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AKDENız SOSY ALİSTLERıN OLACAK 

Maoculuiun, dünyanın her yerinde ve Türkiye'de uluslararası ve ulusal 
geri,ciliği" bir parçası olduğu gün geçtikçe daha çok açıklık kazanıyor. Türki· 
ye'ni" en büyük tirajlı gazetesinde, başlığı" yanında her gün "Türkiye Türkle
rindir" yazısı çıkıyor. Maocuların bu sözde büyük bir "devrimci" içerik bul
duklan anlaşılıyor. Türkiye'nin en büyük gazetesine özenmişler ve "devrimci' 
katkılarıyla "Akdeniz, Akdenizlilerindir" eylem türünü bulmuşlar. 

Akdenizliler, kimler? Onasis, ölünceye kadar, Akdeniz'in "sıcak kanlı" 
çocuğu olarak tanıtıldı. Demirel de Akdenizli. Üstelik Akdeniz uygarlığının 
beşiği bir yöredeki bir köyden geliyor. Fransa'"ın ıtalya'nın dev tekelleri, Ag
nelli'ler ve diğerleri de Akdenizli: Dünya emperyalizminin jandarması Ameri· 
ka Birleşik Devletleri'nin Altıncı Filosu'nu Akdenizli saymak mümkün. Ame
rika Birleşik Devletleri'nden çok Akdeniz'de bulunuyor. Donanma kütüğünde 
Akdeniz yazılı. 

"Akdeniz, Akdenizlilerindir" demek, Akdeniz'in bun:arın olmasını sa· 

vunmaktan Akdeniz'de Altıncı Filo'nun kaZJk çakmasını istemekten başka 
bir anlamı yok. "Ahıncı Filo'ya Defol" kampanyalarından sonra korkak ve 
üstü kapar. bir biçimde Altıncı Filo'nun savunuculuğunu yapmak ender bir 
"ilerleme" türü olsa gerek. Bugün Türkiye'de goşiimin son sığınağı olan mao· 
culuğun vardığı nokta burası. 

Akdeniz'in kuzeyinde, lberik Yarımadasından Anadolu yarımadasına 
kadar her yerde işçi sınıfı hareketi ilerliyor. Bunlar iktidara gelince Akdeniz, 
sosyalistlerin olacak. Dünya gericiliği, Akdeniz'in sosyalist olmasını önlemek 
için, işçi sınıfı partilerinin önüne mutlak yıkılacak engeller çıkarıyor. Akde· 
niz'in güneyi ve doğusunda ise Arap toplumlarını, dünya gericiliğinin bir par
çası haline getirmek için her gün yeni bir oyun sahneliyor. Saray oyunları ye
tersiz kalınca kanlı iç savaşlardan çekinmiyor. Maoculuk da emperyalizme 
yardımcı oluyor. Maoculuk, uluslararası gericiliğin bir parçası oluyor. 

Sosyalistler, tüm olaylara sınıfsal açıdan bakarlar. Sloganları da, eylem-. 
leri de slnıfS31 içerik taŞır. "Akdeniz, Akdenizlilerindir" yürüyüşünün hiçbir 
sınıfsal içeriği yok. Akdenizli sermayedarlar da Akdenizlidir. 

Maoculuğun ve tümüyle goşizmin temel niteliği sınıfsal ayrımı reddet· 
mesi. Sözde olduğundan daha çok eylemde reddetmesi. Sınıfsal ayrımı red· 
dettiği için de hiçbir zaman kaçınılmaz akıbetten kurtulamıyor: Her yerde ge· 
riciliğin oyuncağı oluyor. Bugün maoculuk ve tümüyle goşizm, gericiliğin 
oyuncağı olduğunu sürekli olarak kanıdıyor. 
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YALÇIN KVÇVK 

Kendiliğinden ilericilik bittimıkBugün yeni bir ölçüt var. Türkiye'de ve 
dünyanm her yerinde. hericilik, işçi sınıfı hareketinden, sosyalist hareketten, 
işçi sınıfının öz örgütünden kayna}danıyor. Sıralalm da bun� göre. Ister sosy�1 
demokrasi, isterse ekonomizm ya da sendikalizm, isterse de: goşizm, işçi smıfı 
hareketine, sosyalist harekete göre yerini buluyor. Hiç birisi kendi ilericilik tJ· 

nımmı yapamaz. Güçleri kalmadı artık. 
• Hepsi ayrı ayrı varlıklarını koruyor. Korumaya devam de edecekler. 

Güçlerini ve etkinliklerini yitirerek. Kendi tutarlılıklarını koruyabilecekler 
mi? Bu ayrı bir soru. Iki boyuta sahrp bir soru. Boyutl�rdan birisi her ülkede, 
her somut durumda, işçi smıfı hareketinin, sosyalist hareketin gücü ve bu iü' 
eün gelişimi. Diğeri ise tüm sosyalist hareket dışı "sol"un, sosy�list hareket 
karşısındaki konumu. Işçi sınıf, hareketi, sosyalist hareket güçlendikçe, etkin· 
liğini artırdıkça, kendi dışındaki solun tutarlılığını korufTWI güçleşiyor. Bir 
tek �çık kapı kalıyor: Sosyalist h�rekete karŞı tutumları. Kendi tutarlıhkl�rı i· 
çinde: varlıklarının ve "ilericilik" derecelerinin ölçütü, sosyalist harekete !arŞı 
aldıkları tutum oluyor. Bu ölçütten hareket edildiğinde Batı Alman sosyal de· 
mokrasisi, Avrupa gericiliğinin kalesi ve ileri müfrezesi niteliğine bWünüyor. 
Bugün Batı Almanya'da iktidarda olan sosyal de:mokntJ�r, ellerindeki giiçıü e· 
konomik ve siyasal olanaklarla, Avrupa'da işçi sınıfı hMeketinin iktidara y�k· 
laşımını engellemeye çalışıyor. Bu yüzden gericilik işlevinin içten yiirütüciisü 
oluyor. Tıpkı Portekiz'de $oares'in yaptığı gibi. Buna. karşın Fransa'da Mine· 
rand'ın liderliğindeki sosyal demokrat hareket, işçi sınıfı hareketi ile ortak bir 
program içinde kendi tutarlılığını ve saygınlığını koruyabiliyor. 

Bir nokta",n son derece �çık olfTWI gerekli. Sosyalist hareketin dışıoda. 
ki solun, sosyalist hareket karşısındaki konumunu yalnızca güçler denaesi beli,. 
lemiyor. Işin böylece ele �hnma.s.. belli bir zorunluluğu dar bir çerçne içinde 
ele almakliln �ka bi, anloma gelmez. Sorun, pratik güç de"...ini ilpn ku. 
ramsal bi, temele ""'ip. Şöyle: Sosyal demokrasinin kendi tu .. ,lılıiını koru· 
yabilmesi, ancak sosyalist bi, penpektife ""'ip olmasıyle mümkiin. Çiinkü yi,
minci yüzyılın �ından �Iayar.ık bugüne kadai gelen .... ih kesitinde batı .... 
sızıık, demokrasi, sosyalizm, ,iderek artan ölçüde birbirleriyle kenetlenen bir 
üçlü niteli�ini kaz.anıyo,. Artık sosyalizm penpektifine ""'ip olmadon batı .... 
sızlık ve demo-kr�i uğraşı Yermek mümkün olmaktan çıktı. Kim, twıgi idla o
lur5öl olsun, bağımsızlık ve demokrasiden söz ederse etsin, mutlaka ufkunda 
sosyalizmi görecek. MutJab, işçi sınıfı hveketine, sosyalist harekete 'bit 
"müttefik" gözüyle baka""k. 1U'ı,t durumda, Iwıgi edebi p<ogramla ç"'" 
çıksın, ne kadar silahı bir fetiş hatine getirirse getirsin, emperyalizmin ve ser
mayenin yÖriingesinden Çıkamaz. Tek"" etmeli: Bu, topIumdalti örpiuel SÜÇ 
dengesini çok aşan kuramsal bir zorunluluktur. Ilericilik ölçütiinikl de, sosya. 
list hareket dııındaki solun kendi içinde tulirtılı�ının kaynağı da bu ku,.",..1 
zorunluluku yatıyor. Başka bir yerde aran1ilk olanaksız. 

Sosyalist hareket dışındaki sol, goşizm, cuntacılık, sosy�1 demokrasi, 
sendikalizm ya da ekonomizm, bir takım fetişlerıe batlanh kurarak, bu ku· 
ramsal zorunluluktan kurtulamaı. çünkü kuramsal zorunluluk aynı umında 
somut zorunluluk demek. Somut zorunluluktan kurtulmık mümkUn oImız. 
Olamıyo,. Ornekleri omda: Büyük bu,juvui-CHP-OISK üst yönetimi üçlilsii, 
ortak eylemler içindeler. Kendi ilericilikleri, bu ortak eylemieri "ilerici" ola· 
rak damplamaya yetmiyor. Bunun için, bir kasedeki aşure kadar çe,nili, is· 
kele kemırınd.;ıki deniz �nası kadar kay�k, eskici dükkanı bdJr donuk ye 
durgun, haremal�ı kadar kısır ve verimsiz, devrimci pnıtiğin selecetine kapa
h, geçmişini miyop gözlerle izleyen bir takım görüntüleri kullanıyorlar. Ilerde 
"limon gibi" sıkıp atacaklarını saklanıadan. Bu görüntü de pek yetmiyor. Bu· 
na bir de Türkiye Işçi Partisi'nin işçi sınıfının öz örgütü olmadılı SilfsataSlnı 
ekliyorlar. 

Somuta dönüşen kuramsal zorunluluk hepsini y�l�nlıyor. Türkiye Işçi 
Partisi'nin bugüne kadarki kazanımları da görünürdeki kayıpları d .. hepsini ya
lanlıyor. Özellikle görUnürdeki kayıpları. TIp, akıl almaz tüzük oyunlarıyla, 
akıı almaz yasa dışı eylemlerle, bunlar da yetmeyince naylon sendika kurrra 
girişimleriyle, bunlar da yetmeyince bir "mütefer�ika" nitelili kazan�n DISK 
Genel Merkezi'ndeki düzmeee toplantılarla bazı sendikaların yönetiminden u. 
zaklaştırılabiliyor. Bu anlamda kaybediyor. Peki kim kazanıyor? Sosyal de· 
mokrasi mi? Kesinlikle hayır. Kazanan, yalnızca ve yalnızca büyük burjuvazi. 
Bu sayıda Petrol Kimva.lş'le,Hür Cam·IŞ'le ilgili yazılır var. Belgesel yazılar. 
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Bunlar çok açık bir biçimde kimin kazandığını ortaya koyuyorBüyük burju
vazi. Sosyalist hareketi durdurabileceklerini sananlar, bunun için OiSK'in bir 
parti olduğunu ileri sürmeye yeltenenler şimdi çareyi buldular. DiSK'in disip
linli ve güçlü sendikalarını ve güçlenen sendikalarını tahrip ediyorlar. Üstelik 
yabancı sermayenin en yoğun olduğu işkollarında en disiplinli sendikaları iş. 
lemez hale getiriyorlar. Büyük burjuvazinin açık desteğiyle ve gizlemedikleri 
hoşnutluk belirtileriyle. . 

Bütün bu girişimlerin karşısına bir güç olarak yalnızca Türkiye Işçi Par
tisi çıkıyor. Bu çıkış, iki açıklığı da beraberinde getiriyor. Birincisi, Türkiye 
Işçi Partisi'nin işçi sınıfının öz partisi oluşunu. Bunun almaşığı yok. Ikincisi, 
TIP'lileri sendika yönetimjnden uzaklaştırmak için tezgahlanan oyunların, as
lında ve özünde, sosyalizme karşı oyunlar olduğunu. Bu iki açıklığı, hiç bir 
edebiyatözentisi, hiçbir görüntü gölgeleyemiyor. Çünkü Turizm-iş örneği, çok 
açık olarak gösteriyor. Turizm işkolunda, Turizm-iş sendik:ısının OiSK Genel 
Merkezi'nde düzenlenen sözde kongresinden sonraki gelişmeleri DISK üst yö
netiminin satın aldığı yayın organı bile gizleyemiyor. Yabancı sermayeli bü
yük otellerde DiSK üst yönetimine bağlı şimdiki Turizm-Iş, sürekli olarak kan 
kaybediyor. 

"Işçi sınıfının siyasal örgütüyüz" demekle hiç bir grup, işçi sınıfının si
yasal örgütü olmaz. Bunun, ekonomik, siyasal ve ideolojik mücadelede gösteril· 
mesi gerekli. Bunun, işçi ve emekçi kitlelerde yansıma bulması gerekli. Artan 
ölçüde işçi ve emekçinin partilileşmesi gerekli. Bu oluyor. Ancak tek başına 
yeterli sayılamaz. Partili olmayanların da artan ölçüde i'şçi sınıfı hareketinin e
konomik, siyasal ve ideolojik şemşiyesi altına girmesi zorunlu. Bugünün somu
tunda bu ikinci zorunluluk, birincisinden daha önemli.  One;mi ölçüsünde de 
gerçekleşiyor. Sürpriz görünebil, ir: Bugün DiSK üst yöne�imjne karşı sürdürü
len mücadelede. işçi sınıfı tabanında sosyal demokratlar, CHP'nin kayıtlı üye
leri artan ölçüc:Je Tip'li işçi arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyor. Di�K 'üst 
yönetimine karşı işçi tabanında TiP'liler ile sosyal demokrat e:ğilimi taşıyan
lar, CHP sempatizanları ve artan ölçüde CHP'nin kayıtlı üyeleri, birlikte müca-
dele ediyo�lar. 

• .  

_ ' "\ ' : • � Sürpriz görüoebilir ama kesinlikle sürpriz görünmemeli. Nedeninin bir 
-börümünü, geçen' haffa YO�OYOŞ'teki ya�ısında Metin Ç'ulhaoiıu el� aldı, 

lş' ç i  .sınWındaki anti-kapitalist eğilimler, sosyalist bilince dönüşmeden önce, 
işl çllerin 'sosyal demokrasiden u·l'}lutlanmasına yol açabiliyor. Ancak aynı anti· 
kapitalist eğilimler, sendikal hareketin somutundaı kimin burjuvaziden yana 
ve kimin burjoınz.ini"n karşısında oıdUğunun görülmesine de' yard"lmCl oluyor. 
Buna eklene.cekler de var: Lenin'in sık sik sözünü �uiği "işçi.sınıf, içgüdüsü". 
Saf anti·kapitaliSt eğilimler ve işçi sınıfı içgüdüsü, sendika tabanında, i}yeri 
düzeyinde işçilerin, sosyalist hareketin pratik önderliğinde hareket etmelerini 
sağlıyor. Kapitalist ülkelerde öteden beri var olan bu gelişme Türkiye'de de 
kendisini göstermeye başlıyor. fakat anti-kapitalist eğilimler, �ınıf içgüdüsü 
hiçbir zaman sınıf bilincinin yerini tutmuyor. Bunun, siyasal sınıf b ilincine, 
sosyalist bilince dönüştürülmesi gerekiyor. Sosyalist �areketinetkinliğiyle ve 
ilerici sendikal hareketteki son zamanların getirdiği gelişmeler içinde sosyalist 
bilinç birikimi hızlanıyor. Büyük burjuvazi için bir kazanım gibi görünen sos
yalistlerin sendika yönetiminden uzaklaştırılması girişimleri bu açıdan aslında 
büyük burjuvazi için bir kaybı da beraberinde getiriyor. Parti imajı, sendika 
imijının önüne geçiyor. 

"Işçi sınıfı devrimcisiyiz" demekle, ilerici, devrimci ve üstelik de işçi 
sınıfı devrimcisi olmak mümkün değiL. Işçi sınıf,.devrimcisi olabilmek için ön
ce işçi sınıfı hareketinin sorumluluAunu duymak gerek. Her şeyden önce de 
ideolojik sorumluluğunu duymak gerek. Bunu duyabilmek için de "işçi sınıfı 
devrimcisiyiz" diyenlerin, dediklerine önce kendilerinin inanmaları zorunlu. 
Inanmıyorlar. işçi sınıfı hareketinin sorumluluAunu duymuyorlar. Sıkıştıkça 
gerileyen, geriledikçe sıkışan bir bölüm "ilerici" her gün uluslararası ve ulusal 
işçi hareketine küfrediyor. " Bunlar önemsizdir, hep kavga ederler, akılsızlar, 
hiçbir şey yaratmazlar" diye bir nakarat tutturmuşlar, sürdÜrüyorlar. Her şey 
bir yana, Türkiye'de sosyalist hareketin yaratıcı olmadığı tezi, yalancılıktan 
da öte bir yüzsüzlük örneAi. Ama sosyalist hareketten başka, Türkiye Işçi Par
tisi 'nden başka bu yalanları göAüslemek gereğini duyan yok. Hakları da yok 
değil. Çünkü sosyalist hareketin sorumluluğunu duymuyorlar. Duyamazlar 
da. Hareketin dışında olanlar hareketin sorumluluAunu duyamazlar. Ancak el· 
lerini oğuşturup sevinçle beklerler. Sosyalist hareket başına "güçlü bir. dert" 

aldı diye. Hep bekleyecekler. 
Beklemekten başka yapacak işleri yok. CHP içindeki mücadelede ser

mayeye güvence ekibinin kazanmasını umutla beklediler. ÖZellikle goşistler ve 
cuntacı eğilim sahipleri. Sonunda umutlu bekleyişleri sevince dönüştü. Bu 
ekiple CHP'nin , hükümete gelebilirse, yıkılışının çabuk olacağını hesaplıyor
lar. Meydan onlara kalacak. Hesap, bu. Böyle bir hesabın da, bu tür hesaba 
dayalı bir jlericiliğin de olmayacağını kabul etmelerinjn zamanı. Çünkü en a
zından demokratik yığınların özlemlerjne ters düşen hareketleri alkışlayarak, 
bu hareketlerjn yıkılması halinde bu yıkıntının üzerine ç ıkarak devrimcilik 
yapmak mümkün değiL. Oemokratik yığınlar bu denli aptal ve bjlinçsiz değiL. 

fakat başka çarelerinin de kalmadığı anlaşılıyor. Silaha tapınmaktan 
başka sjlahları kalmadı. Tüm jdeolojik tartışmayı unuttular. Sosyalist hareket� 
le birlikte bugün bjr bölümü goşizme dönüşen akımların da yer aldığı yakın 
zamanların tartışmalarını ve devrimci pratiğini unuttular. Sanki devrimci pra
tikle hjç ilgileri olmadı. Bir örnek: istanbul Boğaz Köprüsü'ne karşı Türkiye' 
de tüm ilericilerin sürdürmüş oldukları kampanya 1960 yıllarının devrimci 
pratiğinde parlak ve değerlj bir yere sahip. Bugün MC Hükümeti'nin başı 
"köprü yapmamıza karşı ç ıktılar, ikincjsinj yapacağız" diyor. Goşizme dönü
şen akımlardan, sorumlu teknik odalardan ses yok. Aylar geçmesine karşın 
ses yok. Köprü konusunda bugün varılan aşamanınJdevrimci pratiğin ileri sür. 
düğü tüm tezleri doğrulamasına karşın ses yok. Kimse ingiliz müteahhjtlerinin 
Boğaz'ın üzerine köprü kuramayacağını iddia etmedi. iddia edilenler şunlar 
oldu: Köprü, iki yakanın trafiğini birleştirmek için pahalı almaşıktır. Trafiği 
daha da arttırır. Giderek yeni köprüler kurmak zorunluluğu doğar. Buna da 
"köprü" tuzağı denir. Olayların gelişimi de Demirel'in söyledikleri de önceki 
tezleri bütünüyle doğruladı. Ses ve ilgi yok. Devrimcilik adına "güzel konuş. 
ma" yarışmaları açıp deprem kurbanlarının acılarına "katkı koyacağız" gibi 
devrimci çareler bulmaktan başka yapılacak iş yok. Bekliyorlar. Bekliyecek
ler. 

"Yaşasın uluslararaSı işçi sınıfı ve dayanışması" sözü dillerinden düş· 
mez. Uluslararası işçi '5inıflna karşı her türlü düşmanlığı bu sözle gizlemeye 
çalışıyorlar. IGD giys11i goşistler, Şili Halkıyla Dayanışma afişlerinin üstünü 
kapatmayı "devrimcilik" �yar. Kimi devrimciler de Dayanışma Gecelerini, 
"konser" olarak niteler. Çalan ve söyleyen sanatçının siyasal mesajlIJI çalarak . 
ve söyleyerek verdiğini unutur. Kimileri de Halk Birliği'nin sanatçı elçilerine, 
MC Hükümeti'nin.Ankara havaalanındaki eylemlerıni görmezlikten ge1ir. Bü· 
tün bunların kaynağı' aynı: Sosy�lizme ve sosyalist harekete, burju.v3ziye ol-
duklarından daha uzak durmaları. ' 

Bunun da nedeni olmalı. Neden yine sosyalizmin biliminde. Sosyalizmin 
bilimi, felsefeyle başladı. Alman felsefesini tersine çevirerek başladı. fransız 
tarihinin sınıf mücadeleleri içi'nde gel işti. Ingiliz siyasal iktisadı ile olgunluğa 
ulaştı. üçünü birleştirdi. felsefeden hiçbir zaman kopmadı. felsefeden kop
maması, bütün bilimsel bulguların, dar alanının dışında geniş bir uygulamaya 
sahip olması anlamına geliyor. 

Bir örnek: "Emek, yalnızca, kendi karşıtını üreterek verimli olur".(Karl 
Marx, Grundrisse, sayfa 305, ingilizce}. Dar anlamda, ekonomik anlamda, ser· 
mayenin emek tarafından yaratıldığını, kapitalist toplumda emeğin ancak ser· 
mayeye dönüşen artık değer yaratarak verimli olabileceğini vurguluyor. Geniş 
anlamda ise her verimli eylemin, kendi karşıtını yaratacağını gösteriyor. Bu
gün Türkiye'de, ilericiliğin her alanın�a, yalnızca sosyalist ,hareket verimli ey

,Iem yaratabiliyor. Bu' yUzden tüm �erimsiz akıml�r ı  karşısında buluyor. 

fakat bu karşıtlığın uzun süreceği sanılmamal .. CHP, "bizim dışımızda· 
ki  sol, adı üzerinde, bizim dışımızda" diyerek, kendi önüne kepenkleri indiri
yor. Haksız da değiL. Hem sermayeye güvence vermek, hem de kendi dışındaki 
sola kepenk çekmernek bağdaşmaz. Çünkü CHP dışındaki solda, CHP'nin ile
ri si  de var. Sosyalist hareketin, kendi dışındaki sola karşı tutumu, CHP'ninki
nin tam tersi. Çünkil sosyalist hareketin dışında, daha geri akımlar var. Sosya
list hareketin işlevlerinden biri de bunları ileriye çekmek. Bunları ileriye çek· 
menin yolu da ideOlojik mücadeleden geçiyor. Bu açıdan bakıldığında çeşitli 
küçük burjuva akımlarla mücadele, sosyalist hareketin, büyük burjuvazi ile mü· 
cadelesinin ayrılmaz bir parçası oluyor. Birlikte gidecek iki mücadele. Ancak 
amaçları ayrı. Büyük burjuvazi ile miicadelede amaç, yenmek. Küçük burjuva
zi ile mücadelede amaç, kazanmak. Daha ileri bir çizgiye kazanmak. 

karşı oyunlar olduğunu. Bu iki açıklığı, hiç bir 
görüntü gölgeleyemiyor. Çünkü Turizm-iş örneği, çok 

Turizm işkolunda, Turizm-iş sendik:ısının OiSK Genel 
sözde kongresinden sonraki gelişmeleri DISK üst yö

organı bile gizleyemiyor. Yabancı sermayeli bü
yönetimine bağlı şimdiki Turizm-Iş, sürekli olarak kan 

örgütüyüz" demekle hiç bir grup, işçi sınıfının si
ekonomik, siyasal ve ideolojik mücadelede gösteril· 

emekçi kitlelerde yansıma bulması gerekli. Artan 
emekçinin partilileşmesi gerekli. Bu oluyor. Ancak tek başına 

olmayanların da artan ölçüde i'şçi 
şemşiyesi altına girmesi zorunlu. Bugünün somu
birincisinden daha önemli.  One;mi ölçüsünde de 

görünebil,
tabanında sosyal demokratlar, CHP'nin kayıtlı üye

arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyor. Di�K 'üst 
tabanında TiP'liler ile sosyal demokrat e:ğilimi taşıyan

artan ölçüde CHP'nin kayıtlı üyeleri, birlikte müca-
_ ' "\_ ' "\ ' : • ama kesinlikle sürpriz _ ' "\sürpriz _ ' "\görünmemeli. Nedeninin : Nedeninin : • Nedeninin • bir 

YO�OYOŞ'teki ya�ısında Metin Ç'ulhaoiıu 'ulhaoiıu ' el� aldı, 
ç i  .sınWındaki 
çllerin 

hareketin somutundaı kimin burjuvaziden yana 

Lenin'in sık sik sözünü �uiği "işçi.sınıf, içgüdüsü". 
ve işçi sınıfı içgüdüsü, sendika tabanında, i}yeri 
hareketin pratik önderliğinde hareket etmelerini 
öteden beri var olan bu gelişme Türkiye'de de 

başlıyor. fakat anti-kapitalist eğilimler, �ınıf içgüdüsü 
yerini tutmuyor. Bunun, siyasal sınıf b ilincine, 

dönüştürülmesi gerekiyor. Sosyalist �areketinetkinliğiyle ve 
son zamanların getirdiği gelişmeler içinde sosyalist 
Büyük burjuvazi için bir kazanım gibi görünen sos

yönetiminden uzaklaştırılması girişimleri bu açıdan aslında 
kaybı da beraberinde getiriyor. Parti imajı, sendika 

devrimcisiyiz" demekle, ilerici, devrimci ve üstelik de işçi 
devrimcisi olmak mümkün değiL. Işçi sınıf,.devrimcisi olabilmek için ön

sorumluluAunu duymak gerek. Her şeyden önce de 
duymak gerek. Bunu duyabilmek için de "işçi sınıfı 

dediklerine önce kendilerinin inanmaları zorunlu. 
hareketinin sorumluluAunu duymuyorlar. Sıkıştıkça 

bir bölüm "ilerici" "ilerici" her gün uluslararası ve ulusal 
unlar önemsizdir, hep kavga ederler, akılsızlar, 
bir nakarat tutturmuşlar, sürdÜrüyorlar. Her şey 

hareketin yaratıcı olmadığı tezi, yalancılıktan 
Ama sosyalist hareketten başka, Türkiye Işçi Par
göAüslemek gereğini duyan yok. Hakları da yok 

başka sjlahları kalmadı. Tüm jdeolojik tartışmayı unuttular. 
le birlikte bugün bjr bölümü goşizme dönüşen akımların da 
zamanların tartışmalarını ve devrimci pratiğini unuttular. Sanki 
tikle hjç ilgileri olmadı. Bir örnek: istanbul Boğaz Köprüsü'ne 
de tüm ilericilerin sürdürmüş oldukları kampanya 1960 
pratiğinde parlak ve değerlj bir yere sahip. Bugün MC 
"köprü yapmamıza karşı ç ıktılar, ikincjsinj yapacağız" diyor. 
şen akımlardan, sorumlu teknik odalardan ses yok. Aylar 
ses yok. Köprü konusunda bugün varılan aşamanınJaşamanınJaşamanın devrimci 
düğü tüm tezleri doğrulamasına karşın ses yok. Kimse ingiliz 
Boğaz'ın üzerine köprü kuramayacağını iddia etmedi. iddia 
oldu: Köprü, iki yakanın trafiğini birleştirmek için pahalı 
daha da arttırır. Giderek yeni köprüler kurmak zorunluluğu 
"köprü" tuzağı denir. Olayların gelişimi de Demirel'in söyledikleri 
tezleri bütünüyle doğruladı. Ses ve ilgi yok. Devrimcilik adına 
ma" yarışmaları açıp deprem kurbanlarının acılarına "katkı 
devrimci çareler bulmaktan başka yapılacak iş yok. Bekliyorlar. 
ler. 

"Yaşasın uluslararaSı işçi sınıfı ve dayanışması" sözü 
mez. Uluslararası işçi '5inıflna '5inıflna '5 karşı her türlü düşmanlığı bu 
çalışıyorlar. IGD giys11i goşistler, Şili Halkıyla Dayanışma 
kapatmayı "devrimcilik" �yar. Kimi devrimciler de Dayanışma ç i  Dayanışma ç i  .sınWındaki Dayanışma .sınWındaki "konser" olarak niteler. Çalan ve söyleyen sanatçının çllerin sanatçının çllerin siyasal ç i  siyasal ç i  .sınWındaki siyasal .sınWındaki 

çllerin siyasal çllerin ve söyleyerek verdiğini unutur. Kimileri de Halk Birliği'nin çllerin Birliği'nin çllerin 

MC Hükümeti'nin.Ankara havaalanındaki eylemlerıni görmezlikten 
tün bunların kaynağı' aynı: Sosy�lizme ve sosyalist harekete, 
duklarından daha uzak durmaları. ' 

Bunun da nedeni olmalı. Neden yine sosyalizmin biliminde. 
bilimi, felsefeyle başladı. Alman felsefesini efesini ef tersine çevirerek 
tarihinin sınıf mücadeleleri içi'nde gel işti. Ingiliz siyasal iktisadı 
ulaştı. üçünü birleştirdi. felsefeden hiçbir zaman kopmadı. 
maması, bütün bilimsel bulguların, dar alanının dışında geniş bir 
sahip olması anlamına geliyor. 

Bir örnek: "Emek, yalnızca, kendi karşıtını üreterek 
Marx, Grundrisse, sayfa 305, ingilizce}. Dar anlamda, ekonomik 
mayenin emek tarafından yaratıldığını, kapitalist toplumda 
mayeye dönüşen artık değer yaratarak verimli olabileceğini 
anlamda ise her verimli eylemin, kendi karşıtını yaratacağını 
gün Türkiye'de, ilericiliğin her alanın�a, yalnızca sosyalist 

,Iem yaratabiliyor. Bu' ilericiliğin ' ilericiliğin 
Bu' Bu yUzden tüm �erimsiz akıml�

yalnızca 
�

yalnızca 
r ı  karşısında 

fakat bu karşıtlığın uzun süreceği sanılmamal .. CHP, 
ki sol, adı üzerinde, bizim dışımızda" diyerek, kendi önüne 
yor. Haksız da değiL. Hem sermayeye güvence vermek, hem 
sola kepenk çekmernek bağdaşmaz. Çünkü CHP dışındaki 
ri si  de var. Sosyalist hareketin, kendi dışındaki sola karşı tutumu, 
nin tam tersi. Çünkil sosyalist hareketin dışında, daha geri akımlar 
list hareketin işlevlerinden biri de bunları ileriye çekmek. Bunları 
menin yolu da ideOlojik mücadeleden geçiyor. Bu açıdan bakıldığında 
küçük burjuva akımlarla 
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SERMAYENiN iKiz EYLEMi 
• •  • 

MAOCU MILLIYETCI 

KOMANDOLUK 

DEMIREL: Karanlığa giden yot ... 

Türkiye'deki kanlı cephe uygulaması 
20. ayını doldururkenı geçtiA'imiz son 
haftayı da, yönetiminin felsefesine uy
gun provakasyonlarla beslenen, kanlı te
rör ve baskın eylemleliyle süsledi.. 

Cephenin büyük ba:ıı, geçtiiıimiz Cu
ma günü Cumhurbaşkanı Fahri Koruıürk 
ile haftalık olaRan gö!'lişmesini yapmak 
üzere Çankaya köşk;:' - çıkarken, porfö
yünün buzluklarında yatan üç suçsuz in
sanın henüz kurumaya yüz tutan kanlan
nın kendisine saA'layaeağıru umduğu po
litik avantajları yan cebine indirerek çık· 
tı .. 

Kurulduğundan bu yana 600 gün bo
yunca, orialama altı günde bir insan ka
nına malolan en gerici ve insanlık dışı iç 
ve dış ekonorrjk ve siyasal sömürü tez
gahlarından besJenen cephe yönetimi, en 
çirkin, en beylik yöntemlerle gene "ola
Ranüstü" hal ve koşulları aralama çabası
na düştü ... 

MC yönetiminin bu alanda giriştili 
çabalar yeni deRi i. Bir oranda yeni olan, 
genelde emperyalist sistemin yanıbaşın
da yerini aJan Mao'culuRun, özelde de, 
faşizm heveslisi yönetimlere, hazırladıRı 
provokaayonlarla güç "Ye destek katması. 

Türkiye, Mao'cu akım ve çlRırtkanlı
Rın burjuva ideolojisinin "sol" delişmen· 
HAinden hız ve kuvvel kazandıRına bir 
kez daha tanık oldu geçtilimiz haftanın 
kanlı olaylanyla ... 

IKIz SAPKINLIK ... 

Birbirinden soRan zarıyla ayrılan ikiz 
sapkınlık, ilk kurbanını haflanın ikinci 
günü sabah saatlerinde ıstanbul'da Bo
Raz çevreyolunda devriye gezenbir tra
Cik polisi arabasının içinden seçerken, 
ikinci kurbanını da Cuma günü sababı 
Ankara'da Ziraat FakÜıtesi Önüne yana
,an bir minübüsün içinden seçti... 

ObjektiC olarak aynı temelden kay-
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naklanan ortak sapkınlık, kronolojik sıra 
itibariyle ve sahte bir ayırımla, sermaye 
güçleri taraf'ından titizlikle belli bir 
senkrona uRratllarak, etkili bir propa
g81lda silahı olarak namlu ya sürüldü; ba
sınıyla, radyo ve televizyonuyla, kamu
oyunun hassas ölçüleri nişan seçildi... 

suç MERKEZLERI 

Her ne kadar ısrarla piyon!ar üzerinde 
durulduysa da, olayların doRal kurgusu, 
gerçek suç merkezlerinin yeni sıçrama 
noktaları arama telaşını örtemedi... 

Makyajına biraz da "teessür" kanştı
ran suç merkezinin başı, cephenin bü
yük başı için geriye iki tedbir kalıyordu: 
Ya Sıkıyönetime yönelmek, ya da, üni
versit.elere el koymak .. 

Cephenin büyük başı gazetecilerle ko
nuşurken "bu şartlan biz hazırlıyor de
Aitiz" demeyi de ihmal etmiyordu. Ken
disini böyle savunma yapmaya yönelten 
neden elbette suçsuzlulu deRiidi. Ve 
ondan sonra da iRneyi malum plaRa ta
luyordu: 

"- Türkiye'de devlet vardır; devletin 
güçleri vardır!. .. " 

Gene paçası dolaşıyordu. Türkiye'de 
"devletin güçleri", "devlete yardımcı 
güçler" deyimlerinin ne gibi çalrışımlar 
yaptlAı mliniyordu. 

ıSTANBUL'DAN ANKARA'YA 

Trafik polis memuru Aydın Güler'in 
karanlık bir tezgahın önünde kurşun!a
narak öldürülmesinden üç gün sonra, An
kara Oniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf 
öRrencini Aynur Sertbudak, faküıte ö
nünde minübüs içindeyken poHs kord o
nunun 20-30 metre ilersinde, "devlete 
yardımcı güçler" tarafından kurşun yaA
murundan çıkan bir kurşunla can veri
yordu .. 

tki olay arasındaki kronolojik sıra 
baRlantısı, her ne kadar gerçek suç mer
kezlerinin yeni t.ırmanışlar yapmasına 
olanak veriyorduysa da, suçluluRun özü' 
nü de çıplaklaştınyordu. 

Faşist komando sürülerinin işgali al
tındaki fakülteye ancak toplu halde mi
nübüsle gelebilen ve bir ölçüde de polis 
kordonuna emanet olmaktan öte daya
nacak güvenceleri bulunmayan ilerici öR
rencilerin, Cuma günü sabahı polislerin 
gözü Önünde komandolar taralından 
yaylım ateşine tutulmalan raslantı mıy' 
dı?. 

"Milliyetçi" çocuklar, "aAabeyleri
n�" bir intikam armaRan ediyorlardı ... 

1stanbul'da trafik polis memuru Ay
dın Gül",r ile Ankara'da Aynur Sertbu· 
dak'ın kanına giren ikiz sapkınhAm 
arasında yer alan bir başka olay da, Si
yasal Bilgiler Fakültesi öRrencisi MusLa
fa HaJis Tezebay canını kaybediyordu. 

Evinde kalbinden vurulmuş olarak 
bulunmuştu Tezebay ... 

YEPYENI BIR MtzANSEN 

Bir bakıma, Cuma'nın gelişi Salı'dan 
belli olmuştu. 

Salı sabahı meydana gelen kanlı olay 
üzerine, sermaye basını son derece deli
şik bir miun&enin oluşturulmasına geç
mişti. 

Şimdiye kadar denenmemiş bir yön
tem uygulanıyordu. Polis memuru Ay
dın Güler'in ölüm haberi aJındıkt.an son
ra Milliyet ı;ı:uetesi polis memurunun 
evine bir, muhabir gönderiyor ve olay
dan habersiz eşiyle konuşuyordu .. 

Suçsuz bir insanın kanı üzerindf'ki 
sömürüye ek olarak eşi ile konuşuluyor 
ve babasını kaybedtln 16 aylık çocuRu 
bir polis memurun kuc_Rına verilerek 
(otoRra! çekiliyordu .. 

Gazete, "Polis aileleriyle ilıili" bir 

• 
SON OLAYLARıN, öNCEKI· 
LERDEN OLSA OLSA BIR FAR
Kı VAR. "MAO"CU KOMANDO
LUKLA "MILLlYETÇI"K,OMAN
DOLUCUNUN IKIZ KARDEŞLI
CININ SOMUT OLARAK GöZ
LER ÖNÜNf SERILIŞı'" 

MC YÖNETIMININ GIRIŞTıCı 
ÇABALAR YENI DECIL. BIR 
ORANDA YENI OLAN, GENEL
DE EMPERYALIST SISTEMIN 
YANıBAŞıNDA YERINI ALAN 
MAO'CULUCUN, ÖZELDE DE, 
FAŞIZM HEVESLISI YÖNETIM· 
LERE, HAZıRLADıCI PROVO· 
KASYONLARLA GOÇ VE DES· 
TEK KATMASı... 

• 
yazı serisi hazırlıyordu! .. 

Eşinin ölümünden habersiz genç 
kadının güleç Cotolranan çekilip, bir de 
haberi öRrendikten sonraki durumu ya
zılsa okuyucular kimbilir olaydan nasıl 
etkilenirlerdi? ... 

Mizansen ilk göründüRü kadarki gibi 
salt bir gazetecilik yaklaşımından kay
naklanmıyordu elbette. Amaç, olayı en 

AynurSertbudok 

yot ... 
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naklanan ortak sapkınlık, kronolojik sıra 
itibariyle ve sahte bir ayırımla, sermaye 
güçleri taraf'ından titizlikle belli bir 
senkrona uRratllarak, etkili bir propa
g81lda silahı olarak namlu ya sürüldü; ba
sınıyla, radyo ve televizyonuyla, kamu
oyunun hassas ölçüleri nişan seçildi... 

suç MERKEZLERI 

Her ne kadar ısrarla piyon!ar üzerinde 
durulduysa da, olayların doRal kurgusu, 
gerçek suç merkezlerinin yeni sıçrama 
noktaları arama telaşını örtemedi... 

Makyajına biraz da "teessür" kanştı
ran suç merkezinin başı, cephenin bü
yük başı için geriye iki tedbir kalıyordu: 
Ya Sıkıyönetime yönelmek, ya da, üni
versit.elere el koymak .. .. 

Cephenin büyük başı gazetecilerle ko
nuşurken "bu şartlan biz hazırlıyor de
Aitiz" demeyi de ihmal etmiyordu. Ken
disini böyle savunma yapmaya yönelten 
neden elbette suçsuzlulu deRiidi. Ve 
ondan sonra da iRneyi malum plaRa ta
luyordu: 

"- Türkiye'de devlet vardır; devletin 
güçleri vardır!. .. " 

Gene paçası dolaşıyordu. Türkiye'de 
"devletin güçleri", "devlete yardımcı 
güçler" deyimlerinin ne gibi çalrışımlar 
yaptlAı mliniyordu. 

ıSTANBUL'DAN ANKARA'YA 

Trafik polis memuru Aydın Güler'in 
karanlık bir tezgahın önünde kurşun!a
narak öldürülmesinden üç gün sonra, An

tki olay arasındaki kronolojik sıra 
baRlantısı, her ne kadar gerçek suç mer
kezlerinin yeni t.ırmanışlar yapmasına 
olanak veriyorduysa da, suçluluRun özü' 
nü de çıplaklaştınyordu. 

Faşist komando sürülerinin işgali al
tındaki fakülteye ancak toplu halde mi
nübüsle gelebilen ve bir ölçüde de polis 
kordonuna emanet olmaktan öte daya
nacak güvenceleri bulunmayan ilerici öR
rencilerin, Cuma günü sabahı polislerin 
gözü Önünde komandolar taralından 
yaylım ateşine tutulmalan raslantı mıy' 
dı?. dı?. 

"Milliyetçi" çocuklar, "aAabeyleri
n�" bir intikam armaRan ediyorlardı ... 

1stanbul'da trafik polis memuru Ay
dın Gül",r ile Ankara'da Aynur Sertbu· 
dak'ın kanına giren ikiz sapkınhAm 
arasında yer alan bir başka olay da, Si
yasal Bilgiler Fakültesi öRrencisi MusLa
fa HaJis Tezebay canını kaybediyordu. 

Evinde kalbinden vurulmuş olarak 
bulunmuştu Tezebay ... 

YEPYENI BIR MtzANSEN 

Bir bakıma, Cuma'nın gelişi Salı'dan 
belli olmuştu. 

Salı sabahı meydana gelen kanlı olay 
üzerine, sermaye basını son derece deli
şik bir miun&enin oluşturulmasına geç
mişti. 

Şimdiye kadar denenmemiş bir yön
tem uygulanıyordu. Polis memuru AyAy
dın Güler'in ölüm haberi aJındıkt.an sonson
ra Milliyet ı;ı:uetesi polis memurunun memurunun 
evine bir, muhabir göndergönderigönder yor ve olay

ÇABALAR 
ORANDA 
DE EMPERYALIST 
YANıBAŞıNDA 
MAO'CULUCUN, 
FAŞIZM 
LERE, HAZı
KASYONLARLA 
TEK KATMASı... 

yazı serisi hazırlıyordu! 
Eşinin 

kadının güleç 
haberi öRrendikten 
zılsa okuyucular 
etkilenirlerdi? 

Mizansen 
salt bir gazetecilik 
naklanmıyordu 



kontraslı çizgilerle duyurmak ve politik 
zemine ısennekti .... 

Olayla ilgili bir de başyazı yuılıp, 
aapkınlılın kiri, sosyalist harekete bulaş
tınlamaz mıydı? ... 

Ustalıklı ifadelerin tuşlan üzerinde 
pannak ııezdirilerek bu da yapıldı. .. 

"Durum"cu için bu gibi "durum"lar 
kaçırılacak cinsten şeylerden miydi? .. 

BabIA1i'nin irisi ise en azından üç 
günlük malzeme çıkanyordu. 

Gerisi Ankara'ya kalıyordu ... 

HACI'NIN HACı.. 

Bu arada, Perşembe gecesi Tele
vizyonda "Güne Bakı," programını iz
leyen1er içinde buı tahminlere girişen
ler de olmuştu. 

Cephe ortaklılınm dört yili numa
ralw, beni ziyaret bem ticaret, hem de 
mazide kaıan biri potitik vurgunculuk 
yöntemi adına "siyaset" yapmak için 
gittiRi Hicaz'dan dönmüş ve ekrana gelip 
çöreklenmişli. 

Kendileri, Van depremine ve polis 
memurunun öldürülüşüne çok üzülmüş
lerdi!... 

T\irldye'de son 20 aydır döndürilen 
dolaplan tanık milyonlarca seyirci ara: 
sında, gelişmelerin izleyeceRi yönü yak· 
laşık ölçülerde tahmin eden1er az delil
di .. _. 

Son olaylann, öncekilerden olsa olsa 
bir farkı vardı, o da, "Mao"cu komando
lukla "milliyetçi" komandoluRun ikiz 
kardelililinin somut olarak gözler önüne 
serilişiydi. .. 

TRT'cıışGALCILER EYLEMDE 

Ankara'nın kirli havasına yeni kitler 

eklenmeye çaıışılırken. TRT'de olup bi
tenler uzun süredir sessizlik duvan önün
de gelişiyor. 

CHP'nin işgalci Karalaş hakkındaki 
delilleri, Seçim Kurulunca aylardan beri 
inceleniyor. Ama bu arada işgalci Kara
taş'ın yasa dışı eylemleri de ısürliyor. Gö· 
rünüşe göre, Seçim Kurulu yıllar sürecek 
bir araştırmanın rehavetine koşulmuş
ken, Karataş yönetimi durumdan pek 
memnun. Böylelikle Seçim Kurulu şem
siyesi altında yasa1an çiAnemek daha ra
hat oluyor. 

Yeni kıyım listeleri, sürgün listeleri 
TRT'de kulaktan kulaita yayılıyor. 

Aklına eseni yazılı emir haline getiren 
TV dairesi Başkanı Fahrettin ışıkçı son 
olarak prodüktörlerin yasıi1ara aykın e
mirlere uymamalan üzerine, sesçi, ka
mereman, stüdyo şefi, yayın şefi ve idari 
görevlilere, program yapabilecekleri em
rini verdi. 18 Kaaım 1976 gün ve 097-1-
7/679 sayılı yazılı emil'le program yap
ma yetkileri olmayan personele bütçe 
formlarına imza atma yetkisi de verildi. 

TRT yöneticileri bir yandan da MiI
letvekillilinin peşini kovalıyorlu. Şa
ban Karataş, Konya'dan AP adayı olma 
hazırlıklarına hız verirken, Genel Müdür
lük Denetim Müdürü Ali Yörük adındaki 
kişi de AP'den Afyon adayı olma peşin
de ... 

Haber Merkezinin başındaki eski AP 
milletvekili Hami Tezkan ise yerinden 
memnun görünüyor. Normal koşullarda 
TRT önünde dolaşamayacak kadar işten 
babersiz bir yı itın cephe artıitı unsurun 
bütün umudu, yerlerini sallarnlaştıracak 
koşullann T\irkiye'de zuhuru ... 

Karanlık avetlan, sadece cephe önün
de deitil, işgale ui1:ramış tüm devlet ay
gıtında cirit atıyor_ .. 

Tezkan - Karataş - Işıkçı: Işgalci TMO ... 

BABIALI'OE OOGAL AFET!.. 
• Haldun Simavi, Kemal Bisalman'ın işine son verdi! 

Geçtiğimiz haftanın başında bu haber Babiali'de bomba gibi patlayınca 
herkes .şaşırdı. Şimdiye kadar yüzlerce soIcu yazar, çizeljpzetecinin kolaylık
� ve bir kuruş tazmiNlt ödemeden işine son veren Kemal Bisalman, nasıl olur 
da bir işten kovulabilirdi? Hele hele şimdiye kadar kendisini korumuş, sırtını 
srnzl:ımış ve her zor anında onun elinden tutmuş GüNlydın patronu Haldun 

·Simavi'nin ı bunu yapması akıl alacak bir iş deiildi. Fakat Babıili'de dost
luklardan önce kir önemli olduğu için bir süredir tiraj kaybeden ve başaşağı 
Jiden "Ayrıntılı Haber" gazetesi Simavi tarafından iki milyon liraya Babiali'
nin bir dile.- büyük patronu Kemal Uzan'a bir gün içinde satıldı. 

Haldun Simavi, Bisalman'ı, öylesine olup bittiye getirdi ki, gazetesi sa
talımn Bisalman, satıŞ işlemıerinin yapıldığı odaya alıomadı. Veb Ofset Mü
essese MÜCIirii Kemal KJnaCl, olay Çıkar gerekçesi ile Kemal Uzan'ı bir başka 
oday.ı çalardı. Bis.ıJman ise satıŞı, işlemler yapıldıktan sonra öğrenebildi. 

Bilindiği gibi Aynntılı Haber Gazetesi kapatılan "Gün" gazetesinin ye
rine bundan bir buçuk yıl önce Veb Ofset tarafından çıkartılmaya başlanmış
tı. Gazete bir "ciddi liberal gazete" olma savı ile piyasaya ÇıkmıŞ, fakat daha 
ikinci gü..-ı 12 Mart'ıo işkenceci başlarından Faik Türün'ü öven bir yayın ya
parak tüm pnsını yitirmişti. Gazete daha sonra harcanan dört milyon liraya 
raimen okuyucu bulam.J.dl ve sonunda geçtiğimiz itkbaharda Yeni Ortam Ga
zetesini 4 milyon liraya satan Kemal Bisalman'a verildi. Bisalman bu gazeteye 
YüZde 36 oranda ortak olmuş,gerisini Haldun Simavi karşılamıştı. 

Bisalman kendisinin ne denli "büyük" bir gazeteci olduğunu kanıtlamak 
için kolian sıvadı ve kendi deyişi ile "Aktliel liberal" bir gazete yapmanı� ha
zlrhklarına &irişti. Geçtiğimiz Ekim'de büyük bir kampanya ile yeniden piya
saya verilen hem de Veb Ofsetin çok satan gazetelerinden "Saklambaç"ı da 
ilave olarak yanına alan bu gazeteye okuyucuların cevabı çok sert oldu. Ilk 
hafa.lar "Sülambaç"ın okuyucuları sayesinde 150 bin satar görünen "Ayrın
tılı" yıldırım hızıyla tır.ıj kaybetmeye başladı. 

Bir gazete kazanacağım derken iki gazete kaybedeceğini anlayan Sima
vi, Saklambaç'ı çekince Ayrıntılı'nın batışı hızlandı. Zaten ne zamandır Ay
rıntılı'nın kapatılmasını isteyen Simavi'nin beklediği an geçtiğimiz pazartesi 
geldi ve bir emrivaki ile gazetenin satıŞı gerçekleştirildi. Bisalman'a bu 
satıştan elde edilen iki milyonun yüzde 36'sı verilerek kapı dışına bırakıldı. 

Kuşkusuz kapı dışına bırakılan yalnızca Bisalman olsa iyiydi. VılIar yılı 
"sol" satarak ve ucuz solcu emeği sömürerek milyonlar kazanan eski Veni Or· 
tam patronu kendisiyle birlikte yüz kadar basın emekçisini de işsiz bıraktı. Iş
ten çıkarılanlar işlenmiş paralarını almak için Veb Ofset'e başvurduklarında 

"Biz artık bu gazetenin sahibi değitiz" diye karşılık aldılar_ TGS ise bu denfi 
büyük bir kıyım olayından sonra tıpkı daha önce "Günaydın" ve "PoUtib"da· 
ki kıyımlarda olduğu gibi susmayı tercih etti ... 

"POLITIKA" PATRONLARı NE ALEMDE? 

Işçilerden kesilen aidadardan oluşan 7 milyon lirayı CHP'nin isteii 
doğrultusunda harcamayı göze aiorak Poliıika pzele5ini salın .ı.n DISK üst 
yönetimi sıkışık durumda .. _ 

DISK UsI yönetiminin, Kemal Türkler'In yurt dı,ından gelmesi ile POLI· 
TlKA yönetim kurulu olar.k yapııjıloplanııda bazı pülÜzlü duruml.nn orta· 
ya çıktığı anlaşıldı. Bazı dISK danışmanlanmn, sendikacılann işveren oWnt
yacaklarına ili ,kin gölÜ, bildirmeleri üzerine kar.J kar.J ciiJÜnmeye' bqı.yon 
Kemal TUrkler, Rıza Gü_en, Mehmeı Karııcı ye Celal KUçük'ten oluşan Poli· 
ıika patron ekibi, belki de önümüzdeki ipinlerde patron olarak görilnmemek 
için gazeteyi sendibları adına aldıklannı açıklayacaklır. 

Politika'nın yeni patronlarının geçdğimiz hafta başında y�ttlı toplan
t.da, yeni mali yükler getirecek kararların alındılı öğrenildi. Gazete'nin yeni 
binaya taşınması, yeni dizgi ve �i makinalarının alınıNSına iw"ar verilmesi. 
DISK üst yönetiminin bu pzeteden çok şeyler bekledilini gösteriyor! 

Politika gazetesinin DISK üst yönetimi tarafından satın alınmasının üze
rinden LS gün kadar geçti!i halde konu hali tazeliiini ve önemini koruyor. 
Bu konuda, öğrenilen en son �ey ise gazetenin ne pahasına oluna olsun satın 
alınması için CHP Genel Başkanı Ecevit'in sattş işlemlerinden bir süre önce 
basından gizlenen bir yıldırım Istanbul ziyareti yapıp Kemal Türkler ile göriiş
mesi oldu. Bu görüşmede nelerin konuşulduğu bilinmiyor ama." bir süre sonra 
7 milyon lira harcanıp gazetenin satın alınmasllCHp.olsK üst yönetimi amı,.. 
daki sıkı ilişkileri kanıtlıyor ... 

BABIALI'DEKI SANCI... 

Babiali'de görundüğü kadarıyla bUyük bir kaos hüküm sürüyor. Politika 
Gazetesinin CHP-olsK üst yönetimi tarafından ele geçirilip susturulması, 
Ayrıntılı Haber'in Milliyetçi Cepheye, özellikle Demirel'e çok yakın olan Ke
mal Uzan'a satılması ve bu arada Vatan Gazetesinin MHP elilimli Murat Bay
rak tarafından satın alınmak istendiği $Öylentilerinin yaygınlillması, Babiali'de 
seçim öncesi bir şeylerin dönmekte olduğunu gösteriyor. Sermaye bir yandan 
gazetelerin belirli ellerde tröstleşme.sini SJ.ğlarken, Sijhkh yayın yapın, ya da 
demokrat bir tutum izleyen yayın organlarına brşı ilan, baskı, daiıtım ola
naklarını kullanarak yıldırma politikası izliyor. 
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memnun görünüyor. Normal koşullarda 
TRT önünde dolaşamayacak kadar işten 
babersiz bir yı itın yı itın yı cephe artıitı unsurun 
bütün umudu, yerlerini sallarnlaştıracak 
koşullann T\irkiye'de zuhuru ... 

Karanlık avetlan, sadece cephe önün
de deitil, işgale ui1:ramış tüm devlet ay
gıtında cirit atıyor_ .. 

Tezkan - Karataş - Işıkçı: Işgalci TMO ... TMO ... TMO 

BABIALI'OE OOGAL AFET!.. 
Kemal Bisalman'ın işine son verdi! 

haftanın başında bu haber Babiali'de bomba gibi patlayınca 
kadar yüzlerce soIcu yazar, çizeljpzetecinin kolaylık

tazmiNlt ödemeden işine son veren Kemal Bisalman, nasıl olur 
kovulabilirdi? Hele hele şimdiye kadar kendisini korumuş, sırtını 

anında onun elinden tutmuş GüNlydın patronu Haldun 
yapması akıl alacak bir iş deiildi. Fakat Babıili'de dost

önemli olduğu için bir süredir tiraj kaybeden ve başaşağı 
Haber" gazetesi Simavi tarafından iki milyon liraya Babiali'

patronu Kemal Uzan'a bir gün içinde satıldı. 

Bisalman'ı, öylesine olup bittiye getirdi ki, gazetesi sa
işlemıerinin yapıldığı odaya alıomadı. Veb Ofset Mü

KJnaCl, olay Çıkar gerekçesi ile Kemal Uzan'ı bir başka 
çalardı. Bis.ıJman ise satıŞı, işlemler yapıldıktan sonra öğrenebildi. 

Aynntılı Haber Gazetesi kapatılan "Gün" gazetesinin ye
yıl önce Veb Ofset tarafından çıkartılmaya başlanmış

liberal gazete" olma savı ile piyasaya ÇıkmıŞ, fakat daha 
işkenceci başlarından Faik Türün'ü öven bir yayın ya

yitirmişti. Gazete daha sonra harcanan dört milyon liraya 
bulam.J.dl ve sonunda geçtiğimiz itkbaharda Yeni Ortam Ga

satan Kemal Bisalman'a verildi. Bisalman bu gazeteye 
olmuş,gerisini Haldun Simavi karşılamıştı. 

kendisinin ne denli "büyük" bir gazeteci olduğunu kanıtlamak 
kendi deyişi ile "Aktliel liberal" bir gazete yapmanı� 

olduğunu 
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olduğunu 
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Geçtiğimiz Ekim'de büyük bir kampanya ile yeniden piya
Veb Ofsetin çok satan gazetelerinden "Saklambaç"ı da 

alan bu gazeteye okuyucuların cevabı çok sert oldu. Ilk 
"Sülambaç"ın okuyucuları sayesinde 150 bin satar görünen "Ayrın

tır.ıj kaybetmeye başladı. 
kazanacağım derken iki gazete kaybedeceğini anlayan Sima
çekince Ayrıntılı'nın batışı hızlandı. Zaten ne zamandır Ay

isteyen Simavi'nin beklediği an geçtiğimiz pazartesi 
ile gazetenin satıŞı gerçekleştirildi. Bisalman'a bu 

"Biz artık bu gazetenin sahibi değitiz" diye karşılık aldılar_ 
büyük bir kıyım olayından sonra tıpkı daha önce "Günaydın" 
ki kıyımlarda olduğu gibi susmayı tercih etti ... 

"POLITIKA" PATRONLARı NE ALEMDE? 

Işçilerden kesilen aidadardan oluşan 7 milyon 
doğrultusunda harcamayı göze aiorak Poliıika pzele5ini 
yönetimi sıkışık durumda .. _ 

DISK UsI yönetiminin, Kemal Türkler'In yurt dı,ından 
TlKA yönetim kurulu olar.k yapııjıloplanııda bazı pülÜzlü 
ya çıktığı anlaşıldı. Bazı dISK danışmanlanmn, sendikacılann 
yacaklarına ili ,kin gölÜ, bildirmeleri üzerine kar.J kar.J 
Kemal TUrkler, Rıza Gü_en, Mehmeı Karııcı ye Celal KUçük'ten 
ıika patron ekibi, belki de önümüzdeki ipinlerde patron 
için gazeteyi sendibları adına aldıklannı açıklayacaklır. 

Politika'nın yeni patronlarının geçdğimiz hafta başında 
t.da, yeni mali yükler getirecek kararların alındılı öğrenildi. 
binaya taşınması, yeni dizgi ve �i makinalarının alınıNSına 
DISK üst yönetiminin bu pzeteden çok şeyler bekledilini 

Politika gazetesinin DISK üst yönetimi tarafından 
rinden LS gün kadar geçti!i halde konu hali tazeliiini 
Bu konuda, öğrenilen en son �ey ise gazetenin ne pahasına 
alınması için CHP Genel Başkanı Ecevit'in sattş işlemlerinden 
basından gizlenen bir yıldırım Istanbul ziyareti yapıp Kemal 
mesi oldu. Bu görüşmede nelerin konuşulduğu bilinmiyor 
7 milyon lira harcanıp gazetenin satın alınmasllCHp.olsK 
daki sıkı ilişkileri kanıtlıyor ... 

BABIALI'DEKI SANCI... 

Babiali'de görundüğü kadarıyla bUyük bir kaos hüküm 
Gazetesinin CHP-olsK üst yönetimi tarafından ele geçirilip 
Ayrıntılı Haber'in Milliyetçi Cepheye, özellikle Demirel'e 
mal Uzan'a satılması ve bu arada Vatan Gazetesinin MHP 



• 
Yıl 1973. Araıık ayının son günleri. 

Maden-Iş Sendikasınm Bursa Bölge 
Temsilcisi eski bir subay. Adı, Nevzat 
Erdem. Sendikanın 1969 yılında başla· 
tılan örgüUenme çalışmalan devam edi
yor. Hiç bir sonuç aJınamıyor. MAY
SAN işyeri yeni kurulmuş. 70 işçi çalı
şıyor. Bu işçilerin 59 tanesi Maden-Iş' 
e üye olmuşlar. Ancak, Bölge temsil
cisi yetki nasıl alınır bilmiyor. Çünkü 
sendikacılık yapması için gönderiIme
miş. "Dst düzeyde ilişkiler kurmak" 
için görevlendirilmiş. Daha önce de bir 
çok kişi görevlendiriimiştı. Ahmet Ko
şan, Ahmet Kımak, ısmail Sı�ın, Mu
rathan Bedel, Rafet Bayraktar ve Kema
lettin ünlü. Bunlar da sonuç aıama
mışlardı. Bunların içinden Rafet Bay
raktar CHP Mudanya Belediye Meclisi 

Bursa Işçileri DISK Için Can Verdiler 

üyesi. örgütlenme esnasında karşı sendi
kanın yöneticileri Maden.tş 'i fiilen bastı
gında Rafet Bayraktar Bölge Temsilcisi. 
Sendika bası1dl�ında Rafet Bayraktar dı
şarda. Içeriye girip rehin durumuna düş
müş arkadaşlanna yardımcı olaca�ı yer
de solugu Mudanya'da aııyor. Sendika
nın şoförünün hiç bir şeyden haberi 
yok. Bölge Temsilcisini Mudanya'da 
evine bu-aktıktan sonra, Bölge Temsilci
sinden şu talimatı alıyor: "Ben sana söy
lemeyi unuttum. Sendikayı basmışlardı. 
Sen hemen Bursa'ya dön, karakola ha
ber ver." Bu sözlerin sahibi Rafet Bay
raktar. CHP Mudanya Belediye Meclisi 
üyesi. Ya sendikayı basanlar kim? Bursa 
Meta1-tş Sendikasının Bursa Şubesi YÖ
netim Kurulu üyeleri. Başkanlan da şim
diki DISK'e ba�1ı yeraltı işkolunda faali
yet gösteren Ça�daş Maden-tş sendikası
nın Genel Başkanı ısmet Cantekin. Sen
dikanın ba�lı oldugu Federasyonun Ge
nel sekreteri de Fehmi Işıklar. Şimdi 
DISK Yürütme Kurulu üyesi. 

MADEN-IŞ GENEL MERKEZI 
BURSA'Y A EL ATıYOR 

Yetki nasıl aıındıgını bilmeyen subay 
eskisi, Genel Merkezden bu işlerden an
layan bir uzman istiyor. Genel Merkez 
bu işle, örgütlenme dairesi uzmanı Selim 
Mahmuto�lunu görevlendiriyor. Aynı 
anda, Genel Merkezinde kurulu örgüt
lenme kurulunu da TOFAŞ ve RENA
ULT örgütlenmesi için Bursa'ya gönde
riyor. Bugün DISK Başkanlar Kurulu 
üyesi olan ısmet Cantekin'in sahte kayıt 
yapması üzerine (bu konuda mahkeme 
karan vardır) MAiSAN işyerinde yetki 
işlemi son 3 aya yakın bir süre sürüyor. 
Ancak, yetki işçilerin kararlı davranış' 
ları sonucu alınıyor. B<fylece Maden-tş 
in Bursa içinde ilk sözleşmesi yapılıyor. 
Bölge Temsilcisi Selim Mahmuto�lu. 
Bursa'da örgütlenme kurulunun 5 üyesi
nden bir kişi kaJmış: Cengiz Turan. O da 
5 ay sonra Bursa'dan alınıp Samsun'a 
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BURSN DA SON SOZU 
gönderiliyor. Bursa örgütlenmesi Selim 
Mahmuto�lu ile şoför Yakup Demirbaş' 
a bırakılıyor. 

FEHMI IŞIKLAR VE ÇA(;DAŞ 
METAL-IŞ 

Metal-Iş Federasyonu daAıhp, ÇaA
daş Metaı-Iş Sendikası kuruldu�unda, 
Fehmi Işıklar'ın bu sendikanın Genel 

Başkanı oldugu biliniyor. Bu yeni sen
dikanın ayakta durmasını saglayan tek 
böıge Bursa_ Bursa'nın dışında aidat aJ
dıgı üyesi yok denecek kadar az. Bu ne
denle Genel Başkan Bursa'ya bir kuman
dan edasıyla yerleşip Maden-lş'in örgüt
lepmesini engellemek için kendi kendini 
görevlendiriyor. Maden-İş Sendikasına 
karşı her türlü yalan tezvirata başvuru
yor. Bir yandan Maden-tş yöneticileri .... 
" tatlı su sosyalistleri" olarak tanımhy' 
Di�er yandan da Maden- lş'in örgütlen
mesini üstlenenler için kendi avenelerine 
"Çekin tabancayı vurun. Her gün bir 
yevmiye evinize, bir yevmiye de hapis

haneye gönderecegim" diyor. Aslında bu 
sözlerinde bu sendika yöneticileri sami· 
midirler. Çünkü daha önce Maden-Iş 
organizatörü Mehmet Demirciyi sokak 
ortasında kurşunlayan, fakat hedefe isa
bet ettiremeyen bu sendikanın "Kör Fe
rit" lakabıyla maruf organizatörü, bu 
olayla ilgili 8 ay yattıgında evine ve ken· 
disine bakılmıştır. 

Fehmi Işıklann bütün çabaJanna ra;; 
men Maden-Iş'in Bursa örgütlenmesi hız
la yayılıyor. Bu arada yapılan Maden·lş 
Merkez Genel Kurulun'da seçilen yeni 
Yürütme Kurulu üyeleri de önemli ölçü
de Bursa'ya destek oluyorlar. 

ÇA(;DAŞ METAL-IŞ ÇöKOYOR 

Uzun yıllar sanayi bölgesindeki işçi 
hareketlerine kapalı tutulan, 12 Mart gi
bi bir dönemde dahi sıkıyönetim uygula
nan iller arasına alınmayan bu sanayi 
bölgesi (geçmişte çok büyük bir lokavl 
uygulamasına maruz kalmasına ra�men) 
artık kıpırdarnaya, ülkede gelişen işçi 
sınıfı hareketinde önemli rol oynamaya 
başlamıştı. Bir de buna referandum için 
kitleler halinde yapılan eylemler eklenir
se, artık Çagdaş Metal-Iş sendikasının 
bu bölgede yaşama hakkı kaImamıştl. 
Reterandum hakkı elde edildi. Sonuçlan 
malum. ÇaAdlllj Metal·lş 'in 6000 üyesin
den 5000'i Maden-Iş sananna geçti. _ 

MADEN-Iş'IN BURSA'DA 
ILK KONGRESI 

Yıl 1975. Aralık ayının 24 'ü. Maden
Iş sendikasının 13. Bölge Temsilcili�i
nin ilk konseyi yapılıyor. Bugüne kadar 
yapılmamıştı. Çünkü üye yoklu. Bugün 
ise aidat ödeyen üye sayısı 6000 civann
da. Bölge temsilciligine tek aday, Selim 
Mahmutogıu. Karşı aday yok ama 
muhalefet yapan küçük bir grup yar. 
Muhalefet grubunun başı, eski Bölge 
Temsilcisi Rafet Bayraktar. Rafet Bay
raktar Selim Mahmutoglu'na karşı. Çün
kü Selim Mahmuto�lu Tİp üyesi. Kon
seyde söz aııp sık sık bunu vurguluyor. 
Seçimler yapılıyor. Selim Mahmuto�lu 
ilk turda seçilmek için gerekli üçte iki 
oyu alıp Bölge. Temsilcisi seçiliyor. Se
çiliyor ama: oyun bundan sonra başlı
yor. 

ÇACDAŞ METAL IŞ'IN MADEN IŞ'E 
ILTIHAKI 

Ça�daş Meta1.lş sendikasının Bursa'· 
daki üyelerinin büyük bir bölümünün 
Maden-Iş 'e geçmesi, bu sendikayı büyük 
bir maddi bunaJıma sokmuş, toplanan 
aidat1ar ile günlük sendikal işlerin takibi 
bir yana, çaııştırdıgı personelin sigorta 
primlerini yatıramaz duruma gelinniş
tir. İşte bu şartlarda bulunan bir sendika
nın Maden-tş'e katılmaktan başka çaresi 
kalamazdı. Çünkü Türk-İş 'e dönemezdi. 
Çünkü işçi zaten oradan gelmişti. Thrk
lş'in ne oldugunu biliyordu, BagımslZ 
kalmaya devam edemezdi, çünkü işçi 
Maden-tş 'e geliyordu. Aynca, önemli 
mali sorun vardı. Hem dogru, hem de 
tek yol olan Maden-İş'e iltihak mecburi 
idi, bu gerçekleştirildi. Ancak burada ö
nemli olan bir nokta da, en zayıf olduk
Ian yerde, gijçlüymüş gibi "hava basıp", 
biraz da nazlanıp yenilginin verdi�i ezik-

Seydişehir dönüşünden tam bir saat 
sonra Selim Mahmutoglu'na bir yıldınm 
Lelgraf geldi. Istanbul Beşiktaş'tan. Is
tanbulLeventi '  Ile de bir yıldınm telgraf 
çekildi. Oy""Sa ki, Beşiktaş'tan Levent'e 
teJefon temek de mümkün oldue,u gibi, 
biraz mübaıagaıı söylersek, )uksek sesle 
bagırılsa da haber iletilirdi. Telgranar da 
Bursa 13. Bolge 'Nn1!ilcisi Selim Mah
mutogıu ile merkezP'Levent'te bulunan 
6. Bölge Temsilcisi Hikmet Aslan Genel 
Merkeze çae,ınlıyordu. _Her iki· telgrafı 
aıan ilgililer, belirtilen günde sendika ge
nel merkezine geldiler. Ve hemen elleri· 
ne Karabük örgüUenmesi ile ilgili görev
lendirildiklerine dair yazı verildi. Selim 
Mahmutogıu Genel Başkan Kemaı Thrk
ler ile görüşerek Seydişehir'den yeni gel
digini, �ölgesinde işlerinin bir hayli 
biriktigini, biriken işler şimdi haıledil
mez ise, bu işlerin ilerde çözümlenerni· 
yecek duruma gelebilecegini, önce şifahi 
olarak, sonra da yazılı olarak bildirerek 
Karabük'e gidemeyecegini bildirip Bur
sa'ya, Bölgesinin başına döndü. Aradan 
bir hafta geçmeden bu defa telgraf yeri
ne telefon ile Genel Merkeze çagınldı. 
Aynı görev yeniden verildi. Selim 
Mahmutogıu örgüt disiplinini ve örgüt 
içi hiyera.r&iyi dikkate alarak Hikmet 
Aslan ile birlikte Karabük'e gitti. 30 gün 
kaldı. Selim Mahmutoglunun bu göreve 
gönderilmesinin nedeni Ttp'li olması, 
Hikmet Aslan'ın ise YüRüYüŞ dergisi
ne demeç vennesi idi. Bu, bir nevi uzak
laştıırr.a cezası idi. Çünkü Karabük'te 
sendikanın teşkilatı olmadıgı gibi, o ta· 
rihte Karabük işçilerinin üyesi olduklan 
sendika toplu sözleşme müzakerelerini 
sürdünnekte idi. Böyle bir ortamda ör
gütlenmeyi bir yana bırak, kadro Çaıış
ması ·yapmak bile olanaksızdır. Kaıdı ki, 
kimin yerinde, nerede yapılacaktı bu ça· 
lışmalar. 14.000 kişinin ÇallŞtıgl fabrika 
her halde kahvehanede örgijtlenemezdi. 

BUnlQ Işçileri Burjuuazinin Oyunlarına Teslim Olmayacak 

li�i bu şekilde atıp, tatmin olmak. Bu 
yer de Bursa. Söylenen de şu: "Biz size 
iltihak etmeye hazınz, ama sizin Bölge 
Temsilciniz TtP'Ii. Bizim için önemli de· 
�il ama üyelerimiz buna razı olmuyor," 

Maden-Iş sendikasının yöneticilerinin 
bu sözlere verdikleri cevabı biz şimdilik 
yazmayacagız. Çünkü işçi sınıfının Ma
deni eşya işkolundaki birli�inin Maden
Iş sendikasında gerçekleşmesinden ya· 
nayız_ 

SEYDIŞEHIR VE KARABUK 

Ça�daş Metal Iş Sendikasının Maden
lş'e Genel Kurul kararı ile iltihak etme
sinden sonra, sendika binalarının birleş
tirilmesine geçildi. Bu iki sendikanın 
Bursa şubeleri birleştiri1irken' bu birleş
meden iki gün Selim Mahmuto�lu 
Seydişehir'e gönderildi. Bu görevde art 
niyel oldultunu iddia etmiyoruz. Ancak 

Karabük dönüşü Selim Mahmutogıu 
gene uzun süre çaIıştınlmadl bölgesinde. 
Bir Temmuz ayı başlangıcı tekrar tele
fon ile Genel Merkeze çagınldı. Bu kez 
bir Yürütme Kurulu üyesi tarafından 
Bölge Temsilcilieinin kaıdınldıgı kendi
sine şifahi olarak söylendi. Selim Mah
muto�lu. seçimle göreve geldi�ini, yazılı 
bir karar olmadan görevi bırakmıyaca�ı
nı söyleyerek tekrar bölgesine döndü. 
Bunların dışında, iki gün sonra (5 
Temmuz 1976) Bursadaki sendika bir;ıa· 
sının önünde MHP'nin açık hava toplan
tısı yapaeaeını, böyle bir günde mutla
ka bölgesinin başında bulunması gerekti· 
�ini sözlerine Hlaveı eLli. 

Aladan bir hayli zaman geçmesine 
ra�men görevi teslim almaya gelen olma
dıgı gi�i. şifahi olarak söylenen karann 
yazılısı da gelmedi. Bu arada işbaşma se
çimle gelmiş TIp'li sendika temsilcileri 
aleyhine CHP tarafından organize edilen 
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Başkanı oldugu biliniyor. Bu yeni sensen
dikanın ayakta durmasını saglayan tek durmasını saglayan tek 
böıge Bursa_ Bursa'nın dışında aidat aJdışında aidat aJ
dıgı üyesi yok denecek kadar az. Bu nene
denle Genel Başkan Bursa'ya bir kumankuman
dan edasıyla yerleşip Maden-lş'in örgütörgüt
lepmesini engellemek için kendi kendini için kendi kendini 
görevlendiriyor. Maden-İş Sendikasına Sendikasına 
karşı her türlü yalan tezvirata başvurubaşvuru
yor. Bir yandan Maden-tş yöneticileri yöneticileri .... 
" t" tatlı su sosyalistleri" o" olarak tanımhy' 
Di�er yandan da Maden- lş'in örgütlenörgütlen
mesini üstlenenler için kendi avenelerine 
"Çekin tabancayı vurun. Her gün bir 
yevmiye evinize, bir yevmiye de hapis

haneye gönderecegim" diyor. Aslında bu 
sözlerinde bu sendika yöneticileri sami· 
midirler. Çünkü daha önce Maden-Iş 
organizatörü Mehmet Demirciyi sokak 
ortasında kurşunlayan, fakat hedefe isa
bet ettiremeyen bu sendikanın "Kör Fe
rit" lakabıyla maruf organizatörü, maruf organizatörü, 

ettiremeyen 
maruf organizatörü, 

ettiremeyen 
bu 

olayla ilgili 8 ay yattıgında evine evine ve ken· 
disine bakılmıştır. 

Fehmi Işıklann bütün çabaJanna ra;; 
men Maden-Iş'in Bursa örgütlenmesi hız
la yayılıyor. Bu arada yapılan Maden·lş 
Merkez Genel Kurulun'da seçilen yeni 
Yürütme Kurulu üyeleri de önemli ölçü
de Bursa'ya destek oluyorlar. 

ÇA(;DAŞ ÇA(;DAŞ METAL-IŞ ÇöKOYOR 

Uzun yıllar yıllar sanayi sanayi bölgesindeki işçi 
hareketlerine kapalı tutulan, 12 Mart gi
bi bir dönemde dahi sıkıyönetim uygula
nan iller arasına alınmayan bu sanayi 
bölgesi (geçmişte çok büyük bir lokavl 
uygulamasına maruz kalmasına ra�men) 
artık kıpırdarnaya, kıpırdarnaya, kıpırdar ülkede gelişen işçi 
sınıfı hareketinde önemli rol oynamaya 

Ça�daş Meta1.lş sendikasının Bursa'· 
daki üyelerinin üyelerinin üyeler büyük bir bölümünün 
Maden-Iş 'e geçmesi, bu sendikayı büyük 
bir maddi bunaJıma sokmuş, toplanan 
aidat1ar ile günlük sendikal işlerin takibi 
bir yana, çaııştırdıgı personelin sigorta 
primlerini yatıramaz duruma gelinniş
tir. İşte bu şartlarda bulunan bir sendika
nın Maden-tş'e katılmaktan başka çaresi 
kalamazdı. Çünkü Türk-İş 'e dönemezdi. 
Çünkü işçi zaten oradan gelmişti. Thrk
lş'in ne oldugunu biliyordu, BagımslZ 
kalmaya devam edemezdi, çünkü işçi 
Maden-tş 'e geliyordu. Aynca, önemli 
mali sorun vardı. Hem dogru, hem de 
tek yol olan Maden-İş'e iltihak mecburi 
idi, bu gerçekleştirildi. gerçekleştirildi. ger Ancak burada ö
nemli olan bir nokta da, en zayıf olduk
Ian yerde, yerde, gijçlüymüş gijçlüymüş gibi gibi "hava basıp", basıp", 
biraz da nazlanıp yenilginin verdi�i ezik-
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ne telefon 
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BUnlQ BUnlQ Işçileri Işçileri BurjuuazBurjuuazBur inin Oyunlarına Oyunlarına Teslim Teslim Olmayacak 

li�i bu şekilde atıp, tatmin olmak. Bu 
yer de Bursa. Söylenen de şu: "Biz size 
iltihak etmeye hazınz, ama sizin Bölge 
Temsilciniz TtP'Ii. Bizim için önemli de· 
�il ama üyelerimiz buna razı olmuyor," 

Maden-Iş sendikasının yöneticilerinin 
bu sözlere verdikleri cevabı biz şimdilik 
yazmayacagız. Çünkü işçi sınıfının Ma
deni eşya işkolundaki birli�inin Maden
Iş sendikasında gerçekleşmesinden ya· 
nayız_ 

SEYDIŞEHIR VE KARABUK 

Ça�daş Metal Iş Sendikasının Maden

Karabük 
gene uzun süre 
Bir Temmuz 
fon ile Genel 
bir Yürütme Kurulu 
Bölge Temsilcilieinin 
sine şifahi 
muto�lu. seçimle 
bir karar olmadan 
nı söyleyerek 
Bunların dışında, 
Temmuz 1976) 
sının önünde 
tısı yapaeaeını, 
ka bölgesinin 
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ıŞÇILER SOYLEYECEK 
bir karalama kampanyası başlatıldı. öY· 
le ilginç sözler söylendi ki. Bunlardan 
biri şöyle idi: "Bu temsilciler TIP'Ii ol· 
madan seçildiler. Eter seçim tarihinde 
TİP üyesi olsalardı, işçiler bunlan $eÇ' 
mezdi." Renault baştemsilcisi Osman 
özdemir, Tofaş Baştemsilcisi lsa Ayde
mir, ve Mako Baştemsilcisi Reha Pekün
tü seçildikleri tarihte de TIP üyesi idiler 
ve lsa Aydemir hariç Bursa ilinin kuru· 
cutanyddar. Bu üç işyerinde yeniden se
çimler yapıldı ve tamamında TİP üyeleri 
seçimleri yeniden kazandılar. Böyle bir 
şey kanıt�andı: İşçiler TİP üyelerine 
karşı deRildiler. TİP üyelerine karşı 
olanlar belli oldu. 

GEREKÇE NIHAYET DOCURULDU 

Tek bir merkezden, tek bir sendika 
ile bu örgütlü saldm görülemedi, veya 
görülmek istenmedi. Bölgeler bir bütün 
olarak ele alınmayıp tek tek birbirinden 
kopuk olarak del!erlendirildi. Suçlu 
arandı. Ye bulundu. Eskişehlı' bölge 
temsilcisi yetersiz, Mersin'deki becerik· 
siz, ıZmir'deki fabrika müdürüne kümr 

etmiş, Bolu, Muela, Balıkesir Onnan ta· 
mirhaneleri Onnan Bakanının siyasi lav· 
nndan ve Tabii ki Bursa, özellikle To· 
faş Selim Mahmutoeıu 'nun TİP'li olma· 
sından! 

Ancak bunlar da açıkça söylenmiyor. 
Bir klSmına "Selim Mahmutoeıu'. nu 
daha .üst · bir göreve getirdik" denilir-

ken, başka blı' kesime de Bursa'dan isti· 
talar geldigi için veya TİP'li oldueu için 
görevden aldık" deniliyor. Oysa, herkes 
de biliyor ya, Selim MahmutoRlu Bursa· 
dan tek bir istifa gelmeden de alınmak 
istenmişti. Ve gene herkes biliyor ki, 
bölgeye yapılan saldınlar tam gölüsle
nemediyse, bu bugüne kadarki Genel 
Merkez politikasının sonucudur. Ana 
Thzüite göre, iki yıllık bölge temsilcisi 
seçilen Selim MahmutoRlu, yukardaki 
üç deeişik şifahi gerekçe ile daha bir yı· 
lını doldurmadan 19 Kasım 1976'da gö

. revinden alınd·ı. 
Selim Mahmutoitlu'nun yerine Ma

den·İş Bursa Bölge Temsilciligi için bir 
teknik eleman, DtSK bölge temsilcili
iti içinde bir öerenci görevlendiriidi. 

Sanıyorlar ki, işçiler bu yeni "yöne· 
ticiler"e tepki göstereee�, kızıp sendika 
deeiştireeek. böylece de Genel Mer· 
keze bir Sürü problem yaratan Bursa me· 
selesi kökten hallolacak. Ama işçilerin 
hiç de öyle bir niyetleri yok. Bursa işçi· 
leri kan1annı verdiler DISK için. Tofaş'· 
ta bir can verdiler. Ve şimdi de gerçek 
bölge temsilcileri ile birlikte DISK afişi 
asmanın, Bursa'da mitinglyapmanın, Ya· 

Selim Mahmuto�lu'nun görevden a· 
lınması için inandıncı gerekçe aranıyor· 
du. TİP'li olmsşı onlar . için yeterli ge· 
rekçe idi. Ama buna işçileri inandırarnı
yorlardı. Nihayet sennaye bu gerekçeyi 
yarattı. Burjuvazi MESS'in en son genel 
kurulunda almış oldueu karan uygula· 
maya koydu. "DISK'in başına yann 
kimlerin geleeeei belli olmaz. Biz bu· 
günden işi saelam tutalım. DİSK'in Ana· 
dolu'daki baelannı elimize almalıylZ." 
dedi. Eskişehir'e, Mersin'e, Balıkesir'e, 
Bolu'ya, Muela'ya saldırdı. önemli ölçü· 
de, kısa vadeli de olsa, başanlı oldu. 

Nereden Gelirse Gelsin, Tertipler Boşa Çıkarılacak 

:ı li yasaeına raA:men Maden.lş gazetesini 
daeıtmanın, faşist saldınlara karşı koy· 
manın ve 16 Eylül direnişinin, Bursa 
mahkemelerinde hesabını veriyorlar. 

KİME HIZMET EDIYORLAR? 
Burjuvazinin işçi sınıfının ilerici sendikal hareketine dışarıdan ve içeri

den yönelttiği saldırılar her geçen gün yeni boyutlara ulaşıyor. Gün geçmiyor 
ki bu saldırıların yeni yeni örnekleri görülmesin. 

Artık-değeri daha da artırabilmek amacıyla işçi sınıfının ekonomik mü· 
cadelesinin önüne devamlı seder çekmek isteyen burjuvazi için mutlaka ön
lenmesi gereken nokta, işçi sınıfının sendikal hareketi ile bilimsel sosyalist 
çizgideki politik hareketinin aynı doğrultuda ve uyum içinde glişmesidir. Bi
limsel sosyalizrri kılavuz edinen Parti'nin sendikal hareket içindeki etkinliğini 
burjuvazinin gönüllü olarak kabul etmesi zaten beklenemez. Bu etkinliğin art
masını önlemek veya yoketmek burjuvazinin her an gün�mindedir. Bunun 
için çeşitli baskı ve terör uygulamalarını sürdürmek ve geliştirmek, burjuvazi
ye bir çıkar yol olarak görünür. 

Bununla be�ber, burjuvazinin, bu konudaki diğer bütün kozlrını da oy
namaktan geri durmayacağı biliniyor, defalarca belirtildi. Ilerici sendikal hare
ketin açıktan ve doğrudan saldırılarla geriletilemediği veya bunun yeterli gö
rülmediği hallerde yedek güçlerin "sol" fıysilerle piyasaya sürüldüğü görülü
yor. Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Dincer Doğu'nun Kartal Ilçe 
Kongresinde belirttiği gibi, bir zamanlar sendikalarının başında kalabilmeleri
nin yolunu sosyalizme küfretmekte görenler, birden "en hızlı sosyalist" kesili
yorlar. 

Bursa, işçi sınıfının ekonomik hareketi ile politik hareketinin uyum 
içinde gelişme yolunda olduğu ve bu yüzden de burjuvazinin çeşitli düzey ve 
biçimlerde saldırılara sahne olan merkezlerden biri. 16 Eylül direnişinden ön· 
ce Türk-iş'e bağlı gerici Metaı.iş'in denediği huruç hareketi ve dökülen kan, 
16 Eylül'den sonra işten çıkarmalarm yoğunluğu ve çıkarılan işçiıerin niteli· 
ği  bunun göstergesi. 

OiSK'in Bursa'da kalabilmesi demek, her şeydem önce Maden-Iş'in Bur
sa'da kalabilmesi demek. Maden.iş'in Bursa'da kalabilmesi demek, her şeyden 
önce önümüzdeki Nisan'da yapılacak toplu sözleşme döneminin başarıyla aşı
labilmesi demek. işçiler bunun bilincinde. Burjuvazi de. Şimdi her iki taraf da 
bu hedefi kendi açısından başarıyla aşabilme hazırlığı içinde. Bugün Bursa'da 
DISK'e gönül vermiş bütün işçiler, bütün ilericiler için mücadelenin en önde 
duran somut hedefi aşmak, bu dönemi başarıyla geçme/ktir. Başarılı olunabi· 
lirse, OISK Bursa'da bir daha sökülmemek üzere kök salacak, fabrikalar sınıf 
mücadelesinin birer kaesi haline gelecek. Aksi olursa, mücadele büyük ölçüde 
gerileyecek, bu, politik gerilerneyi de getirecektir. Sanarda birlik ve dayanış
ma, bağımsız sınıf bilincinin yükseltilmesi, Genel Yas la açılan gediklerin sürat
le kapatılması, sendikayla işçil�r arasındaki ilişkilerin daha da sağlamlaştırıl. 
ması yerine getirilmesi gereken görevlerdir, bir an olsun savsaklanamazlar. Ma· 
den-Iş'i Bursa'ya getiren, onu kanıyla, eanıyla savunan işçiler bu görevin bilin· 

cindedirler. Onlar, mücadeleye başladıklan ilk günkü gibi kararlıdırlar. Taban 
kendini mücadelenin zorlu günlerine hazırlarken, tavanda, sendikanın üst yö
netiminde ise bir takım olumsuz gelişmeler olmaktadır ki, bunlar gözardı edi· 
lemez, olağan karşılanamaz. Mücadelenin içinde olan ,herkes bu gelişmeleri 
bilmeli, harekete zarar verecek her türlü politikayı etkisiz bırakmaııdır. Sendi
ka üst yönetiminin kendi kuyusunu kendi elleriyle kazarcasına bir tutum içine 
girmesi, gün geçkitçe daha ciddi durumlar ortaya çıkarmaktadır. Nitekim, son 
olarak Bursa Bölge Temsilcisi Selim Mahmutoğlu'nun görevinden alınması, 
hem de en gerekli olduğu bir dönemde bunun yapılması, içinde bulunduğu
muz şartlarda sorunlara bir yenisini daha eklemekten başka bir sonuç doğur
mamıştır. Tipik olduğu için bu olay üzernde durmak gerekir. 

Selim Mahmutoğlu başarılı bir sendikacı. Bütün sendikacılık hayatıyla 
bunu ispatlamış bir kişi. Bursa'da DiSK'le, Maden-Iş'le özdeşleşmiş bir isim 
haline gelmiş. Başanlarıyla işçilerin güvenini kazanmış. Bunun için işverenle
rin nefretini kazanma şerefine erişmiş. Bursa Valisi, Genel Yas eylemleri sıra
sında ona "Bursa'dan ya sen gideceksin, ya ben" diyor. "Ben seçimle geldim, 
sen atamayla" cevabını alıyor. Çok geçmiyor, sendika üst yönetiminin tepe
den inme bir kararıyla Selim Mahmutoğlu görevinden alınıyor. Işveren cephe· 
si şimdi daha rahat çalışıyor. Bölge temsilcisinin görevinden alınmasından he
men sonra bir işyerinde işten çıkarılan bir bayan memura "Şimdi gelsin de se
ni Selim Mahmutoğlu kurtarsın" diyerek bu rahatlıklannı pervasızca dile geti
riyorlar. 

işçiler ise bu karara 5ert ve kesin bir tepki gösteriyorlar. Bütün işyerleri. 
nin baştemsilcileri ve temsilcileri ortak imzalı bir dilekçe ile üst yönetimin bu 
kararını ve tutumunu protesto ediyorlar. Sendikacılık konusunda zır cahil, ki
şiliksiz ve kaypak yeni "bölge temsilcisi"ni benimsemiyorlar. Ona "Şaban Ka
rataş" adını takıyorlar. Şimdi sormk gerekir sendika yöneticilerine: Acaba bu 
durum kime yarar, kime zarar getirecek? 

Sendika üst yönetiminin aldığı bu karar "normal" bir hata değil. Bile bi
le, hesaplyanarak alınmış bir karar. üst yönetimin sendikayı DISK'in amaç ve 
ilkelerinden saptıran, sendikayı sağa kaydıran, devrimci niteliğinden sıyırıp 
sosyal demokratlaştıran tutumundan kaynaklanıyor. Gelişen işçi sınıfı hare
ketinin kendilerini aştığını hisseden sendika ağaları, sosyalizmden öcü gibi 
korkan sosyal demokrasinir:! sağ kanadı, geleceğini sosyal demokrasiye bağla
mış sosyalizm hvarileri elele vermişler, gelişen hareketi örgüt içinde temizle
mek için kader birliği ediyorlar. Ilkesiz birlikler kuruluyor. Anti-maoist bir 
çizginin temsilcileri olduklarını iddia eden Maden·iş';n yeni bölge temsilcisi 
ile DISK'in bölge temsilcisi, Çağdaş Metaı-Iş'in artığı ve maoist bir çizginin 
hızlı savunucusu olan ıSmet Cantekin adındaki sendikacıyla pekala kafa kafa· 
ya verip sendika içindeki ilerici, sosyalist işçileri temizlerıenin yollarını arıyor
lar. 
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ta bir can verdiler. 
bölge temsilcileri 
asmanın, Bursa'da 

oldueu karan uygula· 
başına yann 

olmaz. Biz bu· 
DİSK'in Ana· 

almalıylZ." 
Balıkesir'e, 

önemli ölçü· 
oldu. 
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YURUYUŞ'ün önceki sayılannda, DISK için
deki sosyalist sendika yöneticilerini hedef alan tasfiye 
Işlemleri üzerinde yeterince duruldu. Bu çerçevede, 
özellikle Sosyal-İş ve Turizm-tş'te cereyan eden olay
Lar biliniyor. Yeri ve sırası geldikçe, bu sendikalara 
ilişkin gelişmeler üzerinde yeniden dunılacak. Sosya· 
list harekete düşmanhA'ı asgari müşterek olarak 
benimseyen "çeşitli çizgiler"in tezgahladıkları oyun· 
Lar ve bu oyunlarda başı çekenlerin nitelikleri birer bi· 
rer sergilenecek. 

DISK'e baA'h bir başka sendika olan Türkiye 
Petrol ve Kimya İşçileri Sendikası'ndaki gelişmeler, 
sosyalist sendikacıhe-ı tasfiye harekatının bir parçası 
olmakla birlikte, gerek işkolunun özel niteli�i, gerek· 
se sosyalizm düşmanlannm kuııandıklan yöntemlerin 
ve kişilerin i1ginçli�i açısından özel bir önem taşıyor. 

BURJUVAZlYE VE EMPERYALIZME 
GüVENCE IÇIN 

özelliklerden birincisi, işkolundaki sermayenin 
niteli�ine ilişkin. Di�er alanlarla karşılaştırıldı�ında, 
yabancı sermayenin, özellikle kimya sanayiinde büyük 
bir a�ırhe-a sahip oldu�u görülüyor. Dolayısıyle bu iş· 
kolunda kurulu sendikalan dizginleme ve "uysallaştır. 
ma" işlemi yabancı sermaye için do�rudan do�ruya 
b�r güvence oluşturuyor. Aynı, yabancı sermayeyi teş· 
vik yasalan gibi. 

İkinci nokta ise, stratejik öneme sahip bazı bü· 
yük işletmelerin yine bu işkolunda bulunmasına iliş· 
kin. 'örneein rafineriler gibi. Türkiye burjuvazisi, bu 
alanda işi baştan sıkı tutma gere�ini duyuyor. Bu ge· 
reein bir sonucu olarak da kendi mutemet adamlannı, 
"ilerici" kllıkJı sendika yöneticilerinin de yardımlan 
ile sendikal hareketin başına geçiriyor. En somut ve 
burada üzerinde duraca�ımız örneei, ekonomik müca
dele alanındaki başanlanyla kimya sanayiindeki ya· 
bancı kuruluşlan ürküten, rafineri alanına girmesinden 
büyük kuşku duyulan Kimya.tş'in (daha sonra Petrol 
Kimya.İş) Mehmet Kılınç ve ekibine peşkeş çekilmesi 

Uçüncü bir nokta daha var. O da, DISK'in ald,eı 
birleştirme karanndan sonra oluşan ve Mellmet Kı· 
hnç'ın başında bulundu�u Petkim-İş ekibine a�ırlıklı 
olarak teslim edilen sendikanın bazı yöneticilerinin, 
yalnızca sosyalist yöneticileri de�i1, temsilciler düze· 
yinde ki işçileri de hedef alması. Birleşmeden önce, 
Dinçer Doeu başkanlı�ında tabana yönelik bilinçli 
bir e�itim politikası izleyen devrimci sendika, birleş
meden sonra, yeni başkan Mehmet Kıhnç ve çetesinin 
önüne yine bilinçli ve k<!rarh bir taban çıkanyor. Bu 
nedenle, söz konusu çetenin anti·demokratik ve Marıa 
yöntemlerini andıran işlemleri, sendika yöneticilerini 
aşıp, sosyalist işçilere, yani tabana da yöneliyor. Ö· 
nemli özelliklerden biri bu. 

OLAYLAR NASIL GELIŞTI? 

önce, petrol·kimya işkolundaki sendikal örgüt· 
lenmelerin geçmişine kısa bir göz atmakta yarar var. 
Geçtieimiz yılın Haziran ayından oaha öncelerine git· 
tiRimizde şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz: 

Sözü geçen işkolunda Türk-İş'e ba�lı sendika, 
Petrol.İş. Bunun dışında, DİSK'e baRIı Kimya.lş sen· 
dikası var. Kuruluşundan bu yana DISK'in içinde o· 
lan, disiplini, üyelerini eRilmesi ve ekonomik mücade
ledeki başanlan ile DıSK içinde ön plana çıkan bir 
sendika. 

Bir de Mehmet Kılınç'ın başkanlı�ında Petkim· 
İş sendikası var. 1975 yılından önce DİSK üyesi deRi!. 
örgütlü buiunduRu işyerlerinin sayısı 10'u geçmiyor. 
Uye sayısı ise, Kimya.ış'in 10 bini aşkın üyesine kar· 
Şllık, 3 bin civannda. Ancak bu sendika, AliaRa, İpraş 
gibi önemli rafinerilerde örgütlü bulunuyor. 

Aynı işkolundaki sendikal rekabete son verilip, 
sendikal düzeyde bütünlüRün saRianması gerçekten 
ulaşılması gereken bir hedef. Bu nedenle, Petkim-Iş 
ile Kimya-İş'ln birleşmeleri gündeme geliyor. Ama ne 
var ki, bugün DİSK Genel Başkanvekili durumunda o. 
lan Mehmet Kılınç, SÜlekJi olarak ' 'böyle bir birleşme· 
nin gerçekleşebitmesi için Kimya.lş'in DİSK'ten çık· 
ması gerektiRini" vurguluyor. 

1974 yılının başlannda, CHP iktidan ile birlikte 
bu kez Mehmet Kılınç'm birleşmeden yana tavır aldı
�ı görülüyor. üstelik "Kimya.lş'in DISK'ten aynıma. 
sı" şartını koşmadan. CijP (ktidan ile birlikte Meh
met Kılınç'ın DıSK düşmanlıRının sona erdiRi görülü' 
yor. Mehmet Kılınç artık DıSK içinde birleşmeden 
yana oldue-unu söylüyor. Bütün bunlara raRmen, bir. 
leşmenin gerçekleşmesi yine Kılınç'ın girişimleri ile 

SENDIKAL HARE 
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KIRLI DAM GAS I 
bir süre askıda kalıyor. örne�in, Kılınç'ın "olur"u 
Mart ayında gerçekleşmesine raemen protokol ancak 
5 ay sonra imzalanabiliyor. Kılınç, gerekçe olarak, 
"bazı işyerlerinde yetki döneminin gelmesini" gösteri· 
yor. Kılınç'a göre, " önce yetki alıp sonra DISK üyesi 
olmak daha yerinde"dir. Ancak, 1974 Agustosunda 
imzalanan protokole raRmen Kılınc, işi savsaklamaya 
devam ediyor. Çünkü imzalanan Protokole göre, Ge· 
nel Başkanlı�ı olan taraf, Yürütme Kurulunda 2 üye 
ile, 3'e 2 azınlıkta kalacaktır. Oysa Kıhnç hem Genel 
Başkanlı�ı hem de yürütme kurulunda çoRunlu�u is
temektedir! Kılınç'ın savsaklaması, kendisine yapılan 
"uyanlar" ve "ileride daha olumlu koşullann oluşabi
lece�i" sinyallerden kaynaklanmaktadır. 

DISK üST YöNETIMI GAZABA GELIYOR 

Bu sırada 'olaylann gelişimini etkileyen bir baş· 
ka unsur ortaya çıkıyor. Bu, bir işyeri sendikası. Adı, 
Petrokimya.İş. Daha önce işveren güdümünde bir iş· 
yeri sendikası olarak kurduruluyor. İzmit Petkim iş· 

Kılınç ııe Ekibinin Büyük Korkusu 

yerinde örgütlü. Ancak daha sonralan, işçi sınıfı için. 
deki 'birikimin Petkim'de de gelişmesi sonucunda ileri· 
ci sendikacılann eline geçiyor. Genel Başkan Yılmaz 
özdemir'in başkanhemdaki ekip, sendikayı ilerici sen
dikal mücadele içinde tutarlı bir çizgiye getiriyorlar. 

Böylece, Dinçer Doeu'nun başkanhR-ındaki 
Kimya-Iş sendikası ile, Mehmet Kılınç'ın başkanlı�n· 
daki Petkim.İş arasındaki ilişkilere, bir de Yılmaz Öz
demir başkanlı�mdaki Petrokimya·lş boyutu ekleni· 
yor. Kemal Türkler'in özel gayretleri ile 'Petrokimya
İş'in' ill'tık DıSK'i "şerenendirmiş" buıunan Mehmet 
Kılınç'ın sendikasına katılması isteniyor. Bunun saela
nabilmesi için, çeşitli yollar deneniyor. örne�in, Pet· 
rokimya-İş "ancak Kıhnç'ın sendikasına katılma ko· 
şulu ile DISK'e alınacaktır." Bu ön şartla bir de pro
tokol imzalattınhyor.Uç sendikanın birleşmesi ör...-,risi 
dikkate alınmıyor. . 

Petrokimya.lş'in genel kurulunda olaylar hiç de 
DİSK üst yönetiminin istedi�i biçimde gelişmiyor. 
Genel Kurul delegeleri "tabanın söz ve karar sahibi" 
olması ilkesinin ışı�ında, Petkim.İş'e de�il, Kimya· 
lş'e katılma karan alıyor. Ustelik hiçbir "koşul"a, ya· 
zılı protokole gerek duymadan. 

Petrokimya.İş genel kurulunun bu karan, DİSK 
üst yönetimini gazaba getiriyor. Olacak iş mi? Tasfiye 
edilmesi planlanan bir sendika, hem de "tabanm söz 
ve karan ile" güçlü bir işyeri ile takviye olu· 
yor. 

DISK üst yönetiminin ilahlan, gazaplannı he· 
men belli ediyorlar. "Tabanın söz ve karanna" karşı 
"tavanın söz ve karan ile" birleşen ı::endlkalann genel 

başkanlan, Dinçer Do�u ve Yılmaz özdemir ile genel 
kurula başkanlık eden Sosyal-İş Sendikası Genel Baş
kanı Özcan Kesgeç, çeşitli cezalara çarptınhyorlar. 
Ancak, bunlann ötesinde yapacak pek birşey yoktur 
DıSK üst yönetimi için. Yalnız, böylelikle, Petkim-Iş' 
te eritilmesi düşünülen madde bir miktar daha katılaş
mış oluyor_ 

YERINE GöRE DISIPLIN 

Artık yeni bir sendika vardır: Petrol Kimya.tş. 
Bundan sonra, DİSK komisyonunun aldı eı karar uya· 
nnca, birleşme çalışmalan sürdürülüyor. Ancak birıeş· 
me çalışmalan sürerken cereyan eden başka ilginç o
laylar da var. 

Birleşme karanna ra�men, Mehmet Kılınç'ın 
Petkim.İş'i, aynı Konfederasyona'a baeh olan ve bir 
süre sonra birleşece�i Petrol Kimya.İş'e karşı düşman· 
ca bir tutum izliyor. -Mehmet Kılınç'ın yayın organlan 
- bildiri ve duyurulanndaki çirkeflik tek hedef olarak . 
Petrol Kimya·lş'i seçiyor. örnekJeri çok çeşitli. 

Mehmet Kılınç'ın feshettiei Petkim.İş ızmit 
Şubesi'nin yeniden kurul�bilmesi için gerekli müte
şebbis heyetin üyeleri arasıodaPetrol Kimya-Iş sendi. 
kasının üyeleri de gösteriliyor. Bununla, Mehmet Kı· 
lınç'ın, birleştirme karannı aynı konfederasyonun 
içinde yeri olmaması gereken di�er sendikanın tabanı
nı bölme olanaRı biçiminde yorumladı�ı ortaya Çıkı
yor! Mehmet Kılınç'ın bu tip bölücü yöntemlerine 
DISK üst yönetiminden hiç bir tepki gelmiyor. Meh
met Kılınç'ın di�er uygulamalanna da hiçbir tepki 
gelmemesi gibi. 

Dieer bir örnek, Petkim işyerinde Mehmet Kı· 
hnç tarafından yayınlanan bir bildiri. Bu bildiride, 
boy hedefi yine Petrol Kimya.ış sendikası ve onun 
yöneticileri.  Bildirinin bir bölümünde Petro Kimya.lş 
"işçilerin paralan ile Türkiye İşçi Partisi'nin ve Genel 
Başkanı Behice Boran 'm seçim ma.c;:raflannı finanse 
etmek"le suçlanıyor. 

Mehmet ,Kıhnç ve çetesinin, DISK içindeki bir 
başka sendikayı, üstelik de bir süre sonra birleşeceli 
bir sendikayı hedef alan bu asılsız ithamlan, tabanda· 
ki işçilerle birlikte Petrol Kimya-İş yöneticilerinin de 
tepkisini çekiyor. Sendika hesaplannın denetıenebil
mesi için DİSK'ten görevli isteniyor. Gelen denetçiler 
(belki de üzülerek) Petro Kimya·lş'in hesaplannda e. 
küçük bir eksiklik ya da açık bulamıyorlar. Bulamı
yorlar ama her nedense DİSK üst yönetiminin mali 
hesap denetiminde gösterdi�i titizlik, konfederasyon 
içi disiplin denetiminde hiç görülmüyor. Bu nedenle, 
Kılınç'ın işçileri bölmeye ve son tahlilde DİSK'i yıp
ratmaya yarayan bu girişimleri sessiz' geçiştiriliyor. 

Bundan sonra ortada kalan iki sendikanın, Pet
rol Kimya·İş ile Petkim.lş'in .birleştirilmesi için bir 
komisyon kuruluyor. Ancak kurulan bu komisyon, 
güç dengeleri karşısında Petkim.lş'e peşkeş çekme iş. 
leminin güçıüeünü görünce, DıSK Yürütme Kurulu ta· 
rafından tasfiye ediliyor. Bunun üzerine DİSK üst yö· 
netimi komisyonun kaldınldıtını bildiren yazısında, 
Petrol Kimya·İş'in Petkim.lş'e katılmasını "tavsiye" 
ediyor, Petrol Kimya.İş, haklı olarak birleşecelderi 

sendikanın mali durumunu, üye durumunu öğ
renmek istiyor. Petkim.İş'teıı cevap gelmiyor. DISK 
yönetimi, ihraç ve ceza işlemlerinde gösterdi�i "di· 
siplini" bir sendikanın üye sayısının ilgili yere ulaşma
smı sa�lamada gösteremiyor. Kılınç ve sendikası söz 
konusu olduRunda, DISK üst yönetiminin hep basireti 
ba�lanıyor. 

KARA DüŞüNCELERDEN KARA 
UYGULAMALARA 

Bu tür sayısız örnek var. Ancak bütün bunlara 
karşılık, Petrol Kimya-Iş yöneticileri ve bu sendikanın 
bilinçli tabanı, DISK'In aldı�ı birleşme karanna uya. 
rak, düşüriiirnek istendi�i tuzaga düşmüyorıar. Petrol 
Kimya.ış ile Petkim.lş, geçti�imiz Haziran ayı içinde 
yaptıklan genel kurullannd. birleşme karan alıyorlar. 

bu işkolunda bulunmasına iliş· 
gibi. Türkiye burjuvazisi, bu 

alanda işi baştan sıkı tutma gere�ini duyuyor. Bu ge· 
da kendi mutemet adamlannı, 
yöneticilerinin de yardımlan 

başına geçiriyor. En somut ve 
duraca�ımız örneei, ekonomik müca
başanlanyla kimya sanayiindeki ya· 
ürküten, rafineri alanına girmesinden 

Kimya.tş'in (daha sonra Petrol 
Mehmet Kılınç ve ekibine peşkeş çekilmesi 

daha var. O da, DISK'in ald,eı 
sonra oluşan ve Mellmet Kı· 

bulundu�u Petkim-İş ekibine a�ırlıklı 
sendikanın bazı yöneticilerinin, 

yöneticileri de�i1, temsilciler düze· 
hedef alması. Birleşmeden önce, 

başkanlı�ında tabana yönelik bilinçli 
politikası izleyen devrimci sendika, birleş

başkan Mehmet Kıhnç ve çetesinin 
ve k<!rarh bir taban çıkanyor. Bu 
çetenin anti·demokratik ve Marıa 

işlemleri, eri, er sendika yöneticilerini 
yani tabana da yöneliyor. Ö· 
bu. 

NASIL GELIŞTI? 

petrol·kimya işkolundaki sendikal örgüt· 
kısa bir göz atmakta yarar var. 

ayından oaha öncelerine git· 
tablo ile karşılaşıyoruz: 

işkolunda Türk-İş'e ba�lı sendika, 
Petrol.İş. Bunun dışında, DİSK'e baRIı Kimya.lş sen· 

Kuruluşundan bu yana DISK'in içinde o· 
eRilmesi ve ekonomik mücade

DıSK içinde ön plana çıkan bir 

Kılınç'ın başkanlı�ında Petkim· 
yılından önce DİSK üyesi deRi!. 

işyerlerinin sayısı 10'u geçmiyor. 
Kimya.ış'in 10 bini aşkın üyesine kar· 

Ancak bu sendika, AliaRa, İpraş 
örgütlü bulunuyor. 
sendikal rekabete son verilip, 

bütünlüRün saRianması gerçekten 
hedef. Bu nedenle, Petkim-Iş 

birleşmeleri gündeme geliyor. Ama ne 
Genel Başkanvekili durumunda 

geliyor. 
durumunda 

geliyor. 
o. 

SÜlekJi olarak ' 'böyle bir birleşme· 
için Kimya.lş'in DİSK'ten çık· 

vurguluyor. 
başlannda, CHP iktidan ile birlikte 

Kılınç'm birleşmeden yana tavır aldı
"Kimya.lş'in DISK'ten aynıma. 

Petrokimya.İş. Daha önce işveren güdümünde bir iş· 
yeri sendikası olarak kurduruluyor. İzmit Petkim iş· 

Kılınç ııe Ekibinin Büyük Korkusu 

yerinde örgütlü. Ancak daha sonralan, işçi sınıfı için. 
deki 'birikimin Petkim'de de gelişmesi sonucunda ileri· 
ci sendikacılann eline geçiyor. Genel Başkan Yılmaz 
özdemir'in başkanhemdaki ekip, sendikayı ilerici sen
dikal mücadele içinde tutarlı bir çizgiye getiriyorlar. 

Böylece, Dinçer Doeu'nun başkanhR-ındaki 
Kimya-Iş sendikası ile, Mehmet Kılınç'ın başkanlı�n· 
daki Petkim.İş arasındaki ilişkilere, bir de Yılmaz Öz
demir başkanlı�mdaki Petrokimya·lş boyutu ekleni· 
yor. Kemal Türkler'in özel gayretleri ile 'Petrokimya
İş'in' ill'tık DıSK'i "şerenendirmiş" buıunan Mehmet 
Kılınç'ın sendikasına katılması isteniyor. Bunun saela
nabilmesi için, çeşitli yollar deneniyor. örne�in, Pet· 
rokimya-İş "ancak Kıhnç'ın sendikasına katılma ko· 
şulu ile DISK'e alınacaktır." Bu ön şartla bir de pro
tokol imzalattınhyor.Uç sendikanın birleşmesi ör...-,risi 
dikkate alınmıyor. . 

Petrokimya.lş'in genel kurulunda olaylar hiç de 
DİSK üst yönetiminin istedi�i istedi�i ist biçimde gelişmiyor. 
Genel Kurul delegeleri "tabanın söz ve karar sahibi" 
olması ilkesinin ışı�ında, Petkim.İş'e de�il, Kimya· 
lş'e katılma karan alıyor. Ustelik hiçbir "koşul"a, ya· 
zılı protokole gerek duymadan. 

Petrokimya.İş genel kurulunun bu karan, DİSK 
üst yönetimini gazaba getiriyor. Olacak iş mi? Tasfiye 
edilmesi planlanan bir sendika, hem de "tabanm söz 
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Şubesi'nin yeniden 
şebbis heyetin üyeleri 
kasının üyeleri de gösteriliyor. 
lınç'ın, birleştirme 
içinde yeri olmaması 
nı bölme olanaRı biçiminde 
yor! Mehmet Kılınç'ın 
DISK üst yönetiminden 
met Kılınç'ın di�er 
gelmemesi gibi. 

Dieer bir örnek, 
hnç tarafından yayınlanan 
boy hedefi yine Petrol 
yöneticileri.  yöneticileri.  yöneticiler Bildirinin 
"işçilerin paralan ile 
Başkanı Behice Boran 
etmek"le suçlanıyor. 

Mehmet ,Kıhnç 
başka sendikayı, üst
bir sendikayı hedef 
ki işçilerle birlikte Petrol 
tepkisini çekiyor. Sendika 
mesi için DİSK'ten görevli isteniyor. Gelen 
(belki de üzülerek) Petro 
küçük bir eksiklik ya 
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TTE BURJUVAZININ 

Mehmet Kılınç: Tiirkeş'in yanından DISK Genel Başkanvekillikine ... 

YUROYUŞ, bu birleşme ÜZerine şu de�erlen· 
dinneyi yaptı: 

"Şimdi sosyalistler di�erleri ile başbaşa, karşı
karşıya. Hem de aynı sendikal örgütün çatısı altında. 
DoR"u'lann, Özdemir'lerin bıraktıe-ı saelam miras, sos
yalizm dışı unsurlan, omurgasızlan kara kara düşün· 
dürüyor." 

Yürüyüş, sayı 63, 22.Haziran.1976 
Kara kara düşünenler,karadüşüncelerinin ürünle

rini sergiJemekte gecikmediler. Birleşmeden bu yana, 
Mehmet Kıhnç ve çetesinin DtSK komisyonunca alı
nan karar uyannca 1 oy fazlası ile aR"lrlıkta bulunduk
lan Yürütme ve Onur kurullan, sosyalist, ilerici sendi
kalan ve onlan da aşarak sosyalist ilerici işçileri tasfi
ye etmek için çalıştı. "Ooeu'lann ve özdemir'lerin 
bıraktıklan sa�lam miras" Kılınç ve çetesini, temsilci
ler düzeyindeki işçileri de boy hedefi almaya zorladı. 

Çarpıtmalar, yeni sendikapın adını bile kapsa· 
mına aldı. Birleşmeden sonra "Türkiye Petrol· ve Kim· 
ya İşçileri Sendikası" adını alan sendika, DİsK üst yö· 
neticileri arasında genellikle rastlanan mülkiyet düş· 
künlü�ünün doe-aı bir sonucu olsa gerek, Mehmet Kı· 
lınç'ın eski sendikasının adıyla, yani "Petkİm.İş" 
olarak kamuoyuna, basına duyurulmaya çalışıldı. 
Sendika gazetesi de kasıtlı olarak "Petkim.iş" adı ile 
cıkmaya devam etti 

Birleşmenin ve Kıhnç çoe-un1u�unun somut ü· 
rünleri önce, işçiır arasında gö.rüJmeye başladı. Kılınç 
ve çetesi için, birleştikleri sendika bir başka "bela" 
daha getinnişti. Birleşmeden önce Petrol Kimya.ış'in 
işyerlerinde başlayari Marshall, Evma ve Hektaş grev· 
leri halen sürüyordu. .ı\ntalye PiI Fabrikası dışında 
grevlerle, üstelik de tabanın kendisine karşı oldue-unu 
bildi�i ve ee-itim çalışroalan yapılan grevlerle arası 
pek hoş olmayan Kılınç, bu grevlere karşı tavır aldı. 
Kılınç'a göre bu greyler "yeni yönetimi yıpratmak 
için kasten çıkanımıştı." 

Birleşmeden sonra hemen girL,i1en "personel te· 
mizliei" de tabandaki huzursuzluklann artmasında 
büyük rol oynuyor. istanbul Şubesi'nde çalışan 15 
personelin işten atılmalan, sendikanın özellikle grev· 
deki işçilerle olan ilişkilerine büyük darbe vuruyor. E· 
e-itim çalışmalan duruyor. Grevdeki işçilere yapılan 
ödemelerde aksaklık ve gecikmeler ortaya çıkıyor. Ba
zı işyerlerinde grevci işçilere ödeme yapılamıyor. 

GR EV KIRICISI SENDIKA BAŞKANı 

Kıhnç ve ekibi, bu tepkiler karşısında, tek silah
Lan olan tasfiye işlemine başvuruyor. Kılınç, .arzuladı· 

e-ı tasfiyeleri gerçekı�ştirebilmek için bil' grev kıncıh· 
e-ından bile çekinmiyor. Marshall grevi sürerken, grev 
komitesini kaldınyor. Grev ödenekleri geciktiA:i için 
işçilerin tepkilerini dilç getiren işyeri Baştemsilcisi ve 
Genel Yönetim Kurulu üyesi Ali özgül'ü ihraç istemi 
ile Onur Kurulu'na sevkediyor. Die-er bölgelerdeki iş
çilerin tepkilerini dile getiren Atilla Büyükfırat da ay
nı istemle Onur Kurulu'na sevkediliyor. örgütlenme 
çalışmalan için Ankara dışında bulunan Genel Yöne· 
tim Kurulu üyesi Ali Tügen ise, "kendilie-inden istifa 
etmiş" sayılıyor. Bir müddet sonra da Onur Kuruluna 
sevk karan alınıyor. 

Tüzü�ü zorlayarak, kurullan çalışmaz haıe geti· 
ren ve "tek adam" olmak isteyen Kılınç'ın bu girişim· 
leri karşısında tabandan gelen tepkilere bir örnek, 
Marshall ve Roche işçilerinin davranışı. Marshall ve 
Roche işçileri, DıSK üst yönetimine hitaben yazdıkIa
n ve toplu imzalan taşıyan bir yazıda, söz konusu uy
gulamalan eleştiriyorlar. öme�in, Birleştirme Komis
yonu tarafından tüzüğe eklenen "Uyelerin Onur Ku
ruluna sevkedilebilmesi için Genel Yönetim Kurulu'n
dan-onay alınması" hükmü hatırlatılıyor. Oysa Kılınç 
ve çetesi, tüzü�ü açıkça ihlal ederek, köprüyü doA:ru· 
dan do�ruya kendilerinin çoA:unlukta olduklan YÜ
rütme Kurulu ile Onur Kurulu arasında kurmuşlardı. 

DıSK üst yönetimi için, işçileri ve kendi tÜZü�ü· 
nü açıkça karşıya almak gerçekten güçtür. Zevahir 
başka türlü de kurtanlabilir. Bunun üzerine DISK üst 
yönetimi, Ali özgül, Atilla Büyükfırat ve Ali Tügen 
için "Onur Kurulu'na ihraç istemlerinin durdurulma-
sı tl karan alıyor. 

� 

Ancak Mehmet Kılınç, buna da uymuyor. Bir 
Konfederasyonun Genel Başkan Vekili olarak, aynı 
kon(ederasyon tarafından alınan bir karan uygulama· 
ya koymuyor. Dinlemiyor. "ışçi sınıfının disiplini" 
DİSK'in üst kademe yönetiminde işte böyle gerçek· 
leştiriliyor (ı) 

" BEN YAPTıM OLDU" 

Tabanın ve yönetim kademelerindeki muhalefe
tin bilinçli direnişi karşısında kara düşünceleri daha 
da kararan Mehmet Kılınç'ın uymadıkIan arasında, 
mahkeme kararlan da var. Onur Kurulu'na sevk işlem
leri �ırasmda ıtiiziieün açıkça çienenmesi sonucunda, 

Mahkeme tarafından verilen ve bir icra memuru tara· 
fından uygulaması saelanmaya çalışılan tedbir karan 
da Mehmet Kılınç tarafından dinlenmiyor. Kılınç, 
mahkeme tarafından alınan karara raA:men, usulsüz bir 
biçimde Onur Kurulu'na sevkedilen üç kişinin Genel 

Yönetim Kurulu toplantılanna aıınmamasında direni· 
yor. Karşı taraf da direnince bu kez "toplantıyı erte· 
ledi�ini" söyleyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. 

Kılınç'ın "erteleme karanlından sonra yeniden 
toplanan Genel Yönetim Kurulunda mahkeme karar· 
lan yine uygulanmıyor. Bir yürütme ve iki Genel YÖ· 
netim Kurulu üyesi topantıya sokulmuyor. Bunun 
üzerine Yürütme Kurulu ile birlikte 21 kişiden oluşan 
Genel Yönetim Kurulu'nun 11 üyesi toplantıya katıl· 
mıyor. Ço�unluk bulunmamasına rae-men, yine tüzü· 
e-ün açık bir şekilde ihlali ile yedekler çae-nlarak 
"toplantı yapılıyor." Bu toplantı yeni bir kıyım olayı· 
nın başlangıcı oluyor. Daha Önce Yürütme Kurulu ta· 
rafından zaten Onur Kurulu'na sevkedilen Sendikanın 
Genel Başkan Vekili Mehmet Atay, bu kez Kılınç'ın 
istediA:i biçimde oluşan Genel Yönetim Kurulu tara
fından "tüzü�e aykın davranma" suçundan kesin ih· 
raç istemi ile yine Onur Kurulu'na veriliyor. Ustelik 
Onur Kurulu kararına kadar " Mehmet Atay'ın sendi
ka ile ilişkisi de kesilecek"tir. 

OTURUP DUŞUNMEK GEREK 

Bütün bunlardan sonra oturup düşünmek gerek. 
Bir sendika yönetimi ki, "grevi beni yıpratmak 

için çıkardılar" gerekçesiyle grevdeki işçilerine öde
me yapmıyor. 

Bir sendika yönetimi ki, tüzükte yer almayan 
bir adı, sendikanın adı olarak sürekli kullanıyor. 

Bir s�mdika yönetimı ki, Konfederasyonun aldı· 
�I kararlan, Mahkeme kararlannı, dinlemiyor. 

Bir sendika yönetimi ki, işine yarayacak temsil
cilerin seçilmesi umudu ile bazı işyerlerinde temsilci· 
lik seçimi karan alıyor. Seçimler sonucunda, isteme· 
di�i kişiler işbaşına geldiğinde, di�er temsilcilik se
çimlerinden vazgeçiyor. 

Bir sendika yönetimi ki, Marshall'da yenilenen 
temsilcilik seçimlerinde yüzde yüze yakın bir çogun· 
lukla eski temsilciler işbaşına geldie-inde bu sendika· 
nın İzmit Şube Başkanı "ben bunlan at.amam" diye 
direnebiliyor. Ve bu yönetici işçilerin tepkisinden 
" atamak istemedigi" seçilmiş temsilcilerin müdahalesi 
ile kurtulabiliyor_ 

Bir sendika yönetimi ki, antidemokratik ve tü· 
züA:e aykın uygulamalar k.onusunda bir araya gelip ko
nuşan çeşitli işyeri temsilcilerini karşısına alıyor: 
"Sendika yönetiminden habersiz toplantı yapmak" gi
bi bir gerekçe sonucunda Gripin ve Roche'deki tem
silcilikleri kaldınyor. Bu işyerlerinin ve MarshaJl'ın 
temsilcisiz kalmasını tercih edebiliyor kendi çıkarlan 
için. 

PETROL·KIMYA I ŞKOLUNDA KUTSAL ITTIFAK 

Ve yine oturup düşünmek gerek: 
Bir konfederasyon ki, kendi aldı eı kararlan ge· 

nel başkan vekiline uygulatamıyor. 
Bir konfederasyon ki, aldıe-ı kararlan uygulama· 

yan, mahkeme kararlanm dinlemeyen sendika yöneti
cilerinden dördünü, biri çenel başkan vekili, die-er üÇü 
ise DıSK yönetim kurulu üyeleri olarak kendi yöneti
minde banndınyor. 

Bir konfederasyon ki, kendisine baeh işyerleri
nin temsilcisiz kalmasına, grevdeki işçilere ödeme ve 
egitim yapılmamasına, bir bae-Iı sendikanın tüzükte ol
mayan bir ismi kullanmasına göz yumabmyor. 

Ancak, çok da uzun boylu düşünmeye gerek 
yok. DISK'in en üst yöneticisinin, direnişleri sonra 
" bela" unsurlan olarak yaklaşabildigi işçiler gibi, Ge· 
nel Başkanvekili Kılınç'ın kendi sendikasında da böy· 
le çok "bela" var. Bu "bela"nın tasfiyesi için ortak 
ve danışıklı bir yöntem izleniyor_ Kimya.tş'in bıraktı. 
gı sae-Iam miras, bu tasfiyenin "usturuplu" yollarla: 
gerçekleştirilebilmesine izin vermiyor, Ancak, Petrol· 
Kimya ışçileri Sendikasında uygulanan cinsten yön· 
temlerin'geçerli olabilecee-i düşünülüyor. Yönteme gö
re de adam bulunmuş. Doerusu, bu yöntemlerin uy· 
gulanabilmesi için Mehmet Kıhnç gibi birisi az bulu
nurdu. Şimdi sosyalis�leri tasfiye harekatının Petrol
Kimya cephesi "istis.nai kişiliee" sahip bir patron ve 
çetesi tarafından yürütütmek isteniyor. 

Olay, özünde aynı. Yalnızca, Büyük Burjuvazi· 
DISK üst yönetimi . CHP üçgeni, petrol kimya işko· 
lunda çok daha açık bir biçimde görülüyor. 

Kılınç: Tiirkeş'in Kılınç: Tiirkeş'in Kılınç: Tii yanından DISK Genel Başkanvekillikine ... 

ÜZerine şu de�erlen· 

�erleri ile başbaşa, karşı
örgütün çatısı altında. 

bıraktıe-ı saelam miras, sos
omurgasızlan kara kara düşün· 

63, 22.Haziran.1976 
düşünenler,karadüşüncelerinin ürünle

Birleşmeden bu yana, 
DtSK komisyonunca alı

ile aR"lrlıkta bulunduk
sosyalist, ilerici sendi

sosyalist ilerici işçileri tasfi
"Ooeu'lann ve özdemir'lerin 

ve çetesini, temsilci
hedefi almaya zorladı. 

sendikapın adını bile kapsa· 
"Türkiye Petrol· ve Kim· 

sendika, DİsK üst yö· 
rastlanan mülkiyet düş· 
olsa gerek, Mehmet Kı· 

adıyla, yani "Petkİm.İş" 
duyurulmaya çalışıldı. 

kasıtlı olarak "Petkim.iş" adı ile 

çoe-un1u�unun somut ü· 
gö.rüJmeye başladı. Kılınç 
sendika bir başka "bela" 

önce Petrol Kimya.ış'in 
Evma ve Hektaş grev· 

.ı\ntalye PiI Fabrikası dışında 
tabanın kendisine karşı oldue-unu 

yapılan grevlerle arası 
grevlere karşı tavır aldı. 

yönetimi yıpratmak 

girL,i1en "personel te· 
huzursuzluklann artmasında 

Şubesi'nde çalışan 15 
sendikanın özellikle grev· 

büyük darbe vuruyor. E· 
çalışmalan duruyor. Grevdeki işçilere yapılan 

gecikmeler ortaya çıkıyor. Ba
ödeme yapılamıyor. 

e-ı tasfiyeleri gerçekı�ştirebilmek için bil' grev kıncıh· 
e-ından bile çekinmiyor. Marshall grevi sürerken, grev 
komitesini kaldınyor. Grev ödenekleri geciktiA:i için 
işçilerin tepkilerini dilç getiren işyeri Baştemsilcisi Baştemsilcisi Baştemsilci ve 
Genel Yönetim Kurulu üyesi Ali özgül'ü ihraç istemi 
ile Onur Kurulu'na sevkediyor. Die-er bölgelerdeki iş
çilerin erin er tepkilerini dile getiren Atilla Büyükfırat da ay
nı istemle Onur Kurulu'na sevkediliyor. örgütlenme 
çalışmalan için Ankara dışında bulunan Genel Yöne· 
tim Kurulu üyesi Ali Tügen ise, "kendilie-inden istifa 
etmiş" sayılıyor. Bir müddet sonra da Onur Kuruluna 
sevk karan alınıyor. 

Tüzü�ü zorlayarak, kurullan çalışmaz haıe geti· 
ren ve "tek adam" olmak isteyen Kılınç'ın bu girişim· 
leri karşısında tabandan gelen tepkilere bir örnek, 
Marshall ve Roche işçilerinin davranışı. Marshall ve 
Roche işçileri, DıSK üst yönetimine hitaben yazdıkIa
n ve toplu imzalan taşıyan bir yazıda, söz konusu uy
gulamalan eleştiriyorlar. eleştiriyorlar. eleştir öme�in, Birleştirme Komis
yonu tarafından tüzüğe eklenen "Uyelerin Onur Ku
ruluna sevkedilebilmesi için Genel Yönetim Kurulu'n
dan-onay alınması" hükmü hatırlatılıyor. Oysa Kılınç 
ve çetesi, tüzü�ü açıkça ihlal ederek, köprüyü doA:ru· 
dan do�ruya kendilerinin çoA:unlukta olduklan YÜ
rütme Kurulu ile Onur Kurulu arasında kurmuşlardı. 

DıSK üst yönetimi için, işçileri ve kendi tÜZü�ü· 
nü açıkça karşıya almak gerçekten güçtür. Zevahir 
başka türlü de kurtanlabilir. Bunun üzerine DISK üst 
yönetimi, Ali özgül, Atilla Büyükfırat ve Ali Tügen 
için "Onur Kurulu'na ihraç istemlerinin durdurulma-
sı tl karan alıyor. 

� 

Ancak Mehmet Kılınç, Kılınç, Kı buna da uymuyor. Bir 
Konfederasyonun Genel Başkan Vekili olarak, aynı 
kon(ederasyon tarafından alınan bir karan uygulama· 
ya koymuyor. Dinlemiyor. "ışçi Dinlemiyor. "ışçi sınıfının disiplini" 
DİSK'in üst kademe yönetiminde işte böyle gerçek· 
leştiriliyor (ı) 

" BEN YAPTıM OLDU" OLDU" 

Tabanın ve yönetim kademelerindeki muhalefe
tin bilinçli direnişi karşısında kara düşünceleri daha 
da kararan Mehmet Kılınç'ın uymadıkIan arasında, 
mahkeme kararlan da var. Onur Kurulu'na sevk işlem
leri �ırasmda ıtiiziieün açıkça çienenmesi sonucunda, 

için çıkardılar" gerekçesiyle 
me yapmıyor. 

Bir sendika yönetimi 
bir adı, sendikanın adı olarak 

Bir s�mdika yönetimı 
�I kararlan, Mahkeme kararla

Bir sendika yönetimi ki, 
cilerin seçilmesi umudu ile 
lik seçimi karan alıyor. Seçimler 
di�i kişiler işbaşına geldiğinde, 
çimlerinden vazgeçiyor. 

Bir sendika yönetimi 
temsilcilik seçimlerinde yüzde 
lukla eski temsilciler işbaşına geldie-inde 
nın İzmit Şube Başkanı "ben 
direnebiliyor. Ve bu yönetici işçilerin 
" atamak istemedigi" seçilmiş 
ile kurtulabiliyor_ 

Bir sendika yönetimi 
züA:e aykın uygulamalar k.onusunda 
nuşan çeşitli işyeri temsilcilerini 
"Sendika yönetiminden habersiz toplantı 
bi bir gerekçe sonucunda Gripin 
silcilikleri kaldınyor. Bu işyerler
temsilcisiz kalmasını tercih edebiliyor 
için. 

PETROL·KIMYA I ŞKOLUNDA 

Ve yine oturup düşünmek 
Bir konfederasyon ki, 

nel başkan vekiline uygulatamıyor. 
Bir konfederasyon ki, 

yan, mahkeme kararlanm dinlemeyen 
cilerinden dördünü, biri çenel 
ise DıSK yönetim kurulu üyeleri 
minde banndınyor. 

Bir konfederasyon ki, 
nin temsilcisiz kalmasına, grev
egitim yapılmamasına, bir bae-Iı 
mayan bir ismi kullanmasına 

Ancak, çok da uzun 
yok. DISK'in en üst yöneticisinin, 
" b" bela" unsurlan olarak yaklaşabildigi 
nel Başkanvekili Kılınç'ın kendi 
le çok "bela" var. Bu "bela"nın 
ve danışıklı bir yöntem izleniyor_ 
gı sae-Iam miras, bu tasfiye
gerçekleştirilebilmesine izin 
Kimya ışçileri Sendikasında 
temlerin'geçerli olabilecee-i 
re de adam bulunmuş. Doerusu, 
gulanabilmesi için Mehmet 
nurdu. Şimdi sosyalis�leri tasfiye 
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CAM SANAYIININ GU_ÇLU 
SENDİKAsı HÜR CAM-İş DE 

• • •  

TAHRIP EDILIYOR 
DISK'e baA:1ı Hür Cam-tş Sendikası, 

cam sanayiinde hızla gelişen bir sendika. 
özellikle 1 Ocak 1976 tarihinde başla
yan toplu sözleşme döneminde, Hür 
Cam-ış, Türk-fş'e baA:1ı Kristal-Iş'i Paşa
bahçe dışındaki büt.Ün fabrikalardan sö
küp attı. Gücünü, Istanbul bölg�si dışın
da da kanıtlayan Hür Cam-Iş, Mersin'de 
kurulu olan Anadolu Cam Sanayiinde 
de işçileri bünyesine ald .. 

Ancak bÜt.Ün bu gelişmeler, cam sana
yiinde tekel durumunda olan işvereni 
korkutuyordu. Işverenin ilk başvurdu�u 
merci, Türk-Iş'e baelı Kristal-Iş oldu. 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları işvere
ni ile Kristal-Iş anlaşarak, işkolu düze
yinde bir toplu sözleşme imzaladılar. Bu 
sözleşme, bütün işyerleri için geçerli 
idi. Cam sanayiinde işçilerin gerçek ör
gütü Hür Cam-Iş ise, toplu sözleşme gö
rüşmelerinde burjuvazinin bilinçli politi
kası ile yokuşa sürülüyordu hep. İşvere
nin amacı açıktı: Hür Cam-Iş'ıe görüş
meleri sürüncernede bırakmak ve Kristal
lş'le imzalanan sözleşmeyi bir olta ola
rak kuUanıp işçilerin Hür Cam-Iş 'ten 
Kristaı-Iş'e geçmelerini saAlamak_ 

Hür Cam-Iş 'in bilinçli işçileri bu oyu
na gelmediler. Sorun, artık ekonomik 
boyutları aşmış, DİSK'e baAIı bir sendi
kanın cam sanayünde tutunabilmesi so
runu haline gelmişti. Işçiler, bunu bile 
bile çeşitli işyerlerinde greve gittiler_ 
Toplam 4 bin cam işçisi grevde idL 

DISK OST YONETIMININ TUTUMU 

Işçiler, greve giderken sendikalannın 
yeterli mali güce sahip olmadlAml bili
yorlardı. Ama "arkalarında DISK vardı" 
DISK yönetiminden bekledikleri, soru
nun DİSK açısından taşıdıAı önemi kav
ramalan ve carn sanayiinde "DİSK'in se
&i"ni sürekli kılabilmek için kendilerine 
destek olmasıydı. 

SOZLEŞME IMZALANıYOR 

Işçiler büyük bir azimle direndiler. 
DtSK'ten hiçbir destek göremeyen Hür 
Cam-Iş yöneticileri, işverenin Kristal-Iş' 
le imzaladlAı sözleşmeden bir iki madde 
farklı bir sözleşmeyi imzalamayı kabul 
et.tiler. Ancak grevci işçiler işbaşı yap
maya razı olmuyorlardı. 

Sonra, Bakanlar Kurulu'nun, Hol
ding'e ba�1ı bütün işyerlerindeki grevleri 
erteleme karan üzerine sözleşme imza
landı. Bu sözleşme, küçük l>irkaç farklı
lık dışında bütünüyle Türk-Iş'e ba�1ı se-n
dika ile imzalanan sözleşmenin eşi idi. 

KIZARMAYAN YOZ 

Aynı günlerde, işçi temsilcilerinden 
ve grev komitesi üyelerinden oluşan bir 
grup işçi, DISK Genel Merkezi'ne geldi. 
Karşılarına Aydın Meriç adlı görevli çık
tı. Aydın Meriç, işç�lerin yönelttikleri 
şikayetleri şöyle cevapladı: 

"Hür Cam-Iş yöneticileri TİP'lidir. 
Bu işe part.i işlerini karıştınyorlar. Grev
lerden bizi'm haberimiz yoktu. Sendika, 
mali yardım istediltini bize bildirmedi. 
Çünkü yöneticileriniz, DıSK'i bölmek is
teyen TİP'lilerdir." 

Evet, Aydın Meriç adlı görevli böyle 
dedi. Işveren de aynısını söylüyordu. Iş
verene göre de "grevi yürütenler aşırı 

- solcu, TIp'li komünistler"di. Oysa o dö
nemde, Hür Cam-Iş Sendikasının 5 kişi
lik genel yürütme kurulunda yalnızca 1 
kişi TİP üyesi bulunuyordu. 

Ancak Aydın Meriç gibi mayası ya
lanla yoArulmuş kişiler için bunlar hiç 
önemli deAildL Önemli olan, yalanla ka

fa karıştırabilmekti. Hür Cam-Iş Sendika
sı yöneticilerinin, yardım için DISK'e 
yazdıklan yazılar ortada iken "Kendile
rinden yardım ist.enmediA:ini" alışkanlık
Lan olacak artık kızarmayan yüzü ile 
söyleyebiliyordu_ 
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Aydın Meriç, "Bizden Yardım Jaıeyen Olmadı" diyor 

Ama DısK'ten hiçbir destek gelmedi. 
DıSK üst. yönet.imi, mali destek bir yana 
basına grevleri destekleyen bir demeç bi
le vermekten kaçındı. Anlaşılan, DISK 
Ü3t yönetimi "paran kadar grev yap" an
layışına iyiden iyiye kapılanmıştı. 

ışçilerin grev yerinde eA'itim iatekleri, 
yine DISK iiat yönetimi t.arafından ku
lak ardı edildi. Hür Cam-ış yönet.icileri· 
nin, deatek için DISK'e yazdıklan bütün 
yazılar cevapsız kaldı. Işçiler DISK'in 
bu kayıtaızllAınl bir türlü anlamıyorlardı. 
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OLACANOSTO GENEL KURUL 

Sözleşme sonrasında Hür Cam-Iş'te, 
olaAanüstü genel kurula git.me eAilimi a
Rırlık kazandı_ Genel Yönetim Kurulu 
da bu eAilime paralel olarak olaA'anüstü 
",enel kurula gitme kararı aldı. 

Genel Kurul, Merter'deki DISK bina
sırun en üst katında toplandı. Kongre 
başkanlıRı için iki aday vardı:  Pet.rol 
Kimya-Iş Sendikası Eski Başkanı Dinçer 
DoA:u ve "DISK'in adayı" Burhan Şahin 

Oylama sonucunda Dinçer DoAu 60 
delegeden 40'ının oyunu alırken, "TUrk
ler'in sesi" Burhan Şahin 13 oy alabildi. 
Hızlı TSıp'çilik ve hızlı Doktorculuktan 
sonra, aradıRı dokt.oru DıSK üst yöneti
minde bulan Burhan Şahin, ne çare ki 
aradıAını genel kurulda bulamıyordu. 

OST KATIAK1 KERAMET 

Evet, genel kurul Merter'deki DISK 
binasının en üst katında yapılıyordu. 
Hiç kuşkusuz bundan murat edilen, ge
nel kurul salonunun havadar olması de
ğildi. Çünkü genel kurulun yapıldıAı sa
lonun alt. kat.ında DıSK merkezi bulunu
yordu. DİSK üst. yönetimi burayı boşu
na seçmelnişti. Gerekli 'kulisleri ve ge
rekli müdahaleleri, ancak alt katt.an za
manında yapabilirdi. DıSK üst yönetimi, 
"tabanın söz ve karar sahibi olma" ilke
sini, genel kuruııar sırasında, "alt. katın 
söz vekarar sahibi olması" biçiminde yo
rumluyordu. 

Böyle yorumladıAı hemen ortaya çık
tı Genel Başkan seçilen Feridun Ertuç 
Hür Cam-Iş Genel SekreterliAi için gös
terece�i adaylar konusunda delegelere 
söz vermişti. Bir başka deyişle, sendika
nın yürütme kurulu kadrosunu saptamış 
ve böylece delegelerin desteAini alarak 
genel başkanlı�a seçiimiştı. 

Genel Başkan, alt katta, verdiAi söz
den caydı. Ya da caydırıldı. Alt kat.ta 
karargah kuran ekip, başta Burhan Şa
hin, yardımcıları ısmail Keresteci ve 
DıSK'in bu tiptişlerinde uzmanlaşan uz
manlan Sıtkı Coşkun ve Bingöl Erdumlu 
sık sık genel başkanı alt kata alarak ken
disi ile görüşt.üler. DISK üst. yönetiminin 
ve uzmanlarının, sosyalistleri DtSK'ten 
alabilmek için bir de bu tip yöntemlere 
baş,vuracakları bu olayla iyiden iyi ye 
açlA:a çıktı. 

GENEL BAŞKAN NELER 
SöYLOYOR? 

Genel Başkan, bütün bu gelişmeler 
sonucunda, söz verdiRi adayları göster
medi genel sekreterlik için. Ancak gös
terdi�i adaylar da delegelerden gerekli 
çoRunlulu saRlayamadllar. Genel Kurul, 
bu noktada "tıkandı". 

Genel Başkan Feridun Ertuç, tutu
munun nedeni kendisine sorulduAunda 
şu cevabı veriyordu: 

"Yeni isimleri tehdit altında önerdi m 
Beni aşaRıda, DİSK'te tehdit ettiler." 

Daha sonra, genel sekreter adaylan a
rasında önerilmesi gereken Osman Erav· 
cı'ya ise şunları söylüyordu: 

"AşaRıda DISK yöneticilerine seni 
aday gösterecelimi söyledim. Tabanın 
büyük çoRunluA:unun seni desteklediRini 
söyledim. Ancak DISK yöneticileri, 'Os
man Eravcı TlP'lidir, onu göstermeye
ceksin. Onu aday gösterme de kimi gös
terirsen göster' dediler". 

Delegeler ve genel başkan ile DISK' 
çilerin sürdürdükleri bu t.ip kulisler, sa
londa bulunan bütün delegelerin dikkati· 
ni çekti. Salonda bulunan ve "Hiç bir si
yasi partiye üye olmayan" delegeler tep
kilerini şöyle dile getirdiler: 

"Grev yerine uRramayan, grevde biz
lere yardım etmeyen DISK yöneticileri 
niçin işlerimize bu kadar karışıyorlar? 
Neden delegeler aşaAıya çekiliyor?" 

ACIL YARDIM AVUKATı 

Yukarıda sözü edilen "tıkanma" üze
rine ve genel kurul için saptanan süre 
dolduAundan, kongre bir haCta sonraya 
21 Kasım'a ertelendi. 

Ancak bu arada ilginç bir gözlem üze-

rinde durmakta yarar var. Alt. katta, 
DtSK'in kulis uzmanları ile birlikte bir 
avukat da sürekli olarak bekletiliyordu. 
Bu avukatın görevi, acil danışman olarak 
kongrenin gidişatı hakkında kulis uz· 
manlarına mütalaa vermektL 16 Eylül 
direnişi sırasında, işten çıkarılan işçiler 
için bir tek avukatını, bırakınız geceya· 
rıları, normal mesai saatlerinde bile ça
Iıştırmayan DISK üst yönetimi, Hür 
Cam-Iş genel kurulu için böyle "mukay
yet olucu" bir avukat.ı geç saatlere kadar 
bekletebiliyordu. 

BIR HAFTA SONRA 

Bir haCta içinde, DISK'in u.zmanları 
ve Burhan Şahin, boş durmadı. DıSK'in 
arabaları ile delegelerin evleri "ziyaret e
dildi". Gebze'ye kadar uzandılar. Dele
gelere söyledikleri isp. hep aynı t.erane 
idi. Hep TİP'ten söz ediyorlardı. DISK' 
in uzmanlanna göre TIp; AP'Ii, MSP'li 
işçiler için çok iyi bir "umacı" idi. 
DISK'in uzmanları sosyalizm düşmanlı
�ını işte böyle yapıyorlardı_ 4 bin Hü' 

C am -Iş üyesi grevde iken, Hür Cam-ış yö
neticilerinin grevdeki işyerl.erinin adres· 
lerini de vererek yaptıkları yardım dilek· 
çelerine cevap bile vermeyen DısK üst 
yönetimi, sırası geldi�inde, uzmanlarını 
arabalara bindirip delegelerin evlerine 
salmasını biliyordu. 

Aradan geçen bir hafta içinde DISK 
üst yönetimi yeni bir genel sekreter ada· 
yı buldu: Bu, daha önce "bir daha sendi
kacılıkla uAraşmayacaAına" dair işvere
ne söz veren ve özellikle Topkapı işçile· 
rinin çok iyi "lanıdıkı" Fehim Hisar adlı 
bir CHP'li idi. 

Ancak DISK üst yönetiminin yoktan 
var ettiRi bu genel sekreter adayı da 
delegelerden yeterli oyu alamadı. Bunun 
üzerine, sendika t.üzüj}:ü açıkça çiAnene· 
rek 6. tur oylamaya geçildi. Oysa t.üzük, 
3 tur oylarnadan Cazlasına izin vermiyor· 
du_ Ostelik, aynı tüzüRe göre, genel baş
kanın gösterdi�i aday 3 turda da seçile· 
meyip genel başkanın aynı adayda israr 
etmesi halinde, genel başkanın istifa et
miş sayılması gerekiyordu. 

TüzüRün bu açık hükümlerinin uygu· 
lanıp uygulanmaması konusunda divan
da anlaşmazlık çıktı. Dinçer DoRu dı
şındaki üyeleri yine DISK uzmanlan la
rafından ziyaret edilen divan, tüzüAün 
ihlaline göz yumma kararında idi. Din
çer DoAu, bunun üzerine Divan Başkan· 
lı�ından aynıdı. Yerine, delegelerin bü
yük çoRunlulu dışanda iken ve bir oldu 
bitti içinde Ali Şahin seçildi. 

Genel Sekreterlik için 7. tur oylama
ya da geçildi. Ancak, DıSK uzmanları
nın bütün çabalan boşa çıkıyordu. Ge
nel sekreter adayı yine gerekli oyu top
layarnadı. Artık o da bıkmıştı bu işten. 
Ne de olsa derleme aday idi. Çekti gitti 
kongre salonundan. 

Artık geceyarısı oluyordu ve genel 
kurul tJlm bir curcunaya dönmüşt.ü. 
DISK uzmanları, delegelerin kongreyi 
terketmelerini bekliyordu. Delegelerin 
büyük bir bölümü ertesi gün işbaşı yap
mak durumundaydılar. Kalan delegeler 
de "Kongre bir ay sonraya ertelenecek 
ve divan heyeti sendikanın yönetimini 
DISK'e devredecek" şeklinde tehdit edi
liyordu. Delegeler bunun ne demek ol
duA:unu bildiklerinden, şiddetle karşı Çı' 
kıyorlardı. 

Nihayet i.tenilen ıonuç &allandı. 
Ama ne şekilde? DISK üst yönetiminin 
aaha önce yayınladılı bir bültende açık· 
ça hedeC alınan .bir grupl. bile anlaşmak 
zorunda kaldı DISK'in uzmanları. Yürüt
me Kurulu'na 3 "DİSK'in adayı" ve 2 
de daha önce aaJdınlan. (nlptan kişi Ilire
cektL Uzun .üredir ortalıkta ıöriilmeyen 

hep. İşvere
Cam-Iş'ıe görüş

ve Kristal
bir olta ola

Cam-Iş 'ten 
saAlamak_ 

işçileri bu oyu
ekonomik 
bir sendi

tutunabilmesi so
bunu bile 

greve gittiler_ 
grevde idL 

TUTUMU 

sendikalannın sendikalannın 
olmadlAml bili

DISK vardı" 
bekledikleri, soru

önemi kav
"DİSK'in se

kendilerine 

tı. Aydın Meriç, işç�lerin yönelttikleri 
şikayetleri şöyle cevapladı: 

"Hür Cam-Iş yöneticileri TİP'lidir. 
Bu işe part.i işlerini karıştınyorlar. Grev
lerden bizi'm haberimiz yoktu. Sendika, 
mali yardım istediltini istediltini ist bize bildirmedi. 
Çünkü yöneticileriniz, DıSK'i bölmek is
teyen TİP'lilerdir." 

Evet, Aydın Meriç adlı görevli böyle 
dedi. Işveren de aynısını söylüyordu. Iş
verene göre de "grevi yürütenler aşırı 

- solcu, TIp'li komünistler"di. Oysa o dö
nemde, Hür Cam-Iş Sendikasının 5 kişi
lik genel yürütme kurulunda yalnızca 1 
kişi TİP üyesi bulunuyordu. 

Ancak Aydın Meriç gibi mayası ya
lanla yoArulmuş kişiler için bunlar hiç 
önemli deAildL Önemli olan, yalanla ka

fa karıştırabilmekti. Hür Cam-Iş Sendika
sı yöneticilerinin, yardım için DISK'e 
yazdıklan yazılar ortada iken "Kendile
rinden yardım ist.enmediA:ini" alışkanlık
Lan olacak artık kızarmayan yüzü ile 
söyleyebiliyordu_ 
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"Bizden Yardım Jaıeyen Olmadı" diyor 

gelmedi. 
destek bir yana 

demeç bi
Anlaşılan, DISK 

yap" an

OLACANOSTO GENEL KURUL 

Sözleşme sonrasında Hür Cam-Iş'te, 
olaAanüstü genel kurula git.me eAilimi a
Rırlık kazandı_ Genel Yönetim Kurulu 

sini, genel kuruııar sırasında, "alt. katın 
söz vekarar sahibi olması" biçiminde yo
rumluyordu. 

Böyle yorumladıAı hemen ortaya çık
tı Genel Başkan seçilen Feridun Ertuç 
Hür Cam-Iş Genel SekreterliAi için gös
terece�i adaylar konusunda delegelere 
söz vermişti. Bir başka deyişle, sendika
nın yürütme kurulu kadrosunu saptamış 
ve böylece delegelerin desteAini alarak 
genel başkanlı�a seçiimiştı. 

Genel Başkan, alt katta, verdiAi söz
den caydı. Ya da caydırıldı. Alt kat.ta 
karargah kuran ekip, başta Burhan Şa
hin, yardımcıları ısmail Keresteci ve 
DıSK'in bu tiptişlerinde uzmanlaşan uz
manlan Sıtkı Coşkun ve Bingöl Erdumlu 
sık sık genel başkanı alt kata alarak ken
disi ile görüşt.üler. DISK üst. yönetiminin 
ve uzmanlarının, sosyalistleri DtSK'ten 
alabilmek için bir de bu tip yöntemlere 
baş,vuracakları bu olayla iyiden iyi ye 
açlA:a çıktı. 

GENEL BAŞKAN NELER 
SöYLOYOR? 

Genel Genel Başkan, bütün bu gelişmeler 
sonucunda, söz verdiRi adayları göster
medi genel sekreterlik için. Ancak gös
terdi�i adaylar da delegelerden gerekli 
çoRunlulu saRlayamadllar. Genel Kurul, 
bu noktada "tıkandı". 

Genel Başkan Feridun Ertuç, tutu
munun nedeni kendisine sorulduAunda 
şu cevabı veriyordu: 

"Yeni isimleri tehdit altında önerdi m 
Beni aşaRıda, DİSK'te DİSK'te DİSK't tehdit ettiler." 

Daha sonra, genel sekreter adaylan a
rasında önerilmesi gereken Osman Erav· 
cı'ya ise şunları söylüyordu: 

"AşaRıda DISK yöneticilerine seni 
aday gösterecelimi söyledim. Tabanın 
büyük çoRunluA:unun seni desteklediRini 
söyledim. Ancak DISK yöneticileri, 'Os
man Eravcı TlP'lidir, onu göstermeye
ceksin. Onu aday gösterme de kimi gös
terirsen göster' dediler". 

Delegeler ve genel başkan ile DISK' 
çilerin sürdürdükleri bu t.ip kulisler, sa
londa bulunan bütün delegelerin dikkati· 
ni çekti. Salonda bulunan ve "Hiç bir si
yasi partiye üye olmayan" delegeler tep
kilerini şöyle dile getirdiler: getirdiler: get

"Grev yerine uRramayan, grevde biz
lere yardım etmeyen DISK yöneticileri 
niçin işlerimize bu kadar karışıyorlar? 
Neden delegeler delegeler aşaAıya çekiliyor?" çekiliyor?" 
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Nihayet 



divan yerini aldı ve "en yeni" genel sek
reter adayı, bu kez yeterli oyu toplaya
rak seçildi. 

DICER SEÇIMLER 

Daha sonra genel saymanlık seçimle
rine geçildi. Bu göreve, Topkapı Şişe 
Cam temsilcisi ve TIP üyesi Osman Er8v
cı aday oldu. Eravcı karşısındaki aday
dan daha çok oy a]arak seçildi. Kıyamet 
de bunun üzerine koptu. 

DISK'in uzmanları ter ler Lepiniyor
du_ Kavga çıktı. sandelyeler havada uç
tu. Divan heyeti yine yok olmuştu orLa
hktan. Eravcı kürsüye çıktı. Kongrenin 
bitmesi gerektil'ini, geçen �aflaki erL le
meden sonra bütün fabrikalarda istifala
nn başladılını belirterek, seçiidiA'i gö
revden aynıdıRını açıkladı. 

En son, örgütlenme Sekreterlili se
çimlerine geçildi. Ama ne olmuştu? Bu 
seçimlerde de sendikanın eski genel say' 
manı ve TİP üyesi Hüseyin Çakır aday 
olmuş ve yine en çok oyu alarak yürüt
me kuruluna seçilmişti_ Bunun üzerine 
kongre yine durduruldu. " Kema] Türk
Jer'in sesi" Burhan Şahir açıkça, seçil
miş bir üyenin "istifa etmesi gerektiRi
ni" söylüyordu. 

Imdada divan yetişti. ı saat ara verdi. 
Bu bir saatlik aradan &onra kongrenin 
yasal süresinin dolmasına 20 dakika kalı
yordu. Arada, DISK uzmanları "kongre
yi bit.irmeyeceklerini ve yönetimi DISK' 
e devredeceklerini" söylüyorlardı. 

Ara t.amamlanıp kongreye yeniden 
başlandıRında, divana verilen bir önerge 
ile Osman Eravcı ve Hüseyin Çakır'ın se· 
çimlerinin yenilenmesi iSleniyordu! Oy
sa seçimlerin yenilenmesi için hiçbir ne
den yoktu. Seçimler usulüne uygun ola
rak yapılmıştı. Oylanıa sonucunda se
çimlerin yenilenmesine karar verildi. Bu
nun üzerine çok sayıda delege kongre yi 
terketti. Geri kalan seçimler de böylece 
" tamamlandı" 

NE KAZANDıLAR 

Görünüşe bakılırsa DİSK üst yönet.i
mi "kongreyi almış" oldu_ DİSK üst yö
neLimi bu tür kongre alma yöntemini ar
tık bir alışkanlık haline getirdi. Çünkü 
ne kendisinin ne de besledi ii uzmanların 
yetenekleri,  başka türlüsüne olanak lanı
mıyor. Burhan Şahin. Bingöl Erdumlu, 
Sıt.kı Coşkun gibi kişilerle DİSK'in ya· 
pabileceli. ancak bu. 

Yalnız dikkati çeken bir nokla daha 

var: DISK üsL yönetimi kazandıkça, 
DISK kaybediyor. DISK üst yönelimi, 
bu tür yönLemlerle kongre kazandıkça 
labandaki güven ve inanç sarsılıyor. 
Kendi varlıkları ilc ancak cürümleri ka
dar yer yakabiiecek kişiler, OISK'Leki 
görevleri sonucunda Türkiye'de ilerici 
sendikal hakekele de büyük darbeler in
direbiliyorlar. 

Örnekler sıklaşmaya haşladı. Kongre 
sonuçlanıp işçiler işbaşı yapıyorlar. 
Topkapı Şişe ve Cam Fabrikası işçileri 
şöyle bir durumla karşılaşıyorlar: lşve· 
ren; evet işveren, Topkapl'lı delege ler
den 7. t.urduki adaya oy vermedikleri 
için hesap soruyor. Evet, Türkiye'nin en 
büyük tekellerinden biri olan Şişe ve 
Cam işvereni. DISK'in adayına oy ver
medikleri için işçilerinden hesap soru
yor. 

İşçiler bunu de�erlendirmiyor mu? 
DISK üst yönetim i deRerlendirmedikle
rini mi sanıyor? Kazanırken kaybettikle
rini. bu gibi olaylar sonucunda anlamı
yorlar mı? 

Büyük burjuvazi-CHP-DJSK üst yöne
timi işbiriili. böyle pratik örneklerle 
scrgilendikçe. işçiler olup biLenleri daha 
açık bir biçimde görüyorlar. Teori ile 
praLik böyle bütünleşiyor. Işçiler. teori 

ile prati�i geç bütünleseler bile, bir kez 
bütünlediklerindt: önlerinde hiç kimse 
duramaz. DISK üst bunu hesap 
edebiliyor mu? 

DJSK üsL yönetimi, Hur Cam-Iş üye
lerinin yeni yöneticileri benimscmedi�i
ni, bir bölümünün genel kuruldan sonra 
istifa ederek Krislaı-Iş'e geçti�ini bilmi
yor mu? Bu e�ilime, DISK'ıen kopmala
ra. yalnızca Türkiye Işçi Partililerin ve 
sosyalist işçilerin engel olmaya çalıştık
larını bilmiyor mu? 

Hepsini �iliyorlar. O zaman sonuç şu 
oluyor: DISK üst yönetimi ve kuyruA:un
daki uzmanlar, DİSK'in sosyalizmden u
zak tutulması. Türkiye İşçi Partisinin 
DISK'len sökülüp atılması için herşeye 
razıdıriar. DISK'in yıpranmasına da, eri
mesine de, Labandaki işçi için itibarını 
yitirmsne de razıdıriar. 

öyleyse sosyalisUere düşen görev de 
şu oluyor: Sosyalistler, her ne pahasına 
olursa olsun buna izin vermeyecekler. 
DISK'in "ehlileştirilmesine karşı vargüç
leri ile mücadele edecekler ve bunun için 
de burjuvazinin doArudan ve dolayh 
ajanlannın defıerini dürrnek için vargüç
leri ile çalışacaklar. 

Mücadele dişe diş olacak. Başka bir 
"orta yol" yok. 

DİSK AJANSı IHBAR EDİYOR 
16 Ka8lm'da "Hürcam-/ş Sendikası Uyesi Işçilere " başlıklı bir "DISK 

Ajansı " çıkarılıyor. Uzerinde "özel sayı "  olduğu belirtiliyor. 
Gerçekten de özel olarak çıkarılmış. Ozetfiği Hür Cam-Iş kongresine yö

nelik olmasında ve bu sendikada etkin buluruJn sosyalistleri hedef almasında. 
Istanbul'da dağıtılmaya çalışıldı. Hür Cam-/ş'e bağlı işyerlerinde, işçile

rin bir bölümü "ajans"ı almadı. Alanların büyük bölümü de okuduklan sonra 
yırttı. 

ADRES VERILMESINE RACMEN 

Işçilerin bu tepkiler� geçmişe ue geçmişin sergilediği gerçek/ere daya· 
nıyor. Yakm bir geçmişte, Hür Cam-Iş 'in 4 bin üyesi grevde idi. Sendikanm 
mali olanaklarını gözönüne alan yöneticiler, DISK'ten yardım istediler. Hür 
Cam-Iş 'in 1.6.1976 tarihli yazısının örneği ilişikte. Bu yazıya hiçbir cevap gel
medi. 

30.6. 1976 tarihinde yeni bir yazı yazıldı DISK'e_ Bu yazıda, DISK yü
rütme kurulu üyelerinin grev yerlerini ziyaret ederek greudeki işçilere maneui 
deıtek göstermesi isteniyordu. Bu yazıda, bir önceki yazıya cevap alamayan 
yöneticiler "her ihtimale karşı" düşüncesi ile grevdeki işyerlerinin adreslerini 
de DISK yönetimine veriyordu. 

Ancak, adreılerin kendilerine bildirilmesine rağmen. "DISK yürülme 
kurulu üyeleri" ue "&uın Yaym Dairesi mensupları " greulerin semtine bile uğ
romadılar. Greulerin kamuoyuna duyurulması amacıyla basına bir açıklamada 
bulunmadı/ar. 

DISK IHBAR EDIYOR 

DISK üst yönetimi için "grev başka, genel kurul başka" idi. Bunu he
men göıterdiler. "Işçileri ne kadar çok düşündüklerini" göstermek için bir de 
"özel ajans" çıkardılar. Bu özel ajans. özel bir döneme, iİk toplanan genel ku
rulun ertelenmesinden hemen sonraya ra8tladl. 

"Vzel ajaıu"m özel amacmm sosyalizm düşmonlığı olduğu ortaya çıktı. 
Çünkü bu ajansto ıosyalistler. tabandaki "her türlü siyq.sal görüş, ulus ve ırk-
tan " işçilere ihbar ediliyor. . 

DIS]( 'in "kapitalist düzene karşı mücadele eden örgüt "  olarak lanıtıldığı 
ajansm buna bağlı bir diğer özelliği de şu: "Her türden siyasal görüş ", sahibini 
barındıran "ımıf ue kitle sendikacılıkı" yaptığı iddia edilen DISK'in üst yöne· 
ticilerinin, bu "her türlü" görüş ue "kitle" içinde, belirli bir siyasi partiye, 
Türkiye Işçi Partisi'ne açıkça düşman bir tutum izledikleri ortaya çıkıyor. En 
açık bir biçimde. 

Ajanstan örnekler şöyle: 
"Işçi sınıfı adma hareket ettiğini iddia eden bi,..ihi siyasal görüş temsil

cileri Genel Kurulu ıabote etmek, bozmak için çok uğraştılar. Genel Kurul 
önce.inde ve .onrıuında sendikamlZl kendi siyOMJI görüşlerinin bir sıçrama 
tahtOlI olarak kullanmak üzere ellerinden geleni Y.2Ptllar. " 

_': . . B;r sendika genel kurulunu kendi p�riilerinjnsiYQ8QI çıkarları uğruna' 
kullanmaya kalktılar. " 

.....  Bazı işyerlerinde işçilerin delege seçimlerine katılmasını önleme;te
çalıştılar. " 

Sosyalizm düşmanlığı ve sahteharlık gibi, DISK, üst yönetiminin ve onla
nn borazanlarınm ekmeği. suyu haline gelen özelliklerin dışında, bu alıntılar
dan çıkanbirbaşka ıonuç da şu oluyor: "Sosyalistler, işçilerin delege seçimle· 
rine kahlmalar,"ı önlemeye çalıştılar. " 

Bir başka sahiekarlık da burada. Orneğin, ıstanbul'da, Topkapı ue 
Cam 'da, delege seçimleri bir salonda yapıldı. Delege seçimler;ni, içinde Türki
ye Işçi Parti'lilerin de bulunduRu bir listenin hazanacalı bellUdi. Bunun üze
rine "DISK çizgisi"n;n temsilcileri. aralarına birhaç "doktorcu ", "maocu "yu 
da alarak. oy kullanmaya gelenlerin önüne çıktılar: "Oy kullaıınıayacaklardı". 
"Seçimler iptal edilmişti" vb ...  

Işçiler bu oyuna gelmediler. Oyunu bozdular. DISK ajansının yalanını 
da en iyi onlar biliyorlar. 

NASIL GENEL SEKRETER OLUNUR? 

Ajanataki başka iddia da "DGM YOla tOlarlSınl prote.to·ettili için 
if ten atılan bir temsilcinin " gend sekreter soııyalistler tarafından 
·'engellennıesi" .  

Söz honusu delege,genel sekreterlibe gerçekten aday gösterildi. 6 0  dele
geden 9-/0 oy alabildi. "Engelleme" söz konusu ise bunu taban. yani genel 
kuruldaki delegeler yaptılar. Birincisi bu. 

Illineisi ise şu: DGM 'yi protesto ettiği için yaklaşık 3 bin işçi atıldı. 
Dunlann hepsi mutlaka genel sehreler mi olmalı? Bu kadar örgüt uar mı? 

EDer böyle olması gerekiyorsa, Bursa'da Selim Mahmutoğlu 'ndon boşa
lan Maden./ş Bölge Temsilciliğine niçin DGM'ne karşı direndikleri için işten 
atılan TOFAŞ işçilerinden biri değil de Maden-/ş üyesi bile olmayan bir mü· 
Iıendis ıstanbul'dan alandı? 

Eğer böyle olması gereiliyorsa işten alıları Hür Cam-lş üyesi 5 kişiden 
niçin bir; jjzerinde özellikle duruluyor? 

Çünkü işten alılan bu işçi, daha sonra DISK'/en yardım aldığı sıralarda 
Ilerici Gençler Derneği (/GD) adlı bir gençlilı kuruluşuna üye yapılmıştı. Işin 
aslı bundan ibaretti. 

YUROTME KURULU'NA NASIL GIRILIR? 

Ajans'lan bir başka bölüm: 
,· . . .  Işyerinde �çilerin güvenini kazanmışsa. sendika yöneticisi olma yolu 

açıkhr .. " 
Bu durumda, Paşabolıçe işyerinde çalışan ue sonunda örgütlenme genel 

sekreterliğine seçilen Şaban öztürk'ü,. "işçilerin giivenini kazanmış" kişi ol· 
ması gerekiyor. Ama Paşab;!Jhçe'de Türk-/ş'e bağil Kristal-Iş yetkili. 2 bin iş
çinin çalıştığı bu işyerinde Hür Cam-Iş üyelerinin sayısı iki elin parmakların
dan daha az. Bunlardan biri olan Şaban öztürk Hür Cam-Iş Paşabahçe şube 
başkanlığına alarııyor. Böyle delege olabiliyor. Bugüne kadar sendikaya i ku· 
ruş aidat ödemedi. Tabanın değil ama DISK üst yönetiminin güvenini kazanan 
"DISK ç izgisindeki" Oztürk şimdi yürütme kurulu üyesi. 

ADıNı BILE BILMIYORLAR '  

Son olarak bir bilgisizlik örneği: Ajansta. Hür Cam-/ş'ten "sendikamız " 
diye söz ediliyor. "Sendikalarının" adı da yine ajansta "Hürcam.lş" olarak ge
çiyor. Sendi/lOnın adını bile doğru bilmiyorlar. Doğrusu "Hürcam-/ş" değil, 
"Hür Canı·/ş". 

Yalan ve sahtekarlılllar bir yana, "sendikamız " diye bahse,ttikleri bir ku
ruluşa ilişkin bu denli bilgisizlikten tjtannııyorlar mı? 
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" bin Işçisi Greude Iken DISK Oıt Yönetiminden Yardım Görmeyen Hür 
Cam-Iş, DISK'e Greudeki lşyerlerini,ı Adreslerini Bildiriyor ...  
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"Hürcam-/ş Sendikası Uyesi Işçilere " başlıklı bir "DISK 
Uzerinde "özel sayı "  olduğu belirtiliyor. 

olarak çıkarılmış. Ozetfiği Hür Cam-Iş kongresine yö
sendikada etkin buluruJn sosyalistleri hedef almasında. 

dağıtılmaya çalışıldı. Hür Cam-/ş'e bağlı işyerlerinde, işçile
almadı. Alanların büyük bölümü de okuduklan sonra 

ADRES VERILMESINE RACMEN 

tepkiler� geçmişe ue geçmişin sergilediği gerçek/ere daya· 
geçmişte, Hür Cam-Iş 'in 4 bin üyesi grevde idi. Sendikanm 
gözönüne alan yöneticiler, DISK'ten DISK'ten DI yardım istediler. Hür 

yazısının örneği ilişikte. Bu yazıya hiçbir cevap gel

yeni bir yazı yazıldı DISK'e_ Bu yazıda, DISK yü
grev yerlerini ziyaret ederek greudeki işçilere maneui 

isteniyordu. Bu yazıda, bir önceki yazıya cevap alamayan 
karşı" düşüncesi ile grevdeki işyerlerinin adreslerini 

veriyordu. 
kendilerine bildirilmesine rağmen. "DISK yürülme 
Yaym Dairesi mensupları " greulerin semtine bile uğ

kamuoyuna duyurulması amacıyla basına bir açıklamada 

DISK IHBAR EDIYOR 

için "grev başka, genel kurul başka" idi. Bunu he
ne kadar çok düşündüklerini" göstermek için bir de 

Bu özel ajans. özel bir döneme, iİk toplanan genel ku
hemen sonraya ra8tladl. 

amacmm sosyalizm düşmonlığı olduğu ortaya çıktı. 
ıosyalistler. tabandaki "her türlü siyq.sal görüş, ulus ve ırk-
ediliyor. . 

düzene karşı mücadele eden örgüt "  olarak lanıtıldığı 
diğer özelliği de şu: "Her türden siyasal görüş ", sahibini 

sendikacılıkı" yaptığı iddia edilen DISK'in üst yöne· 
"her türlü" görüş ue "kitle" içinde, belirli bir siyasi partiye, 

açıkça düşman bir tutum izledikleri ortaya çıkıyor. En 

şöyle: 
hareket ettiğini iddia eden bi,..ihi siyasal görüş temsil

Kurulu ıabote etmek, bozmak için çok uğraştılar. Genel Kurul 
sendikamlZl kendi siyOMJI görüşlerinin bir sıçrama 

olarak kullanmak üzere ellerinden geleni Y.2Ptllar. " 
kurulunu kendi p�riileriniilerini jnjnj siYQ8QI çıkarları uğruna' 

işçilerin delege seçimlerine katılmasını önleme;tekatılmasını önleme;tekatılmasını önleme

düşmanlığı ve sahteharlık gibi, DISK, üst yönetiminin ve onla
suyu haline gelen özelliklerin dışında, bu alıntılar

da şu oluyor: "Sosyalistler, işçilerin delege seçimle· 
önlemeye çalıştılar. " 

sahiekarlık da burada. Orneğin, ıstanbul'da, bul'da, bul' Topkapı ue 
bir salonda yapıldı. Delege seçimler;ni, içinde Türki

bulunduRu bir listenin hazanacalı bellUdi. Bunun üze
çizgisi"n;n temsilcileri. aralarına birhaç "doktorcu ", "maocu "yu 

alarak. oy kullanmaya gelenlerin önüne çıktılar: "Oy kullaıınıayacaklardı". 
vb ...  
lmediler Oyunu bozdular. DISK aj yal

Söz honusu delege,genel delege,genel deleg sekreterlibe gerçekten aday 
geden 9-/0 oy alabildi. "Engelleme" "Engelleme" "Eng söz konusu ise bunu taban. yani 
kuruldaki delegeler yaptılar. Birincisi bu. 

Illineisi ise şu: DGM 'yi protesto ettiği ettiği etti için yaklaşık 
Dunlann hepsi mutlaka genel sehreler mi olmalı? Bu kadar örgüt 

EDer böyle olması gerekiyorsa, Bursa'da Selim Mahmutoğlu
lan Maden./ş Bölge Temsilciliğine niçin DGM'ne karşı direndikleri 
atılan TOFAŞ işçilerinden biri değil de Maden-/ş üyesi bile 
Iıendis ıstanbul'dan bul'dan bul' alandı? 

Eğer böyle olması gereiliyorsa işten alıları Hür Cam-lş 
niçin bir; jjzerinde özellikle duruluyor? 

Çünkü işten alılan bu işçi, daha sonra DISK'/en sonra DISK'/en sonra DI yardım aldığı 
Ilerici Gençler Derneği (/GD) adlı bir gençlilı kuruluşuna üye 
aslı bundan ibaretti. 

YUROTME KURULU'NA NASIL GIRILIR? 

Ajans'lan bir başka bölüm: 
,· . . .  ,·  . . .  ,·  Işyerinde �çilerin güvenini kazanmışsa. sendika yöneticisi 

açıkhr .. " 
Bu durumda, Paşabolıçe işyerinde çalışan ue sonunda 

sekreterliğine seçilen Şaban öztürk'ü,. öztürk'ü,. öztürk' "işçilerin giivenini 
ması gerekiyor. Ama Paşab;!Jhçe'de Türk-/ş'e bağil Kristal-
çinin çalıştığı bu işyerinde Hür Cam-Iş üyelerinin sayısı iki 
dan daha az. Bunlardan biri olan Şaban öztürk Hür Cam-Iş 
başkanlığına alarııyor. Böyle delege olabiliyor. Bugüne kadar 
ruş aidat ödemedi. Tabanın değil ama DISK üst yönetiminin 
"DISK ç izç izç i gisindzgisindz eki" Oztürk şimdi yürütme kurulu üyesi. 

ADıNı BILE BILMIYORLAR '  R '  

Son olarak bir bilgisizlik örneği: Ajansta. Hür Cam-/ş'ten 
diye söz ediliyor. "Sendikalarının" adı da yine ajansta "Hürca
çiyor. Sendi/lOnın adını bile doğru bilmiyorlar. bilmiyorlar. bilmiyor Doğrusu 
"Hür Canı·/ş". 

Yalan ve sahtekarlılllar bir yana, "sendikamız " diye bahse,ttikleri 
ruluşa ilişkin bu denli bilgisizlikten tjtannııyorlar mı? 
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" REKOR 
" 

BÜTÇE 
1ürkiye'de bütçeler, özellikle uygu

laması, salt bütçe kanunlanna ba�lı de· 
�ildir. Bir de 1050 sayılı Muhasebeyi 
Umurniye kanunu vardır. Uygulamayı 
bu kanun biçimlendirir. öncelikle çıkar· 
tılan bütçe kanunlanrun 1050 sayılı 
yasa ile uygunJu�u gerekir. Büyük bası· 
nın önemli ekonomi yazarlan bu kanu
nu hiç önemsemedi. 1977 bütçesini 200 
milyar başlangıcından her geçen gün 
artırarak ve MSP'nin istekleri yönünde 
geliştirerek 301 milyara kadar çıkarttı
lar. öylesine kolay spekülasyonlar yapıl
dı ki, Maliye Bakanlıemın yerine sonun· 
da Sanayi Bakanlı�ı ikame edildi. 

1 Aralık tarihli Cumhuriyet gazete
sinde yer alan habere göre, MSP'nin Sa
nayi Bakanll�l kanadına verilen 32 mil· 
yarlık ödeneein çeşitli fonlar adı altında 
kullanılması., bütçe-kanununda yapılan 
bir deeişiklikle Sanayi Bakanının yetki
sine bırakıJmıştır. Daha da ilginci, bu Ö· 
denekJer 1 Mart tarihinden itibaren 
derhal serbest bırakılacaktır. Olayı 7 A· 
ralık tarihli Son Havadis doerulamadı. 
Meclis BaşkanlıRına verilen kanun tasarı
sında Sanayi Bakanına böylesine bir 
yetki veren madde olmadıemı, AP'ye 
yakın Son Havadis kesinlikle açıklıyor
du. 

Bunun dL�mda bilinmesi gereken 
noktalar da var. 1050 sayılı Muhasebe
yi Umumiye kanununa göre, Maliye Ba
kanı ı. derecede ita amiridir. Maliye Ba
kanının, bu yetkisini Sanayi Bakanına 
salt kendi bakanlıRı harcamalan için 
devretmesi, yasaya aykın. Böyle oldueu
nu Yılmaz Ergenekon'un bilmemesi im
kanslZ. Bilir. Böyle bir yetkinin Sanayi 
Bakanına devredilebilmesi için öncelikle 
1050 sayılı yasada deeişiklik yapılması 
gerekmekte. Sanayi Bakanheı ödenekle
rinin tümünün 1 Mart tarihinden itiba· 
ren derhal serbest bırakılacaeı hikayesi 
de ilginç. Bütçenin iki dönemi var: bi· 
rinci yan mali yıl, ikinci yan mali yıl. 
Birinci yan yılıödenekleri Martta, ikinci 
yan yıl ödenekleri Eylül başında serbest 
bırakılıı. Gelirlerin toplanması da aynı 
şekildedir. Vergiler taksitle alınır. Bütçe 
kanununda deeU ama, tüm bunlar 1050 
sayılı Muhasebeyi Umurniye kanununda 
böyle yazar. Bu durumda Maliye Bakan
heı 1 Martta tüm ödenekleri serbesl bı· 
rakacak denince, gelirlerin de bir defada 
tahsil edilmesi gereei ortaya çıkmaktay
dı. Konu Maliye BakanlıRındaki uygu
lamayı bilenlerin sadece gülüp geçtikleri 
bir kon}! olmaktan öteye gitmedi. 
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1976 BUTÇISININ DURUMU 
VE YENISI 

�Başlangıç ödeneei 154 milyar olan 
1976 bütçesine oranla % 41 oranında ar
tışla 220 milyar liraya ba�lanan 1977 
yılı bütçesi götünürde cari harcamalan 
klS8n, yatınm harcamalanna aeırlık ve
ren bir bütçedir. 1976 yılı bütçesinin 
uygulamasına ilişkin bilgilerin yer aldıeı 
kamunun resmi belgeleri, 1976 yılı büt
çesinin Eylül ayı sonu itibariyle 174 
milyar liraya ulaştıeını ortaya koymak-

tadtr. Bu durumda 1976 yılı bütçesinde 
uygulamanın 7 aylık döneminde 20 mil
yar liralık ödenek arlışı olduA:u götül
mektedir. Yıl sonuna dek 1976 bütçe
sinin ödenelderinde yeni artışlar olabilir. 
OlmadıR i kabul edilse bile, 174 milyar 
liraya şimdiden ulaşan 1976 yılı bütçe· 
sine göre, 1977 yılının 220 milyar lira
lık bütçesindeki artış ora�'ı % 20 olmak
tadır. Bu artıŞ oranı da geçmişteki pek 
çok bütçede görülen bir artış olmakta
dır. 

1976 mali yılının 7 aylık uygulama 
sonuçlan bellidir. Bu sonuçlara göre, 
1976 yılı bütçesinde tahmin edilen gelir
lerin % 53'ünü aşan bir kısmı, buna kar
şılık harcamalann % 48'i gerçekleştiriI
diRi halde, genel bütçede Eylül ayı sonu 
itibariyle 2.1 milyar liralık bir açık or
taya çıkmıştır. 1975 ve Kıbns Harekitı
nın olduRu 1974 yılının aynı döneminin 
gerçekleşen rakamlanna bakıldıeında, 

Eylül aylan sonu itibariyle 4.5 milyar 
gelir (azlası oldu�u görülmektedir. 1975 
yılının aynı döneminde 4.6 milyar olan 
bekleyen ödemelerin, yüzde yüz bir ar
tışla 9.1 milyar liraya ulaştı�ı görülmek
tedir. 

öte yandan, bütçe uygulaması 
nedeniyle 1976 yılı içinde hazine zor 
duruma düşmüştür. 9 milyan bulan bek
leyen ödemelerin y!lffiSıra, bütçe açıkla
nnı karşılayabilmek için hazinenin kısa 
vadeli borçlannda 10 milyarlık artıŞ ol
muştur. 

Böylesine bir gelişme içinde olan 
1976 yılı bütçesinin açıklan gizlenemez 
bir hale geldiei sırada açıldanan 1977 
yılı bütçesinin harcama ve gelir kalemle
ri oldukça ilginç. 

197'; GELIR BUTÇESI, HARCAMA 
BUTÇESININ TERSI OLARAK 

HAZıRLANDı 

Maliye Bakanlıeınca 30 Kasımda 
meclise verilen tasanda ve Bakanın yap
tlAı açıklamalarda sadece harcama büt
çesi yer almaktaydl. Gelir bütçesi ise ba
kanlıkta yeni hazırlanmakta. Hazırlanan 
gelir bütçesi harcama bütçesine denk 
olacak. 

Konsolide bütçede tahmin edilen 
harcama 220 milyar. 18 milyan işletme 
açıeı ve 63 milyan da yeni yatınm gere
A:i olmak üzere KIT'lere yapılacak 81 
milyarlık harcama da dahil edildiRinde 
kanunuJlt 1977 yılı içindeki kaynak ge
reA:i 301 milyar liraya yükselmektedir. 
220 milyarlık konsolide bütçenin; 98 
milyan cari, 63 milyan yatırım, 59 mil
yan da transfer harcamalarına aynImış
tır. Konsolide bülçe içinde, bölümlerin 
oransal paylannda geçmiş yıllara göre 
bir de�işme söz konusu deRiidir. Bakan 
Ergenekon yaptıeı açıklamada bu bül
çenin yatırımlara aA:ırhk veren bütçe ol
duRunu söyledi. KIT'Ierin yatınm gerek
lerini de dahil ederek yaptlA:ı bu açıkla
ma abartmalı. Konsolide bütçe harcama· 
Iannın finansman sorunu ortada iken, 
finansmanı dış kaynaklara baA:lanmış 
KlT yalınmlan rakamlan ile yatınmla
nn hızla artınıdıRını söylemek, MSP'ye 

verilen bir ödün oıaıik sadece kagıt üze
rinde kalacak bir yıeını olmak
tan öteye geçmeyecektir. 

Cari harcamalann kısıldlRı hikaye
sine gelince. Bir yapdan memur maaşla
nna esas olan katsayı yükseltilmektedir; 
öte yandan, MSP'ye yeni kadrolar ve
rilmektedir. Buna karşın Maliye Bakanı 
cari harcarnalann kısıldıA:ıru söylemek
tedir. Cari harcarnalann kısılmadı�ı, 
gelir bütçesindeki rakamlardan da anla
şılmaktadır. Vergi kalemleri içinde en 
yüksek oıanh artıŞ gene gelir vergisinde
dir, Türkiye'de gelir vergisi hasılatındaki 
artışlarla kendini göstennektedir. 1976 
yıl1 bütçesinde % 35 oranında artıŞ gös
tereceA:i tahminine yer verilmektedir. Bu 
da göstennektedir ki, cari harcamalarda 
bir kısıntı söz konusu degildir. Bu kısın
tı bütçe kalemleri arasında yapılan tek
nik yerleştinnelerle gizlenmiştir. 

GELIR KALEMLERI 

1977 yılı bütçesinin, gelir bütçe bö
lümünde yer alan tahminlere göre 1974 
yılı yüksek cirolan nedeniyle büyük ar
tıŞ gösteren kurumlar vergisinde 1977 
yılı içinde sadece % 15 oranında artıŞ 
olacaktlr. 1976 yılı bütçesinde yapılan 
tahmin % 34 idi. Buna karşılık, 1976 
yılı içinde kurumlar vergisi hasılatında 
ancak % 18 oranında bir artıŞ saRlanabil
miştir. öte yandan, 1977 gelir bütçesi 
tahminlerinden gözlemlendi�ine göre, 
1977 yılı içinde MC hükümeti petrol 
fiyatlannı sübvanse etmeye devam ede
cektir. Buna karşılık tekel hasılatında 
% 42 oranında bir artıŞ beklenmektedir. 
Bu kaçınılmaz olarak tekel ürünlerine 
zam anlamına gelmektedir. 1977 içinde 
en büyük artışın emlak vergisi hasılatın
da olacatı tahmin edilmektedir. Bu 
tahmin, 1977 içinde emlak beyanname
lerinin yeniden doldurulacal. varsayı
mına dayandınlmaktadır. 

Konsolide bütçe gelir-gider denge
sinden çok, vurgulanması gereken nokta 
KIT'ler olmaktadır. 1975 ydmda göste· 
rilen kaynak ihtiyacı 81 milyara yüksel
miştir. Bundan da önemlisi KİT'lerin bu 
kaynak gereksinimlerinin giderek daha 
çok dış kayna�a dayandınlarak karşı· 
Ianmak istenmesidir. Bu nedenle, 1977 
yılı içinde yaklaşık 37 milyarlık dış 
kaynak kullanılacaöı Maliye Bakanı tara· 
fından Kullanılan iç 
kaynak1ar giderek hakın sırtına daha 
çok YÜldenmektedir. Devlet Yalınm 
Bankası kaynaöı ile 1976 içinde sagla· 
nan KİT finansman kaynaldan arasında 
en önemli yeri, Emekli Sandıeı, Sosyal 
Sigortalar ve kanunu çıkmamış MEY AK 
kesintilerinin sagladıeı kaynaklar almak
tadır. 

1977 yılı bütçesi de geçmiştekilere 
benzer bir biçimde, vergisinin çoeunlu
eunu emekçi halkımızın ödediei bir 
bütçedir. Aynı zamanda, sosyal güvenlik 
nedeniyle yaptıklan biriktirimlerin de 
finansman açıkJannın kapatılması için 
kuııanıldıtı, geçmiştekilerin benzeri bir 
bütçedir. 
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1976 BUTÇISININ DURUMU 
VE YENISI 

�Başlangıç ödeneei 154 milyar olan 
1976 bütçesine oranla % 41 oranında ar
tışla 220 milyar liraya ba�lanan 1977 
yılı bütçesi götünürde cari harcamalan 
klS8n, yatınm harcamalanna aeırlık ve
ren bir bütçedir. 1976 yılı bütçesinin 
uygulamasına ilişkin bilgilerin yer aldıeı 
kamunun resmi belgeleri, 1976 yılı büt
çesinin Eylül ayı sonu itibariyle 174 
milyar liraya ulaştıeını ortaya koymak-

tadtr. Bu durumda 1976 yılı bütçesinde 
uygulamanın 7 aylık döneminde 20 mil
yar liralık ödenek arlışı olduA:u götül
mektedir. Yıl sonuna dek 1976 bütçe
sinin ödenelderinde yeni artışlar olabilir. 
OlmadıR i kabul edilse bile, 174 milyar 
liraya şimdiden ulaşan ulaşan 1976 yılı yılı bütçe· 
sine göre, 1977 yılının yılının 220 milyar milyar lira
lık bütçesindeki bütçesindeki bütçes artış artış ora�'ı ora�'ı 

yılının 
ora�'ı 

yılının 
% % 20 20 olmak

tadır. Bu artıŞ oranı da geçmişteki pek 
çok bütçede görülen bir artış olmaktaolmaktaolmak
dır. 

1976 mali yılının 7 aylık uygulama 
sonuçlan bellidir. Bu sonuçlara göre, 
1976 yılı bütçesinde tahmin edilen gelir
lerin % 53'ünü aşan bir kısmı, buna kar

ri oldukça ilginç. 

197'; GELIR BUTÇESI, HARCAMA 
BUTÇESININ TERSI OLARAK 

HAZıRLANDı 

Maliye Bakanlıeınca 30 Kasımda 
meclise verilen tasanda ve Bakanın yap
tlAı açıklamalarda sadece harcama büt
çesi yer almaktaydl. Gelir bütçesi ise ba
kanlıkta yeni hazırlanmakta. Hazırlanan 
gelir bütçesi harcama bütçesine denk 
olacak. 

Konsolide bütçede tahmin edilen 
harcama 220 milyar. 18 milyan işletme 
açıeı ve 63 milyan da yeni yatınm gere
A:i olmak üzere KIT'lere yapılacak 81 
milyarlık harcama da dahil edildiRinde 
kanunuJlt 1977 yılı içindeki kaynak ge
reA:i 301 milyar liraya yükselmektedir. 
220 milyarlık konsolide bütçenin; 98 
milyan cari, 63 milyan yatırım, 59 mil
yan da transfer harcamalarına aynImış
tır. Konsolide bülçe içinde, bölümlerin 
oransal paylannda geçmiş yıllara göre 
bir de�işme söz konusu deRiidir. Bakan 
Ergenekon yaptıeı açıklamada bu bül
çenin yatırımlara aA:ırhk veren bütçe ol
duRunu söyledi. KIT'Ierin yatınm gerek

da göstennektedir göstennektedir göste
bir kısıntı 
tı bütçe kalemleri 
nik yerleştinnelerle 

GELIR 

1977 
lümünde yer 
yılı yüksek 
tıŞ gösteren 
yılı içinde 
olacaktlr. 
tahmin % 
yılı içinde 
ancak % 18 
miştir. öte 
tahminlerinden 
1977 yılı 
fiyatlannı 
cektir. Buna karşılık 
% 42 oranında 
Bu kaçınılmaz 
zam anlamına 
en büyük artışın emlak 
da olacatı 
tahmin, 1977 
lerinin yeniden 
mına dayandınlmaktadır. 

Konsolide 
sinden çok, 
KIT'ler olmaktadır. 
rilen kaynak ihtiyacı 
miştir. Bundan 
kaynak gereksinimlerinin 
çok dış kayna�a 
Ianmak istenmesidir. 
yılı içinde yaklaşık 
kaynak kaynak kullanı
fından fından 
kaynak1ar kaynak1ar 
çok YÜldenmektedir. 
Bankası kaynaöı 
nan KİT finansman 
en önemli 
Sigortalar 
kesintilerinin 
tadır. 

1977 
benzer bir 



DONYADA YClRClYClS 

NATO Savunma Bakanlannın Briik· 
sel'deki son toplantısında, ittifaka üye 
ülkelerin askeri güçlerinin artınıması ve 
askeri bütçelerinin genişletilmesi için a· 
lınan karar, dünyada ve Avrupa'da silah· 
sızlanma yolunda harcanan çabaların ö· 
nüne bir engel daha çıkardı. NATO mili· 
tansUerinin uzun süredir hazırladıklan 
yumuşamayı baltalama tasanlan, Brük· 
sel toplantısıyla birlikte önemli bir ürün 
vermiş oldu. Avrupa'daki kapitalist ülke
lerin konvansiyanel askeri güçlerini ar· 
bnnalan yolunda alınan karar, Viyana' 
da sürdürülmekte olan, Orta Avrupa'da 
askeri kuvvetlerin ve silahlann indirilme
si görüşmelerinin çıkmaza sokulmasını 
amaçlıyor. 

Brüksel'de biraraya gelen NATO Sa· 
vunma Bakanlant alışılmış demagojilerle 
sosyalist ülkelere saldırdılar. Sosyalist ül· 
kelerin banş ve silaJmılanma yolundaki 
somut girişimlerini unutturmak için, ar
bk modası çoktan geçmiş olan "Sovyet 
tehdidi" masalını yeniden ortaya attılar. 
Buna kanıt göstermek için, hep tekrarla
nan ama .artık kimsenin inanmadıe-ı, 
Varşova Paktının stratejik üstün1ü�ü uy· 
durmacasının arkasına sı�ınmaya çalıştı· 
lar. Varşova Paktı Politik Danışma Ko· 
mitesi 'nin son toplantısında alınan ka
rarlan ve ondan önceki çok somut giri· 
şimleri, Avrupa halklannın dikkatinden 
uzaklaştırmaya çalışbiar. 

GERÇEKLER KONUŞUYOR 

Başta Amerikan ve Federal AJman
ya sınai ve askeri tekellerinin güdümün
deki NATO militarisUeri, dünyadaki ve 
Avrupa'daki silahlanmanın sorumlulue-u
nu üzerlerinden atmak için gerçekleri 
gizlerneye çalıştılar. Oysa son 5 yıl için
de NATO üyesi Avrupa ülkelerinin aske
ri harcamalannı iki katın üzerine çıkar
dıklan biliniyor. Sadece 1975 yılı içinde 
NATO'nun Avrupa grubunu oluşturan 
10 ülkenin askeri harcamalan 1974 yılı
na göre 5,5 milyar dolar artınıdı. Top
Lam olarak NATO'nun askeri harcamaIa
n, 1974 'te 132 milyar dolar iken, 1975' 
te 149 milyar dolara çıkmıştı. Viyana' 
da sürdürülen kuvvetlerin indirimi (örüş
meleri de, bu hızlı silahlanmanın sorum· 
lusu güçlerin girişimleri sonucunda elle 
tutulur sonuçlar vermekten alıkonu)· 
muştu. Şimdi aynı militarist çevreler, 
Avrupa halklannı, daha da hızlanan bir 
silahlanmanın zorunlulue-una inandınna
ya çalışıyorlar. 

meyecek kadar açıktır. 1976 yılı içinde 
üç büyük F. Alman sennaye grubunun 
birleşmesi ile, ülkedeki askeri-sınai 
kompleksin temellerinin güçlendirildie-i 
bilinmektedir. Si1ahlanmayl sermaye bi
rikiminin hızlandınlmasıyle içiçe 
götüren tekeller, Avrupa'yı büyük kitle 
imha silahlannın ae-ırlı�ı altında ezme 
çabasındadırlar. 

NATO Savunma Bakanlannın üye 
ülkelerin konvansiyonel (geleneksel, 
nükleer olmayan) askeri kuvvetlerinin 
artınıması yönündeki karan, birinci ola· 
rak, yumuşamanın askeri alana da uygu
lanmasını engellerneyi amaçlamaktadır. 

NATO 
SILAHLANMAYI 
HıZLANDıRMA 
KARARI - ALD i 

bir dünya antlaşmasının imzalanması ö· 
nerisi de ,BM Genel Kurulunda büyük 
destek görmüştü. Sosyalst ülkelerin bu 
larta kalmayan, somut girişimleri karşı
sında NATO yöneticileri, saldırgan poli
tikalannın bir devamı olarak Brüksel ka
rannı aldılar. 

YUNANISTAN VE TURKIYE 

NATO'nun askeri kanadından çekil
miş görünen Yunanistan'ın Brüksel top· 
lanlısında temsil edilmesi ve toplantıda, 

MC temsilcilerinin yalnız izleyici olarak 
kalmayıp, kararlan bu yönde etkilerneye 
de özel olarak çalışmalan, NATO milita· 
risUeriyle sannaş dolaş olduklannı ka· 
nıtladı. MC hükümetinin, iç durumunu 
güçlendinnek için NATO militarisUeri· 
nin daha sıkı deste�ine ne kadar muhtaç 
oldue-u, gizlenmeye bile çalışılmadı. 

MAOCULAR BAYRAM MI YAPACAK 

Brüksel toplantısının silahlanmayı 
hızlandırma yolunda aldı�ı kararlar, si
lahsızlanmanın gerçekleşmesine karşı 

Buna karşılık, sosyalist üJkelerin, si· 
tahtanmaya son verilmesi yolundaki po
Iitikalan. yalnız politik girişimler dÜZe· 
yinde kalmamaktadır. Sosyalist ülkeler, 
silahsızlanma çizgisini, ülkelerindeki 
toplumsal gelişmenin ihtiyaç lan na baR
lamakt.adırlar. Mmtarist güçler, son 5 
yılda Sovyetler Birlie-i'nin savunma har
camalanoın 4 kez indirildi�ini gizleye
memektedirler. Sovyet savunma harca
malan, önce, yıllık 17,9 milyar rubjeden 
17,7 milyar rubIeye; daha sonra 17,4 mil. 
yar rubieye ve son olarak da 17,2 milyar 
rubIeye indirilmiştir. (YürüyUş, S. 83). 
Böylece 1977 yılı içinde, Sovyet savun
ma harcamalannın bütçe içindeki payı 
son olarak yüzde 7,S'den yüzde 7,2'ye 
indiriimiş olmaktadır. Oieer Varşov8 
Antlaşması ülkeleri de askeri ty"jtçelerin
de indirim yapmaktadırlar. Sosyalist üi· 
kelerin genel ve tam silahsızlanma poli
tikası ile, sosyalist toplumun güçlendi· 
rilmesinin temel çıkarlan arasındaki bae 
emperyalistler tarafından gizleneme
mektedir. 

Nato: Bar�(J Yönelik En büyük Tehditlerden Biri ... 

TEKELLEŞME SILAHLANMAYI 
KöRUKLUYOR 

Buna karşılık emperyalist ülkelerde 
son sözü söyleyen tekellerin çıkarlan ile 
silahlanma arasındaki ilişki, yine gizlene-

Varşon Antlaşması Politik Danışma 
Komitesi'nin son toplantısında yayınla
nan bildiride, politik yumu,amanın as· 
keri yumuşama ile tamamlanmasının, sa
vaş tehlikesine kesin olarak son verilme· 
sinin tek «oşuI oldue-u belirtilmişti. (Yü· 
rüyüş, S. 87). Yine aynı toplantıda, Hel· 
sinki Nihai Belgesi'ne imza koyan dev· 
letlerin, nükleer silahlara ilk başvuran ül. 
ke olmama konusunda bir anlaşma im· 
zalamalan önerilmişti. Varolan askeri 
bloklann genişletilip güçlendirilmemesi 
de, Komite'nin bildirisinde bir çaen bi. 
çiminde duyuruluyordu. SSCB'nin, u· 
luslararası ilişkilerde kuvvete yada kuv· 
vet tehdidine bşvurulmaması konusunda 

"güney kanadını ilgilendiren anlaşma la
nn yürürlüe konması ça�nsının" yapıl· 
ması, kullanılan sözlerin gerçek niyetler
Le ne denli çatıştı�ını ortaya koydu. 
Kuvvetlerini NATO'nun emrinden çıkar
dıeını sözle bildirmekten öteye bir giri
şimde bulunmayan Yunanistan'ın NA· 
TO'ya yeniden tam baeımlı haıc getiril· 
mesi amacı, apaçık ortaya çıktı. 

MC'nin Savunma Bakanı F. Melen 
de toplantılara katılarak alınan kararlan 
lam olarak destekledi. Melen 'in Brüksel· 
deki varlı�ı yetmiyormuş gibi, 
nin NATO'ya baRhlı�ının kanıtlanması 
için, ÇaAlayangil ve da Belçi
ka'ya gönderiidiler. Alınan kararlarda 

her yolla mücadele eden Maoculan se· 
vindirmiş olmalı. Maocular. kapitalist ül· 
kelerde en gerici ve mililarist güçlerin et
klsinin artmasını, işçi sınıfına ve sosya
list ülkelere karşı saldıolannın daha ge
niş ölçüde desteklenmesi için umutla iz 
!iyorlar. Türkiye'deki Maocular da, Tür· 
kiye'nin silahlanmasının hızlandınlması· 
nı, egemen sınınarla olan gizli anti-Sov· 
yet Ittifaklannın sa�lamlaşmasl için se· 
vinçle karşılıyorlar. Akdeniz'in silahtan 
arındıolması amacının perde arkasına 
gizlencrek anti·Sovyet saldınlannı yo. 
Aunlaştırma yolu arayan Maocular, NA· 
TO'cularla olnn gizli ittifaklannı perçin. 
liyorlar. 
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Komitesi'nin son toplantısında yayınla
nan bildiride, politik yumu,amanın as· 
keri yumuşama ile tamamlanmasının, sa
vaş tehlikesine kesin olarak son verilme· 
sinin tek «oşuI oldue-u belirtilmişti. (Yü· 
rüyüş, S. 87). Yine aynı toplantıda, Hel· 
sinki Nihai Belgesi'ne imza koyan dev· 
letlerin, nükleer silahlara ilk başvuran ül. 
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dıeını sözle bildirmekten öteye bir giri
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SOVYET � YU C; O S LAV 
iŞ B i R Lici N D E  YE N i  U FU KLAR 

BRE)NEV -TiTO GÖRüŞMELERi, SBKP V E  YUGOSLAVYA KOMü- . 
NlsTLER BiRLiGi ARASINDA.I<i IlişKILERIN, IKI PARTiNIN üLKE
KELERININ YAŞAMLARıNDAKi YÖNETICi, ÖNCü ROLLERi GöZ 
ÖNüNE ALINARAK DAHA DA GELI ŞTIRILMESi SORUNUNU GüNDE
ME KOYMUŞTUR. PARTI iLIşKILERiNIN GENişLETILMESiNiN GE
LECEK içiN öNEMi ÇOK BüYüKTüR. iKi TARAF, MARKSIsT-LENi
NIST öGRETININ GENEL iLKELERINE UYARAK ORTAK ÇABALAR
LA AVRUPA'DA VE DüNYANIN DIGER BÖLG�LERiNDE DET ANT 
YOLUYLA SAGLAM VE KAlıCı BIR BARıŞıN SAGLANMASI içiN 
ÇALIŞMA KONUSUNDAKi KARARlılıKLARINI DOGRULAMIŞLAR
DIR. 

BRE/NEV -TITO GÖRüŞMEL�RINiN ÖNCESINDE, KAPiTAlisT DüN
YADA, YUGOSLAVYA'YI SOVYETLER BIRllGI ADıNDAKi KANA SU
SAMıŞ KURT TARAFINDAN YENECEK' "KIRMIZI ŞAPKALI KIZ"A 
BENZETME GiRişIMLERINDE BULUNULDU. AMA YALAN, YALAN 
OLARAK KALDı' BU ŞEREFSiz UYDURMALARıN SAHIPLERi HER
ŞEYE RAGMEN IKi KARDEŞ SOSYALIST üLKE ARASıNDAKi iyi 
ILIŞKILERI BALTALAYAMADILAR. SSCB VE YUGOSLAVYA ARA
SıNDAKi ILIşKiLER BELGRAD GÖRüŞMELERININ SONUNDA DAHA 
iÇTEN VE DAHA sıKı OLDU, 

BORls PONOMAREV: 
"SOSYAL DEMOKRASI TARIHI BIR SEÇIMIN EşrCINDE" 

SBKP Politik Büro yedek üy.es; ve Merkez Kdmites; Sekreteri Bor;, Po
nomareu, "Kornüni8t" dergilinin son sayısında yazdıRı bir yazıda. 60syol de.
mokraı;nin tarihi bir seçimin eşiğinde olduğunu belirtti. SBKP Merkez Ko
mitesi'nin siycual ue teorik konulardaki yoy{n organında "Tarihi Seçim Once
sinde tl baş/ılıyla yayınlanan yazıda, bilimsel sosyalistlerin sosyal demokrat/a
ra karşı ısrarla tehrarladıkIarı işbirliği önerilerinin gerçekleşmesinde. "işin 
arhk sosyal demokratlara ha/dığı " belirtildi. BilindiR; gibi, Sosyalist Enternas
yonal';n 13. Kongru; 28 Kasım 'da Cenevre /de tamamlanmıştı. 

"Komünistler, soıyalistler ve soıyal demokratlar arasındaki sürekli ue 
geniş bir işbirliğinin, barışın ue sosyal ilerlemenin ıağlanm08ında çözüm un
.ur/orından biri olabileceğini" yazan Ponomareu, "böyle bir işbirliğinin, ulus
lara""ı işçi hareketinin ue diğer demokratik gi!çlerin yeni bir dünya ıauoşı 
tehdidine, .i/ohlanma yarışına ue tekellerin baskuına karşı uerdikleri mücade
lede politik potaMiyeli hızla artırabileceğini" belirtti. 

B. Ponomareu .o.yal demokrasinin konumunu şöyle irdeledi: "Soıyal 
demoknui bugiin, emperyalist .ilahlanma politikC8ına ue ,olJGşa karşı ke.in 
mücadele laul'lnl takınmakla, gizli askeri tehlike taşıyan güçlerin elinde bir kez 
daha kullanılmaşına izin uerme.arasında bir .eçimle karşı karşıyadır. " 

Yazıda daha .onra şöyle dendi: "Berlin 'de yapılan Aurupa Komünist ue 
Işçi Partileri KonferaMI 'nın bir kez daha ortaya koyduğu gibi, komüniBt par
tiler, barışın giiçlendirilme.� faşizmin kök;;nün kazınmOlI, demokroıinin 
�uunulmtUl, deuletler anuında karşılıklı yamrlı işbirliğinin gelişti"ilmes", Aı, 
ya, Afrika ve Latin Amerika halklarının emperyalizmle mücadelesinin de.tek
lenme.i gibi tarihi önem taşıyan .orunların çözümünde komüniBtlerin ue '0" 
yal demokratların çabalarını birleştirme konu.unda ,.rarla çağrıda bulunuyor
/Or. Iş artık .o.yal demokratlara kalmıştır. " 

Ponomareu, bilim.el .osyalistlerin ideolojik ilkelerden IHlZlJeçmesinin 
.öz konu.u olmadığını da şöyle belirt-tı': "KomüniBtlerin işçi hareketinin diğer 
akımlarıyla işbirliğine hazır olm08I, asla, Mark.iBt·Leninisl partilerin kendi 
ideolojik ilkelerinden uazgeçecekleri biçiminde anlaşılmamalıdır. Bunun/o bir
likte, .ekterliği de kmayan komünistler, tüm demokratik güçlerle işbirliğine, 
gUueMizliğin ue emekçilerin bal'lŞ, demokra.j ve .oıyal ilerleme u'rundaki or
tDk mücadele. in i güçleştiren kökleşmiş ön yargıların ortDdan kaldınlmollM 
IiJraftardır/ar'� 
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N. YEFIMOV 

SBKP M.K.Genel Sekreteri leonid Breinev ve Yugoslavya Federatif Sos
yalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Yugoslavya Komünistler Birliği Başkanı 
J. Broz Tito arasında Belgrad'da yapılan görüşmeleri yorumlayan Sovyet ve 
Yugoslav basın organları en çok şu üç kelimeyi kullanıyorlardl : Karşılıklı an
layış, dinamizm, genişlik. Özellikle sonuncusu Belgrad'daki görüşmelerin at
mosferi için son derece karakteristiktir. 

Iki büyük sosyalist ülke yöneticisinin bu karşılaşmalafi son beş yli için
deki altıncı karşılaşmaydı. Bu gerçek, pekı.çok şeyi ifade ediyor. Bu tür kar
şılaşmaların ikili ilişkiler uygulamasına iyiden iyiye yerleştiğirii ve bir gelenek 
halini aldığını gösteriyor. "1�: 

SAGLAM TEMELLERE DAYANAN i şBiRLIGi 

Henüz sona eren Belgrad görüşmelerine katılanlar bütün alanlardaki, 
özellikle ekonomik işbirliği alanındaki Sovyet-Yugoslav ilişkilerinin olumlu 
bir doğrultuda düzenli bir şekilde geliştiğini memnuniyetle belirttiler. J osip 
Broz Tito'n!Jn da belirttiği gibi bu ilişkiler "son derece iyi bir şekilde" geli
şiyor. 

Bundan da SSCB ve Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasın
daki ilişkilerin sağlam bir temeli olduğu anlaşılmaktadır. iki ülke halklarının 
ezeli karşılıklı sempatisi, ortak düşmana karşı verilen kanlı mücadeleler sıra
sındaki yardımlaşma, eşitlik, karşılıklı olarak çıkarların gözetilmesi, birbirle
rinin içişlerine. karışmama ilkelerine bağlılık, karşılıklı yararlı işbirliğinin her 
yönünde ulaşılan yüksek düzey, bu sağlam temeli oluşturan unsurlardır. 

SSCB ve Yugoslavya arasındaki işbirliğinin karakterini incelerken, bu 
işbirliğinin sürekli olarak genişlediği ve yepyeni, zengin bir içerik kazanarak 
geliştiği belirtilmelidir. Son Belgrad görüşmeleri bu anlamda ne getirmiştir? 

PARTILER ARASI ilişKILER 

Birincisi partiler arasındaki, yani SBKP ve Yugoslavya Komünistler Bir
liği arasındaki ilişkilerin, SBKP ve Yugoslavya Komünistler Birliğinin ülkelerin 
yaşamlarındaki yönetici, öncü rolleri göz önüne al ınarak daha da geliştirilmesi 
sorununu gündeme koymuştur. Parti ilişkilerinin genişletilmesinin gelecek 
için önemi çok büyüktür. Taraflara göre bugünkü koşullarda söz konusu olan, 
birbirlerine karşı saygı ilişkileri esas alınarak sistematik biçimde sürdürülen 
ortak karşılaşma ve danışmaların gereğince değerlendirilmesi ve en değişik 
düzeylerde görüş alış verişinde bulunulmasıdır. 

ULUSLARARASI SOSYALIST i ŞBÖLüMüNÜN EN ETl<iN
· 
BiçiMLERI 

ikincisi, Belgrad görüşmeleri sırasında tarafların, ticari-ekonomik ve 
bilimsel-teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için mevcut olanaklardan 
daha geniş ölçüde yararlanılması yolundaki istekleri belirtilmiştir. Halen Yu
goslav ihracatının 1 /4'ü. SSCIl'nin payına düşmektedir. Sovyetler Birliği 
Yugoslavya'nın belli başlı ticari partönerıerinden biri olmuştur. Karşılıklı ola· 
rak yararlı ticari alışverişierin hacmi ise hızla artmaya devam etmektedir. 
SSCB ve Yugoslavya arasında 1 971-1975 yıllarında 6 milyar dolar olan mal 
mübadeleS"i, önümüzdeki beş yıl içinde 1. milyar dolar olacaktır. 

Sovyet-Yugoslav ekonomik ilişkilerin yarını, sadece bu ilişki lerin hacmi
nin hızla artışıyla nitelendlrilemez . Meselenin " nitelik" yönü de söz konusu
dur. Ikili ekonomik işbirliği ilişkilerini derinleştirme ve geliştirme süreci, üre. 
timin uzmanlaştırılmasını ve işbirliğine dayandırılmasını, uzun süreli plan esa
sına dayanan geniş ölçekli tasarıların ortaklaşa. gerçekleştirilmesini gerektir. 
mektedi�. Uluslararası sosyalist işbölümünün en etkin şekillerinden yararlanıl. 
ması taraflara büyük yararlar sağlamaktadır. Bu durum gözönüne alınarak 
1980'den sonraki dönem için uzun sUreli bir Sovyet-Yugoslav işbirliği progra
mının hazırlanması öngörülmektedir. 

SA�LAM VE KAlıCı BARIŞ YOLUNDA 

Belgrad görüşmelerine katılanlar Marksist-leninist öğretinin genel ilke
lerine uyarak ortak çabalarla Avrupa'da ve dünyan-ın diğer börgelerinde detant 
yoluyla, sağlam ve kalıcı bir barışın sağlanması için çalışma konusundaki ka
rarlılıklarını doğrulamışlardir. Bu çabalar, silahlanma yarışının durdurulması, 
zorbalık ve savaşın toplum yaşamından çıkarılması, bütün dünyada daha adil 
bir ekonomik ilişkiler sisteminin kurulması ile sıkı sıkıya ilgilidir. 

Belgrad görüşmeleri sırasında yeniden açıklandığı gibi SSCB ve Yugos
lavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin uluslararası yaşamla ilgili kilit prog
ramlar konusundaki tutumları bazan çok yakın, bazan da aynıdır. 

Breinev- Tito görüşmelerinin öncesinde, kapitalist dünyada, Yugoslavya
yı Sovyetler Birliği adındaki kana susamış kurt tarafından yenecek "Kırmızı 
Şapkalı Kız"a benzetme girişimlerinde bulunuldu. Ama yalan, yalan olarak 
kaldı. Bu şerefsiz uydurmaların sahipleri her şeye rağmen iki kardeş sosyalist 
ülke arasındaki iyi ilişkileri baltalayamadılar. SSCB ve Yugoslavya arasındaki 
ilişkiler Belgrad görüşmelerinin sonunda daha içten ve daha sıkı oldu. 

GÖRüŞMELERi, SBKP V E  YUGOSLAVYA KOMü- . 
ARASINDA.I<i IlişKILERIN, IKI PARTiNIN üLKE

YAŞAMLARıNDAKi YÖNETICi, ÖNCü ROLLERi GöZ 
ALINARAK DAHA DA GELI ŞTIRILMESi SORUNUNU GüNDE
MUŞTUR. PARTI iLIşKILERiNIN GENişLETILMESiNiN GE

öNEMi ÇOK BüYüKTüR. iKi TARAF, MARKSIsT-LENi
GENEL iLKELERINE UYARAK ORTAK ÇABALAR

AVRUPA'DA VE DüNYANIN DIGER BÖLG�LERiNDE DET ANT 
SAGLAM VE KAlıCı BIR BARıŞıN SAGLANMASI içiN 
KONUSUNDAKi KARARlılıKLARINI DOGRULAMIŞLAR

GÖRüŞMEL�RINiN ÖNCESINDE, KAPiTAlisT DüN
YUGOSLAVYA'YI SOVYETLER BIRllGI ADıNDAKi KANA SU

TARAFINDAN YENECEK' TARAFINDAN YENECEK' "KIRMIZI ŞAPKALI KIZ"A 
GiRişIMLERINDE MLERINDE BULUNULDU. AMA YALAN, YALAN 

BU ŞEREFSiz UYDURMALARıN SAHIPLERi HER
ŞEYE RAGMEN IKi KARDEŞ SOSYALIST üLKE ARASıNDAKi iyi 

BALTALAYAMADILAR. SSCB VE YUGOSLAVYA ARA
ILIşKiLER BELGRAD BELGRAD GÖRüŞMELERININ GÖRüŞMELERININ SONUNDA DAHA 
DAHA sıKı OLDU, DAHA sıKı OLDU, 

PONOMAREV: 
DEMOKRASI TARIHI BIR SEÇIMIN EşrCINDE" 

Büro yedek üy.es; ve Merkez Kdmites; Sekreteri Bor;, Bor;, Bor; Po
dergilinin son sayısında yazdıRı bir yazıda. 60syol de.

seçimin seçimin eşiğinde eşiğinde olduğunu olduğunu belirtti. belirtti. SBKP SBKP Merkez Merkez KoKo
teorik konulardaki yoy{n organında "Tarihi Seçim OnceSeçim Once

baş/ılıyla yayınlanan yazıda, bilimsel sosyalistlerin osyalistlerin osyali sosyal demokrat/ademokrat/a
tehrarladıkIarı işbirliği önerilerinin gerçekleşmesinde. "işin "işin 

atlara ha/dığı " belirtildi. BilindiR; gibi, Sosyalist EnternasSosyalist Enternas
28 Kasım 'da Cenevre /de tamamlanmıştı. 

soıyalistler ve soıyal demokratlar arasındaki sürekli ue ue 
barışın ue sosyal ilerlemenin ıağlanm08ında çözüm un

olabileceğini" yazan Ponomareu, "böyle bir işbirliğinin, ulus
hareketinin ue diğer demokratik gi!çlerin yeni bir dünya ıauoşı 

yarışına ue tekellerin baskuına 
gi!çlerin 

baskuına 
gi!çlerin 

karşı uerdikleri mücade
hızla artırabileceğini" belirtti. 

.o.yal demokrasinin konumunu şöyle irdeledi: "Soıyal "Soıyal 
emperyalist emperyalist .ilahlanma politikC8ına ue ,olJGşa karşı ke.in ke.in 

takınmakla, takınmakla, gizli gizli gi askeri tehlike taşıyan güçlerin elinde bir kez kez 
uerme.arasında bir .eçimle karşı karşıyadır. " 

daha .onra şöyle dendi: "Berlin 'de yapılan Aurupa Komünist ue ue 
KonferaMI 'nın bir kez daha ortaya koyduğu gibi, komüniBt parpar

giiçlendirilme.� faşizmin kök;;nün kazınmOlI, demokroıinin demokroıinin 
anuında karşılıklı yamrlı işbirliğinin gelişti"ilmes", Aı, Aı, 

Amerika halklarının emperyalizmle mücadelesinin de.tekde.tek
önem taşıyan .orunların çözümünde komüniBtlerin ue '0" ue '0" 

çabalarını birleştirme konu.unda ,.rarla çağrıda bulunuyorbulunuyor
demokratlara kalmıştır. " 

bilim.el .osyalistleriosyalistleriosyalistlern ideolojik ilkelerden IHlZlJeçmesinin çmesinin 
da şöyle belirt-tı': "KomüniBtlerin işçi hareketinin diğer diğer 

işbirliğine hazır olm08I, asla, Mark.iBt Leninisl partilerin kendi kendi 

sındaki yardımlaşma, eşitlik, karşılıklı olarak çıkarların 
rinin içişlerine. karışmama ilkelerine bağlılık, karşılıklı 
yönünde ulaşılan yüksek düzey, bu sağlam temeli oluşturan 

SSCB ve Yugoslavya arasındaki işbirliğinin karakterini 
işbirliğinin sürekli olarak genişlediği ve yepyeni, zengin 
geliştiği belirtilmelidir. Son Belgrad görüşmeleri görüşmeleri gör bu anlamda 

PARTILER ARASI ilişKILER 

Birincisi partiler arasındaki, yani SBKP ve Yugoslavya Yugoslavya 
liği arasındaki ilişkilerin, SBKP ve Yugoslavya Komünistler 
yaşamlarındaki yönetici, öncü öncü rolleri göz önüne al ınarak 
sorununu gündeme koymuştur. koymuştur. Parti ilişkilerinin genişletilmesinin 
için önemi çok büyüktür. büyüktür. Taraflara göre bugünkü bugünkü koşul
birbirlerine karşı saygı ilişkileri ilişkileri esas alınalınarak sistematik 
ortak karşılaşma ve danışmaların danışmaların gereğince gereğince değerlendirilmesi 
düzeylerde görüş alış verişinde verişinde bulunulmasıdır. bulunulmasıdır. 

ULUSLARARASI SOSYALIST SOSYALIST i ŞBÖLüMüNÜN EN 

ikincisi, Belgrad görüşmeleri sırasında sırasında tarafların, 
bilimsel-teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi geliştirilmesi için 
daha geniş ölçüde yararlanılması yararlanılması yolundaki yolundaki istekleri istekleri belirtilmiştir. 
goslav ihracatının goslav ihracatının 1 /4'ü. SSCIlSSCIl'nin 'nin SSCIl'nin SSCIlSSCIl'nin SSCIl payına payına düşmektedir. 
YugoYugoslavya'nın slavya'nın belli başlı belli başlı ticari partönerıerinden biri 
rak yararlı yararlı ticari ticari alışverişierin hacmi ise hızla artmaya hızla artmaya 
SSCB SSCB ve ve Yugoslavya arasında 1 971-1975 yıllarında yıllarında 
mübadeleS"i, mübadeleS"i, önümüzdeki beş yıl içinde 1. milyar ar dolar dolar 

Sovyet-Yugoslav Sovyet-Yugoslav ekonomik ilişkilerin yarını, yarını, sadece 
nin nin hızla artışıyla nitelendlrilemez . Meselenin " nitelik" nitelik" 
dur. Ikili ekonomik işbirliği ilişkilerini derinleştirme 
timin uzmanlaştırılmasını uzmanlaştırılmasını ve işbirliğine işbirliğine dayandırılmasını, dayandırılmasını, 
sına sına dayanan geniş geniş ölçekli ölçekli tasarıların arıların ortaklaşa. gerçekleştirilmesini 
mektedi�. Uluslararası Uluslararası sosyalist işbölümünün en etkin 
ması taraflara büyük yararlar sağlamaktadır. Bu durum 
1980'den sonraki dönem için uzun sUreli bir Sovyet-Yugoslav 
mının hazırlanması öngörülmektedir. 

SA�LAM VE KAlıCı BARIŞ BARIŞ YOLUNDA 

Belgrad görüşmelerine katılanlar Marksist-leninist Marksist-leninist 
lerine uyarak uyarak ortak çabalarla Avrupa'da ve dünyan-ın diğer 
yoluyla, sağlam yoluyla, sağlam ve kalıcı kalıcı bir barışın sağlanması için çalışma 
rarlılıklarını doğrulamışlardir. Bu çabalar, silahlanma 
zorbalık ve savaşın toplum yaşamından çıkarılması, bütün 
bir ekonomik ilişkiler sisteminin kurulması ile sıkı sıkıya 

Belgrad görüşmeleri sırasında yeniden açıklandığı 
lavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin uluslararası 
ramlar konusundaki tutumları bazan çok yakın, bazan 

Breinev- Tito görüşmelerinin öncesinde, kapitalist 



KDLTOR ve SANATTA YDRDYDS 

SANATÇ ı LARı N  Ö N Ü N D EKi 
OLANAKLAR 

MESUT'ODMAN 

Toplumların hayatında temelli dönüşümlerin yoğunluk kazandığı, bütün 
kesimlerde ve her alanda belirleyici olayların hızla ortaya çıktığı dönemler 
var. O zamana kadar kuşku duyulmaya" düşünceler yık,lıyor; pek çok şeye 
temel olduğu sanılan değer yargıları yerle bir oluyor; şaşmaz bilinen ÖlçÜ�Je. 
rin kimleri, nasıl yanılgılara sürüklediği anlaşılıyor. Bir de, bunların, görece 
çok küçük zaman dilimlerine slklŞtığ, düşünülmeli. Kabaca söylenirse, �ınıf 
mücadelelerinin keskinleştiği dönemler bunlar. 

Böyle dönemlerde ve hemen onları izleyen yıllarda, genellikle, sanat ala· 
nında da sarsıcı değişimler ortaya çıkıyor. Yeni eğilimler, yeni ürünler, onla· · 
no da ötesinde yeni sanat dalları doğuyor.Eski anlayışlar, nicedir baş tacı edi
len ürünlerle onla"n yaratıcııarı tarihin çöplüğüne atılıyor. Kısacası, ilk bakış· 
ta, şaşırtıcı, rahatsız edici bir kargaşa, bir altoÜst oluş. Ama ö.zünde, büyük bir 
canlılık., yaratıcılık. Çağlarına. tanıklık eden,yüzyıllarıneskitemediği sanatçılar 
ve sanat eserleri, çoğu kez, böyle dönemlerden çıkıyor. 

Buna karşılık, toplumlar göreli durgunluk dönemleri de yaşıyor. O za
man, egemen sınıfların üstünlükleri çok daha belirgin durumda. Sınıf mücade
lesi alttan alta gelitiyor, sessizce, kısıtlı biçimlerde. Düşünsel çalışmalarda da 
bir d·onukluk, kısırlık egemen. 

Cumhuriyet Türkiye'sinin, bu anlamda, en durgun dönemlerinden biri, 
1940'ların sonlarından başlayıp 1960'a kadar gelen yıllara rastlıyor. Son dere
ce cılız, yoksul bir köy edebiyatı. Hemen her şeye köy öğretmeni-imam çatış
ması açısından bakan. Şiir, dünyadan elini eteğini çekmiş. Nazım önce zin· 
danda, sonra yurt dışında. Şiir okuyanların sayısı, nerdeyse şairlerin sayısına 
eşit. diye, sanat olarak da ticari-sınai bir uğraş olarak da, şaşılacak il
kellikte işler yapılıyor. Sözü edilebilecek ne bir tiyatro yazarı, ne de bir tiyat
ro var. Ama "muasır medeniyetlfe ne kadar yakın olunduğunu göstermeye ya
rayan bir resmi tiyatro ağır ak.sa.k geliştiriliyor, ayakta tutuluyor. Belki bir tek 
gülmece (mizah) bunların dışında. "Baybunlu Zihni gibi gülen, Hoca Nasred
din gibi ağlayan" halkımızın hiç bir zaman onsuz edemediği, her dönemde 
canlı tuttuğu gülmece. Bu alanda, yalnız Türkiye'nin değil dünyanın en büyük 
ya.urlarından biri ortaya çıkıyor; yetenekli çizerler yetişiyor. 

1960 sonrasının en önemli olayı, hiç kuşkusuz, sosyalizmin örgütlü, ör
gütlenmesini geliştiren bir güç olarak ortaya çıkması. Işçi sınıfının bağımsız 
siyasal hareketinin toplum hayatında ağırlığını duyur:�sı. Türkiye bir 12 
Mart yaşadı. Başlangıçta, genellikle işçi sınıfının ve onUrr siyasal hareketinin 
kolı.yca onarılamayacak bir darbe yediği; daha birkaç o� yıl içinde de topar
Lınamayacağı sa.nıldı. Ama öyle olmadı. Türkiye işçi sınıfı ve onun siyasal ha
reketi, çok kısa bir sürede, bunalım günlerinden dipdiri çıktı; daha sağlam te
meller üzerinde örgütlenmeye başladı. Şimdi Tli'"kiye, o sıkıştırılmış atih ke
sitierinden birine girmek üzere; hatta bir ölçüde girdi bile. Büyük ve sarsıntJ!1 
olacak bir dönüşüm yaşanmaya başlandı; yaşanacak. 

Sanatçıların önündeki olanaklar i�te burada kar�ımıza çıkıyor. Ilerici, 
demomt, özellikle de sosyalist sanatçılar bu dön�ümden kazançlı çıkabilir· 
ler. Ama bunun belirtileri henüz fula değiL. Tli'"kiye'de hızla gelişen hayatın 
baş kahramanıarı sanatımıza yansımadı daha. Sözgelimi, gün geçtikçe militan· 
laşan işçi sınıfımız ve onun mücadelesi, hala sanat eserlerinin büyük ölçüde 
dışında kalıyor. Hangi dalda olursa olsungünümüzünsanat eserlerinde. unutul· 

Yurt ve Dilnya, Türkiye IIÇi Partisi Merkez Elitim Bilim ve mıbrma 
Barosu ı.ırafındon iki ayda bır y.yınlaNcak olan inc:eleme, ''"ltınna, çeviri 
ve elettiri cıerıi>ldir, 

Yurt ve Dünya. yalnız Parti üye ve sempatizanlarının değil, bütün ilerici 
ve yurtseverterin bağımsızlık, demokr.ısi, sosy.lizm mücadelemi';n daha ileri, 
daha ıçık bir bilinçle yllriilülmesine kolluda bulunabilecek yazıl.n". _çık 
olacaktır. 

Yurt ve Dünya yurdumuzda ve dUııyada devrimci hareketin teorik, ideo· 
lojik sorunlarını inceleyecek, bilimsel sosyalist dünya görüşünün derinliğine 
kavranması ve yabancı etkilere karşı savunulrr,ôlsı için mücadele edecektir. 

Yurt ve Dünya bugünkü Türkiye'nin yapısal özelliklerini saptamaya ve 
yarınki Türkiye'yi nasıl kurabileceğimizi araştırmaya çalışacaktır. 

Varolan aylık dergilerden daha büyük bir hacim içinde ve telif çalışma· 
larla yayın eleştirilerine ağırlık verilerek yayınlanacak olan Yurt ve Dünya 
dergisi 15,- TL. fıyatla satılacak, ilk sayısı 1 Ocak 1977'de çıkacaktır. 

Yıllık abone ücreti olan 75,- TL. pç 20095893 veya 'posta havalesi ile 
gönderilebilir, Adres: Nur·u Ziya Sokak 1 7/S, Tünel·ISTANBUL 

mayan, yaşantılarımıza, bilgilerimize zenginlik katan kaç işçi kahraman saya
biliyoruz? Oysa örneğin,sosyalist olmayan,.ama " Rus ihtilalinin aynası" olan 
Tolstoy'u okurken pekçok köylü, emekçi, işçi tanıyoruz. Öte yandanı Gorki, 
Şolohov, Dimov. Daskalov gibi sosyalist sanatçılar, bize başka pek az kitabın 
verebileceği, ancak uzun yılların deneyleriyle ulaşılabilecek zenginlikleri sağ
lıyorlar. 

Bugün için sanat eserlerinin çoğunda Türkiye'de ya�ayan, iktidar olan, 
mücadele eden burjuvalarla da karşılaşmıyoruz. Bunun dışında tutulabilecek 
örneklerde ise sorunların ve kahramanların kimi zaman eksik, kimi zaman 
yanlış ele alındıklarını, kimi zaman da gerçekliğe uygun düşmediklerini görü
yoruz. Genellikle böyle. 

Sanatçılarımız küçük burjuvalara, onların çevresinde. ortaya Çıkan so
runlara ilişkin yar.ıtışlarında daha başarılı oluyorlar-. Onları �ha iyi tanımala· 
nnda" olmalı. Ama burada da şöyle bir eksiklikten söz edilebilir: Bugün sos.
yalist hareketin içinde gÖrilnen,çevreSlnde, kıyısında, karşısında bulunan kü· 
çük burjuvalar var. Menşevikler. dÖnekler, çeşitli görünümlerdeki sosyalizm 
düşmanları, haStalar. Bunların, toplum hayatının bütw, alanlarında gerçekle· 
şen dönüşümler sırasında. daha açık ve daha yoğun biçimde sahneye çıktıkla
rı, geçmişin olduğu kadar, bilim V! sanat eserlerinin de gösterdiği bir olgu. 
Bu durum, bir sanatçı için, her zaman kolay kolay bulunamayatak olanaklar 
sağlıyor. Bu noktada hemen akla gelen bir örnek, Gorki'nin Klim Samgin'i. 
Gorki, üç bin sayfayı b4lan bu en son ve en büyük romanında, tarihinin en 
köklü dönüşüm dönemini yaşay.ın Rusya'da bu insanları anlatıyor. (Romanın 
henüz ancak dörtte biri Türkçede yayımlandı. Tamamlandığında, herkes için 
son derece yararlı olacağı kuşkusuz). "Klim ve onun gibi olanlar, gelişmekte 
olan ihtilalci hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkacak gerçek durumun ve 
tarihsel tasarımların doğru bir değerlendirmesini yapacak güçte değillerdi. Bu 
kişiler, kitlelerin gerçek gereksinimlerinin bütünlükle uzağında, tümüyle kendi
lerine merkezleşmiş bir halde, nereden gelirse gelsin hep o aynı noktada birle· 
şen, yani, koruyucu, karşı-ihtilalci karakteri olan her türlü yanılsamaya kucak 
açıyorlardı." (, Suchkov, Gerçekçiliğin Tarihi, Bilim Yayınları, 5.214-15). 

Sorunlar da örnekler de çoğaltılabilir, tartışılabilir. Ama önemli olan, 
sağlam bir temele dayanar.ık ve belli bir amacı gözeten!k düşünmek; bugüne 
kodar yapılmış ol.nlarla, bugiOl yapılanlarla sürekli olank hesaplilmak. 

Çok kol.y bir iş değil bu. Ama başarıl.bilmesi için gerekli ve yeterli te· 
meller de yar.ıtılmı� durumda. Bu işi başarmanın güvences; olan toplumsal 
güç, onun teorisi ve artık yüzyıllarla anlatılan pratiği ortada. Bugünün sanıt
çıları, hem nesnel koşullar bakımından, hem de öznel durumları bakımın· 
dan, "proletaryayı, komşu konağın hımbıl uşaklvtyla kanştı�n" Halzac'tan 
çok daha ilerdeler. Sanatçıların olanakları, herşeyden önce ve herşeyden çok 
ıonat yeteneklerine baltlı olmaktan çıktı, Böyle oldultu için de, onlan gerek. 
ii olan sadece bu delil. s..lt yetmekle ve el yordamıyla işe girişmek, Yiilr.ltıcı 
çalışmaya yetmiyor. 

Sanat ve sanatçı, bugün, tarihin hiç birdöneminde görülmemiş ölçüde ve 
denebilirse sözcüğün "olumlu" anlamıyla, sorguya çekiliyor. Çünkü tarihin 

hiç bir döneminde, hiç birsınrf sanata.' bu kadar önem vermedi. 
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Türkiye'sinin, bu anlamda, en durgun dönemlerinden biri, 
başlayıp 1960'a kadar gelen yıllara rastlıyor. Son dere
edebiyatı. Hemen her şeye köy öğretmeni-imam çatış
Şiir, dünyadan elini eteğini çekmiş. Nazım önce zin· 
da. Şiir okuyanların sayısı, nerdeyse şairlerin sayısına 

sanat olarak da ticari-sınai bir uğraş olarak da, şaşılacak il
Sözü edilebilecek ne bir tiyatro yazarı, ne de bir tiyat

"muasır medeniyetlfe ne kadar yakın olunduğunu göstermeye ya
ağır ak.sa.k geliştiriliyor, ayakta tutuluyor. Belki bir tek 

bunların dışında. "Baybunlu Zihni gibi gülen, Hoca Nasred
halkımızın hiç bir zaman onsuz edemediği, her dönemde 

Bu alanda, yalnız Türkiye'nin değil dünyanın en büyük 
ortaya çıkıyor; yetenekli çizerler yetişiyor. 

en önemli olayı, hiç kuşkusuz, sosyalizmin örgütlü, ör
bir güç olarak ortaya çıkması. Işçi sınıfının bağımsız 

toplum hayatında ağırlığını duyur:�sı. Türkiye bir 12 
Başlangıçta, genellikle işçi sınıfının ve onUrr siyasal hareketinin 

bir darbe yediği; daha birkaç o� yıl içinde de topar
Ama öyle olmadı. Türkiye işçi sınıfı ve onun siyasal ha

sürede, bunalım günlerinden dipdiri çıktı; daha sağlam te
örgütlenmeye başladı. Şimdi Tli'"kiye, o sıkıştırılmış atih ke

sitierinden birine girmek üzere; hatta bir ölçüde girdi bile. Büyük ve sarsıntJ!1 
yaşanmaya başlandı; yaşanacak. 

önündeki olanaklar i�te burada kar�ımıza çıkıyor. Ilerici, 
sosyalist sanatçılar bu dön�ümden kazançlı çıkabilir· 

belirtileri henüz fula değiL. Tli'"kiye'de hızla gelişen hayatın 
sanatımıza yansımadı daha. Sözgelimi, gün geçtikçe militan· 

onun mücadelesi, hala sanat eserlerinin büyük ölçüde 
dalda olursa olsungünümüzünsanat eserlerinde. unutul· 

Türkiye IIÇi Partisi Merkez Elitim Bilim ve mıbrma 
iki ayda bır y.yınlaNcak olan inc:eleme, ''"ltınna, çeviri 

Dünya. yalnız Parti üye ve sempatizanlarının değil, bütün ilerici 
bağımsızlık, demokr.ısi, sosy.lizm mücadelemi';n daha ileri, 

yllriilülmesine kolluda bulunabilecek yazıl.n". _çık 

yurdumuzda ve dUııyada devrimci hareketin teorik, ideo· 
inceleyecek, bilimsel sosyalist dünya görüşünün derinliğine 

etkilere karşı savunulrr,ôlsı için mücadele edecektir. 
bugünkü Türkiye'nin yapısal özelliklerini saptamaya ve 

kurabileceğimizi araştırmaya çalışacaktır. 
dergilerden daha büyük bir hacim içinde ve telif çalışma· 

eleştirilerine ağırlık verilerek yayınlanacak olan Yurt ve Dünya 

şen dönüşümler açık yoğun biçimde 
rı, geçmişin olduğu kadar, bilim V! sanat eserlerinin de 
Bu durum, bir sanatçı için, her zaman kolay kolay bulunamayatak 
sağlıyor. Bu noktada hemen akla gelen bir örnek, Gorki'nin 
Gorki, üç bin sayfayı b4lan bu en son ve en büyük romanında, 
köklü dönüşüm dönemini yaşay.ın Rusya'da bu insanları 
henüz ancak dörtte biri Türkçede yayımlandı. Tamamlandığında, 
son derece yararlı olacağı kuşkusuz). "Klim ve onun gibi 
olan ihtilalci hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkacak 
tarihsel tasarımların doğru bir değerlendirmesini yapacak 
kişiler, kitlelerin gerçek gereksinimlerinin bütünlükle uzağında, 
lerine merkezleşmiş bir halde, nereden gelirse gelsin hep 
şen, yani, koruyucu, karşı-ihtilalci karakteri olan her türlü 
açıyorlardı." (, Suchkov, Gerçekçiliğin Tarihi, Bilim 

Sorunlar da örnekler de çoğaltılabilir, tartışılabilir. 
sağlam bir temele dayanar.ık ve belli bir amacı gözeten!k 
kodar yapılmış ol.nlarla, bugiOl yapılanlarla sürekli 

Çok kol.y bir iş değil bu. Ama başarıl.bilmesi için 
meller de yar.ıtılmı� durumda. Bu işi başarmanın güvences; 
güç, onun teorisi ve artık yüzyıllarla anlatılan pratiği ortada. Bugünün 
çıları, hem nesnel koşullar bakımından, hem de öznel durumları 
dan, "proletaryayı, komşu konağın hımbıl uşaklvtyla kanştı�n" 
çok daha ilerdeler. Sanatçıların olanakları, herşeyden önce 
ıonat yeteneklerine baltlı olmaktan çıktı, Böyle oldultu 
ii olan sadece bu delil. s..lt yetmekle ve el yordamıyla 
çalışmaya yetmiyor. 

Sanat ve sanatçı, bugün, tarihin hiç birdöneminde gör
denebilirse sözcüğün "olumlu" anlamıyla, sorguya çekiliyor. 

hiç bir döneminde, hiç birsınrf sanata.' 
"olumlu" 

sanata.' 
"olumlu" anlamıyla, 

sanata.' 
anlamıyla, 

bu kadar önem vermedi. 



PETKıM REFERANDUMU VE 
BURJUVAZİNİN TRUVA ATLARı 

Geçenlerde, İzmit'te, Petkim tesis
lerinde bir referandum yapıldı. Bu refe
randumda, DİSK'e baeıı Türkiye Petrol 
ve Kimya Sanayii Işçileri Sendikası ile, 
Türk.lş·, bagıı P,trol·lş karşıkarşıya 
geldi. Referandumu, Türk-tş'e baeıı sen
dika kazandı. 

Referandum kaybetmek, mevcut 
koşullarda hiç de şaşırtıcı deeil. özellik
le, ilerici sendikalar karşısında başta iş
veren olmak üzere, işverenlerin güdü
mündeki san sendikalann yoe-un karala
ma ve tezvirat kampanyası düşünülürse. 

Ancak , DISK'e ba�h bir sendikanın 
Türk-İş karşısında Petkim'de ueı-adıe-ı 
yenilgiyi yalnızca bunıarıa açıklama ola
na�ı yok. Çünkü, Petkim'deki referan
dum, bu işyerindeki gelişmelerin bir so
nucu yalnızca. Ve bu gelişmelerde, bu
gün DISK'in en üst kademelerinde yöne
ticilik, sendika başkanhaı yapan bir eki-

bin olumsuz katkılan son derece önemli. 
Sendikal harekette yenilmernek için, 
burjuvazinin oldu�u kadar, onun ajanla· 
nnın yıkıcı ve bölücü tutumlannın da a
çı�a çıkanlması ve etkisiz bırikılması 
gerekli. Başka türlü kazanmak çok zor. 

DIŞE DIş BIR MUCADELE 

Petkim 'in bugününü anlayabilmek i· 
çin dününe dönmek gerekiyor. 

Petkim işyeri İzmit'te kurulu. lşye. 
rinde 3,500-4,000 civannda işçi çalışı
yor. Petkim'de ilk sendika, Muaffak Şa· 
karcan adlı bir kişinin Petrokimya·tş 
sendikasını kurmasıyle ortaya çıkıyor. 
önceleri, Petrokimya.lş, işçilerin sendi
kalaşma birikimini zararsız bir kanalda 
eritmek üzere işveren oyunu ile kurdu· 
rulan bir sendika niteli�inde. Ancak işçi 
sını[ının ekonomik mücadelesinin ulaştı· 
A"ı boyutlar sonucunda, Petkim 'de de o
lumlu gelişmeler cereyan ediyor. Işçile. 
rin sendika yönetimi karşısındaki muha
lefet ve huzursuzluklan giderek büyüyor 
Tabanda ve yönetici kademesinde ilerici 
unsurlann a�rlı�ırun artması sonucunda 
Yılmaz özdemir'in başkanlı�mda bir 
kadro işbaşma geliyor. 

Ancak, Petkİm'de sendikal harekete 
dürüstlük ve ilericilik boyutlannın' ka· 
zandınlması hiç de kolay olmadı. Dişe 
diş bir mücadele verildi. Bu arada, işyeri 
baştemsilcisi Umit Tok, Yılmaz özde
mir ve arkadaşlan ile birlikte davrandıeı 
için "üzerinden esrar perdesi hala kalk
mayan" bir cinayete kurban gitti. Pet
kim'de işçi sınıfı, sendikal hareketteki 
ilk şehidini böyle verdi. 

Petkim işyerinde burjuvazinin ve o
nun iktidarlannın güdümünden kopuk 
bir sendikanın ortaya çıkması, işçi sınıfı 
düşmanlanm çileden çıkanyordu. Her 
,türlü oyun ve tertip Petrokimya-İş sendi
kasının karşısına dikiliyordu. 

Türk.lş', bagıı P,trol·lş Sendikası· 
nın çalışmalan yeterince etkili olmadı. 
Daha sonra, 1976 yıhnın sonlannda eski 
sendikacı Muaffak Şakarcan ekibine 
Petkimya.lş adında yeni bir san sendika 
kurduruldu. Bu da istenilen ölçüde etkili 
olamadı. Bu Türk.İş'in perde arkasından 
yönetti�i bir oyundu. HaJi1 Tunç'un bu 
sendikanın kongresine katılıp Türk-İş'in 
açık desteeini vaadetmesi bunu olanca 
açıkheı ile sergiliyor. Nitekim daha son
ra bu sendika Türk-Iş'e katıldı. Işçileri, 
bu kez de DISK üyesi Petrol Kimya.İş 
sendikasından sökemediler. 

Bir de " Seydişehir yöntemi" denen· 
di. önce, işyerinde olay çıkmasını iste
meyen ve olay çıkanna konusunda MC 
ile yeterli teşriki mesaide bulunmayan 

Petkim Işçileri Gerçek Suçlular, Bitiyor 

genel müdür görevden alındı. Yerine, 
MC'nin hec;teflerine uyum gösterebilecek 
bir genel müdür tayin edildi. Ancak bun
lar da istenilen sonucu saelarnaya yet
medi. 

Burjuvazinin doiİrudan araçlan ye
tersiz kalırken, bir yandan da devrede 
burjuvazinin doerudan ama örtWü adamı 
Mehmet Kıhnç ve sendikası bulunuyor· 
du. 

KILlNÇ DIYE BIR IŞÇı DUŞMAN!.. 

Mehmet Kılınç'ın Petrokimya-İş 
sendikasına 'eski bir kini vardır. Sürekli 
olarak bu sendikayı kendi bünyesine 81-
mak isteyen Mehmet Kıhnç'ın çabaJan, 
sendika yöneticilerinin ve tabanın tepki
leri sonucunda başansız kalmıştır. Sen· 
dika genel kurulunun1975 yılında Kimya 
lş'e katılma karan alması üzerine Meh· 
met Kılınç çileden çıkıyor. Yeni sendi· 
kada kendi sendikası da DtSK üyesi ol· 
masına karşılık, üstelik burjuvazinin boy 
hedefi haline gelen bir sendikaya karşı, 
her türlü' mücadele ve karalama yöntemi
ni kullanmaktan geri kalmıyor. Kılınç'ın 
orta sayfada örnekleri görülen suçlama 
ve karalama kampanyasına bir de Petro 
Kimya-tş 'in tabanından işçi koparma 
çalışmalan ekleniyor. 

Ancak Kılınç'ın çaba1an, bunlarla 
da kalmamaktadır. Işyeri sendikasının 
Kimya-Iş'e katılmasını bir türlü hazme
demeyen Kılınç, DISK'e baeıı işçi taba· 
nını bölme ve belirsizlie-e sürükleme pa· 
hasına, "birleşmenin usulsüz oldue-u ve 
ipta1 edilece�i" söylentilerini yayıyor. 
Bununla da kalmayıp " birleşme karan· 

nın iptali için" bazı adamlar kullanarak 
mahkemede dava açtınyor. Oysa DISK' 
in hukukçulan birleşmenin usuller çer
çevesinde yapıldı�ını belirterek, açılan 
davada Petrol Kimya-Iş'ten yana tutum 
alınmasını önerecektir. Kılınç tarafından 
açtınlan bu davanın, DİSK'in gönlünce 
olan 1976'daki birleştirme komisyonu 
karanndan sonra yine davayı açanlar ta· 
rafındar geri alınması, bu bakımdan 
hayli ilginçtir. 

Petkim'de olaylar gelişmektedir. E
gemen sınıflann çabalannın yanısıra Kı· 
hnç ve adamlan da sürekli olarak "işçi· 
lerin gerçekte sendikasız oldukjan" yo
lunda bildiriler daeıtmaktadır. Kılınç'a 
göre gerçek sendika , işçilerin istedikleri 
sendika, kendi Petkim.tş sendikasıdır. 

Kılınç'm bu çabalan üzerine Petrol 
Kimya-İş DtSK'e başvuruyor. Heyet, 
DISK yöneticileri karşısında DtSK'e 
baeıı iki sendika arasına sokulmak iste
nen bu düşmanlı�ın yıpratıcı niteli�ini 
vurguluyor. Sonra da şunu ekliyorlar: 

"DISK olarak, Petkim işyerine bir san
dık koyun. İşçiler bizimle Petkim-İş ara· 
sında tercihlerini yapsınlar. E�er ço�un
luk Petkim.lş'i istiyorsa, biz hakkımız
dan vazgeçmeye razıyız." 

Bu öneriyi önce olumlu bulan DİSK 
üst yönetimi daha sonra heritledense cı) 
öneriye hiç itibar etmedi. 

SENDIKA KORSANı IŞBAŞıNDA 

Ancak, konfederasyon yöneticileri
nin gözleri önünde "çalışmalanru" sür
dünnektedir Mehmet Kıhnç ve çetesi. 
Bu arada, ekmeklerine yae- süren bir ge· 
Iişme de oluyor. Yukarda sözettieimiz 
san Petkimya.lş, Türk-Iş'e bae-Iı Petrol· 
Iş 'e katılıyor. Burjuvazi, çıkar yolu ken· 
di güçlerinin birleşmesinde bulmuştur. 
Bu birleşmeden sonra, işyerine MC tara· 
fından yerleştiriJenlerle birlikte sayılan 
600'ü bulan bir işçi toplulu�u DISK', 
ba�lı Petrol Kimya.lş'ten isti[a ediyor. 
Çogunluk, hal,n DISK', bagıı sendik.· 
dadır. Ancak, Mehmet Kıhnç ve çetesi, 
bu durum karşısında bile, istifaJarda pa
yı bulunan yıkıcı ve bölücü tutumunu 
sürdürmekte kararlıdır. Burjuvazinin ça
balan Mehmet Kılınç için güzel bir parsa 
toplama aracıdır yalnızca. Tam bu sırada 
DISKi·ki sendikanın birleşmesi için yeni· 
den komisyon kuruyor ve bilinen karar 
çıkıyor. 

Petrol Kimya-Iş yöneticileri, olayla
n deeerlendirmek ve işçilerin birlieini 
sa�layabilmek için işyerinde bir toplantı 
düzenliyorlar. Bu toplantıya, çaenh ol· 
madı�ı halde Mehmet Kıhnç da katılı· 
yor. DISK Genel Başkanvekili olarak 

kendisine ilk söz veriliyor. Herkes Kılınç 
tan, DtSK'e ba�1ı bir başka sendikanın 
çıkarlannı düşünerek birleştirici, topar
Iayıcı bir konuşma yapmasını beklerken 
tam tersi oluyor. Kılınç eline aldı�ı mik· 
rotonu, Petrol Kimya.lş'e ve yöneticile· 
rine duydu�u kin i kusma aracı olarak 
kullanıyor yine. Kılınç'a göre DISK'e 
ba�lı sendikadan istifa edenlerin sayısı 
"2 bini bulmaktadır". Yine Kılınç'a gö
re "Petkim işçilerinin, işçilerin birliğini 
sa�lama. kopmalan önleme gibi bir soru
nu yoktur� tek sorunlan sendikalannın 
Petkim.lş'e katılmasıdır." 

Kılınç bunlan söylüyor. DİSK Ge· 
nel Başkanvekili olarak kendisine verilen 
mikrofonu, DISK'e bağlı bir başka sen
dikayı yıpratmak, bölmek, eritmek için 
kullanıyor. Bunun için, işçilerin "sendi
kasız" olduklan masalını yayıyor� istifa 
e.denlerin sayısını Türk-İş'in iddia etti�i 
gibi "2 bine çıRararak" işçileri belirsizli
�e sürüklüyor; burjuvazi ve Türk.lş'in 
propagandalanna maJzeme sa�lıyor. Kı
sacası, Kılınç sendikal harekette burju· 
vazinin kendisine yükJedi�i misyonu ba· 
şan ile yerine getiriyor. 

Kılınç bu konuşmasını bitiremiyor. 
Toplantıyı düzenliyenıer, sözünü kesİ
yorlar. Konuya ilişkin olarak konuşma
sını ihtar ediyorlar. K.ılınç'tan sonra söz 
alan Petrol Kimya-İş Sendikası Genel 
Başkanı Dinçer Do�u şunlan söylüyor: 

"Kılınç'ı bu söylediklerinden dola
yı kınıyorum. Kılınç, komşunun evinde 
yangni çıkanp bundan ganimet toplama· 
ya yönelik bir davranış içinde. Ama rüz
gar yön de�i,ştirdieinde, kendi evinin de 
tutuşaca�ını bilmelidir". Ki bu sıralarda 
Petrol-Iş İpraş'a da saldırmaya başlamış
br. 

REFERANDUM: BIR SONUÇ 

Petrol·lş, Petkİm'deki çahş�alann. 
da, burjuvazinin yardımlanna ek olarak 
Kılınç'ın davranışlannı deeerlendirmesi. 
ni de bildi. Kılınç'ın, Petrol Kimya.lş' 
ten 2 bin işçinin istifa ettiğini (!) söyle
mesi üzerine bazı yeni istifalar olcfu"; 

Petrol·İş'in gerek birleşme Öncesin. 
de, gerekse birleşme sonrasında Pe'tkim' 
de yürüttü�ü propagandanın içeri ei de il
ginç. Birleşmeden önce Petrol-Iş, Petrol 
Kimya·İş'e ve yöneticilerine ilişkin hiç· 
bir karşı propaganda malzert)esi bula
mazken, toplantı sonrası: "İşte, sizin 
ba�h bulundu�'unuz sendika, bu adamın 
(Mehmet Kılınç kastediliyor) sendikası 
ile birleşecek; gelecekteki genel başkanı· 
nız ise yine bu adam olacak." sözleriyle 
ganimet buldu�unu gösteriyordu. 

Petrol-Iş, birleşmeden sonraki pro
pagandasını ise "istikbaldeki gt!'nel baş· 
kanınız" temasından "bugünkü genel 
başkanınız" temasına kaydırdı. Gerçek
ten de, örneklerini verdiğimiz bölücü 
davranışlarının yanısıra, yalnızca kişiliği 
ile de "etkili" bir adamdı genel başkan. 
Ama ne var ki bu etkili kişilik, DİSK 'in 
de�i1 Türk.tş'in işine yanyordu. 

Petkim'deki referandum, işte böyle 
bir gelişimin sonucu. Mehmet Kılınç'ı 
Genel Başkanvekili ve sendika başkanı 
yapıp referanduma sokan DISK üst yö. 
timinin olacaklan önceden bilememiş 
olması imkansız. 

Çünkü dün ve bugün, Mehmet Kı· 
hnç ve ekibinin bölücü, yıkıcı davranış. 
lan sürekli olarak DISK üst yönetimine 
iletiidi. Iıetiliyor. Mehmet Kılınç'm Pet· 
kim işyerine ilişkin olarak söylediği "Bu 
işyeri ancak Petrol Kimya.lş bizle birle
şirse DıSK'te kalır" sözü hatırlarda. Ne 
kadar boş oldu�u da meydanda. 

derece önemli. 
yenilmernek için, 

onun ajanla· 
tutumlannın da a

bırikılması 
kazanmak çok zor. 

MUCADELE 

anlayabilmek i· 
ekiyor. 

kurulu. lşye. 
civannda işçi çalışı

Muaffak Şa· 
Petrokimya·tş 

ortaya çıkıyor. 
işçilerin sendi

bir kanalda 
oyunu ile kurdu· 

Ancak işçi 
mücadelesinin ulaştı· 

Petkim 'de de o
ediyor. Işçile. 

karşısındaki muha
huzursuzluklan giderek büyüyor 

kademesinde ilerici 
sonucunda 

başkanlı�mda bir 

sendikal harekete 
boyutlannın' ka· 

olmadı. Dişe 

Petkim Işçileri Gerçek Suçlular, Bitiyor 

genel müdür görevden alındı. Yerine, 
MC'nin hec;teflerine uyum gösterebilecek 
bir genel müdür tayin edildi. Ancak bun
lar da istenilen sonucu saelarnaya yetsaelarnaya yet
medi. 

Burjuvazinin doiİrudan araçlan ye
tersiz kalırken, bir yandan da devrede 
burjuvazinin doerudan ama örtWü adamı 
Mehmet Kıhnç ve sendikası bulunuyor· 
du. 

KILlNÇ DIYE BIR IŞÇı DUŞMAN!.. 

Mehmet Kılınç'ın Petrokimya-İş 
sendikasına 'eski bir kini vardır. Sürekli 
olarak bu sendikayı kendi bünyesine 81-
mak isteyen Mehmet Kıhnç'ın çabaJan, 
sendika yöneticilerinin ve tabanın tepki
leri sonucunda başansız kalmıştır. Sen· 
dika genel kurulunun1975 yılında Kimya 
lş'e katılma karan alması üzerine Meh· 
met Kılınç çileden çıkıyor. Yeni sendi· 
kada kendi sendikası da DtSK üyesi ol· 
masına karşılık, üstelik burjuvazinin boy 
hedefi haline gelen bir sendikaya karşı, 
her türlü' mücadele ve karalama yöntemi
ni kullanmaktan geri kalmıyor. Kılınç'ın 
orta sayfada örnekleri görülen suçlama 
ve karalama kampanyasına bir de Petro 
Kimya-tş 'in tabanından işçi koparma 
çalışmalan ekleniyor. 

Ancak Kılınç'ın çaba1an, bunlarla 

"DISK olarak, Petkim işyerine bir san
dık koyun. İşçiler bizimle Petkim-İş ara· 
sında tercihlerini yapsınlar. yapsınlar. E�er E�er ço�un
luk Petkim.lş'i istiyorsa, biz hakkımız
dan vazgeçmeye razıyız." 

Bu öneriyi önce olumlu bulan DİSK 
üst yönetimi daha sonra heritledense cı) 
öneriye hiç itibar etmedi. 

SENDIKA KORSANı IŞBAŞıNDA 

Ancak, konfederasyon yöneticileri
nin gözleri 

Ancak, 
gözleri 
Ancak, 

önünde "çalışmalanru" sür
dünnektedir Mehmet Kıhnç ve çetesi. 
Bu arada, ekmeklerine yae- süren bir ge· 
Iişme de oluyor. Yukarda sözettieimiz 
san Petkimya.lş, Türk-Iş'e bae-Iı Petrol· 
Iş 'e katılıyor. Burjuvazi, çıkar yolu ken· 
di güçlerinin birleşmesinde bulmuştur. 
Bu birleşmeden sonra, işyerine MC tara· 
fından yerleştiriJenlerle birlikte sayılan 
600'ü bulan bir işçi toplulu�u DISK', 
ba�lı Petrol Kimya.lş'ten isti[a ediyor. 
Çogunluk, hal,n DISK', bagıı sendik.· 
dadır. Ancak, Mehmet Kıhnç ve çetesi, 
bu durum karşısında bile, istifaJarda pa
yı bulunan yıkıcı ve bölücü tutumunu 
sürdürmekte kararlıdır. Burjuvazinin ça
balan Mehmet Kılınç için güzel bir parsa 
toplama aracıdır yalnızca. Tam bu sırada 
DISKi·ki 
toplama 

·ki 
toplama 
DISKi·ki DISKi sendikanın birleşmesi için yeni· 
den komisyon kuruyor ve bilinen karar 

vazinin kendisine 
şan ile yerine 

Kılınç 
Toplantıyı düz
yorlar. Konuya 
sını ihtar ediyorlar. 
alan Petrol 
Başkanı Başkanı Dinçer Do�u 

"Kılınç'ı 
yı kınıyorum. 
yangni yangni yangn çıkanp bundan 
ya yönelik 
gar yön de�i,ştirdieinde, 
tutuşaca�ını 
Petrol-Iş İpraş'a 
br. br. 

REFERANDUM: 

Petrol·lş, 
da, burjuvazinin 
Kılınç'ın davranışlannı 
ni de bildi. 
ten 2 bin işçinin 
mesi üzerine 

Petrol
de, gerekse 
de yürüttü�ü 
ginç. Birleşmeden önce 
Kimya·İş'e 
bir karşı 
mazken, toplantı 
ba�h bulundu�'unuz 
(Mehmet Kılınç 
ile birleşecek; 
nız ise yine 
ganimet buldu�unu 

Petrol-Iş, 
pagandasını 
kanınız" temasından 
başkanınız" 
ten de, örneklerini 
davranışlarının 
ile de "etkili" 
Ama ne var 
de�i1 Türk.

Petkim'deki 
bir gelişimin sonucu. 
Genel Başkanvekili 
yapıp referanduma 
timinin olacaklan önceden bilememiş 
olması imkansız. 

Çünkü 




