genel 
Merkezci gençler muhaliflerini dövüyorlarmış ... ·, 

Bu yazı çıkmadı. Böyle bir yazı yazılmadı. "Taksim Çatışması" yazısının 
yazarı Altan Öymen böyle bir yazı yazmadı. Halbuki böyle bir olay, gerçek
ten "olay" idi. Goşistler, Öymen'in deyimi ile, "sol cu gruplar" arasındaki ça
tışma ilginç olmaktan çıkmıştı. CHP Genel Merkezinde, daha sonra CHP 
Gençlik Kurultayındaki çatışma ise yeni bir "olay" idi. Buna rağmen Altan 
Öymen, bu konuyu önemli saymadı ve yazı yazmadı. 

Yazmasını da kimse beklemedi. Çünkü "Taksim Çatışması" yazısının 
amacı sosyalist gücü küçültmek ve sosyalistlere nasihat vermekten ibareıdi. 
"farabi Çatışması" yazısı yazılsa idi CHP Genel Merkezine nasihat vermek ge
rekecekti. Tereciye tere satılamayacağını Altan Öymen'in de bildiğine kuşku 
yok. "farabi Çatışması" yazısını yazmamasından belli. 
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KURULTAY SONRASı GENEL MERKEZE KARŞI OLAN 

ILLERIN BAŞKANLARı ARASıNDAN SEÇI LEN BIR HEYET 

ECEVIT'E DURUMU ANLATMAYA GI1T1. HEYET GELDICIN· 

DE ECEVIT PARTI MECLISINE BAŞKANLIK EDIYORDU. tlE· 

YETIN GELDICI tlABER VERI LDIClNDE ECEVIT SINIRLI 

BIR BıÇIMDE PARTI MECLISINDEN IZIN ISTEDı' HEYETIN 

BULUNDUCU ODAYA H I Ş I M LA GIRDI. VE "BöYLE ŞEY· 

YER ISTEMEDICINI" SöY LEDı' "BÖYLE ŞEYLER" DEDICI. 

GENEL MERKEZE KARŞI OLMAKTı. 

"Beni yanlış anladınız" ile başlayan 
cümlesi yarıda kesildi. Erzurum genç
lik il başkanı, "hayır doRru anladık. 
Artık konuşulacak ve söylenecek bir 
şeyimiz kalmadı." dedi. Bunun üzerine 
Ecevit "Herşeyi inceleteceRim, gerekir
se kurultay yeniden yapılacak" umudu 
ile olayları kapatlı. 

ZEK! ALÇIN'IN BINDIRILMIş 
HAZıR KUVVETLERI 

Zeki Alçın Gençlik Kurultay'ının 
güvenlik içinde geçmesi için her türlu 
önlemi almayı ihmal etmedi. Eli demir 
ve sopa tutan kim varsa topladı. Ancak 
bunları da yeterli bulmayarak doRdu
Ilu yer olan Ardeşen'den de yardım is
tedi. Eli silah ve demir tutan bir oLobüs 
kişi yardım olarak Ankara'ya Zeki Ai
çın'ın emrine gönderildi. Bu hazır bil
dirilmiş kuvvetler salon içinde ve salon 
dışında Genel Merkezcilerin güvenli�i
ni saRiadı. Karşıt grupla yapılan kavga
larda hep bu hazır bindirilmiş kuvvet 
görev yaptı. Son kavgada "garip bir te· 
celli olarak" Alpaslan Türkeş'in ko· 
mandolan gibi Devlet'in güvenlik kuv· 
vetlerine yardım ettiler. Hem de CHP'li 
gençlere karşı. "Şair, barışçı ve özgür· 
lükçü Sayın Ecevit "in gençlik kolları 
başkanı bu göreve zaten "bilegi" güçlü 
olduRu için getirilmişti. Son Kurultay
da eski bakanlardan birinin üzerine yü
rüyerek dövmeye kalkışması da bunun 
en belirgin örne�i oldu. 

ECEvtr'IN YANSıZLlCı 

Ecevit her rırsatta, gençlik kolları 
ile ilgili olsun, ana kurultayla ilgili ol
sun yansız olduRunu belirtiyordu. An
cak, sözleri ile davranışları birbirini 
tutmuyor. Gençlik Kolları Kurultayı
nın demokratik ve özgürcü bir orlamda 
geçeceRini söyleyen Ecevit nedense bu 
ortamı saRiayacak önlemler konusunda 
hiçbir şey yapmadı. Eli demir ve sopa 

tutanlara ve bilelti güçlü olanlara ala· 
nı boş bıraktı. Kurullaydan bir gun ön
ce Genel Merkez'de iki grup arasında 
arbede olurken Parti Meclisi toplantı· 
sından kimsenin ayrılmasına izin ver
medi�i gibi, kendisi de olaylara kayıt· 
sız kaldı. Bu sırada Genel Merkez savaş 
alanı durumuna gelmiş ve Genel Mer
kezciler balkoniarda" adam atmaya ka
dar işi götünnüşlerdi. "Barış sever" bir 
genel başkan olarak bu olayı önlemedi. 
önlememe nedeni ise Genel Merkeze 
karşı olanların Genel Merkezciler için 
"faşist" diye baRırmaları. Nitekim, o· 
laylar oaşlamadan önce karşı grubun 
"raşisller" diye baitırması üzerine Ece· 
vit "buna asla izin vermeyeceRim" de
di. Daha sonra ise karşı grup için açık' 
ça düşündültünü söylemekten geri kal
madı : "Bunları ben feshettim ve fes
heltirdim. Bu grubun ve onun adamla
rının yeniden gençlik kollarını almala
rına izin veremem. Bunu da benden 
kimse isteyemez. 

Işte sayın Ecevit'in yansızlık anla
yışı bu. Ve bunu uygulamaktadır bu
günlerde. 

KURUL'rAY öNCESI VERILEN 
UMUT 

Gençlik Kolları Kurultayı'ndan 
önce Deniz Baykal, Ecevit ile görüştü. 
Baykal, Kurultay'ın "demokratik" ol
ması için Ecevit'ten ciddi önlemler al
masını istedi. "lstediRiniz bir kiıue 
Kurultay Başkanı olıun" dedi. EcflYit 
düşündükLen sonra "Mustafa O.tün
da�'a ne dersiniz?" diye sordu. Ecevit 
ve Baykal, Ustünda�'ın CHP Gençlik 
Kolları Kurultay Başkanlıltınde enle,
tılar. Ancak, Genel Merkez ekibi Ku· 
ruııay başkanlıjtına kendi adamlan 
Şen'i getirdiler. Şen'in başkanlılında 
Ecevit'in onayı olup olmadıjtı bilinmi
yor. Bilinen, Ecevit'in bu Kurultay'da 
gelip konuşması. "Seçimlerin" sonuç
rından hoşnut olması. 
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Genel Merkezin istediA"i kişilerle yapı' 
larak istenmeyenlere seslerini çıkar· 
mak olana�ı verilmedi. Sonunda "mu
teber" Zeki Alçın ve tayrası yeniden 
seçildiler. 

Karşı grup kırgındı. Genel Başka· 
nına da kırgındı. Kapı önünde yargı or· 
"anı kararlanna raA"men kendilerine sa· 
hip çıkmamıştı. Ancak, bu kırgınlık ile 
birlikte genel başkan umultu. Nitekim, 
kurultay sonrası Genel Merkeze karşı 
olan illerin başkanları toplanarak arala· 
rından bir heyetin Ecevit'e gitmesine 
ve olan biteni anlatmasına karar verdi
ler. Erzurum ii başkanı başkanhitında 
üç il başkanından oluşan bir heyet bu 
amaçla Genel Merkeze gittiler. Ecevit 
heyet geldi�inde Parti Meclisine baş
kanlık ediyordu. Heyetin geldiA:i haber 
verildiA"inde, sinirli bir biçimde Parti 
Meclisinden izin istedi. istedi. ist Heyetin bulun· 
duitu odaya hışımla girdi ve "böyle 
şeyler istemedilti ve böyle hareketlere 
izin vermeyeceltini" söyledi. "Böyle 
,eyler" dedilti, Genel Merkez'e ve Ge
nel Merkez'in yaptıklarına karşı ol
maktı. Bunun üzerine heyet başkanı 
Erzurum Gençlik lı Başkanı aRiayarak, 
"bir ışık ve bir umut görerek buraya 
hamam böcekleri gibi sürünerek geldik. 
Ancak aldanmışız. Böyle bir ışık ve u
mut yok artık." Bunları söyleyen genç 
il başkanı aRlıyordu. Ecevit bu olayı 
görünce yumuşadı ama olan olmuştu. 

FARABI ÇATıŞMASı 

olduğunu anlayamadım. Bir grup, Ali Topuz'u yuhalıyordu. 
işlere karıştırmayın' diye bağırıyordu. Olay, farabi Scıka· 

Merkezinde geçiyordu. Çok şaşırdım. Komandolar, CHP 
hücum ettiler, sandım. Merdivenlerden adam atılıyordu. Biri

Çok şaşırdım. Hemen gazeteye telefon ettim. Meğer Genel 
muhaliflerini dövüyorlarmış ... ·, 

çıkmadı. Böyle bir yazı yazılmadı. "Taksim Çatışması" yazısının 
Öymen böyle bir yazı yazmadı. Halbuki böyle bir olay, gerçek

Goşistler, Öymen'in deyimi ile, "sol cu gruplar" arasındaki ça
olmaktan çıkmıştı. CHP Genel Merkezinde, daha sonra CHP 

Kurultayındaki çatışma ise yeni bir "olay" idi. Buna rağmen Altan 
konuyu önemli saymadı ve yazı yazmadı. 

kimse beklemedi. Çünkü "Taksim Çatışması" yazısının 
gücü küçültmek ve sosyalistlere nasihat vermekten ibareıdi. 

yazılsa idi CHP 

çın'ın emrine gönderildi. Bu hazır bil
dirilmiş kuvvetler salon içinde ve salon 
dışında Genel Merkezcilerin güvenli�i
ni saRiadı. Karşıt grupla yapılan kavga
larda hep bu hazır bindirilmiş kuvvet 
görev yaptı. Son kavgada "garip bir te· 
celli olarak" Alpaslan Türkeş'in ko· 
mandolan gibi Devlet'in güvenlik kuv· 
vetlerine yardım ettiler. Hem de CHP'li 
gençlere karşı. "Şair, barışçı ve özgür· 
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en belirgin örne�i oldu. 

ECEvtr'IN YANSıZLlCı 

Ecevit her rırsatta, gençlik kolları 
ile ilgili olsun, ana kurultayla ilgili ol
sun yansız olduRunu belirtiyordu. An
cak, sözleri ile davranışları birbirini 
tutmuyor. Gençlik Kolları Kurultayı
nın demokratik ve özgürcü bir orlamda 
geçeceRini söyleyen Ecevit nedense bu 
ortamı saRiayacak önlemler konusunda 
hiçbir şey yapmadı. Eli demir ve sopa 

heltirdim. Bu 
rının yeniden 
rına izin veremem
kimse isteyemez. 

Işte sayın Ecevit'in yansızlık anla
yışı bu. Ve 
günlerde. 

KURUL'rAY 

Gençlik 
önce Deniz 
Baykal, Kurultay'ın 
ması için Ecevit'ten 
masını istedi. 
Kurultay Başkanı 
düşündükLen 
da�'a ne dersiniz?" 
ve Baykal, 
Kolları Kurultay 
tılar. Ancak, 
ruııay başkanlıjtına kendi 
Şen'i getirdiler. 
Ecevit'in onayı 
yor. Bilinen, 
gelip konuşması. 
rından hoşnut 



TEMEL SORUN 
• • 

EMPERYALIST KAPITALIST 
SİSTEME YAPıSAL 
BAGIMLILIKTIR • 

TÜRKIYE KAPITALIZMININ EKONOMIK SORUNLARININ 
ÇÖZÜLEBILMESI ıÇIN SERMAYENIN ÇEŞITLI KESIMLERI 
ARASINDAKı ÇıKAR ÇATıŞMALARıNıN SONUÇLANDıRıL
MASI GEREKMEKTEDIR. NE VAR KI, BöYLE BIR ITTIFA
KıN BOZULUŞU, YÜKSELEN ıŞÇı SıNıFı HAREKETI KAR
ŞıSıNDA SERMAYE IKTIDARıNıN TUTUNAMAMASI GIBI 
BIR SONUÇ VERECEGINDEN, SORUNLAR, ıŞÇı SıNıFıNıN 
OMUZLARıNA YENI YÜKLER EKLENEREK ÇÖZÜLMEYE 
ÇALıŞıLMAKTADıR. 

• SON GÜNLERDE KAMUOYUNU MEŞGUL EDEN SERBEST 
BöLGELER, DıŞA BAGIMLlLlGI ARTıRMA POLITIKASıNıN 
SONUCU OLARAK, TÜRKIYE'NIN DOOAL KAYNAKLARıNı 
EMPERYALIST GÜÇLERIN EMRINE VERMEYI AMAÇLA
MAKTADıR. AYRıCA, SöZ KONUSU "SERBEST BöLGELER" 
ıŞÇı SıNıFıNıN GREV VE DIGER DEMOKRA TtK HAKLARı
Nı KıSMAK ıÇIN KULLANıLMAK ISTENMEKTEDIR. 

Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankar.ı'· 
da Makina. Mühendisleri Odası tarafın
dan düzenlenen Sanayı Kongresi'nde, 
Türkiye Işçi Partisi adına Merkez Yöne
tim Kurulu üyesi Zeki Kılıç'ı" yaptığı 
konuşmaMın bir özetini okurlarırnıza su
nuyoruz: 

1976 Sanayi Kongresi, ülkemizde eko
nomik ve politik bunalımın ağırlaştığı 
koşullarda yapılmaktadır. Ekonomik 
bunalımın kaynağında Türkiye sanayi. 
inin yapısı yattıiı gibi, bunalımın en 
ağır sonuçlın, yine sanayi kesiminde ya
,""","kWlır. 

Türkiye'de, yurtiçinde yaratılan gelir
de 5aNyi kesiminin payı tarım kesimini 
iIJMk.n, .Iı doIli1Td>ki bağımlılık nede
niyle saNıyii" belirli dallarında görülen 
buralımın hıı� tüm ekonomiye y.ıyıldı
ğı görülmektedir. Aynca, Türkiye eko
nomisinin dıp balımlılığı sonucunda, 
Upitalist dünyadMd bunalımın ülkemizi 
de etkisi altına alması gib

'
j bir sonuç 

doğmaktadır. 

TÜRKIYE KAPITALIZMININ 
SORUNLARI 

özellikle 1970 yılındın beri, Türki
ye'de yaşanan bütün olayların ve �ist 
baskıların temelinde, Türkiye kapitaliz
minin karşılaştığı temel sorunlar ve bu 
sorunlar sonucunda burjuvazinin iç itti
faklarının sarsılması yatmaktadır. 

Türkiye kapitalizminin ekonomik so
runlarının çözülebilmesi için sermaye
nin çeşitli kesimleri arasındaki çıkar ça
tışmalarının sonuçlandırılması gerek
mektedir. Ne var ki, böyle bir ittifak bo
zuluşu, yükselen işçi sınıfı hareketi kar
şısında sermaye iktidarının tutunama
ması gibi bir sonuç vereceğinden, sorun
lar, işçi sınıfının omuzlarına yeni yük
ler eklenerek çözülmeye çalışılmaktadır. 

Örneğin, işçi sınıfının maliyetler için
deki payı yüzde 1 S civarında olan ücret
lerini daha da düşürmek, başlıca çözüm 
yollarından biri olarak görülmektedir. 
faşist girişimlerin temelinde bu zorla
ma yatmaktadır. 

Türkiye'de imalat sanayiinin teknolo
jisi ile, hammaddesi ile dıp bağımlı ol
ması, ithalatımızın üçte ikisinin sanayiin 
vazgeçemeyeceği hammaddelerden oluş
masına yol açmaktadır ve bu oran gide
rek artmaktadır. Türkiye ekonomisinin 
darboğazı böyle derinleşmektedir. Kök
tü yapısal değişikliklere sınıfsal ve eko· 

nomik açmazları yüzünden gidemeyen 
büyük burjuvazi, sanayiin yapısındaki 
çarpıklığı da arttırarak, ekonominin 
dışa bağımlılığını fazlalaştırmaktadır. 

Turkiye sanayiinin büyük bir bölUmü
nü oluşturan dayanıksız tüketim malları 
üretiminde ilkel ve küçük işletmeler hi
li yaygın durumdadır. Bunun sonucun
da, bir yandan sanayiin etkin bir biçim
de örgütlenmesi ve planlama olanakları 
ortadan kalkarken, diğer yandan sınırlı 
kaynakların paylaşılması için çeşitli iş
letmeler arasındaki rekabet giderek yo
ğunlaşmaktadır. Bütün bunların sonu
cunda ise yeni ekonomik kayıplara uğ
ranırken sanayiin kendini yenileme ola
nakları tıkanmaktadır. 

SANAYIDE DEVLETIN AGIRLlGI 

TUrkiye sanayiinde son yıllarda dev
let işletmeciliğinin ağırlığının giderek 
azaldığı görülmektedir. Bu, Türkiye'de 
tekelleşmenin arttığının ve özel sana
yiin de büyük işl.tme kuracak düz.y. 
geldilinin bir göstergesidir. 

Son çey,.k yüzyılda devleı işl.ıme
lerinin payı yarıdan üçte bire inerken, 
bunu tek başına yeterli veri olarak gör
memek gerekir. Azalmanın nerelerde ol
duğuna bakmak zorunludur. Eldeki ve
riler, devlet işletmelerinin yüzde 9O'lnın 
ara mallar üretiminde yoğunlaştığını 
göstermektedir. 

"Ara mal" deyimi burjuva iktisatçı
ları tarafından icad edilen bir deyim ol
makla birlikte, buradaki kullanılışıyla 
yerli yerine oturmaktadır. Çünkü devle
tin ürettiği demir, çimento gibi mallar 
özel sektörün ara malı olarak kullanıl
maktadır. Özel kesim, "ara malları" üre
timini devlete bırakmaktadır; çünkü, 
bunları her zaman maliyetinin ahında fi· 
yatlarla alabilmektedir. Böylece bir yan
dan özel kesime ucuz "ara malı" sağla
nırken, diğeryandan da "devlet işletme
lerinin hep zarar ettiği" propagandaları 
yoğunlaştı rı lmaktadır. 

TEKELLEŞME VE 
TEKEL FIYATLARı 

Türkiye'deki enflasyonist tırmanmayı 
yaratan etkenlerin arasında sanayiin te
kelci niteliği önemli bir yer tutmaktadır. 
Tekelciliğe dayanarak satıŞ fiyatlarını 

ayarlayabilen işverenler, kir oranlarını 
artır.ııbilmektedirler. Özel imalit sanayi
inde satıŞ değerleri içinde kirların payı
nın son lS yıl içinde beşte birden dörtte 
bire yükselmesi bunun bir kanıtıdır. Bu· 
nun kaynağı ise, işgücü verimliliğindeki 
artışların işçi ücretlerindeki artışlardan 
daha yüksek gerçekleşmesidir. 

Büyük sermayenin fiyat politikası, 
başka bir amaç için daha kullanılmakta
dır. Türkiye'de burjuvazinin öz kaynak 
yaratma gücü sınırlıdır. Yatırımların 
önemli bir bölümü, borçlanarak kaynak 
yaratmaya dayanmaktadır. Piyasada ge
çerli olan faiz hadleri ise oldukça yük
sektir. Böylece, wetimde yaratılan değe
rin büyük bir bölümUnü faiz biçiminde 
ödeyeceğini bilen kapitalistler, bunun 
yükünü üretilen malın alıcısı emekçi kit
lelere aktarmaktadırlar. 

Bütün bunların sonucunda, Türkiye'
deki yapısal bunalımın kaynalıncb sana
yi kesiminin yanııı açık olmakla bir
likte, sanayi kesiminin sorunları diier 
kesimlerin sorunlarından baiırnSlz de
ğildir. örneğin daha önceleri ihracatın 
önemli bir bölümünü oluşturan tarım 
ürünleri ve madenler bugün yetersiz kal
maktadırlar. Enerjide kendine yeterlilik 
bir yana dışarıdan enerji ithali söz konu
sudur. Bu ek koşullar, sanayiin yapısın
dan gelen tıkanıklıklarla birleştilinde, 
Türkiye ekonomisini bugün içinde bu
lunduğu darboğaza sokmaktadır. 

DAHA FAZLA BAGIMLlLlK 

Türkiye'deki ekonomik bunalımın 
kaynağında yukarıda değinilen yapısal 
sorunlar yattığına göre, sorunların çözü
münü de bu perspektif içinde aramak ge
rekir. Oysa ıekelci büyük burjuvazi, çö
zümü, Türkiye'nin dışa bağımlılığını 
daha da artırmakta aramaktadır. 

Son günlerde kamuoyunu meşgul 
eden serbest bölgeler, böyle bir politika
nın sonucu olarak, Türkiye'nin doğal 
kaynaklarını emperyalist güçlerin emri
ne vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, söz 
konusu "serbest bölgeler" işçi sınıfının 
grev ve diğer demokratik haklarını kıs
mak için kullanılmak istenmektedir. 

Diğer bir örnek de, Alman, Japon ve 
fransız sanayicilerinden oluşan heyetle
rin ağırlanmasıyla ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan Alman tekellerine, istedikleri 
alanlarda yatırım yapabileceklerine dair 
sözler verilmiştir. üstelik Alman tekel-

lerinin 6224 sayılı yalwlcı sermaye ka
nunundı beienmedikleri maddelerin de
ğiştirilmesi hemen Ubul edilmiştir. Dış 
tekellerin yararına, Türkiye'nin esemen
liğinden hiç çekinmeden ödün verile
bilmektedir. Bütün bunların temelinde 
ise, Türkiye kapiUılizminin emperyalist. 

kapitalist sisteme yapısal ba;ğımtıhğı yat
maktadır. 

BUNAlıMıN ÇOZOMO 
SOSYALIZMDEDIR 

O h.ılde Türkiy.'nin ,.,ç.k ""'amdo 
.saNIyileşmesi, emperyalizm ve kapila· 
Iiımin ba;ğımllhk ilitkileri ai_ndın kur
tulmaya bqladır. Gerçekten de, �Ilrh
ğın üretim araçlMına bydınlmua ye 
böylece sanayiin gerçekten üretimin itici 
gücü h.ıline .. I.bilmesi ancak y..,...ı dö
nüşüml., .. .... ç.k .. şebiJecekıi'. Ama bu 
yaptsal değişim, elbette ki, kapitalizmin 
anarşik işıeyişi içinde mümkün deiildir. 
Işçi ve emekçi sınıfların ba;ğlfMızhk, 
demokrasi, sosyalizm rnüc:adelesi, Türki
ye'nin bu ileri hedeflere uLı.şmıısml SilI
I.yacak tek ıüçtilr. Bi, başka deyişI., 
Türkiye'de sanayiin ve sanııyilqmenin 
içine düştülü bunalım, ancak sosyillist 
bir düzende giderilebilecektir. Işçi sını
fının ve müttefiki emekçi kitlelerin ya
şam düzeylerini sWekli olM<lk yükselte
cek, işçi sınıfı ile tUm �hşanları en ileri 
araçlarla donalacak ve teknik elemanla
rın yaratıcı güçleri önündeki sınıfsal en
gelleri kınıcak olan sosyalist düzende, 
Türkiye'yi sağlıklı bir sanayi yapısına 
kavuşturmak mümkün olacaktır. Sosya
list düzende sanayileşme, emeğin sömü
rülmesini ortadan kaldıracaktır. Ancak 
sosyalist bir düzende tekellerin egemen
liğine son verilebilecektir. Ve bütün bun
lar, işgücünü küçük işletmeler arasında 
dağıımayı öngören yeni sektör önerileri
ne başvurma gereğine dÜ$ülmeden ger
çekleşecektir. 

Türkiye sanayiinin tüm yapısal sorun
larının tartışılmasının amaçlandığı belir
ıilen 1976 Türkiye Sanayi Kongresi, ye
ni verilerin,bulguların elde edilmesi ba· 
kımından kuşkusuz yararlı sonuçlar ve
recektir. Bu kongre, artık Türkiye sana
yiinin sorunlarının çeşitli dallardaki bi
lim ve teknik adamlarının ortaklaşa ça· 
balarıyla incelendiğini göstermesi bakı· 
mından da ayrıca önem taşımaktadır. 

Kongrenizin başarılı olacağına yürek
ten inanıyor, saygıyla selamlıyoruz. 

YaR ayaş - 30 KASIM 1976 - 7 
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bunalımın en 
kesiminde ya

yaratılan gelir
tarım kesimini 

bağımlılık nede
dallarında görülen 

ekonomiye y.ıyıldı
Türkiye eko

nomisinin dıp balımlılığı sonucunda, 
dünyadMd bunalımın ülkemizi 

gib
'dünyadMd bunalımın 'dünyadMd bunalımın 
j bir sonuç 

IZMININ 
SORUNLARI 

yılındın beri, Türki
olayların ve �ist 
Türkiye kapitaliz

sorunlar ve bu 
burjuvazinin iç itti
yatmaktadır. 

ekonomik so
için sermaye

arasındaki çıkar ça
sonuçlandırılması gerek

bir ittifak bo
hareketi kar

iktidarının tutunama
vereceğinden, sorun

omuzlarına yeni yük
çalışılmaktadır. 
maliyetler için

civarında olan ücret
düşürmek, başlıca çözüm 

görülmektedir. 
linde bu zorla

sanayiinin teknolo
ile dıp bağımlı ol

ikisinin sanayiin 
hammaddelerden oluş

büyük burjuvazi, sanayiin yapısındaki 
çarpıklığı da arttırarak, ekonominin 
dışa bağımlılığını fazlalaştırmaktadır. 

Turkiye sanayiinin büyük bir bölUmü
nü oluşturan dayanıksız tüketim malları 
üretiminde ilkel ve küçük işletmeler hi
li yaygın durumdadır. Bunun sonucun
da, bir yandan sanayiin etkin bir biçim
de örgütlenmesi ve planlama olanakları 
ortadan kalkarken, diğer yandan sınırlı 
kaynakların paylaşılması için çeşitli iş
letmeler arasındaki rekabet giderek yo
ğunlaşmaktadır. Bütün bunların sonu
cunda ise yeni ekonomik kayıplara uğ
ranırken sanayiin kendini yenileme ola
nakları tıkanmaktadır. 

SANAYIDE DEVLETIN AGIRLlGI 

TUrkiye sanayiinde son yıllarda dev
let işletmeciliğinin ağırlığının giderek 
azaldığı görülmektedir. Bu, Türkiye'de 
tekelleşmenin arttığının ve özel sana
yiin de büyük işl.tme kuracak düz.y. 
geldilinin bir göstergesidir. 

Son çey,.k yüzyılda devleı işl.ıme
lerinin payı yarıdan üçte bire inerken, 
bunu tek başına yeterli veri olarak gör
memek gerekir. Azalmanın nerelerde ol
duğuna bakmak zorunludur. Eldeki ve
riler, devlet işletmelerinin yüzde 9O'lnın 
ara mallar üretiminde yoğunlaştığını 
göstermektedir. 

"Ara mal" deyimi burjuva iktisatçı
ları tarafından icad edilen bir deyim ol
makla birlikte, buradaki kullanılışıyla 
yerli yerine oturmaktadır. Çünkü devle
tin ürettiği demir, çimento gibi mallar 
özel sektörün ara malı olarak kullanıl
maktadır. Özel kesim, "ara malları" üre
timini devlete bırakmaktadır; çünkü, 
bunları her zaman maliyetinin ahında fi· 
yatlarla alabilmektedir. Böylece bir yan
dan özel kesime ucuz "ara malı" sağla
nırken, diğeryandan da "devlet işletme
lerinin hep zarar ettiği" propagandaları 
yoğunlaştı rı lmaktadır. 

TEKELLEŞME VE 
TEKEL FIYATLARı 

ayarlayab işverenler, 
artır.ııbilmektedirler. Özel imalit sanayi
inde satıŞ değerleri içinde kirların payı
nın son lS yıl içinde beşte birden dörtte 
bire yükselmesi bunun bir kanıtıdır. Bu· 
nun kaynağı ise, işgücü verimliliğindeki 
artışların işçi ücretlerindeki artışlardan 
daha yüksek gerçekleşmesidir. 

Büyük sermayenin fiyat politikası, 
başka bir amaç için daha kullanılmakta
dır. Türkiye'de burjuvazinin öz kaynak 
yaratma gücü sınırlıdır. Yatırımların 
önemli bir bölümü, borçlanarak kaynak 
yaratmaya dayanmaktadır. Piyasada ge
çerli olan faiz hadleri ise oldukça yük
sektir. Böylece, wetimde yaratılan değe
rin büyük bir bölümUnü faiz biçiminde 
ödeyeceğini bilen kapitalistler, bunun 
yükünü üretilen malın alıcısı emekçi kit
lelere aktarmaktadırlar. 

Bütün bunların sonucunda, Türkiye'
deki yapısal bunalımın kaynalıncb sana
yi kesiminin yanııı açık olmakla bir
likte, sanayi kesiminin sorunları diier 
kesimlerin sorunlarından baiırnSlz de
ğildir. örneğin daha önceleri ihracatın 
önemli bir bölümünü oluşturan tarım 
ürünleri ve madenler bugün yetersiz kal
maktadırlar. Enerjide kendine yeterlilik 
bir yana dışarıdan enerji ithali söz konu
sudur. Bu ek koşullar, sanayiin yapısın
dan gelen tıkanıklıklarla birleştilinde, 
Türkiye ekonomisini bugün içinde bu
lunduğu darboğaza sokmaktadır. 

DAHA FAZLA BAGIMLlLlK 

Türkiye'deki ekonomik bunalımın 
kaynağında yukarıda değinilen yapısal 
sorunlar yattığına göre, sorunların çözü
münü de bu perspektif içinde aramak ge
rekir. Oysa ıekelci büyük burjuvazi, çö
zümü, Türkiye'nin dışa bağımlılığını 
daha da artırmakta aramaktadır. 

Son günlerde kamuoyunu meşgul 
eden serbest bölgeler, böyle bir politika
nın sonucu olarak, Türkiye'nin doğal 
kaynaklarını emperyalist güçlerin emri
ne vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, söz 
konusu "serbest bölgeler" işçi sınıfının 
grev ve diğer demokratik haklarını kıs
mak için kullanılmak istenmektedir. 

Diğer bir örnek de, Alman, Japon ve 

sayılı 
nunundı beienmedikleri 
ğiştirilmesi hemen 
tekellerin yararına, 
liğinden hiç çekinmeden ödün verile
bilmektedir. Bütün 
ise, Türkiye kapiUılizminin 
kapitalist sisteme 
maktadır. 

BUNAlıMıN 
SOSYALIZMDEDIR 

O h.ılde Türkiy.'nin 
.saNIyileşmesi, 
Iiımin ba;ğımllhk ilitkileri 
tulmaya bqladır. 
ğın üretim araçlMına 
böylece sanayiin 
gücü h.ıline .. I.bilmesi 
nüşüml., .. .... ç.k .... ç.k .... 
yaptsal değişim, 
anarşik işıeyişi içinde 
Işçi ve emekçi 
demokrasi, sosya
ye'nin bu ileri 
I.yacak tek ıüçtilr. 
Türkiye'de sanayiin 
içine düştülü 
bir düzende giderilebilecektir. 
fının ve müttefiki 
şam düzeylerini 
cek, işçi sınıfı 
araçlarla donalacak 
rın yaratıcı güçleri 
gelleri kınıcak 
Türkiye'yi sağlıklı 
kavuşturmak mümkün 
list düzende sanay
rülmesini ortadan 
sosyalist bir düzende 
liğine son verilebilecektir. 
lar, işgücünü küçük işletmeler 
dağıımayı öngören 
ne başvurma gereğ
çekleşecektir. 

Türkiye sanayiinin 
larının tartışılmasının 
ıilen 1976 Türkiye 
ni verilerin,bulguların 
kımından kuşkusuz 
recektir. Bu kongre, 
yiinin sorunlarının çeşitli 



TÜRKIYE'DE SENDIKAL HAREKET ıÇINDE HER GÜN 
"BIRLIK" BÖLÜCÜLÜK SUÇLAMALARı
Nı SACA SOLA sıÇRATMA YA ÇAlıŞANLARıN GERÇEK NI
YET VE AMAÇLARı GÜN GEÇTIKÇE DAHA AÇi K BIR BI
ÇIMDE ORTAYA Çı KıYOR. EGE'DE KERAMI K-IŞ'E KARŞI 
VAPILANLAR SON VE EN SOMUT ÖRNEKLERDEN BIRI .  KE
RAMIK-IŞ'IN BUGÜNKÜ YÖNETIMINI BIR TÜRLÜ SINDI RE
MEYENLER, ÇıKAR YOLU, BU SENDIKAYA KARŞI AYRI 
SENDIKA öRGOTLEMEKTE BULUYORLAR. HEM DE "DISK' 
IN BÜTÜNLÜCÜ" NARALARINI HER GÜN ATARAK. AŞACI
DA, SÖZ KONUSU BÖLÜCÜ VE TASFIVECI GIRIŞIM LERIN 
EGE'DE NASIL GELIŞTıCı VE AÇICA ÇıKTıCı ORTAYA 
KONMAKTADıR. 

Thrgullu, toprak sanayii açısından 
Ege bölgesinin en önemli ilçesi. trm 
ufaklı 38 tane kircmil, tuela, beton di· 
rek imal eden rabrika var. Bu fabrika
lar da kış aylannda iki bin, sezon baş
Jadı�ında ise allı yedi bin dolayında işçi 
çalışıyor. Bu iş kolunda kalifiye olma
yan ve bedeni çalışması a�ır basan işçi 
sayLSI oldukça yüksek. Eskiden, yılın 
sadece bir kaç ayında sürdürülebilen üre· 
tim şimdi yılın önemli bir bölümünde 
hatta kimi işyerlerinde bütün yıl devam 
ediyor. Teknoloji sürekli yenileniyor. Bu 
işkolunda görülen sermaye yo�unlaşma
sı işyerlerini ve işçi sayısını sürekli büyü
tüyor. Bu gelişme eski usullerle üretimi 
olanaksız kılıyor. 

Işçiler, yıllardan bfri Türk-İş'e ba�· 
lı Çimse.İş üyesi. Her toplu sözleşme 
döneminde sendika deeiştirme e�i1imlc· 
ri güçleniyor. Bundan önce Ke· 
ramik.lş Sendikasının ızmir Şube yöne· 
timini elinde tutan kişiler, işçiler Kera· 
mik-Iş için iki bin kadar imza toplayıp 
sendikaya ilettıkleri halde, bu talebi 
karşılamamışlar. Şu anda yürürıükt.e bu
lunan sözleşme 31 Aralık'ta sona eriyor. 
Işçiler yine arayış içinde. Çimse.fş bu· 
güne kadar bir şey vermemiş işçilere. 
Patronlarla kol kola işçilerden aidat top·. 
lamaktan başka dertleri yok. Son söz· 
leşmede iki yıl için toplam 31 lira zam 
alınabiimiş. Hem de uzun bir grevden 
sonra. 

BETON ış Mi.  BETON KAZIK MI? 

Işçilerin aradığı, DISK'e baeıı bir 
sendika. Kimi Kiremit.lş diyor, kimi 

Keramik Iş. Tam bu sırada yeni bir sen· 
dika kuruluyor. Sendikanın propaganda
sı "DISK'e baeıı Belon Iş" olarak yapılı· 
yar. önceleri işler iyi gidiyor. Yollara 
duvarlara "DISK-BETON.tŞ" yazılan 
yazılıyor. Bir işyerinde çoeunluk elde 
ediliyor. Ancak kimi işçiler bazı sorular 
sonnaya başlıyorlar. "Biz DISK'e ba�1ı 
Beton.tş diye bir sendika duymadık" di· 
yarlar. Işler işle bu noktada biraz karışı. 
yor. 

ICD YINE SAHNEDE 

Kasaba ölçüsünde bir takım kişi· 
lerin böylesi bir oyuna kendi başlanna 
girmeleri elbette mümkün de�ildi. Nite
kim işin altı biraz kurcalanınca 100 Çı
kıyor ortaya. Mitinglerde sosyalistıere 
saldıran, işaret alınca sendika lokallerini 
basan 100. Oerneiıin Turgutlu Şube 
Başkanı başta olmak üzere 100 tüm 
kadrolarıyla "DISK'e ba�1ı (1) Beton· 
ış"i örgütlerneye girişiyor. Ancak İ G o '  
yi tanıyanlar, leD'nin de kendi başına 
böyle birşeye kalkışamayaca�ını biliyor. 
lar. Zira IGD hi.; bir konuda baiıımsız 
tavır alabilen örgüt de�i1. Suni tenefrUs
le yaşamaya çalışıyor. 

Kuşkuya kapılan işçiler saedan sol
dan sendikayı soruşturmaya başlıyorlar. 
Ve sendikanın DİSK'e baeıı olmadıeım, 
kasasında beş kuruş parası bulunmadı
�ını. hiç bir yerde sözleşme imzalamadı
e-ını, aidat geliri olmadıeını öereniyor
lar. Bu defa taktik deeiştiriliyor. "Kera
mik Iş Sendikasının TIP'li!er tarafından 
ele geçirildiei, bu sendikanın işçi sınıfı· 
nın birlieini bozucu bir politika izledi�i 

U1kemi�de i şç i  eınıfını� ekonomik , demo. 

Bir tara fta ; Empery.aliz31e ortaklık halin 
gÜdümünde , uzlaşmacı ,  sarı sendikacılık yap'.n TURK-İ, 
ediyor. İ şçılerin demokrutik mücadelesine k�rşı çıkıy 
d i renişine karşı ç ıkarak patronların yanınun yerini �. 
Sendikaları işç ilerin insnncfl yr.ş�mQBı i c j � � '

t 
omik 
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halen i ş ç i le r  """ari He- ı ın� :alaı 
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."ip.ııp.51� ;ıt5V- 1'I1F:ı.tct . ,. ' 'i" yiı;it '" - " 

i .'iMII,51 � tRC;t\'ERl� 
. • •• <lÜşe" ,, " . . _ıŞ S�,\'Iıı!V-i\SI 

� _"it-.ııp.SI , . , :  • ,,<ronlar j \lror.l'i}; llı::r�1>l'R"'l!ER i ı  
ı .. ,�J.er b ı r  kılo gram e t  f T  a .. ıı".::l, 51'''' �'lELl 

DİsK 3. BÖLGE, 
KARŞI SE 

DISK VST YONETIMININ YENI OYUNU: "BECENILMEYEN" SENDIKA · 
YA KARŞI NA YLON SENDIKA 

ve yakında DISK'len atılarak yerine Be. 
ton.lş'in DISK'e alınacağı" söyleniyor. 
Aynea "600 bin lira paraları olduğunu 
ve DISK'in maddi, manevi desteeine sa· 
hip bulunduklarını" hatta Beton.lş'i 
DISK'in kurduğul)u açıkça söylemekte 
hiç bir sakınca görmüyorlar. 

SIRA DISK BöLCE TEMSILCISINDE 

Işçiler Çimse.lş'ten istifa ettirllmek 
üzere ızmir'e göıürülüyorlar. Oidilen yer 
bir Noter'in hazır beklediği DISK 3 üncü 
Bölge Temsilciliği Bölge Temsilcisi biz
zat ilgileniyor işçilerlt'. Bir soru üzerine 
"Beton.lş'in DISK'e baeıı olmadığını, a· 
ma yakında DISK sananna katılacaeım 
ve büUin işçilerin DISK'in güvencesi al· 
tında" oldu�unu söylüyor. Bölge Tem
silcisi çok ilginç bir kişi. Kendisini ve 
sendikal mücadeledeki "üstün başarı lan
m" ayn bir yazıda sergilemeyi bir görev 
sayıyoruz. Işçilerin daha sonraki günler
de Beton-Iş'ten ayrıldıklanna bakılırsa, 
kendi işyerlerini koruyarnayan, yaptığı 
toplu sözleşmeleri uygulatamayan Bölge 
Temsilcisinin verdiği "güvenceye" pek 
güvenmedikleri anlaşılıyor. 

Aynı günlerde basında yer alan bir 
demecinde "Şimdilik isimlerini açıkla. 
mayı sakıncah gördüğümüz iki bağımsız 
sendika daha DISK'e katılacaktır." bu
yuruyor Bölge Temsilcisi. Bu 5(>ndikalar· 
dan biri Beton-Iş. 

KOÇOK BIR AYRıNTı 

kasasında beş kuruş parası bulunmayan, 
grev silahını kullanamayacak ve pazarlık 
gücü olmayan bir sendikayla karşı kar· 
şıya oturmak hesabına dayalı. 

OVUN lÇINDF; OYUN 

Beton.lş bir talebi karşılamak için 
değil: belli hesaplarla kurulmuş bir �n· 
dikadır. Bu hesaplann politik yanı aeır 
basmaktadır. Ve muht.f'meldir ki IGD'· 
nin de, DıSK Bölge Temsilcisinin de 
çaplanm çok aşmaktadır. Oyunu 
tezgahlayanlar amaçlanm gizlemeye ge· 
rek duymuyorlar. "Keramik-Iş TIP'liIe· 
rin eline geçmiştir. DISK'ten atılacak \'e 
yerine Beton.lş alınacaktır." Keramik.lş 
halen DISK'in üyesidir ve DISK'in Böl
ge Temsilcisi Keramik.lş'de dahil olmak 
üzere tiim DISK 'e baelı sendikaların 
temsilcisidir. Oörevi kendisine gelen ör
gütlenme taleplerini ilgili sendikaya ilet· 
mektir. A�ızlannı açtıklannda işçi sını· 
fınm birliğinden dem vuranlar, başka· 
lanm bu birliği bozmakla suçlayanlar 
açıkça, gizlemeye dahi gerek duymaksı. 
zın DISK'e baeh Keramik.lş karşısında 
bağımsız bir sendika örgütlüyorlar_ 

Akıılan sıra, DISK imajından yarar
lamp Beton Iş sendikasmı örgüUey(>cek
lerdi. Daha sonra Beton.lş DISK'e kal!· 
lacak ve daha önce Pt'lrol Kimya Iş ola
yında oldueu gibi Keramik.lş'e "buyur 
illihak et" denileceklL G(>rek olursa 
SISK masalım yeniden piyasaya sürt'bil('· 
c('klerdL 

I\f;R ZAMAN PAPAZ PILAV 
YEMEZ 

TURK.İş , özı;ürc, SEPI\T V-I\R, . , 
patronlurın emrindeki iş ye. �i ;i 
Sivil Sıkı Yönetim Demek ol 

. c.. ... 
, i leri ekonomik, 1emokrntik ' . _ _  "rinder 
Husolini İtalyası 'ndan alına. _ _  .• -..... �. Mllddel�-< " kr 

Beton-Iş·in örgütlenme çalışmaları· 
nı duyan Çimse.tş Şubc Başkanı bir 
takım isimlerle işverene başvuruyor. Iş. 
ten atılınalanm istiyor. Işveren vekilinin 
cevabı çok ilginç: "Sorun bizi ilgilendir

Biz işçilerin sendika seçm� 
özgürlüeüne saygıl ıyız." Göz yaşartıcı 

cevap. Ama anlamlı da. İşyeri bcherl 
beşbin liraya satılan 105 beton direk 
üretiyor günde. Çalışan işçi sayısı dört 
yüze yakın ve bütün yıl üretim yapılıyor. 
Işveren vekilinin cevabı, sendika seçme 
özgürlüeünden çok, gelecek sözleşme de 

Oyun bozuldu. Işçiler kendi bilinç· 
leriyle oyunu kavradılar ve bozdular. 
Köpeksiz köyde deyneksiz geçmeye ah
şanlar bu kez şaşırdılar. Gamaktaki, 
Sungurlardaki, Türk Demir Dökümdeki 
ve daha nice işyerindeki işçilerin kanlan 
ve canlan bahasına yarattıklan DIst\ 
imajım hovardaca harcayanlardan h('sap 
sorulacak. Hesap sorulmaya başlandı bi· 
le. 

���AMIK"IŞ, BOYLE BILDIRILERLE TASFIYE EDILMEYE ÇALIŞILI" 
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Kasaba ölçüsünde bir takım kişi· 
lerin böylesi bir oyuna kendi başlanna 
girmeleri elbette mümkün de�ildi. Nite
kim işin altı biraz kurcalanınca 100 Çı
kıyor ortaya. Mitinglerde sosyalistıere 
saldıran, işaret alınca sendika lokallerini 
basan 100. Oerneiıin Turgutlu Şube 
Başkanı başta olmak üzere 100 tüm 
kadrolarıyla "DISK'e ba�1ı (1) Beton· 
ış"i örgütlerneye girişiyor. Ancak İ G o '  
yi tanıyanlar, leD'nin de kendi başına 
böyle birşeye kalkışamayaca�ını biliyor. 
lar. Zira IGD hi.; bir konuda baiıımsız 
tavır alabilen örgüt de�i1. Suni tenefrUstenefrUstenefr
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Kuşkuya kapılan işçiler saedan sol
dan sendikayı soruşturmaya başlıyorlar. 
Ve sendikanın DİSK'e baeıı olmadıeım, 
kasasında beş kuruş parası bulunmadı
�ını. hiç bir yerde sözleşme imzalamadı
e-ını, aidat geliri olmadıeını öereniyor
lar. Bu defa taktik deeiştiriliyor. "Kera
mik Iş Sendikasının TIP'li!er tarafından 
ele geçirildiei, bu sendikanın işçi sınıfı· 
nın birlieini bozucu bir politika izledi�i 

U1kemi�de i şç i  eınıfını� ekonomik , demo. 

Bir tara fta ; Empery.aliz31e ortaklık halin 
zlaşmacı ,  sarı sendikacılık yap'.n TURK-İ, 

erin demokrutik mücadelesine k�rşı çıkıy 
karşı ç ıkarak patronların yanınun yerini �. 
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DISK VST YONETIMININ YENI OYUNU: "BECENILME
YA KARŞI NA YLON SENDIKA 

ve yakında DISK'len atılarak yerine Be. 
ton.lş'in DISK'e alınacağı" söyleniyor. 
Aynea "600 bin lira paraları olduğunu 
ve DISK'in maddi, manevi desteeine sa· 
hip bulunduklarını" hatta Beton.lş'i 
DISK'in kurduğul)u açıkça söylemekte 
hiç bir sakınca görmüyorlar. 

SIRA DISK BöLCE TEMSILCISINDE 

Işçiler Çimse.lş'ten istifa ettirllmek 
üzere ızmir'e göıürülüyorlar. Oidilen yer 
bir Noter'in hazır beklediği DISK 3 üncü 
Bölge Temsilciliği Bölge Temsilcisi biz
zat ilgileniyor işçilerlt'. Bir soru üzerine 
"Beton.lş'in DISK'e baeıı olmadığını, a· 
ma yakında DISK sananna katılacaeım 
ve büUin işçilerin DISK'in güvencesi al· 
tında" oldu�unu söylüyor. Bölge Tem
silcisi çok ilginç bir kişi. Kendisini ve 
sendikal mücadeledeki "üstün başarı lan
m" ayn bir yazıda sergilemeyi bir görev 
sayıyoruz. Işçilerin daha sonraki günler
de Beton-Iş'ten ayrıldıklanna bakılırsa, 
kendi işyerlerini koruyarnayan, yaptığı 
toplu sözleşmeleri uygulatamayan Bölge 
Temsilcisinin verdiği "güvenceye" pek 
güvenmedikleri anlaşılıyor. 

Aynı günlerde basında yer alan bir 
demecinde "Şimdilik isimlerini açıkla. 
mayı sakıncah gördüğümüz iki bağımsız 
sendika daha DISK'e katılacaktır." bu
yuruyor Bölge Temsilcisi. Bu 5(>ndikalar· 
dan biri Beton-Iş. 

KOÇOK BIR AYRıNTı 

kasasında beş 
grev silahını 
gücü olmayan 
şıya oturmak 

OVUN 

Beton.lş 
değil: belli 
dikadır. Bu 
basmaktadır. Ve 
nin de, DıSK 
çaplanm 
tezgahlayanlar 
rek duymuy
rin eline geçmiştir. 
yerine Beton.lş 
halen DISK'in 
ge Temsilcisi 
üzere tiim DISK 
temsilcisidir. 
gütlenme taleplerini 
mektir. A�ızlannı 
fınm birliğinden 
lanm bu 
açıkça, gizlemeye 
zın DISK'e 
bağımsız bir 

Akıılan 
lamp Beton 
lerdi. Daha sonra 
lacak ve daha 
yında oldueu 
illihak et" 
SISK masalım 
c('klerdL 
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Beton-Iş·in örgütlenme çalışmaları· 
nı duyan Çimse.tş Şubc Başkanı bir 
takım isimlerle işverene başvuruyor. Iş. 
ten atılınalanm istiyor. Işveren vekilinin 
cevabı çok ilginç: "Sorun bizi ilgilendirilendirilendir

Biz işçilerin sendika seçm� 
özgürlüeüne saygıl ıyız." Göz yaşartıcı 

cevap. Ama anlamlı da. İşyeri bcherl 
beşbin liraya satılan 105 beton direk 
üretiyor günde. Çalışan işçi sayısı dört 
yüze yakın bütün yıl üretim yapılıyor

Oyun 
leriyle oyunu 
Köpeksiz köyde 
şanlar bu 
Sungurlardaki, 
ve daha nice 
ve canlan 



İGD, KERAMİK - İŞ 'E 
İM 
,r AL I A G A ZE R i N E ruldu YüRUYO�'un 78 nci sayıs,nda 

I raf.nendek. durum şoylc deeerlendırıl· 
• • • di: " Bütün işçilerin iş akıtleri rcshedi!· 

mamaya özel bir dikkat gösterdikleri 
gozlcı:nleııiyor. 

Amacımı:.! basında yeterli ölçüd€' yer 
alan olayları yinelernek degil. Bir nok· 
taya dikkati çekmek istiyoru:ı. Seydi
şehir, ıskenderun, Tariş olaylanndan 
sonra bir yılgınlık çıktı ortaya. Faşistle· 
rin el attığı bir işyerinin yitirildi�inc da· 
ha başlan inanılır oldu. Yer -allı Maden· 
Iş sendikasının Tekel ÇamaiLı Tuzlasın· 
daki örgütıenme çalışmaları sırf işçiler 
Tariş olaylarından etkilendikleri için 
gerçekleştirilemedi. Ne Tariş olayların· 
da ne de Seydişehir olaylarında DISK 
üzerine düşeni yapmadı. Uzaktan 
demeçler vermekle yetindi. Gerçekleri 
saklamanın kimseye bir yararı yok. ' "Bu 
sınır mücadelesidir böyle şeyler olur." 
demek kimseyi kurtarmaz. 

B I R KAÇ SOZ miş olmasına rağmen, i.şçilerin önemli 
bir bölümüne işbaşı yaptmlaeakıır. An
cak tasfiyesi planlanan militan ve öncü 

"SENDIKA OLARAK. CHP IKTIDARA GELDiClNDE MC IKTIDARı 
TARAF/NDAN IŞTEN ÇıKARıLAN OYELERIMIZIN TEKRAR Iş/,; 
ALINMALARı YOLUNDA GEREKLI GIRIşIMLERDE BULUNACACINA 
INANIYORUZ. " 

14. / 1 . 1 9 76 7'ARIHLI DEMOKRAT ıZMIR PETROL·KIMYA Iş ıZMIR 
ŞUBE BAŞKANı öMER DEMIRCIOCL U'NUN DEMECINDEN. 

Seçimler normal olarak 1977 Ekim'· 
inde yapılacak. Erken seçim için üzerin
de durulan tarih ise Haziran-1977. Işçi. 
ler en iyimser bir hesapla sekiz ay bekle· 
yecekler, CHP iktidara gelecek sonra da 
işten çıkartılan 252 işçiyi işe aldıracak. 
Nasrettin Hoca'nın yonca hikayesi gibi 
birşey. Gazeteden sendika şube ·başka· 
nının demecini okuyan işçiler. herhal
de, çok umullanmışlardır. 

16 Eylül direnişi başladı�ında, MC, 
her yerde oldu�undan daha de�işik bir 
yöntem uyguladı Aliaga n.arinerisinde. 
İşçileri silah zoruyla rafinerinin dışına 
atarak işi durdurdular. llarıneri Üf; gün 
tatil edildi. lşçilf>rin her an üretime ha;m 
tuUuklan rafineri bütün üniteleriyle işl(>· 
mez hale getirildi. Uç günlük tatil etme 
süresi içinde bütün işçilerin iş ılkitleri 
feshedildi. Iş yerine komandolar doldu· 

EGRi OTU RUP, DOGRU KON U ŞMAK 
VEDAT PEKEL 

Bugün ilerici devrimci sendikal hareket, burjuvazinin topyekün saldırısı 
ile karşı karşıyadır. Burjuva1i ,  yasal ya da yasa dışı tüm olanakları kullanarak 
işçı sınıfının ekonomik mücadelesini geriletmek, yönünü değiştirtmek hiç de· 
ğilse kontrol altına almak mücadelesini veriyor. Bu saldırının biçimi ve bo· 
yutları ciddidir ve birtakım sonuçlar vermeye başlamıştır. işverenler, Bölge 
Çalışma Müdürlükleri, kimi iş  mahkemeleri, faşisı güçlerle el ele işyerlerınden 
devrimci sendikaları söküp atmaya çalışıyorlar. Ayrıntılarına girmeden bu sal· 
dırıların en yoğun biçimde sahnelendiği yörenin izmir olduğunu belirtmek 
gerek. 

16 Eylül Direnişi bahane edilerek öncü işçilerin işyerlerinden uzaklaştı
rılması devrimci sendikal hareketin savunma gücünü azaltmıştır. Bu nokta 
da yapılması gereken şey, durumu olduğu gibi kabul edip, gerçekçi ve geçerli 
önlemler almaktır. "Benim televizyonu m iyidir" reklamı gibi "Her şeye ka
dir DiSK" imajını sürekli olarak pompalamak bir noktadan sonra ters sonuç· 
lar vermeye başlayabilir ve başlamıştır da. Sorun bizzat işçi sınıfmın devrimci 
sendikal hareketinin kendisi ile ilgilidir. Sorumsuzlugu doru k noktalara kadar 
ulaştıranları, her olaya politik bir körlük le yaklaşanları, gün gelir, kimsenin 
kurtaramayacağı bir duruma gelirler, 

Gelişen olaylar ve bu olayların yol açtığı sonuçlar fabrikalar düzeyinde 
işçiler tarafından anlaşılmaya başlanmıştır. Bu ise bir bütün olarak mevcut 
yönetim kadrosu için sonunbaşlangıcıdır. Ama sadece bu kadarla bitmiyor. 
Zarar görecek olanlar sadece olan bitenin sorumluları olsaydı, üzerinde dur
maya değmezdi, Hergün biraz daha pervasızca sürdürülen bizans entrikalan 
DiSK'i tahrip ediyor. Politik bilince sahip olmayan işçilerin yöneticiıere duy· 
dukları kızgınlık giderek DISK'in kendisine yöneliyor. 

Burjuvazi ve Türk·iş, devrimci sendikal hareketin bugün içinde bulundu· 
ğu zaafların farkındadır. Ve saldırıya geçmiştir. DISK saflarından koparılan 
her işyeri burjuvaziye bir yenisi için umut vermektedir. Sendikaları geçim ka
pısı olarak gören kariyerist yöneticilerle ne bu saldırılar göğüslenebilir ne de 

mücadele ilerletilebilir, Yargılarımızın doğruluğu kısa süre içinde görülecek-
tir. 

Halep'ıe burada arşın da burada. Herkes kihıin ne yaptığını ne söylediği· 
ni biliyor, görüyor. Yalana, iftiraya ve tahrife dayalı politikaların iflası kaçınıl
maz. 

Şimdi görev her zamankinden çok işçi sınıfı sosyalistlerine Işçi 
sınıfımızııı devrimci sendikal hareketine yönelen tehdidi göğüsiemek ve geri
letmek. Acil görev budur. 

i.şçilrr bu uygulamanın dışında Lutula
ı"akllr. 0rı�ütll'yici niteligi olan militan 
kadrolardan koparılarak işe ba.şlatılacak 
olan işçiler ise, durmadan işe alınan si· 
lahlı faşisUt>rin baskıları ile karşılaşacak
lardır. Tutar mı bilinmez. -Ama hesap 
bu." Olaylar söylendiği gibi gelişti ve 
işlen çıkartılan işçilerden beşyüz kada· 
nna işbaşı yaptırıldı. Dışarda 252 işçi 
kaldı. 

Rafineri şimdi bir Nazi kampı görü· 
nümünde. Kapıdan girişte hüviyet kont
rolu yapılıyor. Kapıda hem polisler hem 
de komandolar var. Rarinerinin içinde 
Ulkü Ocaklannın "Solu Fikir münakaşa· 
sına ça�ırıyoruz" afişleri görülüyor. Ye
mekhanede hoparlörlerden sürekli 
olarak DISK'i kötüleyen, MISK'i öven 
yayınlar yapılıyor. Sa� yayınlar satıl
maya çalışılıyor. Faşisllerin olay çıkar· 

Sorumluluk sosyalistıere düşüyor. 
Şimdi görev, DtSK üst yön€'limine rağ· 
men yerlerini korumak için aynı para· 
lelde görünen bölge ve şube yöneticile· 
rine rağmen DISK'i ve DISK'in kuruluş 
ilkelerini canla başla savunmak. 

CHP'Li  Bi R YAZARıN GÖZÜY LE 
DISK 

Demokrat ızmir, Ege Bölgesinde ya- çıkmak gibi bir düşünce geçmiyordu. 
yınlanan küçük bir gazete. CHP yanlısı Onlar için DISK sosyalist bir işçi konfe· 
Necdet Onur, bu gazetede Ankara Mek· derasyonu idi ve TIP'le özdeşti. Şimdi. 
tubu köşesinin yazan. O da CHP e�ilim· lerde ise CHP'liIer nlSK içindeki sosya. 
ii. Onurun 14 Kasım tarihli Demokrat !istıeri her nasılsa DISK'e sızmış ve tas. 
ızmir gazetesinde OISK'te olan biteni fiye edilmeleri gereken unsurlar olarak 
irdelf'yen bir yazısı çıktı. "DISK'in öte· görüyorlar. Nedenlerini düşünm(>k gerek. 
sinde pusu da bekleyenler'. Başlık böy· Necdet Onurun yazısı bu bakımdan ti. 
le. Yazının içcri�ine d('�inmeden önce pik bir örnek. Onur'un yazısından bazı 
birkaç küçük noktanın allını çizmek is· bölümleri yorum yapmadan aşa�ıya ai. 
tiyoruz. 1973 seçimlerine kadar hiç bir dık 
CHP 'linin aklından DISK'e sahip 

"DISK Genel Baş/lanı Kemal Türlder'i yıpralmall için sermaye yanlısı Ter
cüman Gazetesi'nde açıları kampanya, aslında sermayenin oyuna gelmesinden 
başka birşey değifdir . . . . .  

. . . Bir yanda Türk· Iş, öle yanda DISK, Türk./ş giderek emekçiferin güue· 
nini yitirir. DISK ise. gerek disiplini, gerek sürdürdüğü ahııcı polililla Ue gide· 
rek güçlenirken. birden sağdan ue soldan gelen saldmıara hedef olmuştur. Bu· 
gün DISK bünyesi içindeki aşırı u�lar temizlenmiştir .... 

. . .  Görüldüğü gibi istenilen, DISK'; Türkiye Işçi Partisinin ya da başka bir 
partinin organı Iıaline gelmesini sağlamak, biraz daha sola götürmeklir. Bu 
zorlamalar sonuç vermeyip DISK'e sızmış aşırılar temizlenince bir başka tak· 
tik uygulamaya konuldu, Bu taktik şöyle özetlenebilir: 

DISK'i dalıa sola. ya da boşka bir deyimle CHP'nin ötesinde bir partiye 
göıürüp teslim etmek mümhün olmaymca, DISK'in dağılması ıw daha solda bir 
konfederasyon hıırulması saklanmalıydı ... Bunun için de sermayenin eti buyük 
yayın organlarından Tercüman 'o çengel atılarak, Türkler ile ilgili doğruluğu 
katllllanmomış bir lakım bilgi ue belgelerin yayınlanması sağla/ıdı. Böylece 
Mao'cu, Torçkist ue onarş;'t maceracılar amaçlarına varmak için sermayenin 
en güçlü yayın organını kullanmayı başarmışlord". Tercüman 'ııı yayını büyuk 
yanhılar uyandırdı. Fakat sermayenin de içinde akıı ve mantık sahibi kişiler 
vardı ve bunlar Tercüman'ıo kula�ını bükmekte gecikmediler. Böylece kam· 
panya bir noktada durduruldu ... " 

Söylenenler CHP'1i bir köşe ynzannın kişisel düşünceleri boyullannda knl· 
saydı, gülüp geçmek mümkündü. DISK'in şimdi en büyük sendikası olan Ge· 
neı.lş'in Genel Başkanvekili Ertan Andaç'ın TtS kongresinde sÖYlf'dikleri işin 
bu kadar hafife alınmasını zorlaştırıyor. Andaç'da "DISK'le sandıksal demok· 
rasiye inanmayan aşırılann" tasfiye edildiklerin! söylüyordu. Görünen o ki 
DISK'ten sosyalistlerin tasfiyesi sosyalizmin tasfiyesine doeru yol alı· 
yor. Ne var ki bu kadarı na gücü yetmeyecek. 

sınır mücadelesidir böyle 
demek kimseyi kurtarmaz. 

üzerin
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her yerde oldu�undan daha de�işik bir 
yöntem uyguladı Aliaga n.arinerisinde. 
İşçileri silah zoruyla rafinerinin dışına 
atarak işi durdurdular. llarıneri Üf; gün 
tatil edildi. lşçilf>rin her an üretime ha;m 
tuUuklan rafineri bütün üniteleriyle işl(>· 
mez hale getirildi. Uç günlük tatil etme 
süresi içinde bütün işçilerin iş ılkitleri 
feshedildi. Iş yerine komandolar doldu· 

UP, DOGRU KON U ŞMAK 
VEDAT PEKEL 

sendikal hareket, burjuvazinin topyekün saldırısı 
i ,  yasal ya da yasa dışı tüm olanakları kullanarak 

mücadelesini geriletmek, yönünü değiştirtmek hiç de· 
mücadelesini veriyor. Bu saldırının biçimi ve bo· 

sonuçlar vermeye başlamıştır. işverenler, Bölge 
mahkemeleri, faşisı güçlerle el ele işyerlerınden 

atmaya çalışıyorlar. Ayrıntılarına girmeden bu sal· 
sahnelendiği yörenin izmir olduğunu belirtmek 

edilerek öncü işçilerin işyerlerinden uzaklaştı
hareketin savunma gücünü azaltmıştır. Bu nokta 
durumu olduğu gibi kabul edip, gerçekçi ve geçerli 

televizyonu m iyidir" reklamı gibi "Her şeye ka
olarak pompalamak bir noktadan sonra ters sonuç· 

başlamıştır da. Sorun bizzat işçi sınıfmın devrimci 
ile ilgilidir. Sorumsuzlugu doru k noktalara kadar 

politik bir körlük le yaklaşanları, gün gelir, kimsenin 
gelirler, 

olayların yol açtığı sonuçlar fabrikalar düzeyinde 
ya başlanmıştır. Bu ise bir bütün olarak mevcut 

kadrosu için sonunbaşlangıcıdır. Ama sadece bu kadarla bitmiyor. 
olan bitenin sorumluları olsaydı, üzerinde dur

biraz daha pervasızca sürdürülen bizans entrikalan 
bilince sahip olmayan işçilerin yöneticiıere duy· 

kızgınlık giderek DISK'in kendisine yöneliyor. 
devrimci sendikal hareketin bugün içinde bulundu· 

saldırıya geçmiştir. DISK saflarından koparılan 
yenisi için umut vermektedir. Sendikaları geçim ka

kariyerist yöneticilerle ne bu saldırılar göğüslenebilir ne de 
Yargılarımızın doğruluğu kısa süre içinde görülecek-

burada. Herkes kihıin ne yaptığını ne söylediği· 
iftiraya ve tahrife dayalı politikaların iflası kaçınıl

zamankinden çok işçi sınıfı sosyalistlerine Işçi 

nümünde. Kapıdan girişte hüviyet kont
rolu yapılıyor. Kapıda hem polisler hem 
de komandolar var. Rarinerinin içinde 
Ulkü Ocaklannın "Solu Fikir münakaşa· 
sına ça�ırıyoruz" afişleri afişleri afişler görülüyor. Ye
mekhanede hoparlörlerden sürekli 
olarak DISK'i kötüleyen, MISK'i öven 
yayınlar yapılıyor. Sa� yayınlar satıl
maya çalışılıyor. Faşisllerin olay çıkar· 

Sorumluluk sosyalistıere 
Şimdi görev, DtSK üst yön€'limine 
men yerlerini korumak için 
lelde görünen bölge ve şube 
rine rağmen DISK'i ve DISK'in 
ilkelerini canla başla savunmak. 

CHP'Li  Bi R YAZARıN GÖZÜY
DISK 

Demokrat ızmir, Ege Bölgesinde ya- çıkmak gibi bir düşünce geçmiyordu. 
yınlanan küçük bir gazete. CHP yanlısı Onlar için DISK sosyalist bir 
Necdet Onur, bu gazetede Ankara Mek· derasyonu idi ve TIP'le özdeşti. 
tubu köşesinin yazan. O da CHP e�ilim· lerde ise CHP'liIer nlSK içindeki 
ii. Onurun 14 Kasım tarihli Demokrat !istıeri her nasılsa DISK'e sızmış 
ızmir gazetesinde OISK'te OISK'te OISK't olan biteni fiye edilmeleri gereken unsurlar 
irdelf'yen bir yazısı çıktı. "DISK'in öte· görüyorlar. Nedenlerini düşünm(>k 
sinde pusu da bekleyenler'. Başlık böy· Necdet Onurun yazısı bu bakımdan 
le. Yazının içcri�ine d('�inmeden önce pik bir örnek. Onur'un yazısından 
birkaç küçük noktanın allını çizmek is· bölümleri yorum yapmadan 
tiyoruz. 1973 seçimlerine kadar hiç bir dık 
CHP 'linin aklından DISK'e sahip 

"DISK Genel Baş/lanı Kemal Türlder'i yıpralmall için sermaye yanlısı 
cüman Gazetesi'nde açıları kampanya, aslında sermayenin oyuna gelmesinden 
başka birşey değifdir . . . . .  

. . . Bir yanda Türk· Iş, öle yanda DISK, Türk./ş giderek emekçiferin 
nini yitirir. DISK ise. gerek disiplini, gerek sürdürdüğü ahııcı polililla 
rek güçlenirken. birden sağdan ue soldan gelen saldmıara hedef olmuşt
gün DISK bünyesi içindeki aşırı u�lar temizlenmiştir .temizlenmiştir .temizlenmiştir ... 

. . .  Görüldüğü gibi istenilen, DISK'; Türkiye Işçi Partisinin ya da başka 
partinin organı Iıaline gelmesini sağlamak, biraz daha sola götürmeklir. 
zorlamalar sonuç vermeyip DISK'e sızmış aşırılar temizlenince bir başka 
tik uygulamaya konuldu, Bu taktik şöyle özetlenebilir: 

DISK'i dalıa sola. ya da boşka bir deyimle CHP'nin ötesinde bir 
göıürüp teslim etmek mümhün olmaymca, DISK'in dağılması ıw daha solda 
konfederasyon hıırulması saklanmalıydı ... Bunun için de sermayenin eti buyük 
yayın organlarından Tercüman 'o çengel atılarak, Türkler ile ilgili doğruluğu 
katllllanmomış bir lakım bilgi ue belgelerin yayınlanması sağla/ıdı. 
Mao'cu, Torçkist ue onarş;'t maceracılar amaçlarına varmak için sermayenin 
en güçlü yayın organını kullanmayı başarmışlord". Tercüman 'ııı 'ııı ' yayını 
yanhılar uyandırdı. Fakat sermayenin de içinde akıı ve mantık sahibi 
vardı ve bunlar Tercüman'ıo kula�ını bükmekte gecikmediler. Böylece 
panya bir noktada durduruldu ... " 

Söylenenler CHP'1i bir köşe ynzannın kişisel düşünceleri boyullannda 
saydı, gülüp geçmek mümkündü. DISK'in şimdi en büyük sendikası 
neı.lş'in Genel Başkanvekili Ertan Andaç'ın TtS kongresinde sÖYlf'dikleri 
bu kadar hafife alınmasını zorlaştırıyor. Andaç'da "DISK'le sandıksal 

aşırılann" tasfiye edildiklerin! Görünen 



MAKINA MOHENDISLERI ODASı BAŞKANı ÇEBI SANA Yi KONGRESINDE 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenen Sanayi Kongresi 
1976, geçtiğimiz hafta Ankara'da yapıl
dı. Kongreye, 20'yi aşkın bildiri sunul
du. Düzenlenen dört panelde de sanayi
nin temel sorunları tartışıldı. Kongre bo
yunca en çok ilgiyi çeken oıurum "Dün
yaıda emperyalizme bağımlı olmayan ne 
vardır ki?" diyen Eskişehir Sanayi Oda
sı Başkanı Mümtaz Zeytinoğlu'nun da 
katıldığı, 1 2  Mart öncesinde ve Sonra
sında Sanayideki Gelişmeler ve Bugünkü 
Durum konulu paneldi. 

CHP Istınbul SenatÖfü Prof. Dr. Be
sim Üstünel'i" sanayi burjuvazisine CHP 
Programında yeşil ışık yakıldığını da an
lattığı panel'i" yöneticiliği"i TOM-DER 
Genel Ba.şkanı Erhan Tezgör yaptı. 

SANAYICILERIN BILiNCI VE 
12 MART 

Oturumda ilk konuşmayı Yalçın 
Küçük yaptı. Küçük, 12 Mart öncesi ve 
sonrası sanayiciıeri arasında fark oldu· 
ğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. 

"- Bugünkü sanayiciler daha politi
ze, daha sınıf bilincindedir. Bugünün sa
nayicileri bir takım ekonomik çıkarla
rından vazgeçebiliyor. Bunun yerine si· 
yasal çıkarlarını savunuyor. 12 Mart ön
cesinde banka sermayesi ile sanayi ser
mayesi arasında çatışma varken, bugün 
sanayi bankalar satın alıyor. Verimlilik 
hızli. artıyor. Bu tekelci işletmelerin yo
ğunlaşması, tekelci fıyat teşekkülünün 
yoğunlaşması anlamında. 1970-72 ara
sında tarımdan sanayie kaynak arttırı
mı hızla gelişiyor. $eçim yılı 1 973'de 
bir duraklama var." 

YOROYOŞ - 30 KASIM 1 976 - 1 0  

Küçük, "12  Mart hareketi, büyük 
sanayi burjuvazisinin ekonomik sorun
larını daha hızlı çözmek için ortaya çık
tı" dedi. 

KIşISEL KONUŞMA VE 
"YIGITÇE PROGRAM" 

CHP Istanbul Senatörü Prof. Dr. Be
sim üstünel, konuşmasının kişisel oldu
ğunu belirterek söze başladı ve CHP 
programından bölümlere atıflar yaparak 
konuşmasını sürdürdü; 

"Sosyal ve politik yapıda önemli bir 
fark olmadığı için, 12 Mart öncesi ve 
sonrası arasında üzerinde durulması ge
rekli önemli bir fark yok. Sanayileşme 
köklü bir devrimdir. Zaman içinde olu
şan toplumsal bir olaydır. Sanayileş
menin hızlandırılmasından bu yana Tür
kiye'de siyasal iktidar değişikliği olma
mıştır. Tutucu siyasal güçler, ülkeyi sa
nayileştirerek toplumda değişikliği ya
vaşlatmadan sürdürmüşlerdir." 

12 Mart'ın ekonomik anlamı üzeri
ne Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Zey
tinoğlu ise, 

" - 12 Mart'ı bazı iktisadi gerçek
lerden soyutlamak mümkün değildir." 
dedi. Zeytinoğlu, CHP programı üzerine 
görüşlerini kısaca şöyle özetledi. 

"CHP programı bilimsel bir plan de
ğildir. Büyük bir partinin böyle bir prog
ramla ortaya çıkması iyi niyet ve yiğit
liktir." 

Zeytinoğlu, CHP programında da 
sözü edildiği gibi "doğurgan" bir sana
yileşmekten yana olduklarını söyledi ve 
'�Bunu Sanayi Odaları Birliği raporuna 
koyarken kopya çekmedik. Ben haya-

• 

SANAYI 
• 

KONGRESı 

BIR PANEL 

SANAYI KONGRESI BU YIL DA ILGI ILE IZLENJI 

tımda yalnız askerlik dersinde kopya 
çektim" dedi. 

Yalçın Küçük, CHP programında 
yer alan ve panelde Üstüne i tarafından 
da kullanılan "doğurgan sanayi" sözcü· 
ğünün neredengeldiğinisormak istediğini 
ancak bunun açıklık kazandığı için böy
le bir soruya gerek olmadığını belirtti. 

"işçi SıNıFı" DEMEMEK içiN 

üstünel işçi sını(ı hakkındaki görü
şünü de şöyle açıkladı: "Işçi sını(ı der
sek, çalışan büyük kitleyi hiçbir yere 
koyamayız. Biz sol sosyal güçler, sağ 
sosyal giiçler diyoruz," 

Bir soru üzerine üstünel, "sanayici
ler. çağdaş sanayiciler, sağ sosyal güçle
rin ilerici kesiminde yeralmaktadır. Yani 
onlar sağdadır ama ilerlemeye tam karşı 
değillerdir. Tabii onlarla da söylediğimiz 
ortak noktalar, görüş birliğine vardığı
mız noktalar vardır. Sanayiciler, demok
ratik solun iktidara yumuşak inişine 
yardımcı olacaklar, en azından güçleştir
meyeceklerdir." dedi. Eskişehir Sanayi 
Odası Başkanı Zeytinoğlu, dayandığı 
metnin, üstünel'in dayandığı CHP prog
ramı gibi "kalın" daha müte· 
vazi olan Sanayi Odaları Birliğinin Sana-

yileşme Stratejisi'ne ilişkin rapor oldu
ğunu söyledi ve sözlerini şöyle siWdürdü; 

"Türkiye'nin !:ilimsel demokrasiyle 
idare edileceğini v,, "-"yıyoruz ve bundan 
vazgeçilmesine ra ... değiliz. Zaman için
de sanayinin üretim içindeki payı arttı
rılmalıdır, Sanayileşme, diğer kesimler
den beslenmelidir. Tar.mdan beslenmeli· 
dir, diğerlerinden beslenmelidir ama on· 
ları kurutmamalıdır." 

BIR SANAYICI VE 
EMPERYALIZM 

Emperyalizm konusunda sorulan 
soruyu yanıtlarken Zeytinoğlu, "Dünya' 
da emperyali70lC bağlı olınayan ne var 
ki!" diye sorarken, Üstünel, "Emperya· 
lizm müsade etmiyor, kalkınanlıyoruz 
demek yanlıştır." dedi. 

üstünel, Devlet işletmelerini çalıştı
ran kişilerin hatalı davrandı!:ın!, bunun 
yalınkaı sanayileşmeye yolaçtığını, 
Türk Sanayiinin çok yaşlı ürün ürettigi. 
ni söyledi. 

Küçük, sorunun iyi insan, kötü in· 
san tartışmasına sokulmasının çözüm ol· 
madığını, devlet işletmelerinin hangi sı
nınarın elinde olduğunun önemli oldu
ğunu belirtti. 
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'�Bunu Sanayi Odaları Birliği raporuna 
koyarken kopya çekmedik. Ben haya-
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YüR üYüŞ . Bulgaristan 'da teknolojik altyapının 

kuruluşu sırasında hangi ülkelerle ve ne koşullorla tek

noloji alışuer�i gerçekleştirildi? 

CELEP OV • Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde 
sosyalist devrimin zafere ulaşmasmdan sonra, hızla 
endüslrileşme sürecine girildi. Bu süreç içinde ulusal 
kaynaklar aracıheıyla bilimsel ve teknik bir altyapı 
yaratıldı. D aha sonra da teknik ve ekonomik ba�ım
sızlıem saRlanmasl yolunda ulusal kadrolann yetişti
rilmesine geçildi. 

Teknolojik altyapımızın yaratılmasında başta Sov
yeUer Birtiei olmak üzere tüm sosyalist ülkelerin yar
dımlanndan yararlandık. Mühendislik ve üretim kad· 
rolan topluca bu ülkelerde e�itildi1er. Aynca uygula
ma çallfmalmnda kullandıltırnız 7.000'den fazla beL· 
gey; parasız olarak saeladık. 

Kapitalist ülkelerden de 100'den fazla lisans sabn 
aldık. 

Gelişmekte olan ülkelerle uluslararası kuruluşlar 
çerçevesinde ilişki kurarak işbirliRi yaptık ve yap
maktayız. Bu ülkelerin öRrencileri üniversite ve ensti· 
tülerimizde çok elverişli koşullar altında eAitim gör· 
mektedir, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti gelişmekte 
olan illkelere çeşitli fabrika ve işletmelerin kun:luşun
da teknolojik yardımda bulunmaktadır. 

YÜRÜYüŞ . Sovyetiu Birliği'nde endiistrileşme sii

recinin .myalist devrimin zaferinden oldukça uzun 

bir .iire .onro başladığını biliyoruz. Bulgaristan 'da bu 

ıiireç devrimden hemen .onra mı başladı? 

CELEP OV • Ülkemizde endüstrileşme süreci sos· 
yalist devrimden hemen sonra başladı. Bu büyük başa· 
n üç önemli nedene dayanmakt.adır: 

• Sovyetler Birli�i 'nin dostça desteei, 
• özel girişimin ekonomiden uzaklaştınimış ol· 

ması, 
• Sosyalist devletin ekonomiyi bütün alanlarında 

denetiminde bulundurması. 

Endüstrileşme sürecinin daha yo�unlaşarak hızlt 
bir tempoya girmesi t947'de özel ellerdeki kuruluşla
nn tümünün millileştirilmesinin sonuçlandınlmasıyla 
olmuştur. 

YüR üYüŞ • Kapitali&t ülkelerden teknoloji trans· 

feri konusunu açıklar mısınız? 

CELEP OV • Kapitalist ülkelerle teknoloji alışvrri
şimiz tam anlamıyla iki yönlü olarak işlemektedir. 
Yanı bu ülkelerden teknoloji ithal etti�imiz gibi onla· 
ra ihracat da yapıyoruz. Kapitalist ülkelerle çeşilli 
alanlarda işbirli�i yapılmakla birlikte, çok önemli bir 
nokta, ülkemizde kapitalist ülke şirketleriyle ortak 
şirket ve kuruluşların bulunmamasıdır. Zaten üretim 
araçlannın halkın mülkiyetinde olması Anayasaınızda 
açıkça belirtilmiştir. KapitaJist ülke kuruluşlan her
hangi bir sınırlayıcı ya da idari yetkiye sahip dej'{ildir· 
ler. Bütün bu koşullar çerçevesinde kapit.alist ülkeler· 

MAK INA MÜ HEND ISLER I ODAS I'N IN DÜ 7�NLED ICI SANA Yi KON · 
GRESI D OLAYıS ıYLA ÜLKE M IZDE BULUNAN BULGAR ISTAN B IL IM 
VE TEKN IK SIRL ICI ÜYELER I DOÇ. S IME ON CELEP OV VE JORD Ar� 

KARA ZLATE V DERG IM IZI ZIYARET EDEREK GENEL YAYıN M üD ü
RÜ MÜ Z OS MAN SAKA LSIZ VE YA ZAR lM I Z  YAL ÇIN KÜ ÇÜ .  LE GÖ· 
RÜ ŞTÜ . A ŞA CIDA DOÇENT CELEP OV 'UN S ORULAR IM IZA VERD ICI 
CE VAPLARı BULA CAKSıNı z. 

• • • 

"BILIM ETKIN 
• • •  

BIR BıÇIMDE 
HAYATA 

• • •  

GIRMELIDIR" 
le teknoloji alışverişinin gelişmesinden yanayız. 

Sırası gelmişken, kapitalist ülkelerle ticari ilişkile
rin çok yakın bir geçmişte, 1965-66'da başladı�ını 
ve halen gelişmekte olduRunu belirtmek isterim. 

YüR üYüŞ • Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma 

Sovyeti'nin 30. yılı dolayısıyla alınan kararlar arasın

da .osyalist ülkelerarası ekonomik enlcgrosyonla bir· 

likte uzmanlaşma da vardır. Bu Iıarar çerçevesinde 

Bulgaristan hangi teknoloji ve endüstrilerde uzmanlaş

maktadır? 

ÇELEP OV • Bu sorunuza sosyalist ülkeler arasın
daki bilimsel ve teknik işbirli�i şekillerini kısaca ozet· 
leyerek cevaplamak isterim. Bu işbirli�inin başlıca şe· 
killeri : 

• Bilimsel ve teknik kaynaklann de�işimi. Bu de
�işim parasız, paralı ya da belirli sözleşmeler aracılt
�ıyla gerçekleşiyor. 

• Bilimsel ve teknik alanda planların koordine 
edilmesi. Bu işlevi yerine getirmek üzere kurulan Ko
ordinasyon Merkezleri bilimsel ve teknik araştırmalar
daki tekrarlan önlemektedir. 

• lşbirli�i ve Uzmanlaşma fonları _ Karşılıklt Eko
nomik yardımlaşma Sovyeti üyeleri arasında ikili an· 
laşmalarla ortak laboratuvar ve enstitüler kuruluyor, 
Sosyalist ülkeler arasında uzmanlaşmaya gidilmesi so· 
nucu herhangi bir teknikde optimal sonuçlann elde 
edilmesi mümkün olmaktadır. 

Bu kısa açıklamadan sonra asıl sorunuzun cevabına 
geliyorum. Bulgaristan elektronik, ulaştırma araçlan 
aküleri, telekomünikasyon, semi·kondüklörler konu· 
sunda uzmanlaşmıştır. Bu konudaki uzmanlaşma gi· 
derek derinleşmektc, örne�in elektronik konusunda 
ihracat yapılmaktadır. 

Gemi inşaatı konusu da uzmanlaşmaya ilginç bir 
örnektir. 25.000 tonluk gemiler ve 100.000 tonluk 
tankerler Bulgaristan'da yapılırken Polonya yalnızca 
balıkçı gemisi, Sovyetler de konteynır yapıyor. 

Bir başka işbirli�i ve uzmanlaşma örneei de bazı 
Sovyet uzay araçlannın donanımlarının sosyalist ülke· 
ler arasında paylaşılarak imal edilmesidir. 

Yine aynı uzmanlaşma çerçevesinde Bulgaristan 
uluslararası :;osyalist piyasaya 70 tür kimya ürünü sun
maktadır. 

YÜRÜYüŞ • Bulgaristan Halk Cumlıuriyeti Devlet 

Başkanı Todor Jivkov bir Parti Kongresine sundultu 

raporda ülkede egitim süresinin kısa/tılması gereAini 

vurgulamıştı. Devlet Başkanı'nın bu önerisi üzerine 

cAitim süre.inde (teknilı eAilim de dahil olmak üzere) 

bir azaltma yapıldı mı? Bunun sonucu polilclmik eAi

timde yeni aşamalar söz koruıliu mudur? 

CELEP OV • E�itim konusu 1 1 .  Kongresi'n· 
de de ele alınmış ve konuyla ilgili şu karar alınmıştır: 
"Bilim daha bir şekilde hayata �irınelidir." Bu 
kararla güdülen amaç bilimin do�rudan üretici güc.: ha· 
line getirilmesidir. 

Bu ilkenin prati�e olarıık ülkemizde 

tüm okullarda teknik kalifikasyona olanak saelayan 
bir e�itim sistemi geliştirilmektedir. 

Orta öeretimden itibaren öRrencilere genel bilim 
dallannın yanında özel bir teknik dal da uzmanlık bil
gisi verilmektedir. Böylece lise mezunu olan bir genç 
genel eRitimin yanında tarım, makine, elektrik vb. 
dallardan birinde uzmanlaşmış olmaktadır. 

Yüksek öeretimde ise çeşitli alanlardaki uzmanlaş· 
ma daha da derinleştirilmektedir. Yük-;!k deretimdE' 
ıOO'den razla teknik uzmanlaşma dalı vardır. öA:re. 
nimle üretim arasındaki baeı daha da sıkılaştırabilmek 
için öRrencilerin yüksek okullardan mezun olurken 
mutlaka i;retimle ilgili bir tez hazırlaması ilkesi getiril· 
miştir. Lisans-üstü bir derece elde edebilmek için ise 
ö�rencinin hazırlaması gereken tezin teorik ve pratik 
yönlerden aynı aAırltkta olması gerekmektedir. 

Bütün bu ilkeler uyannea temel e�itimde önemli 
bir reforma girişiimiştir. lık, orta ve yüksek öA-retim 
sürelerinin kısaltılmasıyla daha kısa sürede ekonomi 
için uzman yetiştirilmesi amaçlanmakladır. ömeein 
bu yıldan itibaren orta öRrenim süresi bir yıl kısaltıı· 
dı. 

Sonuç olarak ülkemizde eAitim sisteminin başlıca 
iki ilkeye dayandı�ını söylemek istiyorum. Bunlardan 
biri e�itimin orta e�itim de dahil olmak üzere zorunlu 
olması. Ikincisi ise yüksek öA:retim de dahil olmak 
üzere parasız olmasıdır. Bunun dışında devlet ö�renci· 
lere borç da vermektedir. 

YüR üYÜ Ş • Bulgar hükümetinin Tiirkiye ile eko· 

nomik işhirliğini arttırmak istediği biliııiyor Bu işbır

liği hangi alanlarda hangi ileri işbirliği getirilerek 

geliştirilmek istenmektedir? 

CELEP OV • Hükümetimiz gelişmekte olan ülkeler· 
le (bu arada Türkiye H(» bilimsel ve teknik işbirli�ini 
geliştirmek an.usundadır. Dostça komşuluk ili INi
ni geliştirmek istedi�imiz bir ülke olan Türkıye ile 
özellikle ülkemizin uzmanlaŞtıel elektronik ve gemi 
yapımı gibi alanlarda işbirli�ini geliştimıeRe hazınz. 
Bu işbirli�i konusunda Bulgar Devlet kuruluşları da 
yar���:n

h����r�yında Türkiye ile BuıgarisJn �rasın-
' 

da uzun vadeli bir ekonomik Vf' teknik işbirliei soz
leşmesi imzalandı. Bu işbirliei başlıca tanm, makine 
ve kimya alanlannda gerçekleşecektir. 

Halen Türkiye'de bazı şirketler Bulgar Devlet şir
ketleri ilc ekonomik işbirliei içindr .. ır. Ürnegin Is· 
tanbul'da bir özel firma bazı parçalan B\llgaristan'· 
dan gelen torna tezgahlan yapmaktadır. 

Bulgar HlikUmcti özellikle büyük devlet kuruluşları 
ııc i.şbirli�i yapmayı istemektedir. Ancak yukarıdııki 
örnekte oldueu gibi bu konudaki isteklerimiz Iwniiz 
gerçekleşmem(> kted ir. 

NE' var ki biz bu işbirliei konusunda iyimsrri:t .. En 
klSll zıımımda istenilen düzeydE' gNçekl('ş('4..'t�ı:ıinı UILLU· 
yoru?. 
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'da teknolojik altyapının 

ülkelerle ve ne koşullorla tek

gerçekleştirildi? 

Halk Cumhuriyeti'nde 
ulaşmasmdan sonra, hızla 

girildi. Bu süreç içinde ulusal 
cıheıyla bilimsel ve teknik bir altyapı 

teknik ve ekonomik ba�ım
ulusal kadrolann yetişti

yaratılmasında başta Sov
tüm sosyalist ülkelerin yar

Mühendislik ve üretim kad· 
e�itildi1er. Aynca uygula

kullandıltırnız 7.000'den fazla beL· 

100'den fazla lisans sabn 

Gelişmekte olan ülkelerle uluslararası kuruluşlar 
işbirliRi yaptık ve yap

öRrencileri üniversite ve ensti· 
koşullar altında eAitim gör· 

Cumhuriyeti gelişmekte 
ve işletmelerin kun:luşun

bulunmaktadır. 

Birliği'nde endiistrileşmendiistrileşmendiistril sii

zaferinden oldukça uzun 

biliyoruz. Bulgaristan 'da bu 

.onra mı başladı? 

endüstrileşme endüstrileşme endüstr süreci sos· 
sonra başladı. Bu büyük başa· 

dayanmakt.adır: 
dostça desteei, 

ekonomiden uzaklaştınimış ol· 

ekonomiyi bütün alanlarında 
bulundurması. 

daha yo�unlaşarak hızlt 
'de özel ellerdeki kuruluşla

leştirilmesinin sonuçlandınlmasıyla 

ülkelerden teknoloji trans· 

mısınız? 

ülkelerle teknoloji alışvrri
yönlü olarak işlemektedir. 

ülkelerden teknoloji ithal etti�imiz gibi onla· 
Kapitalist ülkelerle çeşilli 

yapılmakla birlikte, çok önemli bir 
nokta, ülkemizde kapitalist ülke şirketleriyle ortak 

ve kuruluşların bulunmamasıdır. Zaten üretim 
mülkiyetinde olması Anayasaınızda 

le teknoloji alışverişinin gelişmesinden yanayız. 
Sırası gelmişken, kapitalist ülkelerle ticari ilişkile

rin çok yakın bir geçmişte, 1965-66'da başladı�ını 
ve halen gelişmekte olduRunu belirtmek isterim. 

YüR üYüŞ • Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma 

Sovyeti'nin 30. yılı dolayısıyla alınan kararlar arasın

da .osyalist ülkelerarası ekonomik enlcgrosyonla bir· 

likte uzmanlaşma da vardır. Bu Iıarar çerçevesinde 

Bulgaristan hangi teknoloji ve endüstrilerde uzmanlaş

maktadır? 

ÇELEP OV • Bu sorunuza sosyalist ülkeler arasın
daki bilimsel ve teknik işbirli�i şekillerini kısaca ozet· 
leyerek cevaplamak isterim. Bu işbirli�inin başlıca şe· 
killeri : 

• Bilimsel ve teknik kaynaklann de�işimi. Bu de
�işim parasız, paralı ya da belirli sözleşmeler aracılt
�ıyla gerçekleşiyor. 

• Bilimsel ve teknik alanda planların koordine 
edilmesi. Bu işlevi yerine getirmek üzere kurulan Ko
ordinasyon Merkezleri bilimsel ve teknik araştırmalar
daki tekrarlan önlemektedir. 

• lşbirli�i ve Uzmanlaşma fonları _ Karşılıklt Eko
nomik yardımlaşma Sovyeti üyeleri arasında ikili an· 
laşmalarla ortak laboratuvar ve enstitüler kuruluyor, 
Sosyalist ülkeler arasında uzmanlaşmaya gidilmesi so· 
nucu herhangi bir teknikde optimal sonuçlann elde 
edilmesi mümkün olmaktadır. 

Bu kısa açıklamadan sonra asıl sorunuzun cevabına 
geliyorum. Bulgaristan elektronik, ulaştırma araçlan 
aküleri, telekomünikasyon, semi·kondüklörler konu· 
sunda uzmanlaşmıştır. Bu konudaki uzmanlaşma gi· 
derek derinleşmektc, örne�in elektronik konusunda 
ihracat yapılmaktadır. 

Gemi inşaatı konusu da uzmanlaşmaya ilginç bir 
örnektir. 25.000 tonluk gemiler ve 100.000 tonluk 
tankerler Bulgaristan'da yapılırken Polonya yalnızca 
balıkçı gemisi, Sovyetler de konteynır yapıyor. 

Bir başka işbirli�i ve uzmanlaşma örneei de bazı 
Sovyet uzay araçlannın donanımlarının sosyalist ülke· 
ler arasında paylaşılarak imal edilmesidir. 

Yine aynı uzmanlaşma çerçevesinde Bulgaristan 
uluslararası :;osyalist piyasaya 70 tür kimya ürünü sun
maktadır. 

YÜRÜYüŞ • Bulgaristan Halk Cumlıuriyeti Devlet 

Başkanı Todor Jivkov bir Parti Kongresine sundultu 

raporda ülkede egitim süresinin kısa/tılması gereAini 

vurgulamıştı. Devlet Başkanı'nın bu önerisi üzerine 

cAitim süre.inde (teknilı eAilim de dahil olmak üzere) 

bir azaltma yapıldı mı? Bunun sonucu polilclmik eAi

timde yeni aşamalar söz koruıliu mudur? 

CELEP OV • E�itim konusu 1 1 .  Kongresi'n· 
de de ele alınmış ve konuyla ilgili şu karar alınmıştır: 
"Bilim daha bir şekilde hayata �irınelidir." Bu 

tüm okullarda teknik kalifikasyona 
bir e�itim sistemi geliştirilmektedir. 

Orta öeretimden itibaren öRrencilere 
dallannın yanında özel bir teknik dal 
gisi verilmektedir. Böylece lise mezunu 
genel eRitimin yanında tarım, makine, 
dallardan birinde uzmanlaşmış olmaktadır. 

Yüksek öeretimde ise çeşitli alanlardaki 
ma daha da derinleştirilmektedir. Yük-;!k 
ıOO'den razla teknik uzmanlaşma dalı 
nimle üretim arasındaki baeı daha da 
için öRrencilerin yüksek okullardan 
mutlaka i;retimle ilgili bir tez hazırlaması 
miştir. Lisans-üstü bir derece elde edebilmek 
ö�rencinin hazırlaması gereken tezin teorik 
yönlerden aynı aAırltkta olması gerekmektedir. 

Bütün bu ilkeler uyannea temel e�itimde 
bir reforma girişiimiştir. lık, orta ve 
sürelerinin kısaltılmasıyla daha kısa 
için uzman yetiştirilmesi amaçlanmakladır. 
bu yıldan itibaren orta öRrenim süresi 
dı. 

Sonuç olarak ülkemizde eAitim sisteminin 
iki ilkeye dayandı�ını söylemek istiyorum. 
biri e�itimin orta e�itim de dahil olmak 
olması. Ikincisi ise yüksek öA:retim 
üzere parasız olmasıdır. Bunun dışında 
lere borç da vermektedir. 

YüR üYÜ Ş • Bulgar hükümetinin 

nomik işhirliğini işhirliğini işhirli arttırmak istediği biliııiyor 

liği hangi alanlarda hangi ileri işbirliği 

geliştirilmek istenmektedir? 

CELEP OV • Hükümetimiz gelişmekte 
le (bu arada Türkiye H(» bilimsel ve teknik 
geliştirmek an.usundadır. Dostça komşuluk 
ni geliştirmek istedi�imiz bir ülke olan Türkıye 
özellikle ülkemizin uzmanlaŞtıel elektronik 
yapımı gibi alanlarda işbirli�ini geliştimıeRe 
Bu işbirli�i konusunda Bulgar Devlet 
yar��yar��yar �:�:���:�� n

hh����r��r��r yında Türkiye ile Buıgaris
da uzun vadeli bir ekonomik Vf' teknik 
leşmesi imzalandı. Bu işbirliei başlıca 
ve kimya alanlannda gerçekleşecektir. 

Halen Türkiye'de bazı şirketler Bulgar 
ketleri ilc ekonomik işbirliei içindr 
tanbul'da bir özel firma bazı parçalan 
dan gelen torna tezgahlan yapmaktadır. 

Bulgar HlikUmcti HlikUmcti Hl özellikle büyük devlet 
ııc i.şbirli�i yapmayı istemektedir. Ancak 
örnekte oldueu gibi bu konudaki isteklerimiz 
gerçekleşmem(> kted ir. 



• •  • 

JAPON KAPITALISTLERI 
TÜRKİYE'DE 

EL UZATMA SıRASıNDA ŞIMDI JAPONLA R  VAR 

"Işaaamlan zeki ve fevkalade ÇalıŞ
kandır. Japonya'nın bütün ithaJat ve ih· 
racaLını ellerinde bulunduranlar, 5600 
adet ticari şirket Japonya'nın dış ticare
tini en mükemmel şekilde yürütmekte. 

"'dir . . (Vehbi Koç, Milliyet Gazetesi, 26 
Mart 1970) 

Vehbi Koç'un, tekelleşme e�ilimle· 
ri ve biçimi konusundaki hayranııeını 
bu şekilde elde eden Japon ekonomisi· 
nin temsilcileri geçtieimiz hafta Ankara' 
daydılar. Hükümet yetkililerinden tutun 
da davetçi Odalar Birliii yöneticilerine 
kadar herkes, Uzak DoRu 'nun bu kalbur 
üstü kapitalistlerini memnun etmek için 
ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Japon işadamlan. Türkiye konu
sundaki ilk bilgileri Dışişleri Bakanlı�ın· 
da düzenlenen loplanııda aldılar. Dışiş
leri Bakanlı�ı Genel Sekreteri, yaptıe,ı 
konuşmada "Türkiye'nin ne kadar bakir 
bir alan oldueunu" elinden geldieince 
ikna edici bir biçimde Japonlara anlat
maya çalışıyordu, 

YETIŞEN ALıYOR 

"Türkiye'nin Do�u ile Batı arasında 
köprü durumunda oluşu Avrupa, Orta 
Dotu, A�ya ve Afrika ülkelerinin büyük 

pazarlan açısından stratejik bir önem 
taşır, Türkiye'nin toprak ve işgücü var
Itklan gelişmeyi teşvik edici nitelikte
dir" gibisinden sözlerle Türkiye'nin rek
lamını yapan Dışişleri Bakanlı�ı Genel 
Sekreteri daha sonra şunlan söylüyor· 
du: "Japonya büyük bir kaynaktır ve bir 
yerden Ortak Pazar 'la baelanb kuracak
tır. Bunun 'için de tran, Yunanistan ya 
da Türkiye'yi tercih edecektir," 

Genel Sekreter, konunun önemini 
Türkiye kamu oyuna da bu sözlerle anla
tıyordu bir demecinde. Bu sözlerle, "Ja
ponlara Türkiye'nin ne kadar elverişli 
bir ülke oldueunu iyice anlatmak gerek· 
li" diyen Sabancı'nın bu hassasiyeti ye
terince ilgi görmüş oluyordu. Gerçekten 
de Bakanlık Genel Sekreteri 6 sayfalık 
konuşmasında Türkiye'nin Japon senna
yesi için ne kadar elverişli bir alan oldu
�unu ve Türkiye'deki demokrasinin fazi· 
letlerini balıandıra balıandıra anlattı. 

Japon sermaye elçileri arasında de
mir-çelik ve enerji alanındaki tekellerin 
temsilcileri a�ırlıkta idi. Dışişleri Bakan-
1ı�1 toplantısı da bu iki nokta üzerinde 
yo�unlaştı. 

Japonlar, Türkiye'nin gereksinim 
duydu�u enerji yatınm miktarlannı bil
mek istiyorlardı. Türk yetkilileri uzun 

MC 'NIN GIDERAYAK EN ÇOK öNEM VERDIOl lşl,ERDEN BIRI, öZEL· 
LIKLE öORETMEN OKULLARINI KOMANDOLARı,A DOLDURMAK. 
BUNUN IçIN TORKIYE'NIN HER YERINDE BOYOK ÇABALAR GÖSTE· 
RILlYOR. UNUTKANLIKLARıN, IHMALLERIN DE ONlINE GEçhMEK 
ISTENIYOR. NIODE OLKO OCA KLARı, OKULA YETIşMESi içiN Bın 
BESLEMEYI BöYLE TELGRAFLA UYARıYOR. 
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uzun buna cevap verdiler. B u  arada pet
ro.kimya alanındaki yatınm gereksinim
lerini de ôzellikle vurguladılar. 

Bütün bunlar anlatılırken, Enerji Ba
kanheı yetkilisinin bir an telaşlandı�ı 
dikkatlerden kaçmadL l l L .  petro kimya 
tesislerinden söz edilmişti ama buna iliş· 
kin dış finansman gere�ine hiç de�inil
memişti. Bunu söylemek gerekiyordu. 
Dışişleri Bakanlı�ı yetkilisi, salonun ta 
öbür ucundaki Planlama yetkilisine el
kol hareketleriyle ba�ırarak durumu ha
tırlattı da Japon'lar 1978 yılında başIa
nacak olan llL. Petro kimya tesisleri için 
dış finansmanın henüz sa�lanamadl�ınl 
ö�renebildiler. 

Japon heyetinin en çok merak e� 
ti�i konu en son tartışıldı. Türkiye'de li
sans hakkından sa�ıanan gelire vergi ö
demek gerekiyor muydu, yabancı ser
maye yatınmlanndan saelanan gelirden 
ne kadar vergi alınıyordu? 

Japonlann bu konudaki ilgileri bir 
anda Planlama ve Dışişleri yetkililerini 
şaşırttı. öyle ya, ilk görüşmede bu so
rulur muydu? Elde bir kitap vardı,< 200 
önemli proje için para aranıyordu, önce 
onlardan bir seçim yapmalı sonra aynn
tıyı konuşmahydı ... 

SUTfEN ACZI YANAN 

Japonlann Türkiye'de bir yabancı 
sermaye ortaklı�ı var, o da Sabancıyla_ 
Japon sermayesinin Türkiye ilişkilerini 
yürütecek 7 kişilik Japon temsilcilik he
yeti yıllardır Türkiye'de çalışmalar yapı
yor. Bu şirketler tıpkı yabancı banka 
temsilcilikleri gibi faaliyetlerinden Ma
liye Bakanlı�ı 'nı haberdar etmiyorlar ve 
hiçbir vergi venneden ticari ilişkilerini 
burada sürdürüyorlar. Maliye Bakanlı�ı 
mürettişlerinin bir incelemesi sonunda 
bu nrmalann vergi vermeleri gerektiA'i 
gerçe�i ortaya çıkınca, Japonlar cezalı 
vergi ödemek zorunda kalıyorlar. Türki
ye'ye gelen Japon sermayedarlannın a
kıllanna gelen ilk olay da bu_ 

Türkiye'nin dış ödemeler dengesi a
çıgının giderek büyümesi ve yapılacak 
yatmmlar için dış kaynak arama savaşı
nın son halkası Japon sermayedarlannın 
gelişi oldu. MC hükümetinin MSP kanadı 
Japonya ile ilişkilerini AP yakını Odalar 
Birli�i'nden önce kurmasını bildi. Oda· 
lar Birligi davetlisi Japon sanayicileri 
Türkiye'ye gelmeden MSP'nin yoneti· 
mine hakim oldu�u Türkiye Motor Sa
yii Anonim Şirketi (TOM()�AN) Genel 

DEV LET 4,5 M I LYON TL. 
ZARARA NASIL 

UCRATl LlR? 

Devlet eliyle fert z"n�in etme, bunu 
yaparken d" "devletin mnlı deniz, yeme
Yl'n domuz" anlayışını Jo>Onuna dek uy
�ulama, Türkiye kapitolizminin yaygın 
v" tarihsel özelliklerinden biri. 

Bu (;u'llik, kenrlini çeşitli bi(,,'imler
de gosteriyor. En y:ı.ygınlnrından biri de 
devlet ihaleleri. Verccejtimiz son ürnck. 
bu lip ihalelerden birinin iI";nc; gelişimi· 
ne ilişkin. 

Bingöl'e bir hükümel konartı gerekli  
imiş. ElazlA" Yapı Işleri 1 0. bÖli!c Müdür
lüaü, konak inşaatı için ihale açıyor. 
Tahmini bedel 26 milyon 500 bi n  TL. 

olarak gö�tf'riliyor. Ihaley" 5 kişi kalılı-
ynr. 

Günu J{cldiltinrlc ihale 7,ıırrıarı ac,�IIı
yor. Görülen dtırum şu; T"klir �mhiı>I'" 
rinden 4 'ü, söz konusu inlianıı .... i O'dan 
'J, 2fı'c karlar rlejli&en ".amı. oranlardan 
iiKtlcncccklN;ni bclirtiyorlar. Yıılnızcn 

tcktir binrlr iiç ornlUnda ınrli· 
rimli t"klirı,.. bulunuyor. 

no�ııt otarak inrlirimti teklirin ka-

Müdürü Tokyo yolunu çoktan tutmuş· 
tu. lIem de bir iade·j ziyaret için. 

MSP'nin "milli tutumu"nun bir or
ne�i olarak denetimindeki Türkiye Mo· 
tor Sanayii'nin yabancı �rmayeyle iş· 
birli�i konusundaki görüşmelerini sürdü
rüyor. Bu yabancı fınnalar arasında Ja
ponlar da var_ 

ILGI NEREDEN? 

Türkiye, bir arayış içinde. Nereden 
kaynak bulunursa oradan para alacak, 
hangi koşullarla olursa olsun. Sermaye, 
şimdi Türkiye'yi kırmızı kurdelelerle 
süslüyor, yabancılar beA:ensinler diye. 

Sanayi Odalan Birli�i iV. Plan için 
önerilerini hazırladı. Yapılan hesaplama
lara gdre, önümüzdeki beş yıl içinde 
Türkıye'nin ek 15 milyar dolarlık dış 
kaynak gereksinimi var. Bu da ancak ya
bancı sermaye ile işbirli�i aracılıeıyla 
sa�lanabilir. Böyle diyor sanayicilerin 
planı. Bu nedenle de yabancı heyetler 
Türkiye'ye ça�nlıyor, aitırlanıyor. Daha 
önce TUrkiye'ye gelen Alman heyetinin 
talepleri açıktı: Yabancı sermaye yasa
sında deitişiklikler yapın, daha uygun 
koşullar saglayın, biz de tliketim sanayi
inden başlamak üzere ülkenize gelişimizi 
hızlandıralım. 

Japon sermayesi ise daha çok yönlü 
bir arayış içinde. Ne kadar vergiyi hangi 
amaçla verecekleri konusunda dahi bilgi 
almalan gereken Japon sermayedarlan, 
Türkiye'yi Ortado�u'da sıçrama taŞı ola
rak görüyorlar. Bu ekonomik sıçrama 
taşı bir yandan Japonya'nın şu günlerde 
AET ile bozulmaya başlayan ekonomik 
ilişkilerini yeniden dÜZenlernede yar
dımcı olurken, bir yandan da Onadolu 
pazarlan üzerindeki hakimiyetini güçlen
direcek. 

Halen petrol üreticisi Ortadolu U(
kelerinde Japon mallan yolun bir bi
çimde sabltyor. Ancak Japon sanayii i
çin bu yeterli delil, bunlann kontrolu 
için AET ile ilişki içinde bulunan bir ül
keye gerek var. Stratejik önemi OLan 
Türkiye, bu Islemleri lO#ı.yoed eD iyi 
konumda. 

Türkiye NATO ile CENTO araSInda 
satladı�ı kilit nokta g\lrevini şimdi bir 
kez daha yerine getiriyor. ABD'nin uzak 
do�udaki üssü Japonya ile Batı Avrupa' 
daki üssü Almanya Türkiye'de birleşi
yorlar. 

Japon heyetinin ilk gün sordu�u so
rular da bunu kanıtlıyor. Alman sanayi
cileri tüketim sanayii ile gıda sanayii ile 
ilgilenirken Japonlann ilk iki sorusu, De
mir-çelik ve enerji yatınmlan konusun
Jaydı. 

BJylece Alman ve Japon vesayeti 
altında yeni bir "sanayileşme hamlesi" 
başlatılıyordu her halde! 

bul edilmesi gerekirken hiç akl. gelme
dik bir yola başvuruluyor. Bölge Mlidijru 
Nevzat Hakyemez'in başkanlıaındaki i
hale komisyonu her nedense binde ijç 
indirimli tekliri "haddi layık" görmüyor 
ve ihaleyi yeniden açmaya karar veriyor. 
Böylece 26 milyon 500 bin lira tahmini 
bedelli bir işin 26 milyon 420 bin 500 
TL.sına gerçeklt>ştirilmt>si olana�ı bile 
bile elden "kaçırılıyor." 

Ikinci kez açılan ihaleye h ic;,' kimse 
katılmıyor. Bıyınrlırlık Bakanııgı'na nl' 
ya�ılması gere kti�i soruluyor. Bakanlık' 
tan gelen cevap da �<ok il�inçLir. Bakan 
adına genel miidlir Mehmet Kundak'm 
imzasını taşıyan yazıda, daha ônct>ki 
bedell' % 20 ilavesiyı" bulunacak yeni 
tahmini bedel uzerindt'n ihale ac,;ılmaıı 
istennwktedir! 

Böylecl' aynı yıl  içinde tahmini bl" 
del birden 26 küstır milyondan :n ki.isur 
milyona rırlayl\,t'riyor! Yt>niden oluşan 
ihal" komisyonu. ihaleyi % 3 , 1 2  indirim 
önerisinde bulunan Nac; Kolo�!:Iu adlı 
kişiye veriyor. 

Bc:iylece birinci ihnlf'dt"ki indirimli 
onfOr;nin "tayık had" bulu nmayarak rl'd 
\'c daha lion ra ihal" Ill'drlinin yuk�ltil· 

ho.ti ııı" kaşta �UZ araMndlı lam 
" mi lynn :1�7 hin :1 1 0  liralık zarara uıl-

ve fevkalade ÇalıŞ
bütün ithaJat ve ih· 

bulunduranlar, 5600 
Japonya'nın dış ticare

şekilde yürütmekte. 
Milliyet Gazetesi, 26 

tekelleşme e�ilimle· 
konusundaki hayranııeını 

Japon ekonomisi· 
geçtieimiz hafta Ankara' 

yetkililerinden tutun 
Birliii yöneticilerine 
DoRu 'nun bu kalbur 
memnun etmek için 

yapıyorlardı. 
işadamlan. Türkiye konu

Dışişleri Bakanlı�ın· Dışişleri Bakanlı�ın· Dışişler
düzenlenen loplanııda aldılar. Dışiş

Sekreteri, yaptıe,ı 
'nin ne kadar bakir 
elinden geldieince 

biçimde Japonlara anlat

ALıYOR 

Do�u ile Batı arasında 
oluşu Avrupa, Orta 

Afrika ülkelerinin büyük 

pazarlan açısından stratejik bir önem 
taşır, Türkiye'nin toprak ve işgücü var
Itklan gelişmeyi teşvik edici nitelikte
dir" gibisinden sözlerle Türkiye'nin rek
lamını yapan Dışişleri Bakanlı�ı Genel 
Sekreteri daha sonra şunlan söylüyor· 
du: "Japonya büyük bir kaynaktır ve bir 
yerden Ortak Pazar 'la baelanb kuracak
tır. Bunun 'için de tran, Yunanistan ya 
da Türkiye'yi tercih edecektir," 

Genel Sekreter, konunun önemini 
Türkiye kamu oyuna da bu sözlerle anla
tıyordu bir demecinde. Bu sözlerle, "Ja
ponlara Türkiye'nin ne kadar elverişli 
bir ülke oldueunu iyice anlatmak gerek· 
li" diyen Sabancı'nın bu hassasiyeti ye
terince ilgi görmüş oluyordu. Gerçekten 
de Bakanlık Genel Sekreteri 6 sayfalık 
konuşmasında Türkiye'nin Japon senna
yesi için ne kadar elverişli bir alan oldu
�unu ve Türkiye'deki demokrasinin fazi· 
letlerini balıandıra balıandıra anlattı. 

Japon sermaye elçileri arasında de
mir-çelik ve enerji alanındaki tekellerin 
temsilcileri a�ırlıkta idi. Dışişleri Bakan-
1ı�1 toplantısı da bu iki nokta üzerinde 
yo�unlaştı. 

Japonlar, Türkiye'nin gereksinim gereksinim ger
duydu�u enerji yatınm miktarlannı bil
mek istiyorlardı. Türk yetkilileri uzun 

ERAYAK EN ÇOK öNEM VERDIOl lşl,ERDEN BIRI, öZEL· 
öORETMEN OKULLARINI KOMANDOLARı,A LARı,A LARı DOLDURMAK. 

TORKIYE'NIN TORKIYE'NIN TORKIYE' HER YERINDE BOYOK ÇABALAR GÖSTE· 
UNUTKANLIKLARıN, IHMALLERIN DE ONlINE GEçhMEK 

NIODE OLKO OCA KLARı, OKULA YETIşMESi içiN Bın 
BöYLE TELGRAFLA UYARıYOR. 

seçim yapmalı aynn
tıyı konuşmahydı ... 

SUTfEN ACZI YANAN 

Japonlann Türkiye'de bir yabancı 
sermaye ortaklı�ı var, o da Sabancıyla_ 
Japon sermayesinin Türkiye ilişkilerini 
yürütecek 7 kişilik Japon temsilcilik he
yeti yıllardır Türkiye'de çalışmalar yapı
yor. Bu şirketler tıpkı yabancı banka 
temsilcilikleri gibi faaliyetlerinden Ma
liye Bakanlı�ı 'nı haberdar etmiyorlar ve 
hiçbir vergi venneden ticari ilişkilerini 
burada sürdürüyorlar. Maliye Bakanlı�ı 
mürettişlerinin bir incelemesi sonunda 
bu nrmalann vergi vermeleri gerektiA'i gerektiA'i ger
gerçe�i ortaya çıkınca, Japonlar cezalı 
vergi ödemek zorunda kalıyorlar. Türki
ye'ye gelen Japon sermayedarlannın a
kıllanna gelen ilk olay da bu_ 

Türkiye'nin dış ödemeler dengesi a
çıgının giderek büyümesi ve yapılacak 
yatmmlar için dış kaynak arama savaşı
nın son halkası Japon sermayedarlannın 
gelişi oldu. MC hükümetinin MSP kanadı 
Japonya ile ilişkilerini AP yakını Odalar 
Birli�i'nden önce kurmasını bildi. Oda· 
lar Birligi davetlisi Japon sanayicileri 
Türkiye'ye gelmeden MSP'nin yoneti· 
mine hakim oldu�u Türkiye Motor Sa
yii Anonim Şirketi (TOM()�AN) Genel 

DEV LET 4,5 M I LYON TL. 
ZARARA NASIL 

UCRATl LlR? 

Devlet eliyle fert z"n�in etme, bunu 
yaparken d" "devletin mnlı deniz, yeme
Yl'n domuz" anlayışını Jo>Onuna dek uy
�ulama, Türkiye kapitolizminin yaygın 
v" tarihsel özelliklerinden biri. 

Bu (;u'llik, kenrlini çeşitli bi(,,'imler
de gosteriyor. En y:ı.ygınlnrından biri de 
devlet ihaleleri. Verccejtimiz son ürnck. 
bu lip ihalelerden birinin iI";nc; gelişimi· 
ne ilişkin. 

Bingöl'e bir hükümel konartı gerekli  gerekli  ger
imiş. ElazlA" Yapı Işleri 1 0. bÖli!c Müdür
lüaü, konak inşaatı için ihale açıyor. 
Tahmini bedel 26 milyon 500 bi n  TL. 

olarak gö�tf'riliyor. Ihaley" 5 kişi kalılı-
ynr. 

Günu J{cldiltinrlc ihale 7,ıırrıarı ac,�IIıac,�IIıac,
yor. Görülen dtırum şu; T"klir �mhiı>I'" 
rinden 4 'ü, söz konusu inlianıı .... i O'dan 
'J, 2fı'c karlar rlejli&en ".amı. oranlardan 
iiKtlcncccklN;ni bclirtiyorlar. Yıılnızcn 
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DIYARBAKıR'DA ILERıelLERE 
• 

CIHAT AÇıLDı 
Diyarbakır'da 50n günlerde yer alan 

gelişmeler. Cephe'nin tırmanışında ö
nemli halk.lardan birini oluşturuyor. 
Türkiye burjuvazisinin MC öncülÜAünde 
yürüttüRü (aşist Lınnanışın DoRu i llerin
de nwl gerçekleştiriidiRi üzerinde, YU
ROYOŞ'te daha önceleri çok duruldu. 
Daha önceleri Elazıifda patlak veren o
laylara, Van ve Kars illerindeki baskılara 
Diyarbakır'da yeni bir halka daha ek
lendi. S.h günü Diyarbakır'da cereyan 
eden olaylara bu açıdan eı}Hrnek gereki
yor. 

BAŞBUC'UN DıYARBAKIR 
ÇIKMAZI 

önce Cephe'nin Doitu illerine iliş
kin planları üzerinde durulmalı. BilindiRi 
gibi, Cephe'nin BaşbuR kanadının Di· 
yarbakır'da ve diler DoRu illerinde açık
tan açlRa örgütlenme ve bu örgüUere sı' 
nırlı da olsa taban bul.bilme olanaRı son 
derece az. 

Buna karşılık, MC'nin kuruluşun
dan bu yana, MC'n;n tınnanışına paralel 
oLarak Do�u illerinde birçok oyun sergi
lendi_ Oyunların ilk perdesi, geçtiRimiz 
yıl yaz aylannda BaşbuR'un Diyarbakır' 
a gönderilmesi ile başlandı. Ama BaşbuR 
Diyarbakır'a giremedi. Bu bir oyundu. 
MC BaşbuR'u Diyarbakır'a sokmaya ça
lıştlRı takdirde olacaklan biliyordu. MC' 
nin amacı, iktidara karşı oluşan tepkileri 
Başbua kanalına akıtmak, başka kanat
Lan ile Diyarbakır ve diRer i llerdeki plan
larını sahneye koymaktl. Daha başka bir 
deyişle MC, gelişen demokratik potansi
yeli sınıfsal plandan kaydırmayı amaçlı
yordu. 

MSP'NIN öZEL MISYONU 

MSP'nin Do,u illerindeki misyonu 
bu noktada ortaya çıktı. İşte MSP'nin 

gerek örgütlenme, gerekse temel at.ma 
gosterileri açısından DoRu illerini ve bu 
arada Diyarbakır'ı pilot bölge seçmesi
nin nedeni bu. 

MSP, örgütlenme çalışmalarını özel
likle işyerlerinde yürüt.tü. Birçok işye
rinde müdür ve müdür yardımcıları biz
zat MSP'1i bakanlar tarafından atanıyor
du. MSP'li ve Imam Hatip mezunu me
murlann bu ilfyerlerine yerlelftirilme iş· 
lemleri sessiz sedasız sürdürüldü. 

Işler, yönetici kademelerdeki kişile
rin MSP'lileştirilmeleriyle bitmiyordu. 
Bundan sonra MSP'1i sendikaların oluş
turulmasına lira geldi. İşyerlerinde 

ramıif oluyor. 
lık ihalede binde 3 indirim dı�ında 

diA:er teklinerin zamlı olması, inşaatın 
daha büyük indirimle gerçekleştirileme
yeceitinin ba�lıba�ına bir kanıtı. Ayrıca 
2490 sayılı "Artırma ·Eksilt.me ve Iha
le" yasasının 53. maddesinde "artırma 
ve eksiitmelerde bedeller tahmin edilen 
miklan bulduA:u taktirde layık had sayı· 
Iır" hükmü de yer alıyor. Buna raRmen 
binde 3'lük fark her nedense "layık" bu
lunmamıştır. 

Yine 2490 sayılı yasanın 72. mad
desinde, bu yasa gereRince görevlendiri
len bütün memurlarla komisyon üyeleri
nin görevlerini yasalara göre tarafsız 
yapmazlar ve taranardan herhangi biri· 
nin zararına yol açarlarsa haklarında ce· 
zai kovuşturma yapllacaA:ı ve ayrıca bu 
yüzden tarafların uRradlA:ı zararın 
ôdenmesinden yüki.imlü tutulacaRı hük· 
me baRlanml,t.ır. 

Şimdi, 4 milyon lirayı aşkın bir 
miktarda hazine zararına yol açanlar 
hakkında ne işlem yapılacaiıı merakla 
bekleniyor. Ama herhalde, Bingöl yeni 
bir hükümet. konaltına kavuşurken bazı 
işadamları da milyonlanna milyon kat
mı, olacaklar. Çünkü bu, Türkiye kapi
tali'l-minin deRişmez yasalarından biri. 

MSP'liIeşmeyen işçilere büyük baskılar 
yöneltildi. Camiierde vaular birbirini iz
liyordu. "Komünistlerin öldürülmeleri" 
nakaratlan sürekli olarak tekrarlandı. 

Cephe, bu gelişmelerle de yetinme
di. Erbakan, kendisinin ve partisine bur
juvazinin yüklediai misyonu n altından 
yalnızca din safsatası ile kalkamayacaAı
nı bildiRinden bir de "Akıncılar 
kurdurdu. DoRu illerinde MC iktidarının 
vurucu beslemeleri olarak bu "ordu"dan 
yararlanmak düşünülüyor. 

MSP IşYERLERINDE 
öRGOTLENIYOR 

MSP'nin Diyarbakır'da Cephe ikti
darına taban bulma çalışmaları birkaç 
yönlü olarak sürdü. 

Süt fabrikası, Zirai Donatım, TMO 
ve Sümerbank'a baR lı  iplik fabrikası, 
MSP t.arafından "fethedildi". Bu, işçile
rin üzerinde amansız bir baskı mekaniz
masının kurulmasıyle mümkün oldu. 
Şehrin dışında olan iplik fabrikası , MSP' 
nin ve bunların koruyucu şemsiyesi ai· 
tında rahatlayabilen bir avuç komando
nun karargahı haline geldi. Işyerinde 
MSP'nin güdümünde öz-Teksif kuruldu. 
ElazlA: ve Ergani'den devşirilen "dinibü· 
tün"ler işçi olarak buraya yerleştirildi. 
"Dinibütünler" bazı komandolarla da 
takviye edildi. Fabrika, işletmeye yeni 
açıldıRı için MSP'li olmayan işçiler 17. 
madde uygulanarak kolayca işlerinden 
at.ıldılar. 

OMMETÇ/LER/N C/HA DA ÇACIRAN B/LD/R/S/ 

Bütün bunlar t.amamlandıktan sonra 
fabrika ve çevresi, MC beslemelerinin a
tıŞ poligonu haline geldi. tşyerinden bu 
şekilde "Iojistik dest.ek" sa�landıktan 
sonra daha önce kurulan MTTS'nin pa
lazlandırılması çalışmalarına hız verildi. 
Bu amaçla yoA'un toplantılar yapıldı. 
Vaızlar c.amilerdeki cihat. konuşmalarını 
hızlandırdılar. Artık bu dört başı mamur 
'örgütlenme"nin meyvalarını bekliyordu 
MC. 

AKINCILAR SAHNEDE 

Nazi oyunları bu temel üzerine ser
gilenmeye başladı. 

Geçenlerde, Bakanlar Kurulu top
lantısında bir iki saatlik bir "boşluk" or· 
taya çıktı. MSP'Ii bakanlar toplantıya 
katılmıyordu.. Devreye Demirel adına 
Pinochet gözlüklü Seyfi öztürk ve MSP 
adına Asiltürk gi riyordu. Sonunda MSP' 
ii bakanlar, hükümet toplantısına katıl-
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mayı kabul ediyorlardı. Basın buna pek 
dikkat etti. Ne oluyordu? MSP artık 
"rest" mi demişti? MC nihayet çöküyor 
muydu? 

MSP'nin artık gına get.iri len MC içi 
huysuzlukları, MSP'yi "ilerici" olduğuna 
ikna etmeye çalışan ilerici basını hop o· 
turtur hop kaldırırken, ilerici MSP hüku· 
met içi yaramazlıklarıyla aynı saatlerde, 
Ankara'dan çok uzakta yeni bir saldın 
harekatına girişmişLi. 

Bakanlar kurulu toplantısı ile aynı 
saatlerde MSP'li akı nı·ılar Batman'da 
boy gösterdiler, Bir gnzf'!(' bayii dövtil
dü, işyeri tahrip edildi i:ı-� ilf"rin yogun 
oldu�u Balman'da, ('f'phc. �()vde göste· 
risini MSP aracılıgıyla bu> iı' yapıyordu. 

Daha sonra Diyal"bnkır olayları baş
latıldı. MSP Diyarbakır'da cihat bay ra
A:ını MTTB teşkilatı aracılığıyla açıyor
du. MTTB Diyarbakır Teşkilatı imzası 
ile dalİıtıian "Imanlı Diyarbakır 
başlıklı bildiriden bazı bölümler: 

" ... Müsıüman Diyarbakırımızda ise 
müslümanlara karşı zulum ve baskılar 
komünistlerden gelmektedir. Diyarbakır
da faşist kalmayınca, komünistler silah::����

.
����mcı gençliRin üzerine çevirmiş-

" ... Komünistlerin yaptıkları zulüm· 
ler artık sabrımızı tüketmektedir. Müslü
manlar ayaAa kalkatsa, kafirler ayaklar 
alt.ında ezileceklerdir. Her yerde olduRu 
gibi, Diyarbakırımızda da islamcı genç-

lik ve müslüman halk omuz omuza verin
ce komünistler kaçacak delik arayacak 
ve son pişmanlık da fayda vermeyecek
tir . .  " 

Bu ve buna benzer sözlerin yer ai
dıRı bildirinin daA:ıtım işleri MSP ii baş
kanı, eski öli.i yıkayıcısı, yeni milyoner 
akaryakıt dağıtıcısı Hacı Abdumııhman 
özbek tarafından yürütüıÜyordu. 

"Dini butünler" bôylece cenge çaA:
rıldl. Melikahmet Caddesinde genç bir 
mühendis akıncılar tarafından komaya 
sokuluyordu. Bununla kalmadı. GeçLi
Rimiz Pazartesi günü erken saatlerde ay
nı kalabalık bir kaç koldan Diyarbakır 
Tıp Fakültesini sardı. Devrimci bilinen 
birkaç kilii bu arada saldınya ulradı. 
Saldırılar akşama dek sürdu. Saldırılar 
sırasında SSK Hastanesinde görevli bir 
doktor da komaya sokuluyordu. 

MSP'nin Diyarbakır saldırılan ertesi 
gün JRleye kadar sürdü. Bundan $Onra 
devreye polis sokuldu. Saldınlara karşı 
güvenlik önlemleri alınacaA:ı yerde Tıp 
Fakültesi bu kez de polisler tarafından 
basıldı. Bol bol göz yaşartıcı bomba kul
lanımıyla. MSP ttösterisini devralan polis 
gösterisi de akşama dek sürdü. Olaylar 
sonucunda hiç biri saldırganlardan ol
mamak üzere 36 kişi guz altına alındı. 

Diyarbakır'dan elde ettiRimiz bilgi
ler şimdilik bu kadar. Yine de MC saldı
rısındaki işbölümü ve saldırının boyutla
rı konusunda yeterli bilgi veriyor. 
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aşkın bir 
yol açanlar 

yapılacaiıı merakla 
Bingöl yeni yeni 

kavuşurken bazı kavuşurken bazı 

Şehrin dışında olan iplik fabrikası , MSP' 
nin ve bunların koruyucu şemsiyesi ai· 
tında rahatlayabilen bir avuç komando
nun karargahı haline geldi. Işyerinde 
MSP'nin güdümünde öz-Teksif kuruldu. 
ElazlA: ve Ergani'den devşirilen "dinibü· 
tün"ler işçi olarak buraya yerleştirildi. 
"Dinibütünler" bazı komandolarla da 
takviye edildi. Fabrika, işletmeye yeni 
açıldıRı için MSP'li olmayan işçiler 17. 
madde uygulanarak kolayca işlerinden 
at.ıldılar. 

Bütün bunlar t.amamlandıktan sonra 
fabrika ve çevresi, MC beslemelerinin a
tıŞ poligonu haline geldi. tşyerinden bu 
şekilde "Iojistik dest.ek" sa�landıktan 
sonra daha önce kurulan MTTS'nin pa
lazlandırılması çalışmalarına hız verildi. 
Bu amaçla yoA'un toplantılar yapıldı. 
Vaızlar c.amilerdeki cihat. konuşmalarını 
hızlandırdılar. Artık bu dört başı mamur 
'örgütlenme"nin meyvalarını bekliyordu 
MC. 

AKINCILAR SAHNEDE 

Nazi oyunları bu temel üzerine ser
gilenmeye başladı. 

Geçenlerde, Bakanlar Kurulu top
lantısında bir iki saatlik bir "boşluk" or· 
taya çıktı. çıktı. MSP'Ii bakanlar toplantıya 
katılmıyordu.. Devreye Demirel adına 
Pinochet gözlüklü Seyfi öztürk ve MSP 
adına Asiltürk gi riyordu. Sonunda MSP' 
ii bakanlar, hükümet toplantısına katıl-
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mayı kabul ediyorlardı. Basın buna pek 
dikkat etti. Ne oluyordu? MSP artık 
"rest" mi demişti? MC nihayet çöküyor 
muydu? 

MSP'nin artık gına get.iri len MC içi 
huysuzlukları, MSP'yi "ilerici" olduğuna 
ikna etmeye çalışan ilerici basını hop o· 
turtur hop kaldırırken, ilerici MSP hüku· 
met içi yaramazlıklarıyla aynı saatlerde, 
Ankara'dan çok uzakta yeni bir saldın 
harekatına girişmişLi. 

Bakanlar kurulu toplantısı ile aynı 
saatlerde MSP'li akı nı·ılar nı·ılar nı Batman'da 
boy gösterdiler, Bir gnzf'!(' bayii dövtil
dü, işyeri tahrip edildi edildi i:ı-� i:ı-� ilf"rin ilf"rin yogun 
oldu�u Balman'da, ('f'phc. ('f'phc. �()vde �()vde göste· 
risini MSP aracılıgıyla bu> bu> iı' yapıyordu. yapıyordu. 

Daha sonra Diyal"bnkır olayları baş
latıldı. MSP Diyarbakır'da cihat bay ra
A:ını MTTB teşkilatı aracılığıyla açıyor
du. MTTB Diyarbakır Teşkilatı imzası 
ile dalİıtıian "Imanlı Diyarbakır 
başlıklı bildiriden bazı bölümler: 

" ... Müsıüman Diyarbakırımızda ise 
müslümanlara karşı zulum ve baskılar 
komünistlerden gelmektedir. Diyarbakır
da faşist kalmayınca, komünistler silah::����

.
������ �mcı gençliRin üzerine çevirmiş-

" ... Komünistlerin yaptıkları zulüm· 
ler artık sabrımızı tüketmektedir. Müslü
manlar ayaAa kalkatsa, kafirler ayaklar 
alt.ında ezileceklerdir. Her yerde olduRu 
gibi, Diyarbakırımızda da islamcı genç-

lik ve müslüman halk 
ce komünistler kaçacak 
ve son pişmanlık da 
tir . .  " 

Bu ve buna benzer 
dıRı bildirinin daA:ıtım 
kanı, eski öli.i yıkayıcısı, 
akaryakıt dağıtıcısı Hacı 
özbek tarafından yürütüıÜyord

"Dini butünler" 
rıldl. Melikahmet 
mühendis akıncılar 
sokuluyordu. Bununla 
Rimiz Pazartesi günü 
nı kalabalık bir kaç 
Tıp Fakültesini sardı. 
birkaç kilii bu arada 
Saldırılar akşama 
sırasında SSK Hastanesinde 
doktor da komaya 

MSP'nin Diyarbakır 
gün JRleye kadar sürdü. 
devreye polis sokuldu. 
güvenlik önlemleri 
Fakültesi bu kez de 
basıldı. Bol bol göz 
lanımıyla. MSP ttösterisini 
gösterisi de akşama 
sonucunda hiç biri 
mamak üzere 36 kişi 

Diyarbakır'dan 
ler şimdilik bu kadar. 
rısındaki işbölümü 
rı konusunda yeterl
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CUNHAL, PKP B. KONGRESINDE KONUŞUYOR 

Portekiz Komünist Partisi'nin önce· 
ki hafta tamamlanan 8. Kongresinde ye
niden partinin genel sekreterlieine seçi. 
len Alvaro Cunhaı, Merkez Komitesi a· 
dına yapbeı son açıklamada, "ortak-'p

programa dayalı bir sol hükümetin kurul· 
ması zorunlulueunu" yeniden vurguladı. 
Bu konu, PKP Merkez Komitesi'nin 
kongreye sundueu raporda da yer alı· 
yordu. Merkez Komitesi raporunda, Sos
yalist Parti yoneticilerinin tutumunun 
bunu güçleştirme olasılığına ra�men. ta· 
oanda sosyalist ve komünist militanlar 
arasında baelantılann yoğunlaştığı bildi
rilmişti. 

Portekiz Komünist Partisi Merkez 
Komitesi'nin 8. kongreye sunduğu ra· 
porda 25 Nisan 1974 devriminden son· 
raki gelişmelerin incelenmesine geniş 
yer verildi. Kongrenin öncesinde geniş 
ölçüde da�ıtılan raporda, "halkın ol
dukça kısa bir süre içinde kazandı�ı ola
�anüstü başanlar" üzerinde duruldu. Bu 
başanlar arasında şunlar sayıldı: tleri bir 
anayasaya dayalı demokratik rejimin ku· 
rulması, sömürge savaşlannın sona erme
si ve sömürge halklannın ba�ımsızlı�ına 
kavuşması, ulusal ekonomi yapılannm 
köklü de�işimJeri ve üretimde emekçile
rin etkin katılımının sa�lanmasl, Porte· 

NHAN DAN : "AMERİKAN VETOSUNA RACMEN viETNAM'IN 
SOSYALIZM YOLUNDAKl ILERLEYIŞI SORÜYOR" 

Vietnam Emekçi Partisi yayın organı Nhan Dan gazetesinin 17 Kasım ta
rihli sayısında Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi'nde Vietnam'ın üyefiği 
oylaınası sırasındaki ABO'nin vetosunu sert bir dille eleştirmiştir. Gazete bu 
tavrın Vietnam halkına karşı "modası geçmiş ve düşmanca bir politikanın" 
sonucu olduğunu belirtmiştir. Vietnam Emekçi Partisi'nin yayın organı, böy
lece "ABD'de iktidarda olanların uluslararası siyasal hayatta bozguncu bir rol 
oynadığı" düşüncesine yer vermiştir. 

ABD'NiN VETO BAHANESi: KAYıP AMERiKAlıLAR 

ABO'nin BM'deki temsilcisi Scranıon'un vctoyu haklı çıkarmak için öne 
sürdüğü "Vietnam'ın üyelik koşullarını insani açıdan yerine getirmeyeceği" 
gerekçesini Nha" Dan " gülünç ve kibirli" olarak niteliyor. 

Gazetede daha sonra şu görüşlere yer veriliyor: " ilerici insanlık uzun za
mandan beri saldıranla saldırıya uğrayan, insani olanla olmayan arasındaki ay
rımı ve seçimi gerçekleştirme yi bilmektedir. Nürenberg'de nazilerin başına ge
lenlerden sonra, savaş suçlarındallı dolayı bir mahkeme önünde mahkum edi
lenler sadece Amerikan emperyalistleridir." 

Geçen yılki Amerikan vetosunun da tamamen sudan gerekçelere dayandı
ğı belirtildikten sonra şöyle deniyor: "Geçen yıl oldugu gibi bu yıl da Wa
shington'un aklı kıt yöneticileri kaybolan Amerikalılar sorunundan başka ha
yali bir sorun ortaya atamamışlardır. Halbuki geçen yıldan bu yana, Vietnam· 
ın bu sorunun çözümünü kOlaylaştırabilmck için iyi niyetle çaba harcadığını 
herkes bilmektedir. Bunun dışında, Vietnam'daki savaş alanlarında oğulları 
kaybolan ya da ölen ailelerin tüm acılarının nedeninin Amerikan saldırganlığı 
olduğunu da herkes bilmektedir." 

SOSYALiST ViETNAM MÜCADELESINDE KARARLI 

"ABD Paris andıaşmasının bir maddesinin uygulanmasını isterken, başka 
bir maddesini görmezlikten gelemez . ABD 8. maddede sözü edilen kayıplar so
runuyla bu kadar çok ilgileniyor da, neden 21 .  madded� sözü edilen Vietnam' 
ın savaş yaralarının sarılmasıyle bilinçli olarak ilgilenmiyor?" 

"ABD'de iktidarda olanlar Amerikan gençlerini Vietnam savaşına ölüme 
gönderdikten sonra, şimdi de yeni-sömürgeci dümenlerini döndürebilmek için 
ailelerin acısından sözeıme cesaretini kendinde bulabilmcktedir." 

Yazı, "Amerikan halkı da dahil olmak ü7cre, tüm kıulardaki dostların' 
değerli yardımları övülerek şöyle noktalanıyor: "Vietnam, Birleşmiş Milletler 
üyesi olmasa da barış, ulusal haAımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme için 
verilen mücadeleye katkıda bulunmaya kararlıdır. Amerika'nın diinyada hiçbir 
olumlu yankı bulmayan vetosu, gücünü ulusal bağımsızlık ve sosyalizmdcn a
lan halkımll.ln ilerleyişini durduramaı." 
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DONYADA YOROYOS 

A L  V A RO CU N H A L : 

« ORTAK 
PROGRAMA 
DAYALı BIR 
HÜKÜMET 
KURULMALI» 

• "ÜLKEYI SARSAN EKONOM)K BUNAlıMı, 
ıŞÇı SıNıFıNıN, EMEKÇi TABAKALARIN 
ÇıKARLARı ALEYHINE AŞMAK MÜMKüN 
DECILDIR. SOSYALIST HÜKÜMET DE BUNU 

BAŞARAMAYACAKTlR. ÜLKEDE HıÇBIR ŞEY 
DECIŞMEMlş GIBI DAVRANMAK MÜMKÜN DECILDIR. 
PORTEKIz HALA 1974 NlsAN'lNIN ÖNCESINDEYMlş 
GIBI TlJrUM ALAMAZ." 

kiz 'in uluslararası ilişkilerinin donüştü
rillmesi ve genişletilmesi. 

PKP Genel Sekreteri A.Cunha}'ın 
sundu�u raporda, Parti 'nin geçen dö
nemdeki faaliyeti ve başanlan da de�er
lendirildi. Partinin üye sayısının 115  bi
ne ulaştı�ı ve 7000 temel parti biriminin 
oluşLu�u bildirilen raporda, son kongre
nin hazırlanması sırasındaki tartışmanın 
demokratik niteli�i üzerinde de duruldu. 
öte yandan partinin faaliyetindeki geliş· 
tirilmesi gereken yönler üzerinde de du
ruldu. Bu yönler arasında da, sekterlik 
belirtileri, goşist baskı karşısındaki dire· 
nişin yetersiz kalması, ordudaki ve silah
lı kuvvetler hareketindeki güçler denge· 
sinin fazlasıyle iyimser de�erlendiril
mesi, tüccarlann, sanayicilerin, aydınIa
nn ve rizellikle küçük ve orta kôylülerin 
sorunlarına uygun karşılıklann verile
memesi sayıldı. 

PKP Merkez Komitesinin raporunda 
daha sonra, gerici güçlerin Portekiz dev
riminin k.ızanımlarını ortadan kaldırma 
çabası içinde oldukları belirtildi. Rapor
da, komünistlerin, bu kaz.anımlan koru
yarak, bütün demokratlarla elele, top
lumun gelişmesine katkıda buhınaca�ı 
üzerinde duruldu. ülkenin içinde bu
lundueu derin bunalım durumu üzerinde 
de şôyle dendi: 

"Ülkeyi sarsan ekonomik bunalımı, 
işçi sınıfının, emekçi tabakaların çıkar· 
lan aleyhine aşmak mümkün degildir. 
Sosyalist hükümet de bunu başaramıya
cakltr. ülkede hiçbir şey deCişmemiş gi. 
bi davranmak mümkün deeildir. Porte. 
kiz hnla l974 Nisan'ının oncesindeymiş 
gibi tutum alamaz." 

PKP genci sekreteri, bu konuda, son 
yıllarda devlet miidnhaleleri. tarım refor
mu, emekçilerin üretimin kontrolü ve 
yönetimine katılması yoıuyı" birçok 
sektörde gerçekleştirilen dônüşüınlcr U· 
zerinde durdu, Gericili�in olayları geç· 
mişe çevirme çubnlnrının karşısında, e
konominin kapitalist olmayan sektörii
nün sa�lamıaşlırılmasl \'c g('ni�If'Lilmesi 
�creeini belirUi. 

PKP Genel Sekreteri A.Cunhal poli
tik gelişmeler üzerinde de durd'O. Cunbal 
şöyle dedi : "SaA güçler ve hükümet ka, 
pilalisUcrin güvenini kaunma çabasında 
iken, bizlerin yaplllUl .i'eiten. emekçi. 
lerin güvenini kazanmaktar." Genel sek· 
reter, bu yönde bir politika için partisi
nin katkıda bulunmaya hazır oldueunu, 
bunun için de gericili�in bütün tertiple
rine karşı uyanık olunması gerektieini 
belirtti. öte yandan devrimin kuyusunu 
kazmaya çalışan goşistlerin maceracı a
tılımlanna karşı çıkmanın da kaçınıl
mazlı�ı üzerinde duruldu. 

PKP Merkez Komilesi raporunda, 
demokraUann, özellikle komünisUerle 
sosyalisller arasındaki birli�in, ortak bir 
programa dayalı bir sol hükümet pers· 
pektifi içinde sa�lamlaştınlmasl gerek· 
tiei '{urgulandı. Sosyalist Parti yonetici
lerinin tutumunun bu hedefi güçleştiı
di�i hatırlatılan raporda şoyll' devam e
dildi: " Ancak işletmelerdl' ve yerel or
ganlarda bu iki partinin miliLanian ara
sındaki ba�lanlllar çoealmaktadır. Ko
münist Partisi, sosyalistlerle düzenli i· 
lişkiler kurmaya ve oriak eylemlere gir
meye hazırdır." 

Portekiz Komünist Partisi'nin 8. 
kongresi sonunda yeni ml'rkez komitesi 
de seçildi. 8. Kongre, merkez komitesi
nin 22 asil ve 13 yedek olan liye sayısını 
54 asil ve 36 Yf'df'k olarak yüks(·llti. Es
ki mNkez komitesinin tüm üyeleri yeni 
merkez komitesine d(-' seçildiler. ött> 
yandan 12 kişilik Politik Komisyon'un 
bileşimi eskisi gibi kaldı. AnC'<ık volitik 
komisyona daha önce olmayan iki ye· 
dek üye seçildi. Merkez Koıı"itesi Sekre
teryasının üye sayısı is(' b<'�t('n yediye 
çıkarıldı. Sekreteryanın eski beş üyesi 
Alvaro Cunhul, Carlos Cosla, Joaquim 
\.�oınes, Oehl\'io I'ıılo Vf' Scr�io Vilari· 
ques gort'vlerinde knldılnr. $ekreterya· 
nın yeni iki Uyesi ise Oomingos Abrantes 
ve Jorge Araujo olarak se<.'ildi. Eski Ml'r
kez Komitesinin dt' iiy('si olan Abranlcs' 
in yanısıra, J\rajuo �I('rkcı "omitesi'nin 
yeni seçilen ıiyeh'ri arasında YN alıyor. 

baelantılann yoğunlaştığı bildi köklü de�işimJeri ve üretimde emekçile
rin etkin katılımının sa�lanmasl, Porte· 

DAN : "AMERİKAN VETOSUNA RACMEN viETNAM'IN 
SOSYALIZM YOLUNDAKl ILERLEYIŞI SORÜYOR" 

Emekçi Partisi yayın organı Nhan Dan gazetesinin 17 Kasım ta
sayısında Birleşmiş Milletler Guvenlik Guvenlik Guv Konseyi'nde Vietnam'ın üyefiği 

sırasındaki ABO'nin vetosunu sert bir dille eleştirmiştir. Gazete bu 
Vietnam halkına karşı "modası geçmiş ve düşmanca bir politikanın" 
olduğunu belirtmiştir. Vietnam Emekçi Partisi'nin yayın organı, böy

"ABD'de iktidarda olanların uluslararası siyasal hayatta bozguncu bir rol 
düşüncesine yer vermiştir. 

ABD'NiN VETO BAHANESi: KAYıP AMERiKAlıLAR 

BM'deki temsilcisi Scranıon'un vctoyu haklı çıkarmak için öne 
"Vietnam'ın üyelik koşullarını insani açıdan yerine getirmeyeceği" 

Nha" Dan " g" gülünç ve kibirli" olarak niteliyor. 
Gazetede daha sonra şu görüşlere yer veriliyor: " ilerici insanlık uzun za

saldıranla saldırıya uğrayan, insani olanla olmayan arasındaki ay
seçimi gerçekleştirme yi gerçekleştirme yi gerçekleştirme bilmektedir. Nürenberg'de nazilerin başına ge

sonra, savaş suçlarındallı dolayı bir mahkeme önünde mahkum edi
Amerikan emperyalistleridir." 

yılki Amerikan vetosunun da tamamen sudan gerekçelere dayandı
belirtildikten sonra şöyle deniyor: "Geçen yıl oldugu gibi bu yıl da Wa

aklı kıt yöneticileri kaybolan Amerikalılar sorunundan başka ha
sorun ortaya atamamışlardır. Halbuki geçen yıldan bu yana, Vietnam· 

sorunun çözümünü kOlaylaştırabilmck için iyi niyetle çaba harcadığını 
bilmektedir. Bunun dışında, Vietnam'daki savaş alanlarında oğulları 

da ölen ailelerin tüm acılarının nedeninin Amerikan saldırganlığı 
herkes bilmektedir." 

SOSYALiST ViETNAM MÜCADELESINDE KARARLI 

Paris andıaşmasının bir maddesinin uygulanmasını isterken, başka 
maddesini görmezlikten gelemez . ABD 8. maddede sözü edilen kayıplar so

kadar çok ilgileniyor da, neden 21 .  madded� sözü edilen Vietnam' 
yaralarının sarılmasıyle bilinçli olarak ilgilenmiyor?" 

"ABD'de iktidarda olanlar Amerikan gençlerini Vietnam savaşına ölüme 
gönderdikten sonra, şimdi de yeni-sömürgeci dümenlerini döndürebilmek için 

acısından sözeıme cesaretini kendinde bulabilmcktedir." 
"Amerikan halkı da dahil olmak ü7cre, tüm kıulardaki dostların' 

yardımları övülerek şöyle noktalanıyor: "Vietnam, Birleşmiş Milletler 
da barış, ulusal haAımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme için 

mücadeleye katkıda bulunmaya kararlıdır. Amerika'nın diinyada hiçbir 
yankı bulmayan vetosu, gücünü ulusal bağımsızlık ve sosyalizmdcn a

halkımll.ln ilerleyişini durduramaı." 

• 
ÇıKARLARı ALEYHINE 
DECILDIR. SOSYALIST HÜKÜMET 

BAŞARAMAYACAKTlR. ÜLKEDE 
DECIŞMEMlş GIBI DAVRANMAK MÜMKÜN 
PORTEKIz HALA 1974 NlsAN'
GIBI TlJrUM ALAMAZ." 

kiz 'in uluslararası ilişkilerinin donüştü
rillmesi ve genişletilmesi. 

PKP Genel Sekreteri A.Cunha}'ın 
sundu�u raporda, Parti 'nin geçen dö
nemdeki faaliyeti ve başanlan da de�er
lendirildi. Partinin üye sayısının 115  bi
ne ulaştı�ı ve 7000 temel parti biriminin 
oluşLu�u bildirilen raporda, son kongre
nin hazırlanması sırasındaki tartışmanın 
demokratik niteli�i üzerinde de duruldu. 
öte yandan partinin faaliyetindeki geliş· 
tirilmesi gereken yönler üzerinde de du
ruldu. Bu yönler arasında da, sekterlik 
belirtileri, goşist baskı karşısındaki dire· 
nişin yetersiz kalması, ordudaki ve silah
lı kuvvetler hareketindeki güçler denge· 
sinin fazlasıyle iyimser de�erlendirilde�erlendirilde�erlendir
mesi, tüccarlann, sanayicilerin, aydınIa
nn ve rizellikle küçük ve orta kôylülerin 
sorunlarına uygun karşılıklann verile
memesi sayıldı. 

PKP Merkez Komitesinin raporunda 
daha sonra, gerici güçlerin Portekiz dev
riminin k.ızanımlarını ortadan kaldırma 
çabası içinde oldukları belirtildi. Rapor
da, komünistlerin, bu kaz.anımlan koru
yarak, bütün demokratlarla elele, top
lumun gelişmesine katkıda buhınaca�ı 
üzerinde duruldu. ülkenin içinde bu
lundueu derin bunalım durumu üzerinde 
de şôyle dendi: 

"Ülkeyi sarsan ekonomik bunalımı, 
işçi sınıfının, emekçi tabakaların çıkar· 
lan aleyhine aşmak mümkün degildir. 
Sosyalist hükümet de bunu başaramıya
cakltr. ülkede hiçbir şey deCişmemiş gi. 
bi davranmak mümkün deeildir. Porte. 
kiz hnla l974 Nisan'ının oncesindeymiş 
gibi tutum alamaz." 

PKP genci sekreteri, bu konuda, son 
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SEvci  i LE  
"FA ŞI ZMIN ZOR BAL ICINA KAR Ş I  MADDI BIR G Üç ORTAYA Çı · 

KAR IL MA lıDıR . FAKAT 8U MADDI GOÇ. ON UN SE ÇTI CI SA VA Ş A ·  
LAN lNDA DE CIL . KITLELERIN ÖRGOTL Ü. BILIN ÇLI VE S OC UKKAN · 
L I  MOCADELESINDE . ON U ETKI siz KıL MAKLA MOMK ÜN OL UR AN · 
CAK .  SANAT I ŞTE B URADA . B U  SOCUKKANL lL lCI ,  NEDEN LERI A ·  
ÇıKLA MA Yı ,  DOŞON MEYI , öCRET MEYI HEDEF EDINEREK BIR ŞEY. 

LER YAPA BILIR . 8U REFOR M CUL UK DE CILDIR . ÇONKO FA ŞI ZM , YI· 
CINLAR A ÇısıNDAN DOŞONOLD ÜCONDE . DOŞON MEYEN , SOR MA ·  

.YAN INSANLARıN SOROKLENDIKLERI BIR IDEOLOJIDIR . AYRı CA , 
SANAT TEK BA ŞıNA YETERSI z KALA CA CINDAN . sIYASAL MOCADE · 
LEDE YERINI AL MAYA ÇAL IŞ MA L I VE B UN UNLA BA CINT IL I OLA · 
RAK BIR ŞEYLER YAP MA lıDıR ." 

SE VGI SOYSAL . 18 HA ZIRAN 1976 GONO ANKARA 'DA D ÜZENLE · 
NEN "FA ŞI ZM VE SANAT " ADL I A ÇIK TART ıŞ MADA YAPT ıCı KO· 
N UŞ MAS INDAN . 

SEVGI SOYSA L 'I YITIRDIK. 
HAREKET, SEVGIYI UNUTMA YACAK. POLITIKA, EDEBIYAT VE BA· 
SIN ALANLARINDA SEVGI ILE BIRLIKTE MOCADELE EDENLER. 
ONU ŞOYLE ANDıLAR, 

BEliICE BORAN, 

"Sevgi Soysal'. 1971 yaıında Ankara'nm askeri tutukevinde tanıdım, son· 
ra da yazılarından. O Ankara'da, Ben istanbul'da, işlerin yoğunluğu içinde, 
tanışıklığımızı ilerleırnek f,rsatını bulamadığıma acınırım, ama yine de ara· 
mııda bir dostluk bağı vardır bence. Fazla kullanılmaktan biraz da klişcleş
miş hale getirilmiş olan "hayat dolu" deyimi Sevgi için tıpatıp uygundu. Hiç 
yapmacık, zorlama olmayan bir canlılığı, neşesi vardı. Sağlıklı bir iç dina
mizmden gelen bir canlılık ve neşe. Çetin, ters durumlara dahi, kendini olayla
rın etkisinden kurtarıp mesafeli bir bakış açısından bakabiliyor, olup bitenleri 
alaylı bir anlatımla dile getirebiliyordu, acılığa, burukluğa düşmeden. Sonra 
onu 1975'in baharına yakın evinde gördüm birgün. Kendinden emin, mutlu 
bir durulmuşluk içinde göründü bana. Yazılarında görüşleri de daha durulu· 
yordu, gerçekliğe daha daha yakınıaşarak, onu daha bir öıünden yakalayarak. 

Hastalığına ilişkin "Bir Ağaç Gibi" öyküsü o durumda çok az insanın be
nimseyebileccği bir tutumu dile getiriyordu- kaçamaksız, duru, yiğit. Ne ya· 
zık ki, ";ığacın en yoz yeri budanına fılizleneceklir." Umudu doğrulanmadı. 
Çok, ama çok yazık. 

YALÇIN KUÇUK: 
Yuınımızın bir eksikliğini de Sevgi doldurdu. Yaşama, sevgi dolu bir 

ılaycılıkb baktı. Ince ve ciddi bir alaycılık. "Yenişehir'de Bir Öğle Vakti" nde 
celiten ıüçler karşısında. kaybolmaya mahkum olanları tatlı bir alay ile sergiIe
di. "Şaf.lk"da, bim da, insanlara kolayca inanan, rahat, içi dışı bir Sevgi ile 
alay etti. "Barış Adlı Çocuk"un, özellikle 12 Mart sonrası öykülerinde, bu 
okunmuına doyum olm:ı.z öykülerde, goşistleri alaycı bir tutarlılıkla çizdi. 

lık ameliyatını Ankara Tıp fakültesi'nde oldu. Bir bu ket çiçek alıp, git· 
tim. O günkü konusu çiçek ve çiçekçi çocuk idi. Benden biraz önce, kendisi
ni  büyük sanan bir yazar, bir çiçekçi ile bir büyük çiçek sepeti göndermiş. 
Sevgi, çiçeği getiren çiçekçi çocuk ile kendisini büyük sanan yazarı işledi. 
"Sen yapar mısın, ber yapar mıyım, Mümtaz yapar mı? Kim yapar?" Kendi. 
sini büyük sanan yuarı iğneledi, durdu. "Çiçekçi çocuğu görmeliydin." Sağ
lığına kavuşsa idi, herhalde "Çiçekçi Çocuk ile Büyük Yazar"ı yazardı. Usta· 
Iıkla. 

ikinci ameliyatını Hacettepe üniversitesi'nde oldu. Ziyaret saatının dışın· 
da gittim. ı lk ameliyatından sonra bir "goşisı" gibi davranmış olduğunu söy· 
ledi. Vücudunu kemirenleri görmezlikten geldi. ihmal ederek yenebileceğini 
düşünüyordu. ikinci ameliyat uyarıcı oldu. "Mümtaz'la Londra'ya gideceğiz". 
Sonra hesap ediyordu: "Beş yıl yaşasam yeter. Kim garanti eder, beş yıl ya· 
şayacağını? Sen garanti edebilir misin, Mümtaz garanti edebilir mi?" O kadar 
canlı, o kadar güvenli ve inandırıcı anlatıyordu ki, Sevgi'nin en az beş yıl ya
şayacağına inandım. 

Sevgi ile Türkiye, en önde gelen ve en yetenekli yazarlarından birini kay· 
betti. Tanıyanları, canlı, candan ve son derece mert bir dostlarını yitirdi. Sev· 
gi, sevgimizin büyük bir bölümünü alıp gitti. 

ADALET A CAOCL U,  

Sev<cti'nin kaybı kabulleneceğim b i r  durum değiL. Saçına. Çok saçma. 
Sevgi, hiç kaybolmayacaklardan. Kişi olarak. eserleriyle, hareket tutkusuyla, 

16 yıllık renkli, rengi de hareketi de sevgiden alan bir doslluk biıiınki. 
Eskişehir'e giden bir karayolu üzerinde tanışmıştık. Eskişehir'de yeni açılan 
bir tiyatroyu görmeye giderken. Sanki hep böyle sürdü bu. Hep yapılacak bir 
şeylerin içinde. gidilecek bir yolun üstünde buldum onu. Ankara'da kurduğu
muz bir tiyatroda, yazar olarak. TRT'dc. siyasal tavır ve tUlUmda, yani bütün 
bu kavgalarda. Hep ürekli bir yol iıstunde ve en çok da engeller öz 
olduğunda, Yetenekleri, ucuza, seviyesiıliğe, zorbalığa karşı olan düşmanlığı 
ile birleşince bir şaka gibi basıp geçerdi engelin öte yanına. 

lık romanı "Yürümek" Sevgi'�e çok yakışan, onu çok iyi anlatan oir ad
tlır. Durmaktan. durağanlıktan kafası da g.iv<Jesi tle ho.şlanmamrştır hiç. Yaz
<Jıklannı. hep sevinçle, sev�iyle izledimse bundandır. Gerilere donmeyeceğine. 
tekrara girmeyeceğine. yeni ve yüreklite hep bir üst noktada olacağına inandı· 
glindan. Şimdi burada olsa. çok gulerdik onun burada olmayışı üstunde ko· 
nuşmak wrunda kalışıma. Kıstırılını.ş durumlarımızia dalcia Jeçebilınek. arka· 
daşlığıınızın tuzu. biberi idi. Şimdi tek yanlı yürüntüyor bu. 

j,IUSfAFA EKMEKÇı : 

Sevgi Soysal yapıtlarıyıOl yaşıyacak, çağımızın, dönemimizin usta yazar
ları arasında sayılacaktır. 

Bir yanıyla gazetecifiğe bulaştı. Belki bundan, günlük yazılarını bir ive
cenlik havasında yazmıştır, ama en ivedi yazılarında bile bir acemilik, görmez· 
siniz. Usıalığı kendisinin bir üstünlüğü değil de, topluma, okura saygısının bir 
sonucuymuş gibi düşünmüş olmalı Sevgi .. öykülerini, romanlarını böyle bir 
incelikle örerdi belki de. 

Sevgi Soysal'ın sanatçı yanını değerlendirmek o alanın yetkililerinindir 
elbette. Çizmeden yukarı çıkmak istemem. 

Sevgi, bir gazeteci olar.ık bizden biriydi. TRT'de, Aiansu, gazetede çalış
tı. Basının ıcığını, eıcığını yakından yaşadı. Yazılar yazdı, bazı kez aylığını a· 
lamadı. Hele h<ıkkını hiçbir zaman almadı demek gtrek. Basın !Qrtı var mıydı, 
hani bazı naylon gOlZetecilerin bile taşıdıkları basın !Qrtı? Hiç bilmiyorum. 

12 Mart döneminde hiç yılgınlık göstermedi ark.il<b,ım. thkSlZlığl, am· 
1<,I)j,liı1i güle oynıya göğüsledi. � öyküsünde nuhkemelerin i1dMet dalıı"" 
,111..1010111 yazar. Ezilenler, bir daha ezilmekteydiler !Qpılarda .. 

Hastanede pat diye göğsünün biri alındığında, işi ,akaya vurmak istemi$-
t i .  

. Artık Milliyet'in güzellik yarışmasına girebilirim . .  
Doğruculuğa,gerçekçiliğe örnek verilecekse bu Sevgi Soysal olnulı. Bu· 

nu da sezdirmeden, övünmeden yaptı. Içtenlik dedikleri şey, belki  bu . .  
Sözün kısası, bir  ark;ıdaş yitirdim, söyliyemiyorum. 

ÖMER POLAT: 

Yiğit bir arkadaşımızı kaybettik. Sevgi Soysal arkidaşımızı. Gittikçe 
kendini yeniıeyen, yapıtları gittikçe büyüyen bir arkadaşımızı. Büyüye büyüye 
öldü Sevgi Soysal. Acımız çok. 

Kendinden önee yapıtlarını tanıdım. Mert, dobra dobur söyleyen, akıcı 
bir dili, espirili bir dili olan bir insan olarak düşünmüştüm. Yanılmamışım. 
Daha büyük bir insanla karşılaştım. Kararlı, yenilenmeye oldukça açık, g
bırla dinleyen kızgınlığını espiriye katıp ileten bir insandı. Işçi Kültür Derne· 
ğinin kurucu üyesiydi k ikimiz de. Sonra yönetim kuruluna seçildik. Haftada 
bir gün toplanomız oluyordu. Hepsine katılırdı Sevgi Soysal. O zamanlar has· 
talığını kendisi biliyormuş. Ama biz ne anlayabildik, ne de o belli etti. Yiğit 
bir insandı. Daha sonra derneğin Edebiyat Kolu başkanlığına seçildi. O za· 
manlar ben, bir rastlantı sonucu Sevgi Soysal'ın hastalığını bir başkasından , 
öğrenmiştim. Onu her edebiyat bölümü toplantısında gördükçe içim ezilirdi, 
dayanamaz çıkardım. Ama o ellerini kullanarak işçilere, öğrencilere sanat an
layışını anlatır, ya da yapacakları işleri programlardı. Şevkle çalışıyordu. Hiç 
bir arkadaşım onun toplantılara bir gün olsun gelmemeılik ettiğini görmemiş· 
tir. Hep işçi sınıfı ve diğer ezilen sınıfları dUşUnürdü. Onlar için okuyordu, on
lar için dayanmıştı faşizmin onca zmmüno, ve hala onlar için dayanıyordu 
bunca acıya, Işçiler için günlük veya haftalık bir fotoroman çıkarmak isıiyor· 
du. Sinema bölümüyle ortak yapacaklardı bu işi. Neden, diye sormuştum bir 
gün. O da bana egemen sınıfların neden işçi sınıfı için foıorornan yaptığını 
sormuştu. Onların amacının nedeni de, bizim amacımııın nedeni de açık, de· 
di. Yapmacıksız, yalın, yigit bir arkadaşınuzdı Sevgi Soysal. 

Torbasındaki bir şeyi kullandıktan sonra sağdan soldan bir şeyler topla· 
yıp yaşamını sürdUrmeye çalışan bir hikayed, bir romancı değildi Sevgi Soy· 
sal. O torbasına her bir şeyler dolduran bir sanatçıydı. Bunu en iyi biçim· 
de romanıarında görOrsünüz. Ilk çıkan romanıyla en son çıkan romanı karşı· 
laştırıldığında bu açıkça görülecektir. Başıan da dedim ya, o büyüye bUyüye 
öldü. En verimli zamanında, yaşamında en güzel günleri göreceği zamanda öl
dü. Sevgi Soysal'ı düşündükçe acımızı çoğaltacak yüzlerce şey sökün edip geli
yor. Bizi yaktı Acımız cok. 
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bin de yazdıeım bir yazıya genel merkezden gelen kü· 
çük bir tepkiden başka, öyle açık bir tepki görmedim. 
Ama artık biliyorum, Türkiye'de bazı kirli politik 
oyunlar, öyle açık, yi�itçesine oynanmıyor. lşitLi�i
me göre Sayın Ecevit, gazetenin eski başyazanna, ga. 
zeteyi niçin onlara devrettinız, demiş, biraz da sitemH 
bir biçimde. Hatla bir çeşit gizli görev vererek. Doe· 
rusu, bu istihbarala inanmamak için de birsebep yok. 
Nitekim, o eski başyazar arkadaş, gene ne yaptı yaptı, 
gazetenin başına, yerime geldi oturdu. 

Gazetemin belediye başkanlanyla, belediyecilik so
runlanyla biraz fazla ueraşmasının da CHP Genel 
Merkezince pek de hoşgörüyle karşılanmadıeı kanısın· 
dayım. ömeein, son duyduklarıma göre, Sayın Ecevit 
bazı belediye başkanlarına, danışmanlannı kastederek 
yakın çevrelerinizi temizleyin de öyle gelin yanıma 
demi�. Bu danışmanla"n büyük ço�unlu�unun gaze
Lemizin yazan olması, dikkat çekiddir. Çünkü biz, 
CHP'nln bazı ça�dışı sermaye partileriyle yeni bir 
koalisyonuna pek de taraflar olmamıştık. Sonra, 
CHP'nin CGP ilc gizli gizli yürüttüeü birleşme hazır· 
Iıklarına da karşı çıkmıştık. Gene, her gün biraz daha 
artan anti·sol tutumuna da baya�ı sert eleştiriler yö· 
neltmiştik. Eminim, bunlar da fincancı katırlannı ür· 
küLmemin başka nedenleridir. 

Gazeteyi "Tip gazetesi" haline getirdiğiniz iddiala
rı var. .. 

DEMIRTAŞ CEYHUN: Bana ve gazeterne yöneltilen en büyük iddia, gaze
leyi TIP'in organı haline getirdie.i şeklinde olmuştur. 
Bu konuda öylesine çok tezvirat yapılmıştır ki, ga· 
zet.emde muhabir olarak çahşan bir arkadaşım, çev
reye yazı işleri müdürü olarak tanıtılmak. istenmiştir. 
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KUF·· RETTIRMEDIK 
Genel Yayın Müdürlüğünü yaptığınız Politika Gaze· 

tesi, hisselerinin büyük bir bölümünün DisK tarafın
dan alınmasıyla el değiştirmiş oldu. Bu el değiştirme 
olayını, ardında yalanlarla, kısaca özetler misiniz? 

Gazetenin sorumlulu�unu yüklendi�imde, verilmiş 
bir tek karanm vardı kendi kendime. Gazete, kamu· 
oyuoluşturmada, televizyon ve sinemadan sonra en 
etkin araçlardan biridir. Yani, resimle haber ileten bir 
araçtır. Olaylarla u�raşır ve resimdir. Dolayısıyla da 
teori geliştinnez, iletir. Işte bu nedenlerle. karar ver· 
miştim; gazetem, hiç bir örgütle organik bir ba� için. 
de bulunmayacak ve onun organı olmayacak. Elbette 
devrimci bir çizgide duraeak, ama devrimci örgüller 
arasındaki çekişmelere kesinlikle bulaşmayaeak. Kişi· 
sel veya orgülsel bir ard hesaplılı�ı da şiddetle reddet· 
ti�imden, kuşkusuz, olaylara sa�lıklı bakacaktık. Ya
ni ne benim, ne de arkadaşlanmın öyle milletvekili 
filan olmak gibi bir hesabımız kesinlikle yoktu. Işte 
bu yüzden de, bir iki ay gibi çok kısa bir sürecik de 
olsa, tuttu�umuz çizgi, çok kişiyi rahatsız etti. BiIi· 
yorum. 

Nitekim, ilk günler böylesi yaklaşmalara da Lanık 
olmadım deeil. ömeein yakın dostum, DISK·in ve 
Maden.lş'in galiba Hukuk Bürosu Başkanı Avukat Mü· 
şir Kaya Canpolat, bir nezaket ziyaretinde, DISK'le 
bir işbirUei önerisinde bulundu bana. Kişisel bir öne· 
ri miydi Canpolat'ın ki, tabii bilernem. Ona da düşün· 
Cf:'lerimi açık açık anlattım. Hıç bir orgutun organı ol. 
mayı düşünmedieimizi, hiç birisiyle organik baelar 
kurmayı düşünmediAimi söyledim. Sonra da, "Var sa· 
ya1lm ki dedim, önerinizi kabutedeyim. DISK ile Poli. . tika arasında ne gibi bir işbirliAi kurabiliriz? Söyleyin. 
Çünkü biliyorsunuz ki, Politika devrimci bir gazelc 
olacaktır. lzleyeceeimiz dünya görüşü yüzünden el
bette işçi sınıfının sorunlanna a�ırlık ve öncelik vere· 
ceeiz. Büllin olaylara sınır bilinci açısından bakacagız 
yani. öyleyse DISK istese de, istemese de biz DİSK'In 
yanındayız. Bunu iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla da iş· 
birli�i öneriniz ne olabilir? Benden ne isteyebilirsiniz 
ve ne verebilirsiniz? DISK'in haberlerine yer ver dese
niz, zaten o benim doeal görevim, Bana para vermeye 

kalksanız, o benim karakterime ve Lutumuma aykırı. 
Devrimci işçilerimizin aidatıarından oluşmuş bir pa
rayı, ne de olsa bir özel kuruluşa alamam, bir patro· 
nun sermayesine kalamam, dünya görüşüme aykın. 
Bana üç beş bin abone bulun desem, niçin yapacak
sınız'? Şayet gazetem namuslu bir çizgide, gerçekten 
gazete kimli�ine kavuşursa, abone edeceginiz o üç 
beş bin kişi veya kuruluş, gazete mi zaten a1acaklar. 
Gene sizlere, bana atlatma haber verin de diyemeın. 
Çünkü, böylesi önemli bir haberinizin daha çok satan 
gazetelerde topluca çıkmasını bir devrimci kişi olarak 
ben isterim. öyleyse OISK'le Polilika arasında, o iş· 
birHei dedi�iniz şey ne olabilir arkadaş?" • 

Unutmam. Müşir Kaya arkadaş, DISK'in pek ya· 
kında bir ofset rotatif getirece�ini, gazetemizi orada 
basabileceklerini söylemişti, bu işbirliAi çerçevesi 
içinde. Doerusu buna da şu yanıtı vermiştim: "Ben, 
DİSK ile bu tür bir ticari ilişkiye de karşıyım, Çünkü, 
biliyoruz DISK ticari bir kuruluş deeildir. öyleyse, 
onunla böylesi bir ticari ilişkiye nasıl girerim? Bu ne· 
denle, gazetemin, dünya görüşlerimiz açısından baş 
düşmantm olan Tercüman tesislerinde basılmasını ter· 
cih ederim. Çünkü, onlar bu ilişkimizi her zaman bir 
ticari ilişki olarak müta1iia ederler. Bundan kuşkum 
yoktur. Sermaye sınıfını ne denli sert eleştirirsem 
eleştireyim, bu sermayedarlar gazetemi basarlar para
yı bastınrsam. Ama DISK? , Çünkü biliyorum. böyle· 
si bir ilişki, sonunda beni DISK yöneticilerinin kukla· 
sı yapıp çıkar. Bu ozgurliJRümu de, işçi sınıfının çıkar
larını düşündütüm için reda edemem." demişlim. 

Bilmem ki, fincancı kalırlannı ilk o gün mü ürküt· 
müşüm? Nitekim, Kemal 1\irkler beyin gayri menkul· 
leriyle ılgili küçücük bir uyan yazım üzerine, işçi kar· 
deşlerimizin paraeıklarından kelle me milyonlar biçil· 
di. Milyonlar dökerek, patronlardan kelle mi istediler. 
Tabii, bu isteAin gerisinde başka politik gruplann, 
kuruluşların oldu�u da su götürmez bir gerçektir. 

Gazetenin içcriği ve yönelişlcri konusunda CHP'· 
den baskılar geldiği söyleniyor,., 

CHP çevresinden, göreve başlamamın hemen aka· 

in bir yayın aııanı 

bi. etkin bir 
rin, herhangi bir örgtiti.in organı olmalanda 'ideHı .... 
karşıyımdır. Ancak, gene iftiharla soylemeliyim ki, 
başlıca ilkemiz gazetemizde sosyalist harekete kesin· 
likle küfrettirmiyecektik ve küfrettirmedik. 

Yani bugün kimse, Politika gazetesinin son iki ay· 
lık yayın süresi içinde, ne sosyalist harekete küfrediI
dieini ve ne de gazet-enin TIP'in bir organı haline du· 
nüştürüldlieünü iddia edemez ve ispatlayamaz. 

Gazetenin sizin döneminizdeki gelişimine ilişı..in  
bilgiler verebilir misiniz? 

Gazetenin kurucuları, anladıeım kadanyla, ilk Çı' 
kışla bir kamuoyu oluşturucu organ çıkarmayı amaç· 
lamanuşlar. Amaç, kendi hesapla" olmuş. Bu nedenle 
olsa gerek, ortada ne do�ru dürüst bir tesis vardı. ne 
de sal!:lıkh bir müessese. Galiba Macaristan Basın Ate
şesi'ne yaptı�ım bir espriyi yinelernek isterim. Beni 
ziyarete gelmişti. Gazetemizin idarehanesi, bilmem 
bilir misiniz, alt katta lokanta oldueu için yemek ko· 
kulan arasından geçilerek çıkılan bir işhanının çatı 
katıydı. Daracık, eeri büırü, pis, düzensiz. Insan, özel· 
Iikle bir yabancıya kar�ı bu durumdan mahcup olu· 
yor. Ekselans ekselans diyerek konuşup duruyoruz. 
Bir ara duyanamadım, "Ekselans, dedim, sakın yan· 
Iış anlamnyasınız. IlIegal bir gazete de�iliz. Lrgaliz." 
Bunu şunun için anlattım. Göreve başladı�ımda, orta· 
da gerçeklen bir gazete filan yoktu sayılabilir. Bu dô· 
küntüyü gazete yapmaya çalışıyordum. Tabii okuyu
cuya da saygı duymak gerekir. Nitekim ilk günler yüz· 
bini aşkın sayıda salan Politika, ben gôreve başladı· 
eımda, fiilen ancak 6 bin adet satıyordu, Bu nedenle 
de, bazı daeıtıeılardan naylon faturalar filan alınmak 
zorunda da kalınmış. Ekim ayındu iS<', ortalama �ün· 
lük satışımız 10 binin üzerin" çıktı. Genel da�ıtıeıdan 
bu rakamlara göre parsalındı yani. Bugun inanıyorum 
ki, Polilika'yı günluk satıŞı 12-13 bin olarak beylerE' 
devrettik. Bakalım bir Konrederasyon gazetesi olarak. 
bu eski yönetıcisinin elinde yan nı nolacak. Göreceğiz. 
Uzunlum, devrimci bir yayın organına, bekl('nilmedik 
bir yerden böylesi bir darbe gelme",i. Arnı! bunu da 
beklemeliymişiz demek. öerendik. 

DEMIRTAŞ CEYHUNCEYHUNCE : leyi TIP'in organı haline 
Bu konuda öylesine çok 
zet.emde muhabir olarak 
reye yazı işleri müdürü 
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Bana üç beş bin abone bulun desem, niçin yapacak
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gazetelerde topluca çıkmasını bir devrimci kişi olarak 
ben isterim. öyleyse OISK'le Polilika arasında, o iş· 
birHei dedi�iniz şey ne olabilir arkadaş?" • 

Unutmam. Müşir Kaya arkadaş, DISK'in pek ya· 
kında bir ofset rotatif getirece�ini, gazetemizi orada 
basabileceklerini söylemişti, bu işbirliAi çerçevesi 
içinde. Doerusu buna da şu yanıtı vermiştim: "Ben, 
DİSK ile bu tür bir ticari ilişkiye de karşıyım, Çünkü, 
biliyoruz DISK ticari bir kuruluş deeildir. öyleyse, 
onunla böylesi bir ticari ilişkiye nasıl girerim? Bu ne· 
denle, gazetemin, dünya görüşlerimiz açısından baş 
düşmantm olan Tercüman tesislerinde basılmasını ter· 
cih ederim. Çünkü, onlar bu ilişkimizi her zaman bir 
ticari ilişki olarak müta1iia ederler. Bundan kuşkum 
yoktur. Sermaye sınıfını ne denli sert eleştirirsem 
eleştireyim, bu sermayedarlar gazetemi basarlar para
yı bastınrsam. Ama DISK? , Çünkü biliyorum. böyle· 
si bir ilişki, sonunda beni DISK yöneticilerinin kukla· 
sı yapıp çıkar. Bu ozgurliJRümu de, işçi sınıfının çıkar
larını düşündütüm için reda edemem." demişlim. 

Bilmem ki, fincancı kalırlannı ilk o gün mü ürküt· 
müşüm? Nitekim, Kemal 1\irkler 1\irkler 1\ beyin gayri menkul· 
leriyle ılgili küçücük bir uyan yazım üzerine, işçi kar· 
deşlerimizin paraeıklarından kelle me milyonlar biçil· 
di. Milyonlar dökerek, patronlardan kelle mi istediler. 
Tabii, bu isteAin gerisinde başka politik gruplann, 
kuruluşların oldu�u da su götürmez bir gerçektir. 

Gazetenin içcriği ve yönelişlcri konusunda CHP'· 
den baskılar geldiği söyleniyor,., 
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