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MAOCULARIN REKLAMINI 
KİMLER YAPıYOR 

DISK üst yönetiminin milyunlar pa· 
hasına giriştiği "Politika" serüveni, il· 
ginç çizgiler izleyerek devam ediyor. 

ısmail Cem ekibine teslim edilen ga· 
zete, DISK üst yönetiminin koruyucu 
gölgesinde yayın hayatını sürdürüyor. 

Gazetenin suni teneffusle sürdürdüğü 
yayın hayatına egemen olan "hassas" ve 
"esnek" ilkeler de yavaş yavaş sergilen
meye başlandı_. 

Bu alanda ortaya çıkan ilkelerden bi· 
ri: Tip düşmanlığı ... 

DISK üst yönetiminin TIP'e duyduğu 
düşmanlık yeni değil; ilginç de değil... 

Ilginç olan, gazetecilik nam i altında 
söz konusu düşmanlığın, "dostu.clüşma· 
nı" güldürecek zavallılığa dönüşmesi... 

Bu konudaki örnek, gazetenin 16 A· 
ralık günlü sayısında sergileniyor; hem 
de iki yönüyle_ Bu iki örnek, DISK üst 
yönetiminin ve koltuk altı gazeteciliğin 
"hassas" ve "esnek" ölçülerini somut bi·
çimde belgeliyor. 

Gazetenin 16 Aralık tarihli sayısının 
birinci sayfasında "Kaçmaz Yargılandı': 
başlıklı bir haber yer alıyor. TSıp Genel 
Başkanı 15·16 Hazira�'a.. ilişkin olarak 
bir dergide yazdığı bir yazıdan dolayı 
yargılanıyor. Aynı günkü Cumhuriyet'te 
15·16 Hazıran'a ilişkin bir yazıdan dola
yı Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Be
hice Boran'ın da yargılandığı belirtili
yor. Hatta Cumhuriyet'teki habere göre, 
Boran ile Kaçmaz, mahkeme kapısında 
aynı dakikalarda bekliyorlar ... 

Politika, haberin Boran'a ilişkin bölü
müne yer vermeyerek TIP'e karşı "Has· 
sas" olduğunu gösteriyor. 

Doğal... 
Koltuk altı gazeteciliğinin, gazetecili

ğin en temel kurallarından birini çiğne· 
mesine kimsenin bir şey diyeceği yok. 

Ancak, gazetecilik açısından olmasa 
bile, Politika'yı satın alanların savunur 
göründükleri ilkelerin çiğnenmesi açısın
dan çok daha önemli başka "esneklik"
lere de rastlanıyor. .. 

Örnek, ilginç bir rastlantıyla gene ay· 
nı günlü Politika'da sergileniyor. 

Gazetenin 16 Aralık günkü sayısının 
"Iş ve Yaşam" sayfasında, iGD'liIerle 
Maocuları" reklamı bir arada yapılıyor. 
izsal grevini ziyaret eden gençlere ilişkin 
bir fotoğrafın yer aldığı "iş ve Yaşam" 
sayfasında, geniş bir biçim.de, T oprak· Iş ,: 
Sendikası Başkanı Şamil ılter'in basına '\ 
yaptığı açıklamaya yer veriliyor. 

çalılOn ilÇi ler 
sistemli bir ıekilde 

fOlist baskıle.- uYCl-llondlÖınl 
belirtmiıtir. 

Bu baskıle.-dan amacın, 
geçen yıl izmir Tariı Iılet
melerinde uygulanan silô'" 
ve zarbalıkla ele geçirme 
YÖl1temininbu kez de Söke 
Tariı iıletmesinde gerçekle� 
ti rmesi o lduCunun öne sorU i-
�U açıklama,iÖyle devam 
etmektedir: -

"Söz konusu, fOlist bas -
kılar azeilikle bir ay ance 
hizmete giren Savcın tesis 
lerinde çalııan iıçilerl "'e
def almııtır. Yönetim Kurulu 
kıkanı Abdullah Kaçe.- fa
ılst baskıların uygulayıcısı
dır.Adl geçen bu klıi, Sav
CITl tesislerindeki yeni ı 
lerı AP lakaline to
AP'ye ve MISv· 
zarlamli��' 
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Şamil ılter, Politika'nın sahiplerinin 
savunur göründükleri ilkelerle ilgisi ol· 
mayan bir kişi. Maocu komandoluğu \e 
bozgunculuğu, sendikal alanda sürdür· 
meye çalışıyor. DiSK'in amansız bir 
düşmanı. Son aarak Maocu bozguncula· 
rın düzenlediği "Akdeniz Akdenizlilerin
dir" yürüyüşüne katıldı. Tire'de yapılan 
mitingde konuştu. llter'ir. ro konuşması 
bir Maocu ceridede yer aldı_ ılter konuş
masında, DISK'i "sosyal emperyalizmin 
beşinci kolu" ve "Rusya'nın uşağı" ola
rak tanıttı. Bunların rriikafatını da DiSK 
üst yönetimi tarafından satın allıan bir 
gazetenin sayfalarında iGD ile birlikte 
boy göstererek aldı. 

i lter'in Politika'da yer alan demeci· 
nin son bölümü de hayli ilginç. Aynen 
şöyle: "Toprak-iş, Söke Tariş işçilerine 
yapılan faşist baskıların durdurulması 

·için CHP'ye, TÖB·DER'e, çimse.lş'e ve 
Teksife çağrıda bulunarak, ortak hare· 
ket etmeyi önermiştir." 

"Örtak hareket" çağrısı yapılanl..
arasında DiSK'e bağlı bir tek sendika 
yok. Güldütü de burada ortaya çıkıyor. 
Maoculuğunu, çağrıda bulunduğu sendi
kal kuruluşların niteliğine dikkat edecek 
edecek kadar bilinçli bir DiSK düşman· 
Iığı ile bileyen �u kişinin demeci, üstelik 
de bu haliyle, DiSK üst yönetiminin sa· 
hibi olduğu gazetenin sütunlarında yer 
alıyor. Reklamı yapılan iGD ie birlikte. 

Maocu bozguncuların DiSK'e düş
man olmaları çok doğaL. Ancak. DISK 
üst yönetiminin �hibi olduğu bir gaze
tenin OISK'e düşmarı olrnısı doğ�1 gö. 

rünmüyor. 
Neden, başıbozukluk ol�bilir. Anak, 

başıbozukluğun ilkesizlikten doğduğu 
da bir gerçek. 

Yeni Çarlarm 
Sonu 
Hüsran Olacaktır 

Ilazıları Ihısyalıun u�:ıkh�ını iislı'nıııj�ıcrdil'. a.ı� 
J;ıı' lXI cmpeı-yııUst ülkeıi sos\":ılist bir ıilke ;ıdı .\lttn�a 

n'kl;ım <.'ımc�-c ça1ı�ll\aktadıl'l:ır. Bıgün �"'Urdumuza _ 

�itli dcı-ncklcl'in, sendikaınl'ın, \';I..'�illi örgütlcı'in ba�ı-
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CiERiLEMENiN BÜTÜMLÜCÜ 
YALÇIN KVÇVK 

Geri�menin sının ya da sınırsızlığı ile ilgili bir örnek. Canlı bir örnek. 
Yalir,"ın .. dı, sanı önemli detil. CHP'ni" önde gelen bilim adamlarındlh biri
si. Aynı zamanda CHP Senatöru. Şöyle yazıyor: "Bu durumda, önemli olan j. 
kinci bir Keynes'in ya da ikinci bir Marx'ı" çıkması değildir. Onemli olan, 
JÜçlü çevrelere uzun dönemli çıkarlarının nerede olacağını anlatacak ve kabul 
ettirecek yeni güçlerin dünya politikasında ve ekonomisinde ağırlığını daha iyi 
hissettirebilmes;dir." (Milliyet, 15 Aralık 1976 sayfa 2) "Güçlü çevreler" de
yiminin, CHP !üptçesinde ne anlama geldiği anık biliniyor. "Güçlü çevreler" 
deyimi, büyük 5e""ayeyi belirlemek için kullanılıyor. Böylece bugün için ge
rekli olanın büyük sennayeye çıkarını" nerede olduğunu anlatmaktan ibaret 
olduğu ortıya çıkıyor. Irerleme ile gerilemenin bütünlüğünü gösteren bUndilll 
canlı bir örnek bulmak gerçekten zor. i 

CHP, hiç bir zaman yaratıcı olamadı. Zaman zamilll sağından, zaman za
man solundan, zaman Zilrmn da her ikisinden birden çıkilll kavramları aldı, su· 
landırıp kullillldı. CHP programında da yansıma bulan "güçlü çevreler" deyimi 
CHP'ye ait. Ama kavram CHP'ye ait değiL. Çünkü, bir zamanlar çok kullanı· 
lilll "zinde kuvvetler" deyiminden kaynaklanıyor. Aynı işlevi görüyor. "Z�nde 
kuvvetler" deyimi, 1970 öncesinde ve cuntacı görüş çok kullilllll
dı. Asker bürokratları belirlemek için kullanıldı. Devrimciliği, asker bürokrat
lan, çıbrlarının nerede olduğu göstermek olarak kabul 'edenler' tarafından 
kullanıldı. Ilericiliği, asker büroknıtların ilericiliğiyle sınırlamak isteyenlerin, 
asker bürokratları ürkütmeyi en büyük devrim düşmanlığı sayanların deyimi 
oldu. Şimdi de "güçlü çevreleri" ürkütmek, en büyük devrim düşmanlığı sayı· 
lıyor. Büyük sermayeyi ürkütmeme uğruna her türlü gerileme, büyük ustalık 
ya da özgürlük devrimi sayılıyor. "Zinde kuvvetler"edebiyatı üzerinde büyük 
deneyimi olanlar tarafından. Devrimciliği edebiyat sananlar, birbirine destek 
oluyorlar. 

CHP de, cuntacı görüşler de önemli dejil. Önemli olan gerilemenin bil· 
tünKiiü. Önemli olan bu bütünlüğün ortaya çıkardığı açıklıklar. Onemli olan, 
bir bütünlük gösteren gerilemenin kaynağı ya da itici �CÜ. Bu güç, sermaye sı
nıfı. Türkiye'de son yıllarda sermaye sınıfı bütünüyle geriliyor. Burjuva-de
mokratik anlamda ilericiliğini tümden ve dünyanın her yanında yitirmiş olan 
sermaye sınıfı, Türkiye'nin özgül koşulları içinde ve son yıllarda özellikle ge
riliyor. Bu gerileme, kapsamlı ve derin bir gerileme. öyle ki bugün Türkiye'de 
sermaye sınıfı ile dolaylı veya dOlaysız bajlantı kuran tüm hareketler, gruplar, 
grupçuklar ve eğilimler geriliyor. CHP geriliyor, DISK üst yönetimi ve etkin· 
lik alanları geriliyor, CHP 'sini destekle';eyi ve CHP'nin gerilemesine kılıf 
bulmayı devrimcilik sayanlar geriliyor. Sermaye sınıfı kendi siyasal örgi)tleriy-
le birlikte bajlanu kurduAu her şeyi geriletiyor. 

. 

Ayrıntıya girmeye gerek yok. Ortada, büyük açıklıklar getirebilecek bir 
örnek var. Demokriltik Parti'nin doğuşu ve son zamanlarda önemli ölçüde eri. 
mesi, açıklayıcı bir olay olarak duruyor. Şöyle.başıanabilir: Demokratik Par
ti'nin doğuşu ile erimesinin Demirel'in kişisel başarısızltAı ya da başarısı ile il
gisi yok.. Oemokratik Parti, 12 Mart öncesinde sermaye sınıfının iktidardaki 
partisi olan Adalet Partisi'nin büyük burjuvazinin ekonomik SOf'unlarına 
çözüm arama girişimleri sırasında doğdu. Demokratik Parti, AP Hükümetleri· 
nin, finansman kanunu, işletme vergisi, toprak alalarınlO aleyhine taban fiyat· 
ları uygulamasına bir tepkinin sonucu oldu. Adalet Partisi'nin uyguladığı eko
nomik politikanın daha çok büyük sermayenin lehine, ve giderek toprak ağa· 
hğı, daret burjuvazisi ve palaılanmış esnafın aleyhine bir çizgi izlemesinin 
sonucunda ortaya çıktı. Demokratik Parti'nin doğuşu ve zaman içinde bunu 
izleyen 12 Mart dönemi, diğer sermaye kesitleriyle ittifaklarının gevşemesi ha· 
linde büyük burjuvazinin, parlamentoya dayalı egemenliğinin 5Ürdürülemeye· 
eelini gösterdi. 

1973 Ekim seçimi, büyük burjuvazi için yeni dersler getirdi. Bu dersler
den birisi sol sloganlar kullanan bir siyasal örgUtün seçim şansının yüksekliği 
ile ilgili. Ikincisi, büyUk burjuvazi, Ekim seçimleri ile sol sloganlar kullanan bir 
büyük siyasal örgUtü, örgüt düzeyinde de ilımal edemeyeceğini anladı. Adalet 

Partisi de 1973 seçiminden ve bunu izleyen CHP-MSP ortakıtAından benzer 
dersler' aldı. Tek başına büyük burjuvazinin ekonomik çıkarlarını savunmak
la bir dalıa iktidar olmayacağını gördü. Gevşeyen sınıf ittifaklarlOl yeniden 
kurmaya başladı. Büyük burjuvazi siyasal egemenliğini sürdürebilmek için 
ekonomik programını törpiilemek ihtiyacını duydu. Tarım vergisi, sermaye pi
yasası, finansman gereği ile ilgili isteklerini unuttu. Behice Bonn, bu geli$me
yi, Adalet Partisi'nin 12 Mart öncesinden daha geri bir çizgiye düşmesi olarak 
niteledi. Büyük burjuvazinin bu süreç içinde gerilemesi, Adalet Partisi'nin sınıf 
ittifaklarını yeniden ve daha geri bir çizgide welemesine yol açtı. Böylece de 
Demokratik Parti'nin erimesi süreci başladı. 

Ekim seçimleri ve CHp·MSP ortaklığı, büyük burjuvazi için başka ders· 
leri de beraberinde getirdi: Büyük burjuvazi, bir burjuv? partisi olan CHP'yi, 
örgüt ve Ikterler kadrosu düzeyinde iiımal etmiş olduğunu anladı. Bu yüzder: 
yeni ilişkiler kuruldu. Bu ilişkilerin kurulmasında bir yandan Willy Brandı, di· 
ğer yandan da, Istanbul böıgesinin büyük sermaye grupları önemli rol oynadı. 
Brandt'ın danışmanlığı ile ve CHP ar.ıcılığıyl .. devrimci işçi sendikalarıyla da 
bağlar kurulmaya çalışıldı. Örgütsel düzeyde bağlarla iç ve dış büyük semu.ye
nin bir CHP hükümetine destek olacağını belli etmesi CHP'nin &önlünde y .. tan 
aslanın ne olduğunu su yüzüne çılw'dı. CHP'de iç mücadele bu zamaNı denk 
geldi. CHP. ilericiliğini yeniden tanımlama ihtiyacını duydu. Sermayeye, üste· 
lik iç ve dış sermayeye, çıkarlarının ner-:de olduğunu "anlatmak" CHP'nin 
yeni ilericilik anlayışı oldu. 

Halk Partisi, iç ve dış sermaye ile kurdulu kar$ılıklı bağlarla iktidara 
gelmesi hafinde açıklık kazanacak niteliğini şimdiden açıklmıak zorunda kal· 
dı. Ancak bu durum, yeni sorunların doğmasına yol açtı: Iç ve dış bajl.ıntılar· 
la sağlanan destek, seçim sandığından çıkabilmek için yeterli detil. CHP'nin 

stratejisine göre bu destekle birlikte ilerici "imajın"da korunması gerekli. Iç ve 
dış sermayeden destek alabilmek için yapılanlar 12 Mart sonrasında ortaya Çı
kan imaja gölge düşürebiliyor. Bu yüzden CHP, kendisine "ilerici" imajı vere
cek desteklere de muhtaç. Böyle bir sorunu var. fakat sorunu olan yalnıza 
CHP değiL. 

Sosyalist hareketin dışındaki solun da sorunu var. Aslında geriiemenin 
bütünsellilinin dotal sonucu. Çünkü 12 Mırt'ın hemen öncesinden başlayıp 
bugüne kadar süren ve sermayeyi daha geri bir çizgide ittifak welemeye zor· 
layan gelişmelerin temelinde sosyalist potans;yelin Iıızl .. yükselişi yatıyor. Bir 
burjuva partisinin sol sloganlar kullandığı zaman oyunu artırması da bunu gös
teriyor. 12 Mart sonrasında işçi sınıfı partisinin çok daha ileri bir bilinç düze
yinden başlayıp sallam adımlarla güçlenmesi de bunu gösteriyor. Böyle bir 
durum sosyalist hareketin dışındaki ilericiliğin etkinlik alanını son derece 
daraltıyor. Gerilemenin bütünlüğü karşısında sosyalist hareket tek almaşık 01"
rak ortaya çıkıyor. 

Bu gelişmenin gözle görülür ve elle tutulur olduğunu gösteren kanıllar 
var: Sosyalist hareketin dışında olup da sosyalist harekeıin gelecqinde, kendi
leri için istikbal görünmeyen akımlar, sosyalist hareketi durdurmayı en önde 
gelen sorun olarak görüyorlar. Bu sorun ile CHP'nin ilerici "imaj" ihtiyacı, bu 
ilıtiyacın yaranığı sorun birleşiyor. Sosyalist Iıareket dışındaki sol için CHP'· 
nin, bugün için düşünülebilecek ve uğrunda çalışılacak tek ilericilik oldujunu 
kanıtlamak görev oluyor. Sosyalist hareketin dışındaki sol için bu görevi yeri
ne gelirrnek varlıklarını sürdürmenin temel gereklerinden birisi oluyor. Çünkü 
varlıklarını sürdürmeyi, güçlü bir sosyalist hareketin yokluğu ile özde$ göriJ· 

yorlar. 
Gerilemenin bütünlüğü tamamlanıyor. Sermaye, dolaylı ve dolaysız geri

letiyor. Gerileme, her yerde zalımetsiz ve kolay olmuyor. Kimi yerde tabanın 
sert mukavemeti ile karşılaşıyor. Böyle yerlerde kurulan bağlantılar, biilklantı
yı kuranların eliyle, örgütün talırip edilmesine yol açıyor. Böylece sermaye bir 
taşla iki kuş vurmuş oluyor. Kimi yerde sermaye ile kurulan bağlantılar bir 
çoklarının ilerici hareketten istifasına yol açıyor. Bugünlerde bir çoktarı yazı 
diye istifa dilekçeleri yayınlıyor. 

çıkarlarının olacağını 
güçlerin dünya politikasında ve ekonomisinde ağırlığını daha iyi 

(Milliyet, 15 Aralık 1976 sayfa 2) "Güçlü çevreler" de
!üptçesinde ne anlama geldiği anık biliniyor. "Güçlü "Güçlü çevreler" çevreler" 
5e""ayeyi belirlemek için kullanılıyor. Böylece bugün için ge

sennayeye çıkarını" nerede olduğunu anlatmaktan ibaret 
çıkıyor. Irerleme ile gerilemenin bütünlüğünü gösteren bUndilll 
bulmak gerçekten zor. i 

zaman yaratıcı olamadı. Zaman zamilll sağından, zaman za
Zilrmn da her ikisinden birden çıkilll kavramları aldı, su· 
programında da yansıma bulan "güçlü çevreler" deyimi 

kavram CHP'ye ait değiL. Çünkü, bir zamanlar çok kullanı· 
deyiminden kaynaklanıyor. Aynı işlevi görüyor. "Z�nde 

1970 öncesinde ve cuntacı görüş çok kullilllll
belirlemek için kullanıldı. Devrimciliği, asker bürokrat

çıbrlarının nerede olduğu göstermek olarak kabul 'edenler' tarafından 
asker büroknıtların ilericiliğiyle sınırlamak isteyenlerin, 

ürkütmeyi en büyük devrim düşmanlığı sayanların deyimi 
"güçlü çevreleri" ürkütmek, en büyük devrim düşmanlığı sayı· 

sermayeyi ürkütmeme uğruna her türlü gerileme, büyük ustalık 
devrimi sayılıyor. "Zinde "Zinde kuvvetler"edebiyatı üzerinde büyük 

tarafından. Devrimciliği edebiyat sananlar, birbirine destek 

görüşler de önemli dejil. Önemli olan gerilemenin bil· 
bu bütünlüğün ortaya çıkardığı açıklıklar. Onemli olan, 
gerilemenin kaynağı ya da itici �CÜ. Bu güç, sermaye sı
yıllarda sermaye sınıfı bütünüyle geriliyor. Burjuva-de

ilericiliğini tümden ve dünyanın her yanında yitirmiş olan 
Türkiye'nin özgül koşulları içinde ve son yıllarda özellikle ge

kapsamlı ve derin bir gerileme. öyle ki bugün Türkiye'de 
dolaylı veya dOlaysız bajlantı kuran tüm hareketler, gruplar, 

eğilimler geriliyor. CHP geriliyor, DISK üst yönetimi ve etkin· 
CHP 'sini destekle';eyi 

geriliyor. 
destekle';eyi 

geriliyor. geriliyor, 
destekle';eyi 

geriliyor, 
ve CHP'nin gerilemesine kılıf 

sayanlar geriliyor. Sermaye sınıfı kendi siyasal örgi)tleriy-
kurduAu her şeyi geriletiyor. 

. örgi)tleriy-. örgi)tleriy-

girmeye gerek yok. Ortada, büyük açıklıklar getirebilecek bir 
Demokriltik Parti'nin doğuşu ve son zamanlarda önemli ölçüde eri. 

olay olarak duruyor. Şöyle.başıanabilir: Demokratik Par
erimesinin Demirel'in kişisel başarısızltAı ya da başarısı ile il

Parti, 12 Mart öncesinde sermaye sınıfının iktidardaki 
Partisi'nin büyük burjuvazinin ekonomik SOf'unlarına 

girişimleri sırasında doğdu. Demokratik Parti, AP Hükümetleri· 
kanunu, işletme vergisi, toprak alalarınlO aleyhine taban fiyat· 

tepkinin sonucu oldu. Adalet Partisi'nin uyguladığı eko
daha çok büyük sermayenin lehine, ve giderek toprak ağa· 

burjuvazisi ve palaılanmış esnafın aleyhine bir çizgi izlemesinin 
çıktı. Demokratik Parti'nin doğuşu ve zaman içinde bunu 

dönemi, diğer sermaye kesitleriyle ittifaklarının gevşemesi ha· 
burjuvazinin, parlamentoya dayalı egemenliğinin 5Ürdürülemeye· 

seçimi, büyük burjuvazi için yeni dersler getirdi. Bu dersler
sloganlar kullanan bir siyasal örgUtün seçim şansının yüksekliği 

büyUk burjuvazi, Ekim seçimleri ile sol sloganlar kullanan bir 
örgüt düzeyinde de ilımal edemeyeceğini anladı Adalet 

programını törpiilemek ihtiyacını duydu. vergisi, 
yasası, finansman gereği ile ilgili isteklerini unuttu. Behice Bonn, 
yi, Adalet Partisi'nin 12 Mart öncesinden daha geri bir çizgiye 
niteledi. Büyük burjuvazinin bu süreç içinde gerilemesi, Adalet 
ittifaklarını yeniden ve daha geri bir çizgide welemesine yol açtı. 
Demokratik Parti'nin erimesi süreci başladı. 

Ekim seçimleri ve CHp·MSP ortaklığı, büyük burjuvazi 
leri de beraberinde getirdi: Büyük burjuvazi, bir burjuv? partisi 
örgüt ve Ikterler kadrosu düzeyinde iiımal etmiş olduğunu anladı. 
yeni ilişkiler kuruldu. Bu ilişkilerin kurulmasında bir yandan Willy 
ğer yandan da, Istanbul böıgesinin büyük sermaye grupları önemli 
Brandt'ın danışmanlığı ile ve CHP ar.ıcılığıyl .. ar.ıcılığıyl .. ar.ıcılığıyl devrimci işçi sendikalarıyla 
bağlar kurulmaya çalışıldı. Örgütsel düzeyde bağlarla iç ve dış 
nin bir CHP hükümetine destek olacağını belli etmesi CHP'nin 
aslanın ne olduğunu su yüzüne çılw'dı. CHP'de iç mücadele bu 
geldi. CHP. ilericiliğini yeniden tanımlama ihtiyacını duydu. Sermayeye, 
lik iç ve dış sermayeye, çıkarlarının ner-:de olduğunu "anlatmak" 
yeni ilericilik anlayışı oldu. 

Halk Partisi, iç ve dış sermaye ile kurdulu kar$ılıklı bağlarla 
gelmesi hafinde açıklık kazanacak niteliğini şimdiden açıklmıak 
dı. Ancak bu durum, yeni sorunların doğmasına yol açtı: Iç ve 
la sağlanan destek, seçim sandığından çıkabilmek için yeterli 

stratejisine göre bu destekle birlikte ilerici "imajın"da korunması 
dış sermayeden destek alabilmek için yapılanlar 12 Mart sonrasında 
kan imaja gölge düşürebiliyor. Bu yüzden CHP, kendisine "ilerici" 
cek desteklere de muhtaç. Böyle bir sorunu var. fakat sorunu 
CHP değiL. 

Sosyalist hareketin dışındaki solun da sorunu var. Aslında 
bütünsellilinin dotal sonucu. Çünkü 12 Mırt'ın hemen öncesinden 
bugüne kadar süren ve sermayeyi daha geri bir çizgide ittifak welemeye 
layan gelişmelerin temelinde sosyalist potans;yelin Iıızl .. yükselişi 
burjuva partisinin sol sloganlar kullandığı zaman oyunu artırması 
teriyor. 12 Mart sonrasında işçi sınıfı partisinin çok daha ileri 
yinden başlayıp sallam adımlarla güçlenmesi de bunu gösteriyor. 
durum sosyalist hareketin dışındaki ilericiliğin etkinlik alanını 
daraltıyor. Gerilemenin bütünlüğü karşısında sosyalist hareket tek 
rak ortaya çıkıyor. 

Bu gelişmenin gözle görülür ve elle tutulur olduğunu gösteren 
var: Sosyalist hareketin dışında olup da sosyalist harekeıin gelecqinde, 
leri için istikbal görünmeyen akımlar, sosyalist hareketi durdurmayı 
gelen sorun olarak görüyorlar. Bu sorun ile CHP'nin ilerici "imaj" 
ilıtiyacın yaranığı sorun birleşiyor. Sosyalist Iıareket dışındaki 
nin, bugün için düşünülebilecek ve uğrunda çalışılacak tek ilericilik 
kanıtlamak görev oluyor. Sosyalist hareketin dışındaki sol için 
ne gelirrnek varlıklarını sürdürmenin temel gereklerinden birisi 
varlıklarını sürdürmeyi, güçlü bir sosyalist hareketin yokluğu 
yorlar. 

Gerilemenin bütünlüğü tamamlanıyor. Sermaye, dolaylı ve 
letiyor. Gerileme, her yerde zalımetsiz ve kolay olmuyor. Kimi 
sert mukavemeti ile karşılaşıyor. Böyle yerlerde kurulan bağlantılar, 
yı kuranların eliyle, örgütün talırip edilmesine yol açıyor. Böylece 
taşla iki kuş vurmuş oluyor. Kimi yerde sermaye ile kurulan 
çoklarının ilerici hareketten istifasına yol açıyor. Bugünlerde bir 
diye istifa dilekçeleri yayınlıyor. 



TI1RKiYE'DE YOROYOS 

TÜRKİYE KAPİTALİzMİNİN 

Tl HhES aı,:lk aı,:ık 

"KOMANDOlı\\\\ 
DESTEKLIYORUM" 

"Çünkü onla,. biz: 
"urduk ve eğiHik-n 

Eyüboğlu ve CHP beyeti 
Pasinler' de komandolann 

saldırısına uğradı 

10 OCAK 1969· HORRIYET "KAR ŞIT GR UP" TELLALLlGlNlN SONU. .. 13 ARALIK 1976· MILLIYET 

_,- Türkiye mutlak bir sıkıyönetim 
nokLasına gelmiştir... Türkiye'deki va
him durumun elde ka1an tek meşru 50n 
çaresi gerçekten sıkıyönetimdir ... " lt. OIkenİn en baş meselesi huzur 
ve güven olduluna göre bunun tedbir
lerinden biri olan iç güvenlikle ilgili ta::ı;;;

.
�

.'.
bir an evvel kanunlatm ... ı IA-

Türkiye'nin "mutlak" bir sıluyöne-. 
tim noktasına geldiRini söyleyen gazete 
y.ygın deyimle "MIT'in Sesi" diye nite
lenen bir gazeteydi. 

Bulanık suda iç güvenlikle ilgili ta
san avına çıkan telaşın sahibi de: cephe 
yönetiminin başıydı ... 

Geçtilirniz haftanın Çarşamba günü 
partisinin MilJet Meclisi Grubunda yaptı
�I konuşmada cephenin büyük başı "ül
keye huzur getirecek" yasa t.asartlann
dan bazılannı şöyle sıraladı: 

"- Bu tasarılar, dernekler, üniversi
teler, Polis ve Selahiyetleri Kanununda 
yapılacak detişiklikleri içine alır. Aynca 
DGM'lerin kurulmasını gerekt.iren tasarı 
da bunlann arasında bulunmaktadır ..... 

Haftanın orla.sında bu sözleri löyle
yen Süleyman Demirel, iki gün sonra 
Cumhurbaşkanı F_hri Korut.ürk ile yap· 
tıtı haftalık olatan görüşmeden çıkar· 
ken de şöyle konuştu: 

". Türkiye'nin bunalımlar içerisin
de bulunması, burunlannda mı tütUyor 
nedir? Herkesin bir vasfı var. Biz banş' 
çıyız!.. .. 

Büyük sermayenin, gerici politik ik· 
tidannın en yetkin terruilcili atzından 
ıuçlululunu ve pejmürdelilini en kaba 
hatlarla serıileyen bu sözler, geçt.itimiz 
hafta, kendi adına berbat bir viraja gi
ren cephe yönet.iminin saplandıtı batak· 
t.a biraz daha batarken, çok şeyi de ba
tınnak heveıinde oldul'una ilişkin işa
retler vermekten öte yeni unsurlar taŞı
mıyordu .. 

SENDIKALAR YASASı 

Süleyman Demirel, "ülkeye huzur 
getirecek" tasanlan ,ıralarken, MC'nin 
kuruldulundan bu yana Çalışma Bakan
lıtında Sendikalar Yasasında delişikIik· 
ler yapılmasını öngören yasa tasarııı 
hazırlıkIanndan söz etmiyordu. Ancak, 
temelde, işçi ıınıfını daha çok ezmeyi, 
demokratik hak ve özgürlükleri daha 
çok geriletmeyi ve uzun mücadele yıl' 
larının 'ürünü . demokratik kazanımlan 
yoketmeyi amaçlayan "huzur" Lella1lıll, 
Türkiye'de her zamankinden daha çok 
mahkum edilmekten yakasını kurtara· 
madı. 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı 
Pravda Gazetesi'nin 21 Kasım 1976 tarihli sayısında Türkiye Işçi Partisi tara
fından düzenlenen Şili Halkıyla Dayanışma Gecelerine ilişkin bir yazı yer al
dı. Bu yazıda, Istanbul Spor ve Sergi Sarayında yapılan toplantının "muhte· 
şem bir toplantı" (grandiozniy miting) olduğu belirtiliyor. Pravda Gazetesi'n
de yer alan yazıda Türkiye'nin belli başlı kentlerinde yapılan Dayanışma Top
Iantılarında, konuşmacıların, "Şili'li yurtseverler, biz, sizinleyiz" dedikleri ve 
bunun toplantıya katılanlar tar.ıfından oybirliği ile benimsendiği ifade edili
yor. 

Pravda Gazetesi'nin yazısında şlf paragraf yer alıyor: "Istanbul Spor Sa
rayında yapılan muhteşem toplantıda Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behi
ce Boran, tanınmış yazar Aziz Nesin ve ülkenin diğer tanınmış siyasal ve top
lumsal kişileri konuştular. Konuşmacılar, Şili'de hüküm sürcn tcrör ve yasa 
dışı uygulamaları ıakbih ederek, başta Luis Corvalan olmak üzcre Şili'de fa
şist cuntanın zindanlarında tutulanların özgürlüklerine kavuşturulmasını 
istediler." 

Pravda Gazetesi'nin yazısında Ankara'da yapılan toplantıya, Ankara ve 
çevresindeki bölge "nüfu5Unun çeşitli katmanlarının temsilcilerinin katıldığı" 
belirtiliyor. Pravda, yapılan toplantıda, "toplantıya katılanların, 'Şili'li yurt· 
severler, biz, sizinleyiz' açıklamasını oybirliği ile benimsediklerini" haber veri
yor. 

Sovyetler Birliği KOrOOnisl Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organında 
Şili Halkıyla Dayanışma toplantılarında demokratik örgütlerin aktif bir rol al
dıkları ve bu toplantıların Istanbul ve Ankara'dan başka ızmir gibi nüfusun 
yoğun olduğu yerlerde de sürdürüldüğü belirtiliyor. 

YOROYOŞ· 2/ ARALIK 1976·4 

Sermayenin basınıyla, radyo televiz
yon ve tüm propaganda araçlanyla gi· 
ri�tiA'i .. olatanüstü" hal ve koşullan ya· 
kalama çabası kamuoyu gözünde Lam 
anlamıyla iniı etti. 

Geçtilimiz hafta, sennayenin bu 
konudaki döküntülülünü belgcleyen ör
nekler bollutuna sahne oldu. 

"HUZUR" TELLALLARI ... 

Büyük sermayenin en ince taktik ve 
hesaplarını temsil görevini üstlenen bir 
gazetede, haftanın ilk günü ilginç bir 
"balans" ayan dikkati çekti. 

Gazetenin manşetinde kurulan tah
taravallinin bir ucuna CHP Genel Sekre
teri Orhan Eyübollu'na Pasinler'de giri
şilen komando saldınsı haberi oturtu· 
lurken, dil'er ucuna özenle "MHP 'nin 
Ankara tı örgütüne patlayıcı madde 
atıidıA'ı" haberi yerleşt.irildi ... Bu haber
de, cephenin dört yaka numaralı ortatı 
"MHP'li gençlerin tahriklere kapılmama· 
IIDI" istiyordu! .. 

Ancak, "tahriklere kapılmaması is
tenen gençler" aynı gün ana muhalefet 
partisi genel sekreterinin Pasinler'de yo· 
lunu kesmişler ve taş yaA:muruna tut
muşlardı. Buna ralmen komando denen 
sürünün başına tanınan bu kolaylıA'ın 

sebebi neydi?. 
Manşetteki tabur.valli hesabı dö

nüp dolaşıp gene "karşıt gruplar" tez· 
gahına çıkıyordu, daha doarusu zorla
narak o noktaya çekiliyordu .. 

Dolrusu bu ya, "Komando" n .... 
altında sermayenin bahçe kapıamı bekle
mek üzere yeti�tirilen ,ürüler, bu hesap
ta bir hayli karanlık işler görüyorta.nh_ 

BIR ZAMANLAR "AÇiK AÇiK!." 

Kirndi bu komandolar? Cephenin 
dört yili numaralı suçlusu 10 ocak 
1969 tarihli Hürriyet ga:ı.et.uinde bu Lo
ruya "açık açık" cevap venni,ti: 

"- Komandolan destekliyorum. 
Çünkü onlan biz kurduk ve etittik ..... 

O y.ılarda Türke, fUDlan da elr.le
mi,ti: 

". Bu yu her ilde yeni komalldo 
birlikleri kurup yetiştirecefiz .... 

Büyük ıennaye Larafından tumala· 
nan ve para gücüyle ancak. ur zor bir 
araya getirilebilen bu JÜriiler, 1975'ler
de MC koaJisyonu kurulurken üç ki,ilik 
bir partiye iki bakanlık sandalyeai veril
mesinde pazarlık gücü de oluştur_bili
yorlardı .. 

1969 yılının Kasım ayında AP Ge
nel Başkanı ve Başbakan Süleyman De
mirel, Cumhuriyet Senatosunda yaptılı 
bir konuşmada komandolarla ilgili ola· 
rak şöyle konuşuyordu: to. Aynca milis teşkilatı organize et· 
meye lüzum yoktur. Devletin SOO bin 
kişilik ordusu, SO bin kişilik jandannıw 
ve 30 bin kişilik polisiyle göremediti 
bir işi 400 kişilik komandosuyla bir si· 
yasi parti mi görecektir? Kaldı ki, bu, 
partiler, kanununa da a,ykırıdır ... " 

MC fonnülüyle anlamını bulan ,uç 
şebekesinin kendi hükmü, bir zamanlar 
en azından kendi başının ifadeleriyle 
okunmuştu. 

Suçluluk sadece MC blokunda SlIu
Şıp kalmamaktadır. Temelde suçlu, i,· 
,birıikç(ı geri, insanlık dışı sömürü sis· 
temine dayanan ve uluslararası termııV,.. 
nin uydusu Türkiye kapitalizmidir. 

Sandıaın içindeki ,enel oy klbu· 
suna yaklaştıkça, büyük sennaye ve ıreri' 
ci müttefiklerinin oluşturdulu cephe or
taklıtı daha çok saldırmakta, uıını .. · 
ma,ktadır ... 

CEPHE-CHP DENGESI 

Buna ntmen cephe ortakllA'ı, ,ine
sinde bir takım politik çekişme ve sür
tijşmeleri de barındmnaya devam et· 
mektedir. 

Özellikle AP-M SP arasında süren 
JÜrt.ü,melere ek olarak, CHP'deki son ge
lişmeleri güven verici işaretler olarak al· 
gılayan CGP'nin de, MC'ye duyduRu ii· 
ginin elikisi kadar sıcak olduA'unu söyle
mek güçtür. 

Kendisiyle Lemelde farklılıklar tatı· 
mayan CHP yönetiminin bugünkü yapı· 

ka1an tek meşru 50n 
sıkıyönetimdir ... " 

baş meselesi huzur 
göre bunun tedbir

güvenlikle ilgili ta
kanunlatm ... ı kanunlatm ... ı kanunlatm IA-

"mutlak" bir sıluyöne-. 
söyleyen gazete 

"MIT'in Sesi" diye nite

güvenlikle ilgili ta
avına çıkan telaşın sahibi de: cephe 

haftanın Çarşamba günü 
Grubunda yaptı

cephenin büyük başı "ül"ül
yasa t.asartlann

sıraladı: 
dernekler, üniversi

Selahiyetleri Kanununda 
içine alır. Aynca 
gerekt.iren tasarı 

bulunmaktadır ..... 
bu sözleri löyle

Demirel, iki gün sonra 
Korut.ürk ile yap· 

görüşmeden çıkar· 

nedir? Herkesin bir vasfı var. Biz banş' 
çıyız!.. .. 

Büyük sermayenin, gerici politik ik· 
tidannın en yetkin terruilcili atzından 
ıuçlululunu ve pejmürdelilini en kaba 
hatlarla serıileyen bu sözler, geçt.itimiz 
hafta, kendi adına berbat bir viraja gi
ren cephe yönet.iminin saplandıtı batak· 
t.a biraz daha batarken, çok şeyi de ba
tınnak heveıinde oldul'una ilişkin işa
retler vermekten öte yeni unsurlar taŞı
mıyordu .. 

SENDIKALAR YASASı 

Süleyman Demirel, "ülkeye huzur 
getirecek" tasanlan ,ıralarken, MC'nin 
kuruldulundan bu yana Çalışma Bakan
lıtında Sendikalar Yasasında delişikIik· 
ler yapılmasını öngören yasa tasarııı 
hazırlıkIanndan söz etmiyordu. Ancak, 
temelde, işçi ıınıfını daha çok ezmeyi, 
demokratik hak ve özgürlükleri daha 
çok geriletmeyi ve uzun mücadele yıl' 
larının 'ürünü 

geriletmeyi 
'ürünü 

geriletmeyi 
. demokratik kazanımlan 

yoketmeyi amaçlayan "huzur" Lella1lıll, 
Türkiye'de her zamankinden daha çok 
mahkum edilmekten yakasını kurtara· 
madı. 

Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı 
Gazetesi'nin 21 Kasım 1976 tarihli sayısında Türkiye Işçi Partisi tara

Şili Halkıyla Dayanışma Gecelerine ilişkin bir yazı yer al
Istanbul Spor ve Sergi Sarayında yapılan toplantının "muhte· 

(grandiozniy miting) olduğu belirtiliyor. Pravda Gazetesi'n
Türkiye'nin belli başlı kentlerinde yapılan Dayanışma Top

konuşmacıların, "Şili'li yurtseverler, biz, sizinleyiz" dedikleri ve 
katılanlar tar.ıfından oybirliği ile benimsendiği ifade edili

Gazetesi'nin yazısında şlf paragraf yer alıyor: "Istanbul Spor Sa
muhteşem toplantıda Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behi

tanınmış yazar Aziz Nesin ve ülkenin diğer tanınmış siyasal ve top
konuştular. Konuşmacılar, Şili'de hüküm sürcn tcrör ve yasa 

ıakbih ederek, başta Luis Corvalan olmak üzcre Şili'de fa
zindanlarında tutulanların özgürlüklerine kavuşturulmasını 

Gazetesi'nin yazısında Ankara'da yapılan toplantıya, Ankara ve 
bölge "nüfu5Unun çeşitli katmanlarının temsilcilerinin katıldığı" 

Pravda, yapılan toplantıda, "toplantıya katılanların, 'Şili'li yurt· 
sizinleyiz' açıklamasını oybirliği ile benimsediklerini" haber veri

Birliği KOrOOnisl Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organında 
Dayanışma toplantılarında demokratik örgütlerin aktif bir rol al

ri�tiA'i .. olatanüstü" hal ve koşullan ya· 
kalama çabası kamuoyu gözünde Lam 
anlamıyla iniı etti. 

Geçtilimiz hafta, sennayenin bu 
konudaki döküntülülünü belgcleyen ör
nekler bollutuna sahne oldu. 

"HUZUR" TELLALLARI ... 

Büyük sermayenin en ince taktik ve 
hesaplarını temsil görevini üstlenen bir 
gazetede, haftanın ilk günü ilginç bir 
"balans" ayan dikkati çekti. 

Gazetenin manşetinde kurulan tah
taravallinin bir ucuna CHP Genel Sekre
teri Orhan Eyübollu'na Pasinler'de giri
şilen komando saldınsı haberi oturtu· 
lurken, dil'er ucuna özenle "MHP 'nin 
Ankara tı örgütüne patlayıcı madde 
atıidıA'ı" haberi yerleşt.irildi ... Bu haber
de, cephenin dört yaka numaralı ortatı 
"MHP'li gençlerin tahriklere kapılmama· 
IIDI" istiyordu! .. 

Ancak, "tahriklere kapılmaması is
tenen gençler" aynı gün ana muhalefet 
partisi genel sekreterinin Pasinler'de yo· 
lunu kesmişler ve taş yaA:muruna tut
muşlardı. Buna ralmen komando denen 
sürünün başına tanınan bu kolaylıA'ın 

nüp dolaşıp 
gahına çıkıyordu, 
narak o noktaya 

Dolrusu 
altında sermayenin 
mek üzere yeti�tirilen 
ta bir hayli karanlık 

BIR ZAMANLAR 

Kirndi 
dört yili numaralı 
1969 tarihli 
ruya "açık açık" 

"-"- Komandolan 
Çünkü onlan 

O y.ılarda 
mi,ti: 

". Bu yu 
birlikleri kurup 

Büyük ıennaye 
nan ve para 
araya getirilebilen 
de MC koaJisyonu 
bir partiye iki 
mesinde pazarlık 
yorlardı .. 

1969 yılının 
nel Başkanı 
mirel, Cumhuriyet 
bir konuşmada 
rak şöyle konuşuyordu: to. Aynca 
meye lüzum 
kişilik ordusu, 
ve 30 bin 
bir işi 400 
yasi parti mi 
partiler, partiler, partiler kanununa 

MC fonnülüyle 
şebekesinin 
en azından 
okunmuştu. 

Suçluluk 
Şıp kalmamaktadır. 
,birıikç
Şıp 
,birıikç
Şıp 

(ı geri, 
temine dayanan 
nin uydusu Türkiye 

Sandıaın 
suna yaklaştıkça, 
ci müttefiklerinin 
taklıtı daha 
ma,ktadır ... 

CEPHE-CHP 

Buna ntmen 
sinde bir takım 
tijşmeleri de 
mektedir. 

Özellikle 
JÜrt.ü,melere 
lişmeleri güven 
gılayan CGP'nin 



SUÇBATAGI 
sı, CHP ile COP arasında aylar önce ikin
ci • üçüncü adamlar aracllıA.yla kurulan 
ilişkiler de halırlanırsa, FeyzioRlu'nu ra
hallalacak niteliktedir ... 

Fcyzio�ıu'nun "Sola karşı inandırı

cı bir duvar" koşuluna, aylar önce "Ku

rullayı bekleyin" cevabını veren CHP 
yönetimi, kurultay sınavından elhak yü
zünün akıyla çıkmıştır! .. 

Burjuva politikasına ilişkin ince tak

tik ve oyunlar konusunda bir hayli de
neyli ve yetenekli olan Feyzioalu'na, 
halen CHP yönetiminin, OıSK üst yöne
timi ve bir takım maceracı "havariler" 
ile kurduau ilişkilerin oyuncakçı dükka
nıru hatırlatlıltını tekrarlamaya gerek 
yoktur. Nitekim, Feyzioi}lu'nun bu "en 
yeni" CHP'ye duyduilu güvenceyi sakla
madıilı bildirilmektedir. 

Feyziojllu'nu eHP'den çok, 21 ay
dır cephe ortaklıRı yaptıltı MSP'nin dü
şündürdüRü haber verilmektedir. 

CANKURTARAN "FIKIR!" 

Cephe içindeki bu gergin durumu 
nihayet geçtilimiz harta Demirel de iti
raf zorunda kaldı ve "Millete yararı do
kurunayacaRını gördüRümüz takdirde bu 
koalisyon daRılır" şeklinde konuştu. 

Sadece MSP'yi kontrol amacıyla çe
kilen bu ürkek elense, daha sonra yerini 
tekrar teslimiyere terketti... 

Koaıisyonun geleceRi konusunda, 
CHP Genel Sekreteri Orhan EyüboRlu'
nun sözlerini kendisine hatırlatan gaze· 
tecilere Demirel şu cevabı verdi: 

"- Bu hükümet benim etrafımda 
toplu bir hükümet deRiidir. Bu hükümet 
bir fikir etraCında toplu bir hükümettir." 

Demirel'in sözünü ettilti ve etrafın
da diz çökülerek birleşilen "fikir", an
tikomünizm ticareti ile işçi sınıfının, 
emekçi kitlelerin, tüm ilerici, aydın güç
lerin omuz verdikleri demokrasinin, tah· 
ribine yönelik ve "daha çok kur" ama
cından kaynaklanan sermayenin en kaba 
yöntemlerle tahakküm yönetimine var
dınlacu "flkir" idi... 

Demirel'in sanidıRı eankurtaran si
midi gene bu "fikir" idi .. 

KıBRıS'TA TATIL ... 

Haftanın politik olaylan böylesine 
bir seyir izlerken, Türk-İş Genel Yöne
tim Kurulu gözden ırak bir sessiz köşede 
toplandı. 

Türk-ış içinde yıllannı geçirmiş bir 
kişinin deyimiyle "genellikle öRle ve ak
şam yemekleri nin tartışıldı Rı" genel yö
netim kurulu toplantılarının sonuncusu
nun Kıbrıs'ta yapılması, Türk-İş yöneti
cilerinin başlarını dinleyecek bir eRI en
ce fırsatı buldukları şeklinde yorumlan
d .. 

Türk-ış'in bitmeyen senfonisi'nin 
tekrarlanacaRı toplantılardan kimsenin 
bekledili bir şey yok ... 

Önümüzdeki genel seçimde destek
lenecek partinin tesbiti amacıyla yapılan 
ve uzun bir süre daha devam edeceai an
laşılan toplantılarda alınacak karar yak
laşık olarak belli ... 

Türk-ış'in "belli koşullar" kaydıy
la hem CHP'yi hem de AP'yi destekJe
me kararı alması bekleniyor. "Beııi ko· 
şulların" ne olduRunu ise bilmeyen yok: 
Türk-ış yönetimine, dolayısıyla sermaye
nin yan örgütü niteliRine güç ve kuvvet 
katacak maddi-manevi her çeşit rüşvet .. 

MilletvekiliiRi pazarlıRından başla' 
yıp, "işçi" kisvesiyle bakanlık sandalye· 
sine sendika a�ası oturtmaya varan pa
nayır hesapları, "belli koşullar"ın esa
sını oluşturuyor ... 

Sermaye azgınlı�ının Türk-tş bölü
münde gözlenenler bunlar ... 

TRT'DE KAN GRUBU ... 

Azgınlı�ın TRT'deki bölümünde 
son günlerde gözlenen gelişmeler, işgaı
ci Karataş'ın hukuk dışıhRını bir kez da
ha tescil ederken, komandolu�un TRT'
de hızla yaygınlaştınlmasına ilişkin ça
balan sergilemektedir. 

TRT'nin işgalci yönetimi lıer gün 
suç üstüne suç işliyor. Keyfi tayin ve 
sürgünlere hız veriliyor. "Faşistim" de
meyen unsurların sürgün yeri olarak Er· 
zurum radyosu seçilmiştir. Komando üs· 
sü olarak TRT personeli arasında ün ya-

pan Erzurum radyosuna gönderilecek 
elemanlann Erzurum'da tehdit, baskı ve 
şiddet cereyanına tutturulmalan plan
lanmaktadır. 

Yasadışı yöntem ve düzenlemelerle 
sınavdan geçirilen faşist unsurlar TRT 
koridorlarında cirit atmaktadıriar. Ya
yıncılık hizmetinden çok TRT'de çalı
şanların kan gruplannı tesbit etmekle 
işe başlayan bir takım kişilerin do�ru
dan doRnıya Şaban Karataş ile kurduk
lan kordonlar, çaıışanları sindirme yön
temiyle birlikte yürütülmektedir. Bu ara
da, kuruma alman hatır·gönüı ürünü 
unsurlara tanınan ayrıcalıklar da ilginç· 
tir ... 

SKANDAL... 

Televizyon dairesinde "sözleşmeli 
personel" olarak istihdam edilen AP Ay· 
dın Milletvekili ısmet Sezgin'in kızı Sey· 
nan Sezgin önceki hafta Amerika'ya 
gönderildi. 

Seynan Sezgin ucundan kıyısından 
ilişkili olmadı�ı "Yılkı Atı" adlı filmi 
ABD 'ye götürdü .. 

Adı geçen filmin yönetmeni, ya· 
pımcısı dururken, seyirci1i�ini yapan bir 
kişinin gönderilmesi konusunda doRan 

. . 

hoşnut.suzlu�a televizyon dairesi başka
nı Fahrettin Işıkçı'nın verdi�i cevap 
da ilginç: 

"- Ne yani, filmle ilişkili diye atla· 
rı mı gönderseydim?." 

YOROYOŞ'ün baü.ıya hazırlandı�ı 
saallerde ABD'deki "Yılkı Atı'·mminin, 
katılmak için geldi�i yanşmaya gire
medi�i ö�renildi. Film gerekli sürede jü' 
riye verilmediRi için yarışma dışı kaldı. 
Film, taşıyıcısı tarafından otelin odasın
da unutulmuştu. 

IŞGALCILICIN YASASı! .. 

MC'nin t.a:sallutu altındaki TRT yö
netimi, geçti�imiz haftalarda, Ankara'
daki belli başlı hastahanelerin baştabip' 
liklerine resmi bir yazı yazarak, ylUıya 
eklenen listedeki TRT personeline rapor 
verilmemesini rica etti!.. 

Artık, rahat.sızlı�ı için hutahanele· 
re başvuran TRT personeli ,erekli mu
ayeneden geçtikten sonra rapor al .. bile 
hastahanenin baştabipli�ince raporlan 
onaylanmıyor. Baştabiplik rapor sahibi 
kişinin adını TRT'den yollanan li.tede 
bulursa "Hayır" diyor. 

Yasadışı işlemler, işgalci yönetimin 
yasasını oluşturuyor ... 

CHP'DE TASFIYELER 
KONUŞULUYOR 

CHP Kurultay'ından sonra CHP içindeki gelişmelerin yönü konusunda 
bilgiler gelmeye başladı. CHP'de Genel Merkez ekibini destekleyenler ve her 
yerde Ecevit ile kişisel yakınlığını ön plana çıkarmayı alışkanlık haline geti
renler, CHP içinde muhalefetin tasfiyesinden söz ediyor, Ecevit ile çok yakın 
kişisel ilişkiler içinde olduğu izlenimini vermeye özen gösteren bir CHP Genel 
Yönetim Kurulu üyesinin, muhalefet ile ilgili olarak, "çok solcu iseler TIP'e 
girsinler" dediği öğrenildi, 

YüROYOS, EYübollu-Topuz ekibini destekleyenlerin Kurultay sonrası 
deierlendirrnelerini 5apWnaya ÇalıŞtı. Ortaya çıkanlar şöyle sıralanabiliyor. 
Eyübojlu-lopuz ekibini ve şimdiki yöneticileri destekleyen bir büyük kent il 
b�IQnı düşüncelerini şöyle özetliyor: "Altı ay önce, bunları ihraç etmesini 
Ecevit'e söyledik_ Kurultay'da halledeceğini söyledi, Şimdi durum çok daha 
zor. Muh.ıeteı kemiklotlı''' 

Bir başka büyük kentin Eyüboğlu-Topuz ekibini destekleyen, "kibarlığı 
ve yumuşaklığı" ile tanınmış belediye başkanı, daha kesin konuşuyor: "Artık 
Deniz Baykal'a ceza vermek kaçınılmaz oldu. Gelişmeler, başka türlü önlene
mez." Bu iki kent, Eyüboğlu-Topuz ekibinin kazanmasında ve sonucun alın
masında en önemli rolü oynadı. 

Ecevit'e çok yakın olduğunu ve Ecevit'le sık sık görüştütüoü, her fırsat
tı ön plana çıkarmaya özen gösteren bir Genel Yönetim Kurulu üyesi ise çok 
daha açık konuşuyor. YÜRÜYÜŞ'iln saptayabildiğine göre bu Genel Yöne
tim Kurulu üyesi, pek de saklamak ihtiyacını duymadan, şöyle diyor: "Göre
ceksiniz, yakında tasfiye edilecekler. Muhalefetin başını çekenleri ihraç ede
ceğiz, Bize çok zarar veriyorlar. üstelik bizden daha çok solcu iseler TIP'e git
sinler." 

YÜRÜYÜŞ, bu görüşlerin yanında, Ecevit'in ne düşündüğünü de sapta
maya çalıştı. Elde edilen bilgilerin bir bölümü şöyle: Ecevit, Kurultay öncesi n-

de bazı "ilerici" yazarlarla ve bu arada DISK üst yönetimine yakın kişilerle 
görüştü. Oran'daki evinde pasta yiyip çay içti. Ecevit, muhalefetin b�,"ı çe
kenlerin bazısından "iyi", bazısından "iyi fikat muhteris" olmık söz etti_ fa
kat iyilerle kötüler için de değişmez bir yargıya sahip oldulunu belli etti: 
Bunlar, CHP'ye zararlı oluyorlardı. Ecevit'e göre CHP'ye ZMUIı olmak de-
mokrasiye zararlı olmakla eş anlama geliyordu, Kurultly öncesinde Ecevit, 
muhalefet ve muhalefetin başına gelebilecekler konusuncq "aıerekli uyanları" 
yapmış oldu, 

Ecevit'in "ilerici" yazarlar ve dilerimyle yaptıiı görüşmelerin diier ay
rıntıları ve bu göri.işmeJere kimterin katıidtiı, gerektilinde, ilerde yazılabile-. 
cek. CHP'de konuşulan tasfiyeler konusunda Ecevit'In tutumuyıl. ilgili bir $0-
mut açıklama, Abdi ıpekçi ile yapılan konuşmalardan çıkb. Bu kONlJmalarln 
bir bölümünde Ecevit, şunları dile getirdi: "Kendi sol anlayışm"z, parti dıı.n
da da parti içinde de tartışılabilir. Ama dışımızdaki sola hGt göriinme, dlŞI· 
mızdan destek arama eğilimlerine karşı çok duyarlı ve dikkadi olmak zoru,.. 
dayız. Parti içi muhalefette, bu dikkati gösterenler oldulu gibi, göstermeyen
ler de bulunabilir. Ayrıca, dışardan, parti içi muhalefeti kendi amaçlın dol· 
rultusunda etkileme veya destekleme çabaları da olabilir." Ecevit'in bu deier
lendirmesi, bir "uyarı" olduğu kadar bir "gerekçe" niteliği de ıaşıyor_ 

Ecevit, şimdi muhalefet ile merkez ekibinin birlikte çalıştıiı izlenimini 
veriyor, ıpekçi'ye "nitekim şimdiden yaptı�ımız komite çalıımalarında Ku· 
rultay'da karşı karşıya gelmiş arkadaşlar tam bir anlayış birlili içinde çalıı", 
yor" r4edi. Ecevit'in bu sözleri, önemli bir abartma payı taşıyor. Gerçekıen 
Ecevit'in başkanlığında yapılan bir-iki danışma toplantısına, partili olmayan 
teknisyenlerin yanında birer muhalefet temsilcisi de çağrıldı. fakat son gün· 
lerde çıkan olaylarla ilgili olarak kurulan ve olay yerine gönderilen bir çok 
komiteye muhalefetten bir tek milletvekili bile alınmadı. 
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"Millete yararı do
gördüRümüz takdirde bu 

konuştu. 
amacıyla çe
sonra yerini 

konusunda, 
EyüboRlu'

hatırlatan gaze· 
verdi: 

etrafımda 
Bu hükümet 

hükümettir." 
ve etrafın

"fikir", an
sınıfının, 

aydın güç
demokrasinin, tah· 

kur" ama
sermayenin en kaba 

yönetimine var

eankurtaran si

nin yan örgütü niteliRine güç ve kuvvet 
katacak maddi-manevi her çeşit rüşvet .. 

MilletvekiliiRi pazarlıRından başla' 
yıp, "işçi" kisvesiyle bakanlık sandalye· 
sine sendika a�ası oturtmaya varan pa
nayır hesapları, "belli koşullar"ın esa
sını oluşturuyor ... 

Sermaye azgınlı�ının Türk-tş bölü
münde gözlenenler bunlar ... 

TRT'DE KAN GRUBU ... 

Azgınlı�ın TRT'deki bölümünde 
son günlerde gözlenen gelişmeler, işgaı
ci Karataş'ın hukuk dışıhRını bir kez da
ha tescil ederken, komandolu�un TRT'
de hızla yaygınlaştınlmasına ilişkin ça
balan sergilemektedir. 

TRT'nin işgalci yönetimi lıer gün 
suç üstüne suç işliyor. Keyfi tayin ve 
sürgünlere hız veriliyor. "Faşistim" de
meyen unsurların sürgün yeri olarak Er· 
zurum radyosu seçilmiştir. Komando üs· 
sü olarak TRT personeli arasında ün ya-

koridorlarında cirit atmaktadıriar. Ya
yıncılık hizmetinden çok TRT'de çalı
şanların kan gruplannı tesbit etmekle 
işe başlayan bir takım kişilerin do�ru
dan doRnıya Şaban Karataş ile kurduk
lan kordonlar, çaıışanları sindirme yön
temiyle birlikte yürütülmektedir. Bu ara
da, kuruma alman hatır·gönüı ürünü 
unsurlara tanınan ayrıcalıklar da ilginç· 
tir ... 

SKANDAL... 

Televizyon dairesinde "sözleşmeli 
personel" olarak istihdam edilen AP Ay· 
dın Milletvekili ısmet Sezgin'in kızı Sey· 
nan Sezgin önceki hafta Amerika'ya 
gönderildi. 

Seynan Sezgin ucundan kıyısından 
ilişkili olmadı�ı "Yılkı Atı" adlı filmi 
ABD 'ye götürdü .. 

Adı geçen filmin yönetmeni, ya· 
pımcısı dururken, seyirci1i�ini yapan bir 
kişinin gönderilmesi konusunda doRan 

. . 

saallerde ABD'deki 
katılmak için geldi�i 
medi�i ö�renildi. Film 
riye verilmediRi için 
Film, taşıyıcısı tarafından 
da unutulmuştu. 

IŞGALCILICIN 

MC'nin t.a:sallutu altındaki 
netimi, geçti�imiz 
daki belli başlı hastahanelerin 
liklerine resmi bir 
eklenen listedeki TRT 
verilmemesini rica etti!.. 

Artık, rahat.sızlı�ı 
re başvuran TRT personeli 
ayeneden geçtikten 
hastahanenin baştabipli�ince 
onaylanmıyor. Baştabiplik 
kişinin adını TRT'den 
bulursa "Hayır" diyor. 

Yasadışı işlemler, 
yasasını oluşturuyor 

CHP'DE TASFIYELER 
KONUŞULUYOR 

Kurultay'ından sonra CHP içindeki gelişmelerin yönü konusunda 
başladı. CHP'de Genel Merkez ekibini destekleyenler ve her 

yakınlığını ön plana çıkarmayı alışkanlık haline geti
muhalefetin tasfiyesinden söz ediyor, Ecevit ile çok yakın 

olduğu izlenimini vermeye özen gösteren bir CHP Genel 
üyesinin, muhalefet ile ilgili olarak, "çok solcu iseler TIP'e 

öğrenildi, 
EYübollu-Topuz ekibini destekleyenlerin Kurultay sonrası 

5apWnaya ÇalıŞtı. Ortaya çıkanlar şöyle sıralanabiliyor. 
ekibini ve şimdiki yöneticileri destekleyen bir büyük kent il 

şöyle özetliyor: "Altı ay önce, bunları ihraç etmesini 
Kurultay'da halledeceğini söyledi, Şimdi durum çok daha 

kemiklotlı''' 
kentin Eyüboğlu-Topuz ekibini destekleyen, "kibarlığı 

tanınmış belediye başkanı, daha kesin konuşuyor: "Artık 
vermek kaçınılmaz oldu. Gelişmeler, başka türlü önlene

Eyüboğlu-Topuz ekibinin kazanmasında ve sonucun alın
oynadı. 

yakın olduğunu ve Ecevit'le sık sık görüştütüoü, her fırsat
özen gösteren bir Genel Yönetim Kurulu üyesi ise çok 
YÜRÜYÜŞ'iln saptayabildiğine göre bu Genel Yöne

de saklamak ihtiyacını duymadan, şöyle diyor: "Göre
tasfiye edilecekler. Muhalefetin başını çekenleri ihraç ede

veriyorlar. üstelik bizden daha çok solcu iseler TIP'e git

de bazı "ilerici" "ilerici" yazarlarla ve bu arada DISK üst yönetimine 
görüştü. Oran'daki evinde pasta yiyip çay içti. Ecevit, muhalefetin 
kenlerin bazısından "iyi", bazısından "iyi fikat muhteris" olmık 
kat iyilerle kötüler için de değişmez bir yargıya sahip oldulunu 
Bunlar, CHP'ye zararlı oluyorlardı. Ecevit'e göre CHP'ye ZMUIı 
mokrasiye zararlı olmakla eş anlama geliyordu, Kurultly öncesinde 
muhalefet ve muhalefetin başına gelebilecekler konusuncq "aıerekli 
yapmış oldu, 

Ecevit'in "ilerici" yazarlar ve dilerimyle yaptıiı görüşmelerin 
rıntıları ve bu göri.işmeJere kimterin katıidtiı, gerektilinde, ilerde 
cek. CHP'de konuşulan tasfiyeler konusunda Ecevit'In tutumuyıl. 
mut açıklama, Abdi ıpekçi ile yapılan konuşmalardan çıkb. Bu 
bir bölümünde Ecevit, şunları dile getirdi: "Kendi sol anlayışm"z, 
da da parti içinde de tartışılabilir. Ama dışımızdaki sola hGt 
mızdan destek arama eğilimlerine karşı çok duyarlı ve dikkadi 

dayız. Parti içi muhalefette, bu dikkati gösterenler oldulu gibi, 
ler de bulunabilir. Ayrıca, dışardan, parti içi muhalefeti kendi 
rultusunda etkileme veya destekleme çabaları da olabilir." Ecevit'in 
lendirmesi, bir "uyarı" olduğu kadar bir "gerekçe" niteliği de ıaşıyor_ 

Ecevit, şimdi muhalefet ile merkez ekibinin birlikte çalıştıiı 
veriyor, ıpekçi'ye "nitekim şimdiden yaptı�ımız komite çalıımalarında 
rultay'da karşı karşıya gelmiş arkadaşlar tam bir anlayış birlili 
yor" r4edi. Ecevit'in bu sözleri, önemli bir abartma payı taşıyor. 
Ecevit'in başkanlığında yapılan bir-iki danışma toplantısına, partili 
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DISK, DISK'E KARŞI 
ÖRGÜTLENİYOR 

İşçi sınıfının devrlmci sendikal ha· 
reketinin biriilinin DıSK lçinje saAlana· 
caAı çok söylendi, yazıldı. DıSK Ost 
Yönetimi de böyle söylüyor, işçi sınıfı 
sosyalistleri de. İşçi sınıfı sosyalistleri, 
söylediklerini yapıyorlar. DıSK Ost YÖ· 
netimi Ise söylefliklerinin tam tersini ya· 
pıyor. Garip ama gerçek; DıSK Ost 
Yönetimi DISK'e karşı örgütleniyor! 

BETON·IŞ Olayı yazıldı. Sonu· 
cunu da söylemek gerek: Fiyafkoyla bit· 
ti. KUNculan bile, aldatıldıklannı söyle· 
yerek yüz çevirdiler.BETON.İşolayının 
perde arkası çok çirkin. Olup bitenlere 
raemen ne DıSK Ost Yönetiminden ne 
de 3 ncü Bölge görevlilerinden çıt çık· 
madı. Çıkmaması doeal, çünkü söyleye
cek sözleri yok. Çünkü minare çalarken 
kılıf hazırlamaya gerek duymuyorlar. 

Bir konuyu çok net olarak belirt
mek gerek. Bunlar işçi sınıfının devrim· 
ci sendikal hareketinin sorumlutulunu 
duymuyorlar. Yapılanlan başka türlü 
izah etmenjn imkanı yok. Sosyalist 
olmamak kaydıyla herkesle. işbirlili 
yapmaya baznlar. Ve yapıyorlar. 

BIR ORGANIZATÖR 
Olup bitenleri daba yakından göre

bilmek için DISK 3. Bölge TemsilciUein· 
den söz etmek gerek. Beton-ış ve aşalı
da anlatacalımız "Alaç Sen" sendikala· 
n burada tezgahlandı. 3 ncü Bölgeyi ya· 
kından tanımadan, söylenilenleri yete· 
rince anlamak zor. Tanıyınca da yapılan· 

reei kurulan lokallerin hiç birisi işle· 
mlyor. Daha doarusu kasıtlı olarak işle
tHroiyor. Tüzük ge:eli yapılmaııı gereken 
toplanblann biç biri yapılmıyor. Bu 
toptanblar sadece, Bölge temsilcisi ne 
kadar dehşeUi bir örgtitçü oldulunu is· 
patlarnak Istedili zaman yapılıyor. 

Maden·ı,'e geçmiş isteyen BMC iş· 
çilerinin direnişe geçtiRi ve kapılan içer· 
den kaynaklayarak aç kaldıktan günün 
gece�inde, Bölge Temsilcisinin, imzala· 
nan toplu sözleşmeyi kutlamak Için olsa 
gerek Selgeçen Işvereni ve Işveren avu· 
kab ile Kordon'da rakı tçttil biliniyor. 
Bu işyerinde 24 aylık olan toplu sözleş· 
me, Işyeri başt.emsilcisinin muhalefetine 
raemen 32 aylık olarak baeıtlanmış· 
b. Sözleşme baeıtlanmadan önce 
baştemsilci hakettiainln çok üstünde bir 
kıdem wmlnatı ödenerek işten çıkar· 
tılmıştı. Bölge temsilcisi bu olayı "sen· 
dikayı patronlara satbiı için, ihraç et· 
tik" biçiminde duyunnuştu. Şimdi ayni 
kişi DlSK'in ve MADEN-İŞ'in Denizli 
Bölge Temsilcisi. GariP. dünya. 

Bölge Temsilcisi, DİSK'te CHP kuy· 
rukçululunun sizde de olsa sa.k1il1lDlaya 
gerek duyulmadılı dönemlerde CHP'de 
seminerler verirdi. TOB·OER ızmir Şu· 
besinin yapılacak yürüyüşle ilgili olarak 
yaptılı toplantı çalnsına cevap bile ver
mezken, Buca Kız Eeitim Enstitüsünde 
boykota giren kız öerencilerle toplanb 
üstüne toplanb düzenleyip, boy boy re· 
simlerle basma demeç verdiei biliniyor. 

BOYLE TOPLANTILARI DAHA ÇOK SEvtYOR 

lan az bulmak mümkün. Bölge, bütünün 
bir parçası. DİSK üst yönetiminin böl
gesel minyatürü. Ne eksik ne fazla. Bu· 
günkü Bölge Temsilcisi, kendisinden 
önce bölge temsilcisi olan ve şimdi Ma· 
den.ış üst yönetiminde bulunan "babti
yar "bir kişinin kayınbiraderi. Metaş İş. 
çileri, bu kişiyi çok yakından tanıyorlar 
ve yeri geldikçe anıyorlar! Kayınbirade· 
rin sahibi ve fiilen Çalgıcısı bulunduRu 
orkestranın işleri pek iyi gitmeyince E· 
ni,te Bey kayınblraderini, tutmuş elin· 
den Bölgeye organizatör yapmış. Kım 
kıvır saçlan omuzlanna dökülen çiçell 
burnunda organizatör yeni ve eskJ işle
rini bir süre bırarada yürübneyi başar
mış. Enişte Bey'e Ikbal yollan açılınca. 
kaymbiradere de bölge temsilciliRi yolu 
açılmış. Bu arada yeni görevi "sosyalist" 
olmayı gerektirdiRI ıçın o da öyle yap
mış. Sosyalist "olmuıf'! 

BIR BöLGE TEMSILCISI 

Bölgede DISK'e ba�1ı .. ndikal.nn 
biraraya gelmeleri adeta mucize haline 
gelmiştir. Bölge tem.Ucisl çalnslDl ken
d�1 yaptı�ı toplantılara bile kablnıa· 
makJa ünlü"bir kışı' Maden·İ, tüzülü ge. 
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DICERLERI 

Bölge TemsllcmRinin görevleri çok. 
Hem DİSK'te görevli olmak hemde 
DISK'e karşı örgüııenmek az iş de�lI. 
Bunu DISK üst yönetimi de düşünmüş 
olmalı ki bölgeye Iki yardımcı venniş. 
Bunlar aynı zamanda "Danışmanlık" gö· 
revi yapıyorlar. Biri eRItim uzmanı, 
öteki Maden.lş Bölge Temsilcisi vekili. 
Muhasebecliikten emekli ERitim uzma
nının görevi "politik" danışmanlık. Ara· 
da sırada sendikaJ Işlere de hevesleniyor· 
sa da bu alanda henüz acemi olduRun· 
dan pek başanlı olamıyor. Beton-Iş 
örgt.itlenmesindeki tüm çabalan boşa git
ti. Resmi iznini İKD'nin aldılı söylpnen 
ama herşeyini DıSK 'in üsUendiei 1 Ey· 
LÜL Ban, gecisini de bu "eRitim uzmanı" 
yönettl. Gece bqtan sona çeşıtlı gOfist 
gruplann slogan yanş'malanyla geçti. 
GoşlsUerin bir bölümü "Yaşasın DISK" 
diye balınrken, dller bir bölümü "Tek 
Yol Devrim" diyordu. HakçuıDI söyle· 
rnek gerekırse "Tek Yol Devrim" diyen 
goşlstler daha etklllydiler. Ne varki. 
DISK'In sorumluluIunu yüklendiRI bır 
toplanb ıçın pek iç açıcı bır görüntü de· 

Aildi bu� ERitim Uzmanı da öyle düşün· 
1:'I'1t olmalı ki sahneye fırlayıp, numara· 
la.,nı söylerek ekipleri göreve çaRııdı. 
Hemde "işçi sınıfı disiplinini" göster· 
mek üzere. Herkes merakla göreve ko· 
şacak ekipleri bekledi. Ancak kimse 
yerinden bile kıpırdamadı. 

İkinci danışman evlere şenlik. l'Içi 
sınıfına hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bi· 
ri! Kendisini sendikal hareketten kopar
mak mümkün deRii. Kapıdan kovsan ba
cadan giriyor. Bizim tespit edebildiRimiz 
kadanyla şimdiye kadar şu işleri yap
mış: 

1. Maden-ış'te organizatörtük. 
2. Maden-lş'ten aynımak zorunda 

bırakıldıktan sonra Maden·ış'e rakip ola
rak kurdu lu Tek-Maden Iş genel 
başkanlı�ı. 

3. Daha sOnra Yapım.lş sendikası 
genel başkanbgı. 

4. Keramik İş Sendikası genel 
yönetim kurulu üyeliei ve elitim örgüt· 
lenme sekreterlili. 

5. Keramlk Iş Sendikası İzmir Şu· 
be başkanliRı 

_ 6. Hür Cam.lş Sendikası !!ölge. 
TemsilcliiRI 

- 7. Profesyonel tarafsız aracılık. 
8. Yeniden Maden.İş 3 ncü Bölgede 

görev, hemde organizatörtükten bölge 
temsilci yardımCılılına terfi etmiş ola· 
rak. 

Yapım.lş'ıe Keramik Iş ayni işko
lunda. Her iki sendıkadaki görev alma 
tarihi ayni. Oyleki. hazret, bazen ayni 
evrak üzerine iki ayn örgütün yetkilisi 
olarak imza atmış. Keramik·tş yönetimi 
deeişir deei,mez sendikayla ilişkisi ke· 
sildi. Maden-Iş'le Tek Maden-Iş te ayni 
işkolunda. "Tarafsız" aracılık denen şe
yin nasıl bır şey olduRunu bilen bilir. 
Uzlaştınna kunıUannda Işçi, Işveren ta· 
rafsız aracısı Ile 3 ncü tarafsız aracı ken
di ücretlerini kendileri tayin ederler. 
Dört tane organizatörün görevine son ve· 
rilerek yerine bu "üsttin" yetenekli ki· 
şinin getirilmesi botuna deen elbet. Be· 
ton·lş sendikası düşUncesl de bu yara· 
beı zekAnın olmalı. 

Bölgenin hal·i pür mellll bu kadar
la da kalmıyor. Bır de militanlar 
varki söylemeden ' geçmek olmaz. He. 
men hepsi şuradan buradan gelip yenı 
bir polıtık çizgiye adapte olmuş kişiler. 

Yakın zamana kadar hem Kemal Türk· 
ler'e hem de 3 nücü bölge temsilcisine 
en alır slfaUan yakıştınnaktan çekin· 
medikleri biliniyor. Bunlan Bölge Tem· 
silcisi de biliyor. Dün birbirlerine kürÜl 
edip kanlı bıçaklı olanlar şimdi diz di· 
ze, göz göze oturuy�rtar. 

YENI SENDIKALAR 

ızmir Bölge Çalışma Müdiirlülü '!ıir. 
kiye Işçi Partisinin alt kabndı. TIP'1ı 
sendikacılar sık sık gider gelirler. işleri 
gere�i. Çalışma Müdürlülünün ilan 
tahtasında yeni kurulan iki sendikanın 
anatüzükleri asılı bugünlerde. Ayni dak 
tiloda yazılmış, ayni teksir makine�inde 
basılmış tüzükler. Işkollannın özellili· 
den gelen aynnblar hariç tüzük. madde
leri de ayni. Birincisi Beton.lş. ıkincisi 
A�aç·Sen. Türkiye A�aç ve A�açıan ya
pılan Eşya Sanayii ışçileri Sendikası. 
Kurulu bulundueu Işkolu numarası �_ 
Adresi Cumhuriyet Bulvan No. 6 Kat 
6 Konak ızmir. Adres DISK 3 ncü Böl,. 
Temsilcililinin adresi. Kuruculardan Fu· 
at Gerçek. Efe Tanm lşyeri Temsilcile
rinden. Emnıııah Köker Maden-lş 3504 
nolu Lokal Başkanı ve Dizeisan l,yeri 
Baştemsilcisi. Basri ÇavuşoRlu ayni Iş· 
yerinde temsitcl. Osman SanyıLa Met,q 
Metalurji fabrikası temsilcUerinden. 
Bunlano hepsi 16 Eyım Dlreni,ı 
nedeniyle işten ablan işçiler. Halen Ma· 
den.lş'ten yardım aldıkjan biliniyor. 
Yedi kurucudan beşi, Zühtü can isimli 
bir kişinin yanında marangoz olarak be
yan edilmiş. Çan'ın işyeri Kaptiar 1250 
Sokak 98/2 ııumarııda küçücük bır i'· 
yeri. Yıl1ann metal işçileri böylesi bir 
işyerinde olsa olsa marangoz çırakllRına 
başlamışlardır. 16 EylUl Direnişinden 
sonra Işten çıkanlan Işçilerin örgütlen
me işlerinde çalıştınlacakJan ıçıklan
mıştı. Kemal Türkler tarafından. Anlaşı· 
lıyor ne demek Istedıei. 

Bu konuda bir şeyi daha eklemek. 
gerekli. 9 numaralı işkolunda DISK'e 
baRh ASls 'ar: DISK 3 iincü Bölge Tom· 
sHcilill tıpkı Keramik-Iş'e karşı kurulan 
Beton İş olayında olduRu gibi şimdi de 
ASIS'e klU1ı AGAÇ SEN'I örgüUüyor, 

Ne denir, TANRı DISK'I DISK 
UST YONETIMINDEN KORUSUN. 

hareketinin sorumlutulunu 
Yapılanlan başka türlü 
imkanı yok. Sosyalist 

herkesle. işbirlili 
yapıyorlar. 

ORGANIZATÖR 
daba yakından göre
Bölge TemsilciUein· 

Beton-ış ve aşalı
"Alaç Sen" sendikala· 

3 ncü Bölgeyi ya· 
söylenilenleri yete· 

Tanıyınca Tanıyınca da da yapılan· yapılan· 

dikayı patronlara satbiı için, ihraç et· 
tik" biçiminde biçiminde biçi duyunnuştu. Şimdi ayni 
kişi DlSK'in ve MADEN-İŞ'in Denizli 
Bölge Temsilcisi. GariP. GariP. GariP dünya. 

Bölge Temsilcisi, DİSK'te CHP kuy· 
rukçululunun sizde de olsa sa.k1il1lDlaya 
gerek duyulmadılı dönemlerde CHP'de 
seminerler verirdi. TOB·OER ızmir Şu· 
besinin yapılacak yürüyüşle ilgili olarak 
yaptılı toplantı çalnsına cevap bile ver
mezken, Buca Kız Eeitim Eeitim Eeit Enstitüsünde 
boykota giren kız öerencilerle toplanb 
üstüne toplanb düzenleyip, boy boy re· 
simlerle simlerle basma demeç basma demeç verdiei verdiei biliniyor. biliniyor. 

BOYLE TOPLANTILARI TOPLANTILARI TOP DAHA ÇOK SEvtYOR 

mümkün. Bölge, bütünün 
yönetiminin böl

eksik ne fazla. Bu· 
Temsilcisi, kendisinden 

olan ve şimdi Ma· 
yönetiminde bulunan "babti

kayınbiraderi. Metaş İş. 
çok yakından tanıyorlar 
anıyorlar! Kayınbirade· 

Çalgıcısı bulunduRu 
iyi gitmeyince E· 

kayınblraderini, tutmuş elin· 
organizatör yapmış. Kım 

omuzlanna dökülen çiçell 
yeni ve eskJ işle
yürübneyi başar

Ikbal yollan açılınca. 
bölge temsilciliRi yolu 

görevi "sosyalist" 
ıçın o da öyle yap

"olmuıf'! 

TEMSILCISI 

ba�1ı .. ndikal.nn 

DICERLERI 

Bölge TemsllcmRinin görevleri çok. 
Hem DİSK'te görevli olmak hemde 
DISK'e karşı örgüııenmek az iş de�lI. 
Bunu DISK üst yönetimi de düşünmüş 
olmalı ki bölgeye Iki yardımcı venniş. 
Bunlar aynı zamanda "Danışmanlık" gö· 
revi yapıyorlar. Biri eRItim uzmanı, 
öteki Maden.lş Bölge Temsilcisi vekili. 
Muhasebecliikten emekli ERitim uzma
nının görevi "politik" danışmanlık. Ara· 
da sırada sendikaJ Işlere de hevesleniyor· 
sa da bu alanda henüz acemi olduRun· 
dan pek başanlı olamıyor. Beton-Iş 
örgt.itlenmesindeki tüm çabalan boşa git
ti. Resmi iznini İKD'nin aldılı söylpnen 
ama herşeyini DıSK 'in üsUendiei 1 Ey· 
LÜL Ban, gecisini de bu "eRitim uzmanı" 
yönettl. Gece bqtan sona çeşıtlı gOfist 
gruplann slogan yanş'malanyla geçti. 
GoşlsUerin bir bölümü "Yaşasın DISK" DISK" 
diye balınrken, dller bir bölümü "Tek 
Yol Devrim" diyordu. HakçuıDI söyle· 

Aildi Aildi bu� bu� ERitim ERitim Uzmanı Uzmanı da da öyle düşün· öyle düşün· 
1:'I'1t olmalı ki sahneye fırlayıp, numara· 
la.,nı la.,nı la. söylerek ekipleri göreve çaRııdı. 
Hemde "işçi sınıfı disiplinini" göster· 
mek üzere. Herkes merakla göreve ko· 
şacak ekipleri bekledi. Ancak kimse 
yerinden yerinden bile kıpırdamadı. 

İkinci İkinci danışman evlere şenlik. l'Içi l'Içi 
sınıfına sınıfına hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bi· bi· 
ri! Kendisini sendikal hareketten koparkopar
mak mümkün deRii. Kapıdan kovsan baba
cadan giriyor. Bizim tespit edebildiRimiz edebildiRimiz 
kadanyla kadanyla şimdiye şimdiye kadar kadar şu şu işleri işleri yapyap
mış: 

1. Maden-ış'te organizatörtük. 
2. 2. MadeMaden-lş'ten n-lş'ten aynımak aynımak zorunda zorunda 

bırakıldıktan sonra Maden·ış'e rakip olaola
rak kurdu lu Tek-Maden Iş genel genel 
başkanlı�ı. 

3. Daha sOnra Yapım.lş sendikası sendikası 
genel başkanbgı. 

4. Keramik İş Sendikası genel 
yönetim kurulu üyeliei ve elitim örgüt· 
lenme sekreterlili. 

5. Keramlk Iş Sendikası İzmir Şu· 
be be başkanliRı başkanliRı 

_ _ 6. Hür Hür Cam.lş Sendikası !!ölge. 
TemsilcliiRI TemsilcliiRI 

- 7. Profesyonel tarafsız aracılık. 
8. Yeniden Maden.İş 3 ncü Bölgede 

görev, hemde organizatörtükten bölge 
temsilci yardımCılılına terfi etmiş ola· 
rak. 

Yapım.lş'ıe Keramik Iş ayni işko
lunda. Her iki sendıkadaki görev alma 
tarihi ayni. Oyleki. hazret, bazen ayni 
evrak üzerine iki ayn örgütün yetkilisi 
olarak imza atmış. Keramik·tş yönetimi 
deeişir deei,mez sendikayla ilişkisi ke· 
sildi. Maden-Iş'le Tek Maden-Iş te ayni 
işkolunda. "Tarafsız" aracılık denen şe
yin nasıl bır şey olduRunu bilen bilir. 
Uzlaştınna kunıUannda Işçi, Işveren ta· 
rafsız aracısı Ile 3 ncü tarafsız aracı ken
di ücretlerini kendileri tayin ederler. 
Dört tane organizatörün görevine son ve· 
rilerek yerine bu "üsttin" yetenekli ki· 
şinin getirilmesi botuna deen elbet. Be· 
ton·lş sendikası düşUncesl de bu yara· 
beı zekAnın olmalı. 

Bölgenin hal·i pür mellll bu kadar

Yakın zamana 
ler'e ler'e hem hem de de 
en alır slfaUan 
medikleri biliniyor. 
silcisi de biliyor. 
edip edip kanlı kanlı bıçaklı olanlar bıçaklı olanlar 
ze, göz göze 

YENI 
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MEMURLAR ALDATılAMAZ 
ERHAN TEZGOR 

TUM-DER GENEL BAŞMN} 

Günümüzde memurlar, dışa bağımlı çarpık Tirkiye kapitalizminin yükü
nü omuzlannda giderek daha büyük bir ağırlıkla taşıma zorunda bırakılan bir 
emekçi kesimi oluşturuyor. Hızla artan fiyatlar karşısında, sabit geliriyle ya-
şamını sürdlk'me durumunda bulunan memurlar, Devlet Planlama Teşkilatı'· 
nın "Gelir Dağılım" raporuna göre, düşük gelir grupları arasında yer alıyor. 
Gelirini artt.rma yönünde bir ileri adım olabilecek grevii toplu sözleşmeli sen
dikal haklardan bir Anayasa hükmüyle yoksun bulunuyor. 

Türkiye'de mevcut slnıfve13.bakalar arasında, ekonomik hakları yanında 
politik haklarına da Anayasa sınfrlaması getirilmiş yegane kesim memurlardır. 
Egemen güçler açısından memurlar dört yılda bir sandık başına gidip oy kulla
nan kapıku·llarıdır. Bu koşullar içinde, memurların sendikal haklara kavuşması 
politik haklarını alması Anayasa değişikliğine bağlı kalıyor. 

Ancak, hiç kuşkusuz bu, soruna biçimsel bir yaklaşımdır. Bu anlayış 
"hak verilmez alınır" görüşüne ters düşer. Bugün Türkiye'de demokrasi müca
delesi büyük bir ağırlığa sahiptir. ülkenin demokratikleştirilmesindeki bir par-
çayı , başını işçi sınıfının çektiği ve çekeceği, memurların da onun ittifakı i· 
çinde mücadeleye katılmasıyle alabileceği, memurların ekonomik sosyal ve 
politik haklar doğrultusundaki mücadelesi oluşturuyor. 

Anayasa'da memurlan. sendikal haklar yasaklanmışken, işçi-memur ay
rımına ilişkin bir komisyon raporuyla bazı memurlar işçi statüsüne alınıp sen
dikal haklara kavuşabiliyorsa, bu, genel olarak memurların sendikal haklar 
doğrultusunda verdikleri örgütlü mücadelelerinin bir ürünüclür. Bu mücadelede
ki temel anlayış ise, hak verilmez alınır ilkesinin çok sınırlı ölçüler içinde de 
olsa hayata geçirilmesidir. 

Yasaların çıkması, onların uygulanması anlamına gelmiyor. Yasaların 
bütün hükümleriyle uygulanması bir zorunluluk gibi görünüyorsa da, Türkiye' 
de emekçilerden yana hükümlerin sudan nedenlerle uygulanmadığı bir gerçek 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu olguya somut örnek, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu. 

Bu yasa bütünüyle memurların özlük haklarına ilişkin hükümler içeriyor. 
Yasada, memurların ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin pekçok hüküm var. 
Ancak 1970 yılı Mart ayından bu yana uygulamada bıJIunan bu yasanın en ö
nemli özelliği, memurların yaratına olan hükümlerinin uygulanmamasına kar
şın, onlara yükümlülük getiren maddelerinin acımasızca uygulanması oluyor. 

Emekçilerden yana yasa hükümlerinin hayata geçirilmesi yönündeki mü
cadele, kaçınılmaz bir demol(.ratik görevdir. Böyle bir mücadelenin başarısı ör
gütlenme düzeyi ile yakından ilgilidir.örgütlümücadele bu hakların hayata geçi
şini sağlayabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu açısından duruma ba
kıldığında, memurtardan yana yasa hükümlerinin altı yıldır hayata geçirileme
diğini görürüz. Bu koşullar altında iki somut gerçeğe değinmek gerekiyor. 

Yasanın çıkışını izleyen yıllarda memurların etkin bir örgütlü mücadele
den. yoksun bulunması, memurlar yararına hükümlerin uygulanmasını engelle
di. Yasa hükümlerinin hayata geçirilmesi uğrunda örgütlü bir mücadele verile
meyişinin bir nedeni de, kuşkusuz 12 Mart dönemidir. Yoğun faşist baskılar 
bu dönemde, zaten köklü bir deneyimden yoksun memurların, etkin örgütlü 
mücadeleye girebilmelerini engellemiştir. 

üzerinden altı yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın, yasa hükümle
rinin hayata geçirilememesi, bunun ötesinde ise, bu yasanın çıkışına neden 
olan temel ilkelerin bu zaman aralığında bilinçli olarak çiğnenmesi, yasanın 
bütünüyle anlamını yi.tirmesine neden oldu. Dolayısıyle, günümüz koşullarında 
bu yasa hükümlerinin hayata geçirilmesi mücadelesi de anlamını yitirmiş bulu
nuyor. 

657 Sayılı Yasanın temel özelliklerinden biri, maaşlarda artan fiyatlara 
göre ayarlama yapılabiımesine olanak sağlamasıdır. Her yıl bütçe kanunu ile 
saplanacak katsayı, fiyat artışlarını dikkate almak zorundadir. Bu, yasanın 
amir hükmüdür. 

Ancak uygulami, yasanın bu emredici hükmünü bir yana itmiştir. 1970 
yılında yedi olarak saptanan katsayı, 1976 yılının acımasız koşullarında do
kuzdur ve 1977 yılı bütçesinde, Maliye Bakanlığı, memurlarla alay edercesine 
katsayının on olmasını önermektedir. 1970 yılından bu yana fiyatlardaki artış 
ise, iSlatistik veri vermeyi dahi gerektirmeyecek, her geçen gün somutu yaşa
nan bir düzeye ulaşmış bulunuyor. 1976 yılı başında, bir memurun eline ge
çen paranın 1970 yılındaki satın alma gücüne ulaşması için katsayının 17 ol
ması gerekiyordu. Buna karşın, fiyatları kontroldan aciz iktidarlar, emperya
lizmin temsilcisi yabancı uzmanların da önerilerine uyarak, memur maaşIarını 
donduruyorlardı. 

Devlet Memurları Kanunu uyarınca maaşlar artmuken, memurlara söz
de bazı haklar sağlayacak, Memur Yardıml�ma Kurumu (MEYAK) kesintileri 
altı yıldır sürüyor. Merkez Bankasında, bir fonda toplanması gereken kesintiler 
ise, 1971 faşist deneme döneminde çıkarılan bir kanrname ile, dolaylı olarak 
işbirlikçi sermaye sınıfına aktarılıyor. Emperyalizm, memurun cebine kadar 
elini uzatabiliyor. 

Bugün zorunlu vergi niteliğini alan MEYAK kesintileri, 657 sayılı Yasa
da yer alan iki satırlık bir hükmün sonucudur. Brüt maaş üzerinden % 5 ora
nında yapılan kesintiden memurlar vergi de ödemektedir. Milyarlarca lirayı 
bulan toplam kesintilerden, Haziran ayı itibariyıe Merkez Bdnkasındaki fonda 
kalan para miktarı, Maliye Bakanı'nın resmi açıklamasına göre 612 milyon Ii
ndır. Bu miktarın ise 512 milyon .insı faizdir. Daha açık bir deyişle, memur-

• 
BUGÜN ZORUNLU VERGI NITELIGINI ALAN MEYAK KESINTILERI 
657 SAYILI YASADA YER ALAN IKI SATıRLIK BIR HÜKMÜN SONU: 
CUDUR. BRÜT MAAŞ ÜZERINDEN % S ORANıNDA YAPILAN KESIN
TIDEN MEMURLAR VERGI DE ÖDEMEKTEDIR. MILYARLARCA li
RAYı BULAN TOPLAM KESINTILERDEN, HAZIRAN AYı ITIBARiYLE 
MERKEZ BANKASıNDAKl FON DA KALAN PARA MIKTARl MALIYE 
BAKANlNIN RESMI AÇıKLAMASıNA GÖRE 612 MILYON 'LIRADıR. 
BU MIKTARıN ISE 512 MILYON liRASı FAlzoIR_ DAHA AÇiK BIR DE
YIŞLE, MEMURLARıN KENDI ÖZ PARASıNDAN ARDA KALAN YAL-
NıZCA FAIZLERDIR. ' 

• 

ların kendi öz parasından arda kalan, yalnızca faizlerdir. 
Yalnız 1967 yılı içinde 1,5 milyar li,..., Devlet Yatırım Bankasına aktarıl· 

mıştır. DYB yalnızca Kamu Iktisadi Teşebbüslerine kredi açabilir. Ancak 
Kirler sermaye sınıfıyıa, yabancı sermaye ile her zaman ortak yatırımlar ya
pabilmektedir ve bu yatırımlarda Klrlerin belirli kontrol olanakları da yok
tur. Memurdan her ay yapılan bu kesintinin tutarı ise, en az ona çok görülen 
katsayıdaki bir artışa eşdeğerdir. Böyle bir uygulamanın benzerini ise dünya· 
nın hiçbir yerinde bulmak olanaklı değildir. 

MEY AK hükmünün yer aldığı sosyal haklar bölümünün uygulanan tek 
maddesi MEYAK'tır. Nedeni ise açık. O bölümde memura yük, sermaye sınıfı· 
na ise olanak getiren tek madde budur. Sosyal haklar bölümünün diğer madde
leri memurlara bazı olanaklar getiriyor. 

Mahrumiyet yeri ödeneği, Anadolu'nun güç koşullarında çalışan me
murla,... bir ek gelir getirmeye yönelik bir hüküm. Altı yıldır uygulanmıyor. 
Bütçe Yasasında yer almasına karşın ödenmiyor. Gerekçe ise hangi yerlerin 
birinci, hangilerinin ikinci derece mahrumiyet bölgesine girdiğinin saptanma
mış olması. üstelik parasal olarak 200 ve 300 lira ödenmesi karar altıN .. lın
mış olmasına karşın, bu da ödenmiyor. TüM·DER'in "asgMiden, yani 200 li
radan ödeyin farkını sonra verirsiniz" önerisi ise dikk.otıe alınmıyor. 

Evli memurlara aile yardımı ödeneği, giyecek, yiyecek, y .. kacak YMdırn
ları yapılmıyor. Gerekçe ise, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Oairesi'nin 
..ltı yıldır bir araya gelerek, bu konulara ilişkin yönetmelikleri çıkaramamna. 

Gerekçe bulmak son -derece kolay bir iş. Burjuvazi ve onun desteğinde
ki iktidarlar, dünyanın her yanında bir takım gerekçelerle emekçi kitleleri u
yuıur. Bu, onların geleneksel yöntemleridir. Memurtarın uygulanmayan hikla
rına bulunan gerekçeler, hele üzerinden altı yıl geçmiş olmasına rağmen aynı 
biçimde uzelenmek isteniyorsa, bununla çocukların bile kandırılamayacağı 
bilinmelidir. Ancak bu da bir yarar sağlıyor: Zor anlaşılabilcnin kolayla;ması-
nı_ 

Günümüzde memurlar, çıkarlarının, sermaye sınıfıyla çeliştiğini çok iyi 
görmektedirler. Bu nedenle işçi sınıfının mücadele ittifakında yerlerini almak
tadırlar . Gerekçelerin altında yat:ıon gerçc�in sınıfsallığı gün gibi ortaya çık
mıştır. Memurlar bunu kendi somutlarında görüyor. Onları işçi sınıfının ya· 
nında örgütlernek çok güç olmuyor. 

Bu çok kısa ve öz yazı da vurguluyor ki, 657 Sayılı Yasa anlamını ve 
önemini memurlar açısından yitirmiştir. Memur mUcadelesinin bugün ulaştığı 
düzey ve almak istediği haklar Devlet Memurları Kanununun kapsamını aş
mıştır. Günümüz koşullarında bir aşama olarak, memurlar açısından geçici çö· 
züm, grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları içeren bir yasa etrafında, memur
ların slatüsünü düzenleyen yeni bir yasa çıkarmaktır. 
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B OZUK DÜZEN NEFES A 
H. AKYAR 

Havı kirliııli, kentleşme ve  sanayi
leşmenin hızlanmasıyla ortaya çıkan, 
günümüzde acil bir sorun olarak beliren 
ve nihayet toplum salltRı açısından 
büyük bir tehlike oluşturan bir olgudur. 

Türkiye, sanayileşme açısından ileri 
bir düzeyde bulunmadıAından, atmosfe
rin sanayi kuruluşlanmn tarafından kir· 
letilmesi bugün birinci derecede önem 
taşımamaktadır. Buna karşılık, başkent 
Ankara hava kirlilili açısından dünyanın 
birinci kenti durumundadır. 

ANKARA'DA BUGüNKü DURUM 

Ankara, bir sanayi kenti deeü, çalı· 
şanlann özellilde hizmetler aJanında yo
eunIaşbel bir kenttir. Bugün Ank818'da 
hava kirliliRinin ölümcın boyutlara u1aş
masıoda kentin topografik ve klimatolo
jik yapısı gibi bazı özel koşullar da rol 
oynamaktadır. 

Bunlara ek olarak, evsel yakıt kul· 
lanımı, taşıt araçlanndan Çıkan kirİe
ticiler, hava kirliliRinin bu ölçüde artı· 
şının kaynaRını teşkil etmektedir. Baş
kentin; saRllksız, plansız ve bir patlama 
biçiminde denetimsiz gelişimi sorunu 
çözümlenemez boyutlara ulaştmnış
br. 

1965 yılında 905 660 olan kent nü· 
fusu, 1976'da 2 milyonu aşnuşbr. Bu 
gelişime paralel olarak, kentte yaşa
yanlara, IdUe haberleşme araçlan ile y� 
eun olarak benimsetilıiiekte olan "tüke
tim toplumu" modeli ve bu "model"lo 
byn.alı oLan montaj sanayü sayesinde, 
Ankara'da 1965 yılında 50 bin civannda 
olan araç sayısı, 1976'ya gelindilinde 
135 bine ulaşmışbr. Kentin netes alma

ADJ ıılıayacak yeşil alanlar ve serbest 
boşluklar da giderek kaybolmaktadır. 

PERIYODIK ILGI 

Ank8l8'da hava kirlili�inin büyük 
boyutlara ulaşması kamuoyunun ve bu
na paralel olarak "ilgililerin" de ilgisini 
çekıyor_ 

Ancak ilgililerin sonmla ilgilenmesi 
genellikle Ekim aylannda başlamakta, 
kış aylannda çözüm yoDan önerilmeye 
başlanmakta (ki bunIann bilimsel ya da 
ekonomik olanına rastlamak çok güçtür) 
kış sonlannda hararetli tartışmalar 
başlamakta, bahar aylannda kirlilikle 
birlikte tartışmalar da azalmakta, ve ni
hayet yaz aylannda sorun dondurulmak
tadu. Tabi, ertesi yıla kadar. 

Bu gelişme, 1960 yı1lanndan itiba
ren günümüze dek izleniyor. Sorun her 
y�, yukanda belirttleimiz periyodlar 
içinde, önce havada, sonra cie-erlerde s� 
mutlaşmış ancak en son olarak dillerde 
soyutlaşmışbr. Havada ve insanlann ci
e-erlerinde bu derece somut olarak his
sedilen bir sorunun, diDerdeki yansıma
sı açıkça göstermelik, bilim ve ekonomi 
dışı bir nitelik almaktadır. 

ANKARA'DA KIRLIL' �IN 
BILIMSEL TEMELLERI 

Ankara'nın üzerinde 150 metre yük· 
seklilinde kalın bir hava tabakası (in
version layer) bulunmaktadır. Bu hava 
tabakasının lizerinde ise, daha sıcak bir 
başka hava tabakası yer almaktadır. Bu 
IkJncl tabaka, birincisi üzerinde bir ba
bilim etkisi yapmak tadı rj çünkü, söz ko· 
nusu Ikinci tabakanın yolunlue-u, birin
cisine göre daha azdır. 

Sürekli ölçümlerin de gösterdi ei gibi 
Ankara 'nın üzerinde dikey hava hareket
leri çok azdır_ Bundan dolayıdır ki, at· 

mosterin, rüzgarlann etkisi ile dotal ola
rak temızlenmesı olanalı yoktur. 

Kentin dört taratı çepeçevre ve An
kara'nın yerleşim bölgelerine göre 
yüksek oldulundan, dikey hava akım· 
lanna ancak Esenbola yönlerinde rast
lanmaktadır. Yere yakın olan hava ta· 
bakası, güneşten ısıyı radyasyon yolu ile 
almakta ve ancak R.k hava tabakasının 
150 metrelik kesitine kadar YÜkselmek· 
tedir. Yerin ve en alttald tabakanın ısı· 
sını kaybetmesi ve yoldolulunun art
ması, SÖZ konusu tabakanm aşalılara 
doRru inmesi sonucunu doluunaktadır. 

�Ve bu hareketsiz hava tabaka.s.ı. bütün 
bir me_im boyunca y&lnızca diı.ey ola
rak yukanya ve aşaRıya dolru hareket 
edebilmektedir. Bütün mevsim boyunca 
bu hareket, 150 metrelik sınırlar ıcıeri
sinde cereyan etmektedir. Bu harekeııer 
süresince, daRıian tozıar, sis ve gazlar, 
aynı kapalı bır havzada oldulu gibi, y� 
eunIugunu sürekli olarak artbnnakta· 
dır. 

ZEHIRLERI TANıYAlıM 

Anıw, kenti Için, hava kirlilleinin 
en yoRun oldulu bölgeler, kentin alçak 
kesimleridir. Bu bölgeler, Tandolan-Kı
way-Cebeci ekseni ve ,Kavaklıdere-Kızı
lay-Sıhhiye eksenidir. 

çözümlenmesi çok güç boyutlara ulaş· 
brmıştır. 

INSAN SA�L1�INA ETKISI 

Hava kirlilie-inin yolunlaşması tıe 
birlikte, solunum yolu enteksiyonlanrun 
da artbIı; özeUikle bronşit, astım, kr� 
nik ve aküt pÜDomoni olaylannın yay· 
gınlaşblı görülmektedir. Akciler kanse
ri olaylannın da sürekli olarak artması, 
özeUikle üzerinde durulması gereken bir 
başh gerçektir. 

8ü1fıir dlokslt (802) solunum yolla· 
nnda iyi bilinen zararlı etkilere yol 
açmaktadır. Müyonda 1·5 kısım (ppm) 

insanlarda saptanan bozu.kluklara 
olmaktadır. Bu zehirll gazın yük· 

sek oranlarda bulunması, solunum yolla· 
nnda yabancı maddeleri iten sililer'l 
(cDia) telce ulratmakt&, bronşlarda sal· 
gıyı artırmakta, hücrelerde dökülmelere 
neden olmaktadır. Dolay"ıyla, mikrop
lann yukanda belirtilen organlarda yer· 
leşmesi için elverişli bır ortam hazırlan
mış olmaktadır. 

Ankara gün geçtikçe sürekJi öksü· 
ren, solunum yollan rahatsızlıklan çe
ken insanlarla dolmaktadır. Havadaki di· 
Rer kirlilik etkenleri, yukanda sözünü 
ettiRimiz zararlı gazın etkilerini yotun
laşbnnakta ve artınnaktadırı soluk· al-

ANKARA'DA HAVA KlRLlLlGI, GON GEÇTIKÇE öLDORO· 
CC BO YUTLARA ULAŞıYOR. HALKıN YAŞAMINA YöNE· 
LEN BU TEHDIT KONUSUNDA, GELMIŞ GEÇMIŞ IKTI· 
DARLAR VE iLGILI KURUMLAR CIDDI HıÇ BIR öNLQI 
ALMıŞ DEGILLER. BU KONUDA HERHANGI BIR PLANLA· 
MANIN YAPıLDlGI SÖYLENEMEZ. KIŞ AYLARıNDA BIR· 
DENBIRE ALEVLENEN VE TARTIŞILAN SORUN, YAZ AY· 
LARlYLA BIRLIKTE HAVA KIRLILlGI ORTADAN KALKıN· 
CA GELECEK KIŞ TARTıŞıLMAK OZERE DONDURULU
YOR. YıLLARDıR OLAN, BU. 

ömelln, Kızılay ve Sıhhıye yöresin· 
de, 5 kilometre karelik bir alanda hava 
kirlilili en yolun oranlara ulaşmaktadır. 
Bu alan Içerisinde 175 bin kişi ÇalıŞ
makta ve yaşamakta, nefes alıp vermek· 
tedir. Dünyanın hemen hemen hiçbir 
yöresinde l . km karel . lçerisinde 35 bin 
kişi yaşamamaktadır. örnekJenen toz 
zerreciklerinin % 70'den çolunun çap
lan 5 mikron dolayımnda olup rahatlık
la insanlann solunum organlannda birik· 
tikleri görülmüştür. Aynı örnekJemde, 
örneklenen toz zerreciklerinin yaklaşık 
%85 'inin tam yanmamış kömür tanecik· 
leri oldueu saptanmıştır. 

Kansere yol açan elemanlar olan 
prebenzen bileşlkJerinin (özellikle 3.4 
benzo pyrene) de havada azımsanma!a
ca:" bir oranda bulunduklan görülmuş· 
tür. Santanan sülrur dioksit (S02) oranı 
ise ö�ıııkle Atatürk bulvan çevresinde 
yüksc:mekte, ölümcül boyutlara ulaş
makl Jr. 

1965-70 döneminde, palyaUf bir 
önlem olarak, kömür ısıtmasından genel 
olarak tuel 011 ıs.tmasına geçilmiştir. Ne 
var ki, bu delişim süresince toz zerrecik· 
leri azalırken, S02 yolunlaşması hızla 
artmıştır. 

Yeşıl alanlann azalması, oto sayısı· 
nın artması, ulaşırnın parça parça sal
Ianması (kitle ulafım araçlannın hizme
te aRırheınl koyamaması) yakıt tasarru
tuna geçtlememesl, sorunu, şu an için 

gınJıel, zatüm, tüberküloz gibi hastalık· 
lara ee-ilim artmaktadır. 

Kirli hava insanlardaj bulan b, kus
ma, iŞtahsızhk, solunum güçlükJeri, sinir 
sistemi bozukluklan, dolaşım bozukluk· 
lan meydana getirmektedir. Aynea, ha
va kirliiiRi, astma. bronş ve akciRer kan· 
serine de neden olmakta. bütün bu has
talıklar Ankara'da sürekli bir artış gös
termektedir. 

Havadaki kirlilik etkenlerinin yük· 
sek oranlara vannası Ankara'yı özellikle 
önceden akciRer rahatsızlıkJan ve solu
num güçlükleri çekenler için yaşanması 
olanaksız hale getirmiştir. Bronşitten 
ölümler çolalmakta, asbm nöbetleri sık
laşmaktadır. 

NEFES ALDıKÇA 

Hava kirliiilinin yol açbRı ölümler, 
dünyamızda daha önce de görülmüştür. 
ömeein, 1952 yılında Londra'da Aralık 
ayında şehri 1-2 gUn kaplayan bir sista· 
bakas. Ile pekişen hava kirlilieı, 4 bini 
aşkın insanın ölümüne yol açmıştır. 

Londra'da oldulu gibi, kirli havanın 
etkisini kat kat artıran özel meteorolojik 
dellşlkJlkJer, Ankara kentinde de her an 
ortaya çıkabilir. Bu Ise, bugünden kesti· 
rilerneyecek miktarlarda can kaybına 
yol açacaktır. 

Kaldı kı. özel hava şartlanna gerek 
kalmaksızın, zararlı maddelerin çok yük-

sek- düzeylere vannlSl, kentte y .... ye· 
lan yavaş yav", öldürme_. imaıı 
ömrünÜD bu koşUllarda 1·5 yıl .
kısaIdlgl söylenebilir. Bugün Ankara'da 
yaşayan herkes, kirli havanın renllnl i� 
rebilmekte, kokusunu duymakta. geDiz. 
de bıraktılı yanmayı hissetme� . ye 
meydana gelen akciler hastalıldannı y. 
şamaktadır. 

Ankara'run üzerini kaplayan duman 
tabakası, güneş ışınlannın etkisini de bü
yük ölçüde azaltmakta, bitkilerin yqa
mına (foto sentez olayına) zarar vennek· 
te ve doe-aya özgü ekolojik üretim ve tü
ketim dengesini bozmaktadır. 

Kanser yapıcı etkisi iyi bilinen 3.4 
benzopyrene maddesi Ankara'nın hava
sında yüksek oranlarda bulunmaktadır. 
Günde 1 paket filitreli sigara içen bir 
insan söz konusu maddeden günde 60 
mikrogram alırken, Ankara'da nefes alan 
herkes, aynı maddeden 70 mikrogram 
almaktadır. 

Ankara'da daha 1968 yılında, hava· 
daki duman oranı, "çok aşın" olarak 
kabul edilen oranın 5 katına çıkmışbr. 

WHO VE TüBITAK RAKAMLARı 

Dünya 8aehk Teşkiiab (WHO) "sü· 
rekli karşı karşıya kalma dururnlanndı" 
metreküpte 60 mikrogram S02 ve 40 
mikrogram zerrecikler (particulate)e izin 
vermektedir. Ancak WHO 'nun önerdiRi 
bu "tolerans limiti" gelişmekte olan 
ülkeler için verilen deRerdir. Gelişmiş 
ülkeler için ise bu tolerans Umitt 30 mik· 
rogramdır. Yani WHO, dünyada y8şa· 
yan insanlan ıkı gruba ayırmakta, her 
biri için iki ayn standart ortaya koy· 
maktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşayan
larla aynı yapıya sahıp olanlar, iki kat 
daha çok zehir ıçın "ehU" görülmekte
dir. 

Resmi bir kuruluş olın TUB1TAK 
tarafından, Ankara'da, 15 Kasım 1976 

liRinin bu ölçüde artı· 
etmektedir. Baş

plansız ve bir patlama 
gelişimi sorunu 

boyutlara ulaştmnış

660 olan kent nü· 
milyonu aşnuşbr. Bu 
olarak, kentte yaşa

haberleşme araçlan ile y� 
ıiiekte olan "tüke

ve bu "model"lo 
sanayü sayesinde, 

50 bin civannda 
1976'ya gelindilinde 

Kentin netes alma
alanlar ve serbest serbest 

kaybolmaktadır. 

ILGI 

kirlili�inin kirlili�inin büyük büyük 
kamuoyunun ve bu

"ilgililerin" de ilgisini 

sonmla ilgilenmesi 
aylannda başlamakta, 

yoDan önerilmeye 
bunIann bilimsel ya da 

rastlamak çok güçtür) 
hararetli tartışmalar 

bahar aylannda kirlilikle 
azalmakta, ve ni

sorun dondurulmak
kadar. 

yı1lanndan itiba
izleniyor. Sorun her 

belirttleimiz periyodlar 
sonra cie-erlerde s� 
son olarak dillerde 

ve insanlann ci
somut olarak his

diDerdeki yansıma
bilim ve ekonomi 

almaktadır. 

KIRLIL' �IN 
TEMELLERI 

Ankara'nın üzerinde 150 metre yük· 
hava tabakası (in

bulunmaktadır. Bu hava 
ise, daha sıcak bir 

yer almaktadır. Bu 
üzerinde bir ba

tadı rj çünkü, söz ko· 
yolunlue-u, birin

dır. 

ZEHIRLERI TANıYAlıM 

Anıw, kenti Için, hava kirlilleinin 
en yoRun oldulu bölgeler, kentin alçak 
kesimleridir. Bu bölgeler, Tandolan-Kı
way-Cebeci ekseni ve ,Kavaklıdere-Kızı
lay-Sıhhiye eksenidir. 

lann yukanda belirtilen organlarda yer· 
leşmesi için elverişli bır ortam hazırlan
mış olmaktadır. 

Ankara gün geçtikçe sürekJi öksü· 
ren, solunum yollan rahatsızlıklan çe
ken insanlarla dolmaktadır. Havadaki di· 
Rer kirlilik etkenleri, yukanda sözünü 
ettiRimiz zararlı gazın etkilerini yotun
laşbnnakta ve artınnaktadırı soluk· al-

ANKARA'DA ANKARA'DA HAVA KlRLlLlGI, KlRLlLlGI, GON GON GEÇTIKÇE GEÇTIKÇE öLDORO· öLDORO· 
CC BO CC BO YUTLARA ULAŞıYOR. HALKıN YAŞAMINA YöNE· YöNE· 
LEN LEN BU TEHDIT KONUSUNDA, GELMIŞ GEÇMIŞ IKTI· IKTI· 
DARLAR DARLAR VE iLGILI KURUMLAR CIDDI HıÇ BIR öNLQI öNLQI 
ALMıŞ DEGILLER. ALMıŞ DEGILLER. BU KONUDA HERHANGI BIR PLANLA· HERHANGI BIR PLANLA· 
MANIN MANIN YAPıLDlGI SÖYLENEMEZ. KIŞ AYLARıNDA BIR· BIR· 
DENBIRE DENBIRE ALEVLENEN VE TARTIŞILAN SORUN, YAZ AY· AY· 
LARlYLA LARlYLA BIRLIKTE HAVA KIRLILlGI ORTADAN KALKıN· KALKıN· 
CA GELECEK KIŞ TARTıŞıLMAK OZERE DONDURULU
YOR. YıLLARDıR OLAN, BU. 

ömelln, Kızılay ve Sıhhıye yöresin· 
de, 5 kilometre karelik bir alanda hava 
kirlilili en yolun oranlara ulaşmaktadır. 
Bu alan Içerisinde 175 bin kişi ÇalıŞ
makta ve yaşamakta, nefes alıp vermek· 
tedir. Dünyanın hemen hemen hiçbir 
yöresinde l . km karel . lçerisinde 35 bin 
kişi yaşamamaktadır. örnekJenen toz 
zerreciklerinin % 70'den çolunun çap
lan 5 mikron dolayımnda olup rahatlık
la insanlann solunum organlannda birik· 
tikleri görülmüştür. Aynı örnekJemde, 
örneklenen toz zerreciklerinin yaklaşık 
%85 'inin tam yanmamış kömür tanecik· 
leri oldueu saptanmıştır. 

Kansere yol açan elemanlar olan 
prebenzen bileşlkJerinin (özellikle 3.4 
benzo pyrene) de havada azımsanma!a
ca:" bir oranda bulunduklan görülmuş· 

!
görülmuş· 

!

tür. Santanan sülrur dioksit sülrur dioksit sülr (S02) oranı 
ise ö�ıııkle Atatürk bulvan çevresinde 
yüksc:mekte, ölümcül boyutlara ulaş
makl Jr. 

1965-70 döneminde, palyaUf bir 
önlem olarak, kömür ısıtmasından genel 
olarak tuel 011 ıs.tmasına geçilmiştir. Ne 
var ki, bu delişim süresince toz zerrecik· 
leri azalırken, S02 yolunlaşması hızla 
artmıştır. 

Yeşıl alanlann azalması, oto sayısı· 
nın artması, ulaşırnın parça parça sal

gınJıel, zatüm, tüberküloz gibi hastalık· 
lara ee-ilim ee-ilim ee-ili artmaktadır. 

Kirli hava insanlardaj bulan b, kus
ma, iŞtahsızhk, solunum güçlükJeri, sinir 
sistemi bozukluklan, dolaşım bozukluk· 
lan meydana getirmektedir. Aynea, ha
va kirliiiRi, astma. bronş ve akciRer kan· 
serine de neden olmakta. bütün bu has
talıklar Ankara'da sürekli bir artış gös
termektedir. 

Havadaki kirlilik etkenlerinin yük· 
sek oranlara vannası Ankara'yı özellikle 
önceden akciRer rahatsızlıkJan ve solu
num güçlükleri çekenler için yaşanması 
olanaksız hale getirmiştir. Bronşitten 
ölümler çolalmakta, asbm nöbetleri sık
laşmaktadır. 

NEFES ALDıKÇA 

Hava kirliiilinin yol açbRı ölümler, 
dünyamızda daha önce de görülmüştür. 
ömeein, 1952 yılında Londra'da Aralık 
ayında şehri 1-2 gUn kaplayan bir sista· 
bakas. Ile pekişen hava kirlilieı, 4 bini 
aşkın insanın ölümüne yol açmıştır. 

Londra'da oldulu gibi, kirli havanın 
etksini isini i kat kat artıran özel meteorolojik 
dellşlkJlkJer, Ankara kentinde de her an 
ortaya çıkabilir. Bu Ise, bugünden kesti· 
rilerneyecek miktarlarda can kaybına 

sek-sek- düzeylere düzeylere 
lan lan yavaş 
ömrünÜD ömrünÜD bu 
kısaIdlgl kısaIdlgl söylenebilir. 
yaşayan herkes, yaşayan herkes, 
rebilmekte, rebilmekte, 
de de bıraktılı 
meydana meydana gelen 
şamaktadır. şamaktadır. 
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te ve doe-aya 
ketim dengesini 

Kanser yapıcı 
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sında yüksek 
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herkes, aynı 
almaktadır. 

Ankara'da 
daki duman oranı, 
kabul edilen 

WHO VE 

Dünya 
rekli karşı 
metreküpte 
mikrogram 
vermektedir. 
bu "tolerans 
ülkeler için 
ülkeler için 
rogramdır. 
yan insanlan 
biri için iki 
maktadır. Gelişmiş 
larla aynı 
daha çok zehir 



I RMIYOR 
tarihinde saat 9.00 sıralannda yapılan 
bir ölçümde 502 oranı. 22S2'ye ulaştı. 

Bu tehlikeli durum karşısında bu
lÜfle kadar gelmiş geçmiş hiç bir ikti· 

'dar, tedbir ya da önlem almak şöyle 
dursun, sorunun üzerine ciddi olarak 
tlilrnemiştir bile. 

ŞANS ESERI VAŞAMAK 

Duman, is ve kurum, insanlarda 
kronik (müzmin) bronşile neden olmak· 
tadır. Küçük parçacık ve zerrecikler, 
neilerlerin en alt bölgelerine kadar in· 
mette, ıkcilerlerin gözenekli yapısı ne
deniyle kanser yapıcı maddeleri ve 802 'i 
ele birlikte taşıyarak akeilerlerdeki zı
rarlı etkilerini aıtınnaktadır. 

Ankara'nın havasının nemsiz oluşu, 
Ankara'da yaşayanlar için bir şans ol· 
makiadır. Çünkü, 802 su ile (havadaki 
nemle) birleşince, tüm canlı dokulan 
yatan sülfürik asidi, (H2504) oluştur· 
maktadır. Sülrı.irik asidin, tüm canlılar 
ÜZerindeki etkileri ise bilinmektedir. 

Bütün bu tehlikelere, sorunun ciddi
)'etiDe karşılık. sorunu kökten ele alan, 
halkın hayati çıkarlan doerultusunda 
tedbir yok. Iktidarlar, gelmiş 

tam anlamı ile "uyu
yorlu". Ancak hava kirliliAi sorunun da 
iiri ve çarpık Türkiye kapitalizminin ya-

pısına uydurulup bir ticaret melaı hali· 
ne getirilmesi olasıııeı çok yüksek. Ya· 
nn, aynı Tekel ve Et· Balık Kurumları 
önünde oluşan kuyruklar gibi "temiz 
hava" satan, "bacalar için filtre satar," 
ya da maske satan "işyerleri" önünde 
halkın kuyruk olmayacaemı kimse söy· 
leyemez. 

SONUÇ 

Sorunun, çözümü çok güç 
boyuUara ulaşlınlmasına karşılık, hava 
kirliiili Ankara'da yaşayanlar için bir 
yazgı degü. 

Hava kirlilieini, 1\irkiye'nin dieer 
sorunlanndan, halkı ilgilendiren di�er 
sorunlardan ayınnak mümkün de�i1. Bu 
ve benzeri sorunlar, ulusal kaynaklann 
halktan yana kullanılmasını, zengin ya
ratma amacıyla yasalann çienenmesini 
önlenmesini, geri ve çarpık kapitalizmin 
insan sa�lı�ına uzanan kollannın kesil· 
mesini içeren çözüm yollanna sahip. 

Bütün bu önlemleri kökJü olarak 
alıp uygulayabilrnek, son tahlilde yine 
sınifsal çözüme ba�lı. Halktan yana, ulu· 
sal kaynakjan halkın yaranna kullanan 
bir iktidann işbaşına gelmesine baAIı. 

Bir başka deyişle "politik kirlen· 
me" önlenmeden, hava kirliliA"ini köklü 
bir biçimde önlemek mümkün deAii. 

HANGI "BILIMSEL" ÇALIŞMALAR VAr ıLlVOR 

Hava kirliliği sorunu ile öncelikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı iL
gileniyor. Buna bağlı olarak Hıfıısıhha Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu (TÜBITAK) Çevre Sorunları Şubesi ve ODTÜ Çevre Mü
hendisliği Bölümü konuya ilişkin "bilimsel" araştırma ve ölçümler yapıyor. 

Ancak bu araştırmaların "bilimsel"liği tartışma konusu. Şöyle ki:  
1 - Ankara'da hava kirliliği ölçümleri iki başlık altında toplanıyor. Bun

lar, 502 ve partikülerler. Ankara'da bugün için yalnızca bu iki öge ölçüıüyor. 
Ancak, hava kirliliğinin artışında ve ölümcül boyutlara ulaşmasında diğer kir· 
leticilerin de büyük katkı ve önemi var. 

Orneğin� kanser yapan 3,4 benzopyrene, CO, (02' menkaptanlar, nem, 
N02, aldehitler, Formaldehitler ,organik dumanlar, kurşun zerrecikleri, toz ve 
is gibi. Bu sayılan ögeler de Ankara'nm havasında bol miktarda bulunmakta. 
Ancak öıçümleri yapılmıyor. Bunların birlikte, bir arada bulunmaları, tek tek 
yapacakları etkiden çok daha vahim. Bu açıdan, birleşik etki denilen olgu dü
şünülmeli. Ölçümlerde bunlar da hesaba katılmalı. 

2- Ölçüm aletlerinin duyarlılık ve hassasiyeti korunmadıAından, ölçüm 
yapan memur ve görevliler bu konuda özel bir eğitim görmediğinden, ölçüm
ler sağlıklı olarak yapılmıyor. 

3- Ankara'da hava kirliliği ölçüm istasyonları kentin ücra köşelerine ser
piştirilmiş durumda. Ankara'da hava kirliliğinin en yoğun oldulu bölgelerde, 
hiç bir ölçüm istasyonu bulunmuyor. 

4- Halen çalışmakta olan istasyonlar, binaların en üst katliUmda, rüzgar 
yönüne göre ayarlı ve yerden 4-15 metre yükseklikte bulunuyor. Oysa normal 
temiz havanın yoğunluğundan bir kaç misli yoğun olan kirli hava, yerden aşa
ğı yukarı 1 metre yükseklikte toplanıyor. 

KIRLETICI TIPLERI 

1 - Gazlar: 
a) Valnız Gazlar (S02' N20, HF vb.) 
b) Buharlar (Hidrokarbonlar) 
cl Kokular (merkaptanlar) 

2- Zerrecikler (Partiküler Maddeler) 
a) Katı 
i) Fümeler (Fe203' NaOH, Slika vb: ! 

ii) Tozlar (fıyash, çimento,. slib, vb.) 
b) S,v, 

i) Sis (HıS04' H2N03• vb.) 
ii) Dumanlar 

HAVA KIRLlLI(;INE ILIşKIN BAZi ıSTATIsTIKLER 

Ankara'da toplam kirlilik 
1 Gün içerisinde Ankara'da biriken maddelerden 

S0:z365 062,5 kg/gün 
Part�küler 
Kanserojenik mad. 
N02 

406 370 kg/gün 
166 250 kg/gün 
151  500 kg/gün 

Ankara'da hava kirliliğinin Kasım, Aralık ve Ocak aylarında yoğun bir 
şekilde sürdüğü göz önüne alınırsa, sözünü ettiğimiz 150 metre kalınlıktaki ha
va tabakasındaki 3 aylık birikim şöyle özetlenebilir: 

S02 
Partiküler Mad 
Kanserojenik mad 
N02 
Toplam kirleticiler 

328 556 ıon/3 ay 
365 913 ıon/3 ay 
149 625 ıon/3 ay 
1 36 350 ıon/3 ay 
980 350 ıon/3 ay 

ÇÖZüM ÖNERILERI 

Ivedi Öneriler 
a) Nüfus hareketlerinin kontrol edilmesi 
b) Kat yüksekliğinin sınırlandırılması 
c) Cephe kaplamaları ve çift camII pencerelerin kullanımı ile ısı kaybı-

nın önlenmesi 
d) Böylece ısı ve yakıt kaybından % 50 tasarruf sağlanabilir. 
eL Kitle ulaşım araçlarına geçiş 
f) Mazot ve benzinli araçlar yerine elektrikli araçların kullanımı. 

Plan ve Program Gerektiren Öneriler 
a} Şehir planlaması 
b) Boşlukların korunması 
cl Yasal önlemler: Konuya ilişkin çeşidi yasa ve yönetmeliklerin hazır

lanması 
d) Hava kirliliğini arıtma projeleri için gerekli kayn.kların ayrılması 
eL Hava kirliliğinin araştırılmasında, arıtma uygulamasında ve deneti· 

minde görev ve yetki sahibi olarak belirli bir kurumun oluşturulması. 
fl Baca tasarımı yakıt kontrolU gibi teknik yaklaşımların oluşturulması. 
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ii) Tozlar (fıyash, çimento,. slib, vb.) 
b) S,v, 

i) Sis (HıS04' H2N03• vb.) 
ii) Dumanlar 

HAVA KIRLlLI(;INE ILIşKIN BAZi ıSTATIsTIKLER 

Ankara'da toplam kirlilik 
1 Gün içerisinde Ankara'da biriken maddelerden 

S0:z365 062,5 kg/gün 
Part�küler 
Kanserojenik mad. 
N02 

406 370 kg/gün 
166 250 kg/gün 
151  500 kg/gün 

Ankara'da hava kirliliğinin Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 
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B U RJUVAZiYi YENMEK iç i N  
METIN ÇULHAOaLU 

Burjuvaziyi yenebilmek için, burjuvazinin yaratıcılığını aşmak gerek. 
Burjuvazi yaratıcı olabilir mi? Bu, mümkün. Burjuvazi, iktidarını sürdürebilmek 
için yaratıcı olmak zorunda. Şu anlamda: Burjuvazinin iktidarı için yalnızca 
devletin zor'u yeterli de�iI. Bunun dışında, geniş yığınları, iktidarı karşısında 
en azından hareketsiz hale getirmesi, yığınları sosyalist hareketin ekseninde" 
uzak tutması gerekiyor. Bunun için çağırnızı" koşullarında yeni yollar, yön· 
temler arıyor. Iktidarını bu yöntemlerle korumaya, pekiştirmeye çalışıyor. 
Burjuvazinin "yaratıcılığı" bu anlamda. 

Burjuvaziden daha yaratıcı olma zorunluluğu da burada ortaya çıkıyor. 
Sosyalist hareket, burjuvaziyi yenebilrnek için yalnızca "tarihin doğal ve zorun
lu akışı'na bel bağlayamaz. Burjuvazinin yeni yöntemlerine karşı, kendi biti
minden ve riönemin koşullarından kaynaklanan yeni silahlarla mücadele etmek 
zorunda. Bu nedenle, sosyalist hareketin ideolojik ve politik alanda, karşısında· 
ki güçlerden çok daha verimli, çok daha yaratıcı olması gerekiyor. Ideolojik ve 
politik mücadele alanında donuk ve geri kalmak, burjuvazinin iktidarını pekiş
tirmesine göz yummaktan başka birşey değiL. Yarıştı, rakibe avans vermeye 
benziyor. 

Sosyalist hareketin elinde, yaratıcı ve yenici olabilmek için yeterli silahlar 
var. Ancak bu silahların kullanılması ayrı bir sorun. Mevcut silahların kullanıla
bilmesi için, belirli kuramsal ve pratik koşullar zorunlu. Bunların üzerinde dü
şünmek gerek. 

Düşünmeye şöyle başlanabilir: Dünyada ve Türkiye'de bir "kitleler" ede
biyatı var. Dünyada ve Türkiye'de bu edebiyatı goşizm sürdürüyor. Şöyle sürdü
rüyor: Kitleler herşeye kadir; yaratıcı olan da, yen:ci olan da kitleler. Doğru 
olan varsa, kitleler benimser. Yanlışıari da "mahkum eder". 

i lk bakışta doğru görünüyor. Ancak bu "kitle edebiyatı"ndaki perde le me 
ve saptırmaya da dikkat etmek gerek. Saptırma ve perdeleme şurada: Kitleler
den en çok söz edenler, kitlelerden en az haberi olanlar. Kitlelerden en çok söz 
edenler, örgüt zorunluluğundan en az söz edenler. Kitlelerden en çok söz eden
ler, burjuvaziye karşı ideolojik ve politik mücadele yöntemleri üzerinde en az 
kafa yoranlar. 

Basit bir rastlantı mı? Hiç bir zaman rastlantı olmadı. Goşist akımlar, 
geçmişte ve bugün, bilinçli ya da bil inçsiz olarak hep "kitle edebiyatı"na baş
vurdular. Belirli bir amaç için: Örgüt sorununu, örgüt kavramını örtbas etmek 
için. Yani, burjUvaliye karşı en etkin mücadele silahını gizleyebilmek için. 

Kitle edebiyatının; kitlelerin "gücünün", "kitlelerin yükselen mücadelesi
nin", örgüt sorununu ve gerçeğini gizleyeceğini sandılar. Gizlemek için kuııan
dılar. "Kitleleri" her zaman, sanki bir alternatifmiş gibi, örgütün karsısına koy
maya çalıştılar. 

Önce şunları bilmek gerekiyor: Örgütsüz kitlenin, fitilsiz bir bombadan 
farkı yok. Örgütsüz kitlenin, burjuvazi karşısında yaratıcı ve yenici olmasına im
kan yok. Çünkü örgüt olmadan " kitlelerin kollektif beyni" nin ortaya çıkmasına 
imkan yok. "Kollektif beyin" olmadan kitlenin kollektif olarak düşünmesine 
imkan yok. Düşünmeyen kitle, burjuvazi için bir tehlike değiL. Çünkü düşünme
yenin yaratıcı ve yenid olabilmesine imkan yok. Örgüt olmadan burjuvazi yi 
yenmek bir yana, tanımak bile çok güç. 

Bu kuramsal gerçeği daha da somutlamak gerekiyor. Meksika'dan güncel 
bir örnek: Meksika'nın geçenlerde değişen Cumhurbaşkanı, işgalci köylülere, iş
gal ettikleri toprakların dağıtılmasını emrediyor. Cumhurbaşkanı'nın kararına, 
en etkin bir biçimde büyük sanayi burjuvazisi karşı çıkıyor. Köylülere toprak 
dağıtımını engellemek için, Meksika'nın büyük sanayi merkezlerinde işi durdu· 
ruyor. 

Burada düşünmek gerek: Meksika'da toprak dağıtımına burjuvazinin ni
çin karşı çıktığını değerlendirip yığınlara anlatabilecek tek güç, işçi sınıfının 
örgütü. Bu somut örnekten hareketle, işçi-köylü dayanışmasını ve bu dayanış· 
manın hedeflerini yığınlara anlatabilecek tek güç de işçi sınıfının örgütü. Bu ör
güt olmadan, bu örgütün görevleri yerine getirilmeden işgalci köylÜıerin sorunla
rına kalıcı çözüm bulunamal. Bunlar yapılmadan, yalnızca "işgalci yığınlara" 
övgü düzüıür. Yalnızca kitle edebiyatı yapılır. O kadar. 

Bu somut örneğin getirdiği açıklık ise şu: "Kitlelerin" önlerinde günlük 
geçim derdinden örneğin spora, topraksızlıktan işverenin tutumuna kadar, öz
nel, homojen olmayan sorunlar var. Bu öznel ya da değişik niıelikıeki.sorunları 
kitlelerin genel çıkarları açısından değerlendirip çözüm yollarını önerecek tek 
güç ise örgüt. Örgüt, bunun için en güçlü silah. Bunun için "yığınların kollektif 
beyni". 

Ancak bu noktadan sonra başka açıklıklar getirme zorunluluğu da ortaya 
çıkıyor. Sosyalizm adına ortaya çıkan her örgüt, kitlelerin çıkarları adına orta
ya çıkan her kuruluş etkin, yaratıcı olabilir mi? 

Bu sorunun cevabı doğrudan doğruya, söz konusu örgüt ve kuruluşların 
niteliklerine bağlı. Niteliklerinin belirleyicisi ise, yığınlarla gerçekten bağ kuru· 
lup kurulmadığı. Bu kıstasın belirleyiciliği ni geçmişten ve Türkiye'den örnek
lerle sergilemek mümkün. 

Goşizmle başlayalım. Daha önce geçmişten, Sovyet devriminden bir ör
nek: Trotsky, Kamanev, Zinovyev, Radek, Pavloviç vb. 1 9 1 7  devriminden önce 
ön plana çıktılar. Bu kişilerin entellektüel düzeyleri, bilgelikleri konusunda kuş-
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ku yok. Gerçekten "kaliteli" aydınlardı. Ancak kitlelerle ve dolayılIYle dewj.. 
min güncel somut sorunları ile bağları yoktu. 1917'den sonra. yıllarca diInYa 
devrimini tartıştılar. Yalnızca tartıştılar ve yalnızca dünya devrimini tJrblUı.. 
Devrimin Rusya'da kökleşmesi için yapılm.ısı gerekenler, yani somut ve güncel 
görevler, tartışma ve eylem konuları olarak bunlara yeterince cazip görünmedi. 
Bu nedenle geri kaldılar. Yığınlarla kurduğu köklü bağlar nedeniyle devrimin 
somut ve güncel sorunlarını görebilen örgütün ve liderlerinin gerisinde kaldılar. 
Geride kaldıkça da hem devrimden, hem de örgütten koptular. 

Goşizm bugün, dünyada ve Türkiye'de aynı öze sahip. TiWkiye'deki goşiıt 
akımlar da boyuna dünya devrimini tartışıyor. Hep "kitlelerin yükselen müta· 

delesinden" bahsediyor. Zaman zaman "eylem" de yapıyorlar. Ancak yığınlarla 
hiç bir bağları olmadığı için, örgüt kavramını bir türlü anlayamadıkları için, ne 
tartışmalarında gevezelikten, ne de eylemlerinde "polis oyuncağı" olmıktan 
kurtulabiliyorlar. Gerçekte, yalnızca kendi çıkmazları ile mücadele ediyorlar_ 
Kendileri ile savaşıyorlar. 

Kendi çıkmazlarının farkında değiller mi? Bil inçsiz de olsa farkında oL
dukları görülüyor. Sürekli olClrak kendilerini "haklı çıkaracak", kendi güçlerini 
abartacak fetişler, mitler yaratmaları bunu gösteriyor. 

fetiş ve mit yaratmanın örnekleri Türkiye'de de sık sık görülüyor. 12 
Mart döneminde yaşananlar, belleklerde tazeliğini koruyor. 12 Mart dönemi, 
uygulamalarının bir yanının da "insan avı" olduğu biliniyor. TiWkiye goşizmi, 
aradan birkaç yıl geçtikten sonra bu insan avına "1971 silahlı direnişi" gibi 
şaşaalı bir ad yakıştırabiliyor. Oaha sonra, Gaziantep katliamını da "Gazian· 
tep direnişi" olarak ilan ediyor. 

, Olup bitenlerin niteliğini bilmiyorlar mı? Bilmediklerinden değil. Bili
yorlar. Ancak böyle etiketlerle yanlışlık ve güçsüzlüklerini örtüp, kendilerini 
haklı çıkaracaklarını sanıyorlar. Pratikteki yetersizliklerini böyle yendikleri. 
ni sanıyorlar. Kuramsal yetersizlikleri için de çare bulmuşlar: Ya Mao'nun 
eserlerinden hatim indiriyorlar, ya da 12 Mart döneminde öldürülen bazı genç. 
lerin "Seçme Eserler"ini okuyorlar. Böyle "idare ediyorlar." 

Ne var ki, yetersizliklerini ve cansızlıklarını (eıiş ve mit yaratarak ört
meye çalışanlar, yalnızca "goşist" damgasını doğrudan doğruya taşıyanlar de
ğiL. Çünkü, örgüt olarak ortaya çıkıp, kitlelerle hiç bir bağ kuramayanlar, ku
ramadıkları için de burjuvazi ile değil, kendileri ile mücadele edenler yalnızca 
goşistler değiL. 

Bunlar da avuntu bulmuşlar. Avuntuları, "ortodoks olmak", "işçi sınıfı
nın bilimini öğretmek" vb. Sosyalist hareketı bir eğitim faaliyetine, sosyalist 
örgütü de okula indirgiyorlar. Onun için de ne Öğreniyor, ne de öğretiyorlar. 
Türkiye'de yaşanan, hem de hızlı bir biçimde yaşanan gelişmelerin çok geri
sinde kCllıyorlar. 

gerek. 
Düşünmeye şöyle başlanabilir: Dünyada ve Türkiye'de bir "kitleler" ede

biyatı var. Dünyada ve Türkiye'de bu edebiyatı goşizm sürdürüyor. Şöyle sürdü
Kitleler herşeye kadir; yaratıcı olan da, yen:ci olan da kitleler. Doğru 

varsa, kitleler benimser. Yanlışıari Yanlışıari Yanlışıar da "mahkum eder". 
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en çok söz edenler, kitlelerden en az haberi olanlar. Kitlelerden en çok söz 

örgüt zorunluluğundan en az söz edenler. Kitlelerden en çok söz eden
burjuvaziye karşı ideolojik ve politik mücadele yöntemleri üzerinde en az 
yoranlar. 

Basit bir rastlantı mı? Hiç bir zaman rastlantı olmadı. Goşist akımlar, 
ve bugün, bilinçli ya da bil inçsiz olarak hep "kitle edebiyatı"na baş
Belirli bir amaç için: Örgüt sorununu, örgüt kavramını örtbas etmek 

Yani, burjUvaliye karşı en etkin mücadele silahını gizleyebilmek için. 
Kitle edebiyatının; kitlelerin "gücünün", "kitlelerin yükselen mücadelesi
örgüt sorununu ve gerçeğini gizleyeceğini sandılar. Gizlemek için kuııan
"Kitleleri" her zaman, sanki bir alternatifmiş gibi, örgütün karsısına koy
çalıştılar. 
Önce şunları bilmek gerekiyor: Örgütsüz kitlenin, fitilsiz bir bombadan 

yok. Örgütsüz kitlenin, burjuvazi karşısında yaratıcı ve yenici olmasına im
Çünkü örgüt olmadan " kitlelerin kollektif beyni" nin ortaya çıkmasına 

yok. "Kollektif beyin" olmadan kitlenin kollektif olarak düşünmesine 
yok. Düşünmeyen kitle, burjuvazi için bir tehlike değiL. Çünkü düşünme
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bir yana, tanımak bile çok güç. 
kuramsal gerçeği daha da somutlamak gerekiyor. Meksika'dan güncel 
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görevler, tartışma ve eylem konuları olarak bunlara 
Bu nedenle geri kaldılar. Yığınlarla kurduğu köklü bağlar nedeniyle 
somut ve güncel sorunlarını görebilen örgütün ve 
Geride kaldıkça da hem devrimden, hem de örgütten 

Goşizm bugün, dünyada ve Türkiye'de aynı 
akımlar da boyuna dünya devrimini tartışıyor. 
delesinden" bahsediyor. Zaman zaman "eylem" 
hiç bir bağları olmadığı için, örgüt kavramını bir 
tartışmalarında gevezelikten, ne de eylemlerinde 
kurtulabiliyorlar. Gerçekte, yalnızca kendi çıkm
Kendileri ile savaşıyorlar. 

Kendi çıkmazlarının farkında değiller mi? 
dukları görülüyor. Sürekli olClrak kendilerini "haklı çıkaracak", 
abartacak fetişler, mitler yaratmaları bunu göst

fetiş ve mit yaratmanın örnekleri Türkiye'de 
Mart döneminde yaşananlar, belleklerde tazeliğini 
uygulamalarının bir yanının da "insan avı" olduğu 
aradan birkaç yıl geçtikten sonra bu insan avına 
şaşaalı bir ad yakıştırabiliyor. Oaha sonra, Gaziantep 
tep direnişi" olarak ilan ediyor. 

, Olup bitenlerin niteliğini bilmiyorlar mı? 
yorlar. Ancak böyle etiketlerle yanlışlık ve güçsüzlüklerini 
haklı çıkaracaklarını sanıyorlar. Pratikteki yeters
ni sanıyorlar. Kuramsal yetersizlikleri için de 
eserlerinden hatim indiriyorlar, ya da 12 Mart döneminde 
lerin "Seçme Eserler"ini okuyorlar. Böyle "idare ediyorlar." 

Ne var ki, yetersizliklerini ve cansızlıklarını 
meye çalışanlar, yalnızca "goşist" damgasını doğrudan 
ğiL. Çünkü, örgüt olarak ortaya çıkıp, kitlelerle 
ramadıkları için de burjuvazi ile değil, kendileri 
goşistler değiL. 

Bunlar da avuntu bulmuşlar. Avuntuları, 
nın bilimini öğretmek" vb. Sosyalist hareketı bir 
örgütü de okula indirgiyorlar. Onun için de ne 



TEK-BANK iş SENDiKAsı 
DısKtE BAGLI TEK-İş 

SENDiKASINA KATILMA KARARI 
ALDı 

Tek Bank-İş sendikası Iller Bankasi yazılı olmamakla birlikte, hem kendile· 
bünyesindeki işçi kesiminin büyük ça- rini demokratik hareketin birlikteli�inde 
tunluRunu örgütleyerek büro iş kolunda sorumlu gösterip hem. de ilerici grup 
toplu iş sözleş

-
mesi yapma yetkisine sa· adıyla broşür da�ILmasıyla, bilinen, tüm 

hip olmuş bir sendikadır. Bu yetkiye sa· eleştirilere karşı çeşitli kıl ınarla bu Lav
hip iken bir toplu sözleşme de yapmıştır. nnı sürdüren bir grup. 

Yönetimi, işçi sınıfının sendikal bir- Büyük bir olasıl ıkla Iller Bankası işçi-
Ii�inin DıSK çalısı altında gerçekleşti- leriylp bu kurulda ilk kez yüz yüze gel
rilmesinden yanadır. otSK'j kendi kuru· miş bu grup. 
lu� Ilkeleri çizgisinde tutma mücadele· e tller bankası genel kurulunda ya 
sinden yanadır. da denetçi seçimindeki tavırlanyla 

MC iktidannın güdümündeki işvt>ren _ Demokratik kitle örgütlerinin çe· 
ve san TORKSEM·İŞ in oyunlanna he· şiUi çalışmajannda, :;elediye so-
der olmuştur. tller Bankası işyerinin runlan ile ilgili çalışmalarda 
mahkeme kararıyla enerji iş koluna gir· _ tller Bankası yönetim kurulu üyesi 
mesiyle toplu sözleşme yetkisi san Türk· seçimindeki tavırlanyla bilinen bir 
sem·tş'e geçmiştir. kaç kişi. 

Uzun sürede sonuçlanan yargı işlem· 
leri toplu sözleşmenin yapılmasını ol· Bildirilerinde daha önce yapılan top
dukça geciktirmiş. Asgari ihtiyaçlannı lu sözleşmenin CHP·MSP döneminde 01-
�ılayamayan duruma getirilen işçiler, du�unu belirtmektedirler. 
toplu sözleşmeden yararlanmak için Son durum ile MC arasında ba� kur-
Türksem-lş'e geçmek zorunda bırakıl- mayı her nedense düşünernemiştir. ffiJşlardır. Aynca Tek Bank.tş Sendikası yöne-

Tek·Bank.ış Sendikası 12.12.1976 ticilerinin koltuk tutkulamıı da vurgu la
tarihinde yüze yakın delegesinin katıl· mışlar bildirilerinde. Aslında alLı çizil
dıe i kurulda durumu tartışmış gerekli mesi gereken bir sözcük koltuk sözcüğü. 

üçte iki ço�unluk sa�lanarak DISK'e baeh Kimlerin hangi koltukta tutkusu var. Bu 
enerji iş kolundaki TEK.İŞ sendikasına bildiri ile bu tptku kimlere iletilmek 
katdma karan almıştır. isteniyor. Süreç içerisinde bilmeyenler· 

TEK BANK-İş Sendikası yönetimin- de öerenecekler. Bu sonuca büyük kat· 
deki sosyalistlerin bu karara htkılan kılannın yeri geldieinde sözünü edecek· 
gerçekten üzerinde durulmaya ve ders ler bu tip ucuz kahramanlıklara bugüne 
almaya değer. dek çanak tutulmadl�1 da söylenemez 

DlkkaUe değerlendirilmesi gereken elbet. Son anda karar açıklamalar hasta 
bir diler olıy dı bu kurulda daeıblan tavırlara daha uzun süre gerekçe gösteri· 
btldlri ve amacı. Albnda sözlerin sahibi lebilecete benzer. 

Geride kaldıklarını hergün sergiliyorlar. Bir örnek: Son olarak, " günumü
zün CHP'si"ni değerlendirmeye kalktılar. "Günümüzün CHP'si" hakkındaki 
değerlendirmelerinde; bir, sosyal demokrasinin ikili bir yapıya sahip bulundu· 
ğunu, bir de' Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki CHP'nin bugünkünden farklı 
olduğunu keşfettiler. "Günümüzün CHP'si"ni böyle "değerlendirdiler". Diğer 
"değerlendirmeler"inde de çevirmenlikten ya da derlemecilikte" öteye geçe
miyorlar. Yanlışlıkları, söylediklerinin içeriğinden çok, yalnızca bunları söy
leyerek geride kalmanıanın, sosyalist örgüt olmanın mümkün olduğunu sannıa
larında. 

Goşizm ve bu tür çizgilerıe, işçi sınıfının politik hareketini sık sık karşı· 
laştırJN.k gerekiyor. Karşılaştırmak, tanımak için yararlı bir araç. Yakın geç· 
miş bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için gerekli laboratuvarı oluşturuyor. 
Bu karşılaştırmanın en genel sonuçlarından biri şu: Tıkanma noktaları ya da 
darboğazıar, işçi sınıfının politik h�eketi için de geçerli. Böyle durumlarda, 
işçi sınıfının politik hareketi gerileyebiliyor. Ama, dağıımıyor. Savrulmuyor. 
çözmmüyor. Gerilemeden sonra, daha güçlü, daha etkin ve daha canlı bir bi
çimde ortaya çıkıyor. 

Diğerlerinin durumu başka. Nesnel olarak Türkiye sosyalist hareketinin, 
öznel olank da kendi özel" çizgi" lerinin karşıl�tığıher darboğaz sonucunda 
yeni mitler yeni fetişlerle ortaya çıkıYOrlar. Bu "yeniHk"ler eskisinden daha 
güçsüz, daha etkisiz olmalarını engelleyemiyor. 

Hepsi açık seçik görmüyor. Bir yanda sosyalist hareket var. Gücü, eksik· 
likleri ve sorunlarıyla birlikte. Sosyalist hareketin dışındakiler " içinde bulun· 
dulumuz dönemde şu ya da bu ayak Uzerinde yia"ünmelidir" fetvaları verir· 
ken, o her Iki ayağının Uzerinde ylrümeye çalışıyor. Geride kalmamak için 
böyle yapması gerektiğini biliyor. 

Diğerleri de ortada. Türkiye'nin gUncel politik gelişmelerinden ve bu ge· 
lişmelerin yüklediği görevlerden kaçtıkça, teselliyi "kitle edebiyatı"nda, "or
todoksluk"ta ve kurtuluş savaşı menkıbelerinde arıyorlar. Yaratıcılıklarını an
cak böyle gösterebili.yorlar. 

akalanan anar,istin 
erinde IICNP 
mlik kartı, i bulundu 

-4 ki�i gözaltına ,alınmış. 
Süleyman Çolakollu'nun 
Ankara. Mersın. İstanbuL. 
Trabzon ve Van savcılık· 
I.rınea aranmakta oldulu 
b:ldirilmişlir. 

Valizinde patlamaya ha· 
zır dinarnil lokumları ile 
tabanca. mermi ve sol ya 
yınlar bulunan Aydın On
güner. ifadesinde dinamit· 
leri Bodrurn ilçesinden, ta 
banc:ayı Ankara ·dan aldı· 
lını wylcmiştir. Öngüncr' 
in vaHunde ayrıca CHP 
Ankara Yenimahalle lik Kolları kartı ve 
yine Partisi 
Yenimahalle Kolu 

bulun-
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BIR PROVOKATÖR NASIL YETIşiR? 

Bugünlerde basında Aydın Olguner ismine sık sık rasılanıyor. Aydın OL· 
guner'i yakından tanıyanlar, bu haberlerin ciddiyet derecesini kestirebilirler. 
Ancak tanımayanlar ve bir provokatörün nasıl yetiştirildiğini bilmek isteyen
ler için hikayeyi baştan anlatalım. 

Aydın Olguner, "devrimci faaliyet"e Ankara'da başladı. Polisle ilk iliş· 
ki yi, Yenimahalle'de bulunan bir kültür derneAinin afişlerinin asım i sırasmda 
kurdu. Polis afış asanlara ateş açmış, anlatılanlara göre açılan ateş sırasında 
bir polis memuru ölmüştiL Olayla ilgili olarak ilk tutuklananlar arasında Ay· 
dın Olguner de bulunuyordu. Aydın Olguner, oldukça uzun süren ifadesinde, 
Yenimahalle'de ikamet eden bütün devrimcilerin isimlerini polise verdi. Bütün 
bilgilerini polise aktardı. 

Daha sonra Yenimahalle'de evlere seri baskınlar düzenlendi. Pçı1is, evler
de aradıklarını eliyle koymuş gibi buluyordu. Aydın Olguner ile birlikte afış· 
Iemeye çıkanlar hakkında da gıyahi tevkif kararı çıkarıldı. 

Hapisanede Aydın Olguner'in ziy.ıretine en çok gelenler, polislerdi. Po
lisler Olguner'i özel olarak ve sık sık "rahatsız" ettiler_ Hapisanedeki diler 
devrimciler, içeride kaldıiı süre içerisinde Olguner'i tecrit etmişlerdi. 

Olguner, şimdi yine sahnede. Gazetelerde manşet. Olguner'in son nu· 
marası, sıkıyönetim, " anarşi k olaylar" söylentilerinin en çok yaygınlaştıjı bir 
sırada ortaya çıktı. Olguner'in bu ortamdaki numarası, Bursa'da kaldajı otel 
odasında "Patlamaya hazır iki dinamit lokumu", bir tabanQ, "CHP Yenima· 
halle ilçesi Gençlik kolu üye kartı" ve Türkiye Işçi Partisi Yenimamlle Genç· 
lik Kolu Başkanlık Hüviyeti" ile birlikte yakalanması. Orta Dolu pzetesinde 
yer alan habere göre Olguner "aldıiı talimat gereğince" bu dinamitlen Buty· 
da "bazı yerlere" atmaya hazırlanıyormuş. 

Olguner'i tanıyanlar, Olguner'in niteliiini bilirler. Türkiye Işçi Partisi'ni 
tanıyanlar, bu partinin gençlik kolu olmadıjını da bilirler. Ama Türkiye'de en 
çok kullanılan provokatörler, bu nitelikte olanlar. Yanı "kör kör parmilım 
gözUne" mantığı ile kullanılan provokatörler. Bir başbakanın "hepimizi Siblr
ya'ya sUreceklerdi" diyebildiii bir uıkede, bu kadar ilkel yöntemlerle bu kadar 
ilkel provokatörlerin kullanılmasına şaşmamalı. Bir de şu: goşizm gibi ilkel bir 
akıma, böyle ilkel provokatörler de gerekiyor. 
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DEVLET KIMDEN 
• • 

ALıR KIME VERIR 
CHP HATAY MILLETVEKILI MEHMET SÖNMEZ, IKI YIL ÖN
CE MALIYE BAKANlıCı'NA SÖZLü BIR SORU YÖNELTTı' 
SORUYA 21 AYlıK MALIYE BAKANlYILMAZ ERGENEKON 
ÖNCEKI HAFTA CEVAP VERDı' SÖNMEZ'IN SORULARı' 
DEVLETIN BUGONE KADAR TAHSIL EDEMEDICI ALACAK
LARINA ILIŞKINDI. ERGENEKON'UN CEVABı, DAR GELIR
LILERDEN VERGI AlıRKEN KESKIN OLAN KılıCıN, BUR
JUVAZI KARŞıSıNDA KÖRELDlCINI ORTAYA KOYUYOR. 
BURJUVAZININ, DEVLETE OLAN ÖDENMEMIŞ 
MILYARLARı BULUYOR. 

ERGENEKON, BURJUVALARlN BORCU ONEMLI DEGIL 

DEVLET KIMDEN AlıR, 
KIME VERIR 

Tekerleme şöyle: "Devlet, ne alaca
Rını bırakır, ne de vereceRini.." Güzel 
deRil mi ? GüzelliRi, devlet kavramının 
doRru anlaşılmasından ileri geliyor. Sı
nını toplumlarda egemen sınınarın çı
karlarının gözetilmesi ve korunması çer· 
çe .... esinde düzenlenen devlet örgütü, ger
çekten ne alacaRını bırakll', ne de vere
ceRini. 

Yalnız, kimden alacaRı ve kime ve
receRi konusunda açıklık gerekli. Açık
lık, geçtiRimiz haftanın Çarşamba günü, 
sınırlı olarak da olsa Yılmaz Ergene
kon'dan geldi: 

"1976 yılı EylUl sonu itibanyla, 
devletin vergi alacaRı 19 milyar 567 mil· 
yon lira ... " imiş. 

DEVLET BURJUVAZIDEN 
ALMAZ 

Odalar BiriiRi eski "katibi umumi" 
si, milliyetçi "valani hizmet özürlüsü" 
cephenin Maliye Bakanı Ergenekon, 
CHP Hatay milletvekili Mehmet Sönmez 
in, devletin vergi alacaklarına ilişkin söz
lü soru önergesine verdiRi yanıtla geti
riyor açıklı�ı. Sönmez'in önergesi dört 
sorudan oluşuyordu: 

"Hazinenin bugüne kadar ödenme
miş vergi alacakları nelerdir?" 

"Bunlar hangi Uir vergilerdir?" 
"ödenmeme nedeni nedir? öden

mesi için ne gibi işlemler yapılmıştır?" 
"ödemeyenler arasında yabancı uy· 

ruklu kişiler var mıdır?" 
Masanın üzerine 21 ay önce konu-
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lan bu sorulan Ergenekon, ancak yanıt
lıyor. Ama nedense ilk iki soruyu yanıt
lamakla yetindi. Uçüncü ve dördüncü 
sorular, çetrefilliolduklarından olacak, 
ıska geçildi. önemli deRi!. Yanıtlanan 
kadarıyla bile, devletin alacaklan ve ve
recekleri konusuna ışık tutuyor. 

Türlü çeşit kalem defter oyunlan 
ile devletin has evladı sermaye sını(ı, 
zaten ödemesi gereken vergi tutannı dü
şürüyor. Ama anlaşılan o da yetmiyor. 
ödemeyi kabullendi�i vergilerin de 10 
milyar lirayı aşan bir bölümünü ödemi
yor. Sermaye erbabına ek, burjuvazinin 
diRer aynnlılarıy.la, kendi "devlet" inin 
resmi belgelerinden bu toplam yaklaşık 
20 milyar lira olarak yansıyor. 

Buraya kadan dört sorudan ilkini 
ilJilendiren bilgi. Yanıtlanan ikinci so
ruya, ödenmemiş vergilerin türlerine gö
re dökümüne geçmeden önce, belirtil
mesi gereken bir konu var. 

BURJUVAZIYE 
VERILENLERDEN YALNıZCA 

BIRI 

Sermaye sını(ı, ödemeyi kabul
lendiRi vergileri niçin ve nasıl ödemez? 
Çok açık: kolaylıkla. ödemeyi kabul 
eder de, yalnızca ödeyemeyece�ini be
lirtir. Ödemeyi kabul ettiRi sürece ce
zalandırılamaı. Yerine, devletle pazarlı
Ra oturur. "Şu kadar vergiyi, şu kadar 
zaman sonra belirli bir faizle ödeyeyim" 
Beş aşaRı, beş yukan, anlaşırlar. Zamanı 
gelince, yeniden. Ne kadar süreyle er
telendiRi, önemli deRi!. önemli olan, er
teleme süresince bedavadan (deRiise bile 
çok düşük bir nyatla) işletebileccgi bir 

sermayeye ,.kavuşması. Bu toplam bugün 
20 milyara yaklaşıyor. Kısa devreli, 90 
günlük kredilere bu süre için %8 faiz 
alındıRı biliniyor. Bu, bir yılda açıktan 
6 milyar lira demektir. MevzuaLa uygun. 
Devletin "kime verdiRi" de orLada. 

Gelelim ikinci sorunun yanıtına: 
Cephenin Maliye Bakanı, devletin ala· 
caklannı vergi türlerine göre şöyle dö
kümlüyor: 

Gelir vergisi: 7 milyar 874 milyon 
TL. 

Kurumlar vergisi : 3 milyar 583 mil
yon TL. 

Gaynmenkul kıymet artış vergisi: 
120 milyon TL. 

Mali denge vergisi : 614 milyon TL. 
Emlak vergisi : 501 milyon TL. 
Motorlu kara taşıtlan vergisi: 356 

milyon TL. 
Veraset ve intikal vergisi: 923 mil· 

yon TL. 
Dahilde alınan lstihsal vergisi: 4 mil

yar 605 milyon TL. 
Akaryaklllan alınan aahildeki 1stih-

sal vergisi: 100 milyon TL. 
Şeker istihlak vergisi: 74 milyon TL 
Taşıt alım vergisi: 23 milyon TL. 
Emlak alım vergisi: 230 milyon TL. 
Banka ve sigorta muameleleri vergi-

si: 62 milyon TL. 
Nakliyat vergisi: 86 milyon TL. 
PTT hizmeUeri vergisi: 55 milyon 

Bina inşaat vergisi: 6 milyon TL. 
Damga vergisi : 60 milyon TL. 
Dış seyahat harcamaları vergisi : 12 

milyon TL.-
Toplam: 19 milyar 567 milyon TL. 

DAHA ÖNCEDEN BIRIKENLER 
VE 1 976 

Bugüne kadar devlete olan borcu
nu vermemiş, S'a da erteleyebiimiş bir 
tek işçi ya da memur yok. Tahsildann, 
jandarmanın ne anlama geldiRini yok
sul köylüler biliyor. Yani devletin, ala
caRı konusunda kimin ensesinde boza 
pişireceRi, biliniyor. 

Listeye yakından ve ek bilgiler ıŞı· 
Rında bakılınca daha başka sonuçlar da 
ortaya çıkıyor. ömeRin, devletin gelir 
vergisi aıaca�ından 1976 yılı Eylül sonu
na kadar birikeni 7 milyar 874 milyon 
lira. Bu toplamın içinde bir kaç yıl ön
cesine kadar uzanan borçlar var. Var 
ama 1976 yılı bütçesinde öngörülen top
lam gelir vergisi geliri de yuvarlak he· 

sap 43 milyar 200 milyon lira. Gelir ver· 
gisinin içinde, vergisini ücret ya da maa· 
şını alırken ödeyenıerin, yani emekçile
rin payı üçte iki. Dieer bir deyişle 1976 
yılında emekçilerden yaklaşık 29·30 
mılyar lira burjuvazinin gelir vergisi "yü
kü", 1976 yılı Eylül sonuna kadar öden
memiş gelir vergisinin tümü de bu sınıfın 
Bugüne kadar biriktirdikleri ödenmemiş 
vergi, 1976 yılında ödenmesi öngörulel\ 
verginin yansını aşıyor. 

Daha ilginçleri de var. Kurumlar 
vergisinin 1976 bütçe öngörüsü 7 mil· 
yar 200 milyon lira. Listeden gördüeU
müz, bu vergiden de bu toplamın yansı
na yakınının birikmiş olması. Emlak ver· 
gisi geliri, 1976 yılı için 60Qmilyonlira 
olarak öngörülmüş. ödenmemiş emlak 
vergisi 500 milyon lira. Bunun anlamı, 
bu zal:ı muhıeremJerin 1976 yılında he
men hiç emlak vergisi ödememiş olma
lanyla özdeş. 

Örnekleri sonuçlandmnadan liste
deki yüksek rakamlardan birine; veraset 
ve intikal vergisine de bakalım: 1 
milyara yaklaşıyor. Gene 1976 bütçe
sinde bu vergi geliri 520 milyon lira ola
rak öngöri.ilmüş. Ne kadar hoşgöri.ilü bir 
bakışla yaklaşırsak yaklaşalım, buradan 
çıkan sonuç önceden peşinen kabulle
nilmiş. Birikmiş borç 1 milyar liraya 
yakJaşacak ve devlet olarak 1976 yılın
da topu topu, yeni eklenenler bir yana, 
bunun yansı kadar bir vergi geliri hesap
lanacak. DiRer yandan asgari ücret alan 
emekçilerden vergi kesme için her ay 
bunlar sürüm sürüm süründüri.ilecek. 

YANıTLARı BEKLENMEYEN 
SORULAR 

Bütün bunlar zalen biliniyor da, 
Maliye Bakanı'nın aRzından böyle açık 
bir' biçimde döküıÜnce "iş bu kadar çık· 
tı mı şira�esinden" diye düşündürüyor. 
Aynı etki albnda olsa gerekir, CHP Ha
tay Milletvekili Mehmet Sönmez, Erp
nekon'a verdit' yeni bir soru öne. 
sinde, yanıtlanmayan sorulanoa et ol. 
rak şunları soruyor: 

"E�er devlet sosyal devletse. elini 
dar gelirliıerin cebinden çekmesi eetek· 
mez mi?" 

"Sermaye sınıfının kişileri ve devle
ti soyarak yaptıRı hırsızlıkJan önlemek 
gerekmez mi?" 

"Yoksa öyle bir devlet yalnız zen· 
ginlerin devleti anlamına gelmez mi?" 

Anlaşılan, Sönmez arbk sorulann. 
yanıt da beklemiyor. 

REKLAM : 
Geçtilimiz yıl, her yıl oldulu gibi enerjimiz yine yete,.,izdi. Tiim y ... rtta 

enerji kısıtlaması uygulanıyord .... Koskoca Bakanlar "her aile bir ampul dGha 
az yakarıo sorun çözülür" diye demeçler veriyordu. Hani bektaşinin ya say
masını bilmiyorsun, ya da hiç sapa yememişin demesi gibi, bizim bakanlar dG 
ülkemizde tek ampul altında tüm gereksinmelerini karşılayan luıtta etektri. 
denilen medeniyetfe hiç tanışmamış niceleri oldul ... ndan hobe,.,iz görünü' 
yordu. Işte o günlerde neUllsa ticari kurluluşlarm do fazla aydınlatmakırnı lu
sılfamaları emri verilmişti. Ancak koskoca hükümet. bir giyim tdeliM söz ge
çirememişti. Başkentin göbellinde, hem de bakanlıkların karşısında adam 
ışıklarını şıkır şıkır yakıyordu. Ve bu sorun bir olay haline dönüştü. Amaca 
erişiidi, ışık yakmakla yapılacak reklamdon kat kat (azlO$lnı yetkili büyükl.r 
ile yetkisiz ve tarafsu b06m yaptı. Hem de bu şirketi yererek! 

Reklam böyle birşey. Mutlaka överek yapılmıyor, bazen tam te,.,i de 
olanaklı. Zaman zaman do reklamın devrimcisi oluyor. hem de .ürmanşet. (j. 
nemli olon duygu/arı gıdık/amak. Omellin deprem olur. leş kargaları hazır 
bekler/er. Yıl:ılan evlerin yerine yenilerini yapacak başbakan meslektaşıarı. 
Yardım yapıyorum diyerek vergi dilimini düşürecek olan mümtaz zenginleri
miz. Gazetelerinin satışlarını arttırmak için yen; bir olanak bulan Hürriyet. 
Tercüman, Milfiyet us. Bunlar önemsiz delil; ancak bir de devrimci reklam var 
dem iştik. hem de sürmanşet. 

. 

Türkiye 'de "namus'u " basın diye nitelenebilmek zor. Herkese n06ip ol
muyor. Bunların nadir örneklerinden biri de Vatan Gazetesi. Dolru ,öyledik
lerine sosyalistler daima sahip çıktı, yanında oldu. Yanlışlan da en sert şekil
de eleştiriidi. Ozellikle .ermayedarhk ilc gazeteci/ilin birbirine karıştırıimcu. 
üzerinde duruldu. Sert tepki gösterildi Vatan sahipleri tarafından Ancak tep
kilerin yersizUli a"laşlldl. Deprem konu.unda Iıtanbul'da bazı demokratik 
kuruluşların açmış oldulu kampanya ile ilgili bir yazı ve fotolro( çıktı Vatan ' 
da. Vatan Gazetesini" de kampanyaya katıldılını, kerlXln yola çıkarken öl
renmiş olduk. Fotolra(la TIR cinsi bir kamyon üzerinde depreme yardım ya-

ERGENEKON, BURJUVALARlN BURJUVALARlN BURJUV BORCU ONEMLI DEGIL 

KIMDEN AlıR, 
VERIR 

"Devlet, ne alaca
vereceRini.." Güzel 

devlet kavramının 
anlaşılmasından ileri geliyor. Sı

toplumlarda egemen sınınarın çı
ve korunması çer· 
devlet örgütü, ger

bırakll', ne de vere

alacaRı ve kime ve
konusunda açıklık gerekli. gerekli. ger Açık

haftanın Çarşamba günü, 
olsa Yılmaz Ergene

EylUl sonu itibanyla, 
19 milyar 567 mil· 

BURJUVAZIDEN 
ALMAZ 

eski "katibi umumi" 
hizmet özürlüsü" 

Bakanı Ergenekon, 
milletvekili Mehmet Sönmez 

alacaklarına ilişkin söz
verdiRi yanıtla geti

açıklı�ı. Sönmez'in önergesi dört 

bugüne kadar ödenme
nelerdir?" 

vergilerdir?" 
nedeni nedir? öden

lan bu sorulan Ergenekon, ancak yanıt
lıyor. Ama nedense ilk iki soruyu yanıt
lamakla yetindi. Uçüncü ve dördüncü 
sorular, çetrefilliolduklarından olacak, 
ıska geçildi. önemli deRi!. Yanıtlanan 
kadarıyla bile, devletin alacaklan ve ve
recekleri konusuna ışık tutuyor. 

Türlü çeşit kalem defter oyunlan 
ile devletin has evladı sermaye sını(ı, 
zaten ödemesi gereken vergi tutannı dü
şürüyor. Ama anlaşılan o da yetmiyor. 
ödemeyi kabullendi�i vergilerin de 10 
milyar lirayı aşan bir bölümünü ödemi
yor. Sermaye erbabına ek, burjuvazinin 
diRer aynnlılarıy.la, kendi "devlet" i" inin 
resmi belgelerinden bu toplam yaklaşık 
20 milyar lira olarak yansıyor. 

Buraya kadan dört sorudan ilkini 
ilJilendiren bilgi. Yanıtlanan ikinci so
ruya, ödenmemiş vergilerin türlerine gö
re dökümüne geçmeden önce, belirtil
mesi gereken bir konu var. 

BURJUVAZIYE 
VERILENLERDEN YALNıZCA 

BIRI 

Sermaye sını(ı, ödemeyi kabul
lendiRi vergileri vergileri vergiler niçin ve nasıl ödemez? 
Çok açık: kolaylıkla. ödemeyi kabul 
eder de, yalnızca ödeyemeyece�ini be
lirtir. Ödemeyi kabul ettiRi sürece ce
zalandırılamaı. Yerine, devletle pazarlı
Ra oturur. "Şu kadar vergiyi, vergiyi, ver şu kadar 
zaman sonra belirli bir faizle ödeyeyim" 
Beş aşaRı, beş yukan, anlaşırlar. Zamanı 

PTT hizmeUeri vergisi: 55 milyon 

Bina inşaat vergisi: vergisi: verg 6 milyon TL. 
Damga vergisi : 60 milyon TL. 
Dış seyahat harcamaları vergisi : 12 

milyon TL.-
Toplam: 19 milyar 567 milyon TL. 

DAHA ÖNCEDEN BIRIKENLER 
VE 1 976 

Bugüne kadar devlete olan borcu
nu vermemiş, S'a da erteleyebiimiş bir 
tek işçi ya da memur yok. Tahsildann, 
jandarmanın ne anlama geldiRini yok
sul köylüler biliyor. Yani devletin, ala
caRı konusunda kimin ensesinde boza 
pişireceRi, biliniyor. 

Listeye yakından ve ek bilgiler ıŞı· 
Rında bakılınca daha başka sonuçlar da 
ortaya çıkıyor. ömeRin, devletin gelir 
vergisi aıaca�ından 1976 yılı Eylül sonu
na kadar birikeni 7 milyar 874 milyon 
lira. Bu toplamın içinde bir kaç yıl ön
cesine kadar uzanan borçlar var. Var 
ama 1976 yılı bütçesinde öngörülen top
lam gelir vergisi geliri de yuvarlak he· 

da topu topu, 
bunun yansı 
lanacak. DiRer 
emekçilerden 
bunlar sürüm 

YANıTLARı 

Bütün 
Maliye Bakanı'nın 
bir' biçimde 
tı mı şira�es
Aynı etki 
tay Milletvekili 
nekon'a verdit' 
sinde, yanıtlanmayan sorulanoa 
rak şunları 

"E�er 
dar gelirliıerin 
mez mi?" 

"Sermaye 
ti soyarak 
gerekmez mi?" 

"Yoksa 
ginlerin devleti 

Anlaşılan, 
yanıt da beklemiyor. 

Geçtilimiz yıl, her yıl oldulu gibi enerjimiz enerjimiz ener
enerji kısıtlaması uygulanıyord .... Koskoca Bakanlar 
az yakarıo sorun çözülür" diye demeçler veriyordu. 
masını bilmiyorsun, ya da hiç sapa yememişin demesi 
ülkemizde tek ampul altında tüm gereksinmelerini 
denilen medeniyetfe hiç tanışmamış niceleri oldul 
yordu. Işte o günlerde neUllsa ticari kurluluşlarm 
sılfamaları emri verilmişti. Ancak koskoca hükümet. 
çirememişti. Başkentin göbellinde, hem de bakanlıkların 
ışıklarını şıkır şıkır yakıyordu. Ve bu sorun bir 
erişiidi, ışık yakmakla yapılacak reklamdon kat kat 
ile yetkisiz ve tarafsu b06m yaptı. Hem de bu şirketi 

Reklam böyle birşey. Mutlaka överek yapılmıyor, 
olanaklı. Zaman zaman do reklamın devrimcisi oluyor. 
nemli olon duygu/arı gıdık/amak. Omellin deprem olur. leş 
bekler/er. Yıl:ılan evlerin yerine yenilerini yapacak 
Yardım yapıyorum diyerek vergi dilimini düşür
miz. Gazetelerinin satışlarını arttırmak için yen; 
Tercüman, Tercüman, Ter Milfiyet Milfiyet Milfi us. Bunlar önemsiz delil; ancak 
dem iştik. iştik. i hem de sürmanşet. 

. 

Türkiye 'de "namus'u " basın diye nitelenebilmek 
muyor. Bunların nadir örneklerinden biri de Vatan 
lerine sosyalistler daima sahip çıktı, yanında oldu. 
de eleştiriidi. Ozellikle .ermayedarhk ilc gazeteci/ilin 
üzerinde duruldu. Sert tepki gösterildi Vatan sahipleri 
kilerin yersizUli a"laşlldl. Deprem konu.unda 



GÜNEY'DE MHP-MSP 
Bugün Güney Doeu'da bilinen bir 

gerçek var: İskenderun Demir Çelik'te 
işçi olabilmenin yoluMSP ve MHP' 
ye üye olmaktan geçer. 

Her yıl işçi alımında belirli kon
tenjanlar saptannuş. Bu yıl işçi alı· 
mı, bugünlerde bile 1977 kontenjanı
nı doldurmuş durumda. Fırsat bu ya,bu 
dönemde ne kadar işçi alırlarsa işçiler 
"kendilerinden" olacak. Ancak ne her 
MSP'ye üye olup giren işçi MSP'Ij , ne 
de MHP'ye giren gerçekten MHP'li. 

MSP ve MHP'ye üye olmak yetmi· 
yor tabi. ışte kalabilmek için bu örgütle
re veya yan kuruluşlanna devam etmeye 
de zorlanıyorlar. çelik .İş 'te faşist eei· 
tim, sürekli. Egitim izinleri aldınlarak iş
çiler burada faşistleştirilmeye çalışılı
yor. 

İşçilerin Çoeu köy kökenli. Yakın 
bölgelerin nahiye ve -bucaklannda hafta 
tatilierini geçiriyorlar. Bu işçiler, başka 
bir zorlanmaya da tabi; bu da kendi böl
gelerinde faşist örgütler kurmak. 

Ama hesaplan istedikleri gibi olmu· 
yor ve "kıyamet" burada kopuyor. ış. 
ten atmalar, baskı, dövme, yaralarna o
laylan hiç durmuyor. 

Baskı ve terör işçileri birlife doe-ru 

götürdü. GÖUirüyor. 
Geçtiglmiz günlerde sendike delege 

seçimleri vardı. MHP yanlısı güçlerin.se
çimleri tek başına kazanma şansı yoktu. 
CHP yanlısı güçlerin kazanacaRına mu· 
hakkak nazanyla bakılıyordu. MSP ve 
AP yanlısı gUçler CHP yanlısı güçleri 
destekler görünüp MHP .liler karşısında 
birleşiyor görünümü aldılar. Oyun açık 
olmakla birlikte "sosyal demokratlann" 
sol pembe gözlükleri görmedi. MSP ve 
AP yanlısı güçlerin desteRi ile nasılsa de· 
legelikleri alıyorlardı. Sonuca muhakkak 
nazanyla bakıyorlardı. Nasılsa alıyoruz 

rabatlıRı, uykuyu arbrdı . 
Seçimlere uyku mahmurıugu ile gi

rildLSeçimlerde CHP yanlısı kesim MSP 
ve AP'nin ihanetine uRradı. Seçim kay· 
bedilmişti. Çelik.ış'te i üslenem faşist 
komandolar delegelikleri elde tuttular. 
Uykudan zarar gören yine ilerici sosya· 
list işçiler olacak. Faşist terör bir süre 
daha sürecek. Ancak, her geçen gün işçi· 
lerin ileri biriiRi artacak. Yenilgi geçici· 
dir. Çok uzun deRii, işçilerin ileri birligi 
faşist çemberi kırma noktasına yak.la
şacak. Her geçen gün oynanan oyunlar 
baskılar işçileri daha çok uyarmakta, 
sosyalist işçilerin saygınlıe-ı artmaktadır. 

BURJUV AZİNİN AHLAKI 
zıyor. N e  uar bunda diyeceksin iz? Ancak b u  fotolraf u e  yazı sürmanşet. yani 
başlığın da iUtünde ue öndeki TIR 'ın arkasında bir TIR daha duruyor. Ustaca 
yerleştirilip fotoğrafa alınmış. Belli ki filoya ail, üzerinde "Esin nafiliyat" ya· 
zlyor.Reklamın böylesine de pe •. 

Adında reklamların incelili şirhtin Çapına göre biiyiiyor. IBM şirketini 
bilmemek olanak dışı. O kadar ki. bir çok kişi bazı elektronik araçların adı 
zannetmekte bu markayı. Bir film oynadı Türkiye 'de geçtiğimiz yıllarda, adı 
2001 Uzay Yolu Macerwı. Filmde Souyet ue Amerikan uzay adamlarının uza· 
ya Pan American şirketiyle gitmeleri, kaba bir reklam. Bunun dışında bir bil· 
gisayar uar, olalaniistii. Markosı HAL 9000. Bu markada herhangi bir şey üre· 
titmiyor dünyada. Yalnızca Amerikan Oniuersitelerinde yapılabileceli uarsayı
lan, kendini programlayan bir bifgilayarın . markos. · HAL. Yani yeryüzünde ol
mayan ideal bir araç. Film oynadıktan bir süre sonra kulaktan ku/ala bir aç.k·' 
lama yayılıyor. Nereden kaynakland.ıı pek belli delil. O da şu: Şayet IBM 
harflerinden alfabetik olarak bir önceki hurfler yanyana getirilirte HAL elde 
ediliyor. Ne dersiniz. bir raılant. ltI.t 

Ve teleuizyondan, yani küçiik ue büyük (i) çocuklardan bahsetmemek 
olanaklı mıt Gecekondu.undan, en lüks semtine çoc�kların alzında tekerle· 
me/er. Okuma yazma bilmeyenlerde bile dolan gazete seug;'i. In8<lnlllı, fazile· 
ti, ahlakı, maneuiyatı dillerinden düşürmeyenler. nerede.iniz? Ekranlarda, ya· 
lan .öyleniyor, insanlar ;,rafa siirükleniyor, "milli duygularımızın " yerini aşa· 
ğılık kompleks/cri alıyor. !ruanlar alamayacaklım şeyleri, hiç de iht;yaçlar, 01-
mad.,. halde almaya; bütçesini aşan maıraflaro zorlanıyor. Yani hırsızlıla, 
rüşuet almaya zorlanıyor işçiler, memullar.' Gencecik kızlar O uydurulmuş ya
lan dünyalar için fuhıışa teşuik ediliyor. Kumar oynamak köriikleniyor, yık,n
t,ya uRrayan imanlar içkide arıyorlar te.elliyi. Namu"uzlulun teşvikçiler; Çı' 
kın o .aklandılına, tekellerin görhmli binaları arkeuından; bir toplumu n08ll 
dejenere etmeye çal14t.'ınıza bir bakın. Ama yarattılınız bataklıklo birlikte 
kendinizin de bir gün ç(Jkiip gidecelinizi unutmayın. 

_KUŞATMASıNA 
KARŞI 

HATEKS IPLIK FABRIKASı 
VE CHP'LI IŞVERENI 

Hateks Hatay'ın Antakya tı merke· 
zine 25 km mesarede yeni bir iş yeri. O· 
retime geçeli 4-5 ay oldu. Şimdilik 500' 
ün üzerinde işçi çalıştınhyor. Işçilerin 
çol!:u kadın. 

Işverenin CHP'Ii oldul!:u söyleni· 
yor. Ama işveren CHP liIeştirilmiş bir 
Disk'in işyerine girmesinden bile korku· 
yor. ışyeri üretime geçmeden sarı sendi· 
ka Teksif işverence iş yerine sokuldu. 

Işyerine girmek de ücrete tabi. Işçi 
bulan aracılar var. Işe girmek bu aracı!a
ra ilk maaşlanndan işçilerin 300-500 Li· 
ra vermelerine baRlı. Aracılar isterlerse 
ikinci ay yine vermek gerekli. Yoksa iş 
akdinize 50n verebiliyorlar. tşveren de 
durumdan memnun ; 120 günü doldur· 
madan iş akdi feshedip duruyor. Işçi 
bol olunca iş yerinde durum bir başka. 
3-4 kişinin çalışması gereken makinalara 
1 işçi konuyor. tşçiler koşarcasına ça
lıştınhyorlar. Yemek molası 10:15 daki· 
kayı geçmiyor. Tuvalete gitmek bir defa 
normal, iki dera gidenler usta ve ustaba· 
şılannca azarlanıyor. 

Işçilerin bayram ikrami:veleri 1000 
Lira. Son günlere kadar 500 Lira verile
cefi söylentisi dolaştı. Verilen 150 Lira. 
ışçilere yapılan propaganda şöyle : "ış
yerimiz yeni. Size ikramiye verirsek inas 
ederiz" kiralık adamlan ise : "Siz iOas 
edecekseniz bir ayhRımızdan size vere
lim .. diye propıgandı yıpıyorlar. San 
sendika Teksirin teırWlcili de ayna pro
pagandının yürüWcüsü. 

Işçilerin çoRu 25·50 km hıtta daha 
uzaktaki yerlerden geliyor. Servis araba· 
lan işletmece kiralanmış. Ancak her iş
çiden servfs parası kesiliyor. Işçiler top· 
lanarak işverene gidiyorlar. "Bize servis 
arabası verilmedi, kendi paramızia servis 
tuttuk. Aynca 300 Lira servis parası ve
riyoruz. Servis vermedieiniz halde servis 
parası kesiyorsunuz" diyorlar. ışverenin 
cevabı açık:" tsterseniz çalışın, isterseniz 
çıkın" oluyor. Işçiler sürekli atılıyor, 
gerekçe de "iyi çalışmıyorsunuz" olu 
yor. 

İşyerinde bir bayan çalışıyor. Ha
mile oldu�u işverence anlaşılıyor. "Bu 
çocuRu büyütürsen işine son veririm . .  
diyor. ışten atılma korkusuyla aynı gün 
ameliyat olan kadın vardiyc.>ine yetişi· 
yor, hasta haliyle çalıştınlıyor. 

CHP'Ii işverenin marifetlerinden bir 
bölümü , bunlar. 

ANTAKYA BEDIRGE ORMAN 
ıŞÇILERININ SORUNU BIR 

BAŞKA 

Onnan işçilerine bu yıl odun veril· 
medi. Orman BakanLı�1 işletme yasasına 
göre işçilere odun.veriliyor.� Ancak yine 
de belirli bir fiatla. Mevsimlik işçiler bu 
haktan yoksun. Bu yıl daimi işçilere de 
yasalar çienenerek verilmiyor. 

San sendika Tanm·lş Şube Ba�kanı 
odunu aldı. Işçilerin alması ise sorun de· 
�il. 

Toplu sözleşme hükümleri açık ol
makla birlikte Bedirge Orman Müdürü 
daimi işçileri kendinden menkul yoru· 
mu ile mevsimlik işçi göstermeye ÇalıŞı' 
yor. 

Orman yangınıanna gece gündüz 
koşturan, orman tohumlannı eken, bü· 
yüten, yaemurlarda 50 santimi aşan 
çamurlar içitıde fidan söken işçiler ya· 
kacak odundan, paratı olmasına rlArnen 
mahrum ediliyorlar. Tek menfuUeri bi· 
raz ucuz oluşu. Bu da işçiye çok görülü· 
yor. Odun sadece kendilerinin deRi! ço
luk çocuRunun yıkacak ihtiyaçlan 01· 
�u halde ... 

Ancak işçiler boş dunnuyor. Yasal 
haklan olan odunu alacaklan san sendi
ka ve onun san şube başkanının çehre
lerini bir kere daha gördiillerini söylü
yorlar. Aynca Bedirge Onnan Müdürii
nün toplu sözleşme hükümlerini hiçe 
saymasına seyirci kalmayacaldannı be
lirtiyorlar. 

öGRETMEN KESIMINDE 
OLUMLU GELIŞMELER 

GeçtilimiZ günlerde Antakya TöB
DER Şube Kongresi ile ıSkenderun 
TöB-DER şube kongresi aynı günde yı· 
pıldı. Hatay, goşistlerin Ankara'dan son· 
ra en yolun olduRu illerden birisi. 

tskenderun kongresinde Mao'cu go· 
şistler yeniidi. Sosyalistler ve demokrat· 
lar kongreyi aldı. 

Antakya TöB-DER 400'. yakın ". 
yeye sahip. Çeşitli k.ılıklardaki goşistler 
tüm a�ırlıkları ile buraya YÜklendiler. 
Sonuçtan ümitli görünüyorlardı. Ancak 
sonuç hiçte bekledikleri gibi olmadı. 
ögrelmenin kurtuluşunu işçi sınıfının 
bilimsel sosyalist mücadelesinde gören 
kesimin aRırlıR'ında sosyal demokratla· 
nn da yer ıldıeı ortak bir liste kazandı. 
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birlife doe-ru sosyalist işçilerin saygınlıe-ı artmaktadır. 

AZİNİN AHLAKI 
z? iz? i Ancak b u  fotolraf u e  yazı sürmanşet. yani 

TIR 'ın arkasında bir TIR daha duruyor. Ustaca 
Belli ki filoya ail, üzerinde "Esin nafiliyat" ya· 
•. 

incelili şirhtin Çapına göre biiyiiyor. IBM şirketini 
kadar ki. bir çok kişi bazı elektronik araçların adı 

film oynadı Türkiye 'de geçtiğimiz yıllarda, adı 
Filmde Souyet ue Amerikan uzay adamlarının uza· 

şirketiyle gitmeleri, kaba bir reklam. Bunun dışında bir bil· 
HAL 9000. Bu markada herhangi bir şey üre· 

Amerikan Oniuersitelerinde yapılabileceli uarsayı
bifgilayarın . markos. · HAL. Yani yeryüzünde ol

oynadıktan bir süre sonra kulaktan ku/ala bir aç.k·' 
kaynakland.ıı pek belli delil. O da şu: Şayet IBM 

bir önceki hurfler yanyana getirilirte HAL elde 
ltI.t 

küçiik ue büyük (i) çocuklardan bahsetmemek 
Gecekondu.undan, en lüks semtine çoc�

çocukl
�

çocukl
kların alzında tekerle· 

bilmeyenlerde bile dolan gazete seug;'i. In8<lnlllı, fazile· 
dillerinden düşürmeyenler. nerede.iniz? Ekranlarda, ya· 

siirükleniyor, siirükleniyor, siir "milli duygularımızın " yerini aşa· 
alıyor. !ruanlar alamayacaklım şeyleri, hiç de iht;yaçlar, 01-

bütçesini aşan maıraflaro zorlanıyor. Yani hırsızlıla, 
işçiler, memullar.' Gencecik kızlar O uydurulmuş ya

ediliyor. Kumar oynamak köriikleniyor, yık,n
arıyorlar te.elliyi. Namu"uzlulun teşvikçiler; 

iş edip duruyor. Işçi 
bol olunca iş yerinde durum bir başka. 
3-4 kişinin çalışması gereken makinalara 
1 işçi konuyor. tşçiler koşarcasına ça
lıştınhyorlar. Yemek molası 10:15 daki· 
kayı geçmiyor. Tuvalete gitmek bir defa 
normal, iki dera gidenler usta ve ustaba· 
şılannca azarlanıyor. 

Işçilerin bayram ikrami:veleri 1000 
Lira. Son günlere kadar 500 Lira verile
cefi söylentisi dolaştı. Verilen 150 Lira. 
ışçilere yapılan propaganda şöyle : "ış
yerimiz yeni. Size ikramiye verirsek inas 
ederiz" kiralık adamlan ise : "Siz iOas 
edecekseniz bir ayhRımızdan size vere
lim .. diye propıgandı yıpıyorlar. San 
sendika Teksirin teırWlcili de ayna pro
pagandının yürüWcüsü. 

Işçilerin çoRu 25·50 km hıtta daha 
uzaktaki yerlerden geliyor. Servis araba· 
lan işletmece kiralanmış. Ancak her iş
çiden servfs parası kesiliyor. Işçiler top· 
lanarak işverene gidiyorlar. "Bize servis 
arabası verilmedi, kendi paramızia servis 
tuttuk. Aynca 300 Lira servis parası ve
riyoruz. Servis vermedieiniz halde servis servis servi
parası kesiyorsunuz" diyorlar. ışverenin 
cevabı açık:" tsterseniz çalışın, isterseniz 
çıkın" oluyor. Işçiler sürekli atılıyor, 
gerekçe de "iyi çalışmıyorsunuz" olu 
yor. 

İşyerinde bir bayan çalışıyor. Ha
mile oldu�u işverence anlaşılıyor. "Bu 
çocuRu büyütürsen işine son veririm . .  
diyor. ışten atılma korkusuyla aynı gün 
ameliyat olan kadın vardiyc.>ine yetişi· 
yor, hasta haliyle çalıştınlıyor. 

CHP'Ii işverenin marifetlerinden bir 
bölümü , bunlar. 

çamurlar içitıde fidan 
kacak odundan, paratı 
mahrum ediliyorlar. 
raz ucuz oluşu. Bu 
yor. Odun sadece kendilerinin 
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�u halde ... 
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haklan olan odunu alacaklan 
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lerini bir kere daha 
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tüm a�ırlıkları ile 
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sonuç hiçte bekledikler
ögrelmenin kurtuluşunu 
bilimsel sosyalist mücadelesinde 
kesimin aRırlıR'ında 
nn da yer ıldıeı ortak 



DONYADA YOROYOS 

Fransa'da "Parisien Libere" gazete
sinin matbwannda iki yıla aşkın süre
dir 1383 işçinin sürdürdüRü direnişin 
jandarma birlikleri tarafından zırhlı 
araçlar kullanllarak "k&ldınlması", MC 
organı TRT tararından, direnişçi işçile
rin "komünistlerin yönetimindeki CGT 
sendikasına balh" oldukları belirtilerek 
açıklandı. Demokrasisine öykünülen 
Fransız burjuvazisinin bu "ilerici" eyle· 
mi, günlük basına.a yankllanmadı. 

ıki ytl önce 900 bin tirajıyla Fran· 
sa'nın en büyük "sansasyone1"lerinden 
olan· Parisien Libere'ninpatronu Fransa 
Bab·ı ili'sinin en büyük p,tronlanndan, 
Başkan Giscard'ın av arkadaşlanndan 
Monsieur Amaury. Amaury'nin iki işye
rinde çalışan i,çilerin dörtte üçünün 

işine 1975 Mart'ında ıon verildi. Gerek' 
çe olarak, yeni basım tekniklerinin bu 
i,çileri gereksiz haJe... getirdilti öne sürül
di.i. CGT'ye baalı Matbaa ışçileri Sendi· 
kası üyesi işçilerin grevi zaman geçme
den başladı. lşQiler yeni basım teknik· 
lerine kar,ı çıkmadılar. Yeni teknikle' 
re göre iş kurslarının oluşturulması için 
somut önerilerde bulundular. DiRer işçi' 
ler için iş garantisi talep ettiler. Amaury 
Giscaıd işbirıtli ise, sorunun daha da 
büyümesini bütün araçlarla teşvik etti. 
Bu ittifakın temel amaçı, basın i4ko· 
lunda CGT'nin temsil ettilti sınır sendi· 
kacııagının geriletilmesi, sendikal birliain 
parçalanmu.ydl. Ancak tüm Fransa işçi 
sınıfının katıldıltı dayanışma grevleriyle 
bu· oyun geriletildi. 1975 Mayas'ında, 

CARILLO. MADRIDTEKI AÇIK BASıN TOPLANTıSıNDA 
ŞUBATTAN BERI ISPANYA' DA BULUNDUCUNU AÇıKLADı 

İspanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Santiago Carillo geçUgimiz haf· 
ta sonu Madrid'de, bazı resmi binalardan yalnlZCa birkaç yüz metre uzaklıkta 
eski bir binada eLLi kadar İspanyol ve yabancı gazetecinin kattldıgı bir basın 
toplantısı düzenledI. 

Carillo, basın toplantısında "Ocak ayının iP: iki haftası içinde Komünist 
Partis!'nin meclis ve senato adaylannın ve 15 bin sandık temsilcisinin adlannı 
açıklayacae:ıru bildirdi. 

Halen yasadışı sayılmasına ragmen, tKP Merkez Komitesi üyeleri, Roma'· 
da düzenlenen bir toplanbda açıklanmıştı. Bu basın toplanbsında da Yürüt· 
me Kurulu üyelerinin adlan açıklandı. Oysa Luis Lucio Lobato, Simon Sanc· 
hez Montero ve daha birçok kişiyalnızca parti üyesi olmalanndan dolayı on· 
larca yıl hapis yatmışlardı. 

Carillo basın toplantısında siyasi duruma deeindi: "Komünist parti ve dı· 
eer sol gruplar "parlamento dışı muhalefet" olarak suçlandıeı sürece Içinde 
bulundueumuz bunalımı aşmak giderek zorlaşacakter. Bu tutum, işçi sınırı ve 
ilerici aydınlann kendilerini toplumun dışında hisôederek bu dotrultuda dav. 
ranmalanna yol açabilir. Bu bir tehdit delil, son derece mantıki bir �onuçtur." 

Carillo, Kral Juan Carlos'un tahta Çıkı.ş şekline kıııı olmakla birlikte, 
ekonomik ve sıyasal bunalımı aıımak için bir ulusal birlik hükümeti önennesl 
halinde buna kablabileceklerini de belirtti. Daha sonra da İspanya'nın uluslar· 
arası kuruluşlara üyeliRinin ancak özgür olarak seçilmiş bir parlamento lara. 
fından kararlaştınlabilecegini, özel olarak da bir askeri pakt olan NATO için
bir referandum gerektiRini söyledi. Komünistlerin böyle bir durumda NATO'. 
ya kablmaya karşı çıkacaklannı sözlerine ekledi. 

Carillo, sözlerini, geçtiRimiz Şubat ayından beri upanya'da bulunduRu' 
nu, ancak bu arada birkaç kez yurt dışına çıktıRını ve şu anda sahip oldueu 
tek kimlik belgesinin 100:004 numaralı tKP üyelik kartı oldugunu söyleyerek 
bitirdi. 
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Amaury'nin, gazetesini başka matbaalar· 
da bastırına kararı üzerine iuerlen işgal 
edildi. Bunun ardından, Demiryolları ve 
Kara Nakliyat'ta çalışan yükleme·bo· 
,altma işçileri, başka matbaalarda butı· 
rılan Parisien Libere'yi yükleme ve bo· 
şaltmaıı reddettiler. Paris dışında açılan 
yeni matbaa1arın işçileri de day�ışma 
grevlerine gittiler. Gazete, Chaumont, 
Soteuilleteı, Rouen, Evveux, Fourmies, 
Dieppe kenUerinden de kovuldu. Patro
nun gazeteyi Belçika'da bastırma çaba· 
ları da, bu kez. Belçika işçi sınıfının di· 
renişi ve dayanışmasıyla hüsrana uRratıl· 
d .. 

Bunun üzerine Amaury, 1950'lerde 
ABD yardımıyla kurdunılan ve CIA ta· 
rafından finanse edildilti belgelerI e sap· 
tanan san Force Quvrier rederasyonu· 
nun özel olarak yetişmiş işçileri ile Sa· 
int . Ouen ve Chırtres kentlerinde iki 
matbaa kurdu. Matbaalar elektrikli teL 

örgülerle korunabildi. Içerdeki özel ye· 
tiştirilmiş köpeklerden ve konıyucu mi· 
!islerden başka, kapının dışında Gis' 
card'ın "toplum polis"leri nöbet tutu
yordu. ı,verenin 9 Haziran 1975'de 
"baltımsız" bir Fransız. mahkemesinden 
"işçileri i4yerlerinden boşaltma" karan 
alması üzerine CGT tüm üyelerini müca· 
deleye çaRırdı. Başta Franıız Komünist 
Partisi olmak üzere tüm ilerici örgütler 
bir kez daha Parisien Libere işçilerini 
desteklediklerini açıkladılar. Poliı müda· 

YENI ZAMANLAR: 

"SOSYALIST TOPLUMUN 
BıÇIMLERININ ÇEŞITLIlıCı. 
SOSYALIZMIN CANLILICINI 

KANıTLAR 

Sovyetier Birli�i'nde çeşitii dillerde 
yayımlanan "Yeni Zamanlar" Dergisinin 
46. sayısında yayınlanan "Ekim'in ö· 
lümsiiz Eseri" adlı yazı�, sosyalist top
lum biçimleri üZerinde süngelen tub ... 
maya delinildi. BON Vesnln Imzasıyle 
yayımlanan yazıdan bazı bölümleri su
nuyoruz: 

"Sosyalizm gibi muazzam bir eserin 
tartışmalar do�unnaktan geri kalmaya· 
callı kuşkusuzdur. Bu tarbşmalar doe· 
muştur ve do�ması da tamamen doRal· 
dır." 

"Günümüzde sosyalizm, çeşitlenmiş 
ve çok biçimll bir toplumdur. Sosyalist 
ülkeler sanki tek bir modeli izııyorlarmış 
gibi sosyalizmin taklit edilmesinden, tek 
blçimli olmasından söz edenler yanı1-
maktadıriar. Sosyaliit kuruluş yoluna 
giren her halkın yaşamı, yolun ve öz· 
gündür. Ekonomik yaşamın, kültürel ku· 
ruluşun �e toplumun siyasal örgütlenmt;.
sinin biçimleri sosyalist ü1keL.erde tümüyle 
bIrbirinden fark.lıdır. Bu konuda daha . 
uzun uzun yazdabilir. Ancak sorunun ö
zü şudur: Gerçek, canlı sosyalist toplu· 
mun çoktan varolan biçimlerinin çe�itli
tiRi, herşeyden önce sosyalizmin canlılı
Rını kanıtlar; Ekim 'le birlikte başlayan 
uluslararası tarihsel deneyimin, zamanın 
sınavını başany!a tamamladıtnı kanıt
lar. Dünyanın deRişık bölgelerınde yer a
lan ve farlclı sosyo-ekonomik .,lişme dü
zeylerinde bulunan Üıkelerin pratıli, bu 
tarihsel deneyimi kanıthmışttr. " 

"Edinilen deneyimin Incelenmesi sı· 
rasında, dostlanmızdan da zaman zaman 
bazı eleştirel gözlemler duyabiliyon.ız. 
Bundan do�alı da olMTlaz. Devrlmcl teo
rinin, marksizm·leninizmin kendisi, do

Rası gereRi eleştireldir. Partimiz de kendi 
gerçeklerini, kendi öz deneyini sert. bir 
eleştiri içinde ele almaktadır. Burada 
Lenin'in sözlerini hatıdayabillriz: Dev
rimci deneyimi hayata geçirirken, "bu 
deneyimi basit bir biçimde ö�renmek ya 
da alınan son kararlan yeniden kOliye 
etmekle kendisini sınırlamak yeterli de-

halesi olasıhltına kar,ı, uç tatil (Ünü bo-� 
yunca 20 bini aşkın i,çi inerlerinde nö· 
bete geçti. Pari,'teki tüm matbaa i,çi
leri, gönüllü katkılanyla, g:revci kar
de,lerinin 22 ay boyunca ücretlerinin 
yüzde SO'inİ alabilmelerini uRiadLiar. 
Bö"l'CCe, tutarlı sınır sendikacılılının 
altırlıltında, i,çilerin gerçek dayanı,ma' 
sının örnekteri verildi. 

Paris.ien Libere i4çilerinin ve tüm 
Fransa i,çi sınıfının bu militanca dire
ni,i karşısında, patron·iktidar ikiliıinin 
tek seçeneRi, burjuva demokrasisinin 
deRişmez silahı "şiddet" kaldı. Bizzat 
başbakanın emriyle, bir tatil sabahı, 
jandarma birlikleri zırhlı araçlarla iner· 
lerinin kapılanna dayandllar. Greveilerin 
bir ba.şka yerde toplantıda olmıwndan 
yararlanarak iUali kırdllar. Ancak bu· 
nunla mücadele bitmedi. Jandarma mü· 
dahalesine karşı Fransa'daki bütün ıa· 
zetelerin çıkışı durduruldu. CGT ve 
CFDT genel grev kararı aldı. Müdahale 
günü 100 bini IlIfkın i,çi Pari.I'te büyük 
bir gösteri düzenl�i. ltçi ,ımrının we 
demokratik güçlerin kararlılılı karlılıD' 
da, Amaury . Giıcard ittifakı itçilerle 
görii,meye oturmak zorunda kaldı. l,çi 
sınıfına kar,ı ,eytanla bil. i,birlilindea 
çekinmeyen, i,çilerin mücadelesiDe kar
ŞI aynı yöntemlere b84YUl'aD, böylece 
ülkeyi Nazi çizmelinin alLlGa iten Fran· 
Sız gericiljltine, Pari,'in bir kez daha 
tankJann altına dü,meyeceli hatırlatıldı. 

tUm. Bu deneyimin elettirel tir çözüm
lemesini yapmayı ve denetimden ftÇIr
meyi de bilmek gerekir". SOIYaLiZmin 
gerçek temsilclleri bu leıılııilt ölçüU_ 
göre davnnntu." 

"Bizler. "'"rallst dooeyimiıı eı .. ıııı
gne komünilt y�ımı. bu deneyım· 
den, 'u ya da bu ü1teııln k",ıın.uıi. 
uyan en iyi yöDlerl çılwmat. bU yöDlerl 
pnııtıe ııuıamak .e böyl .... daba _  
o ....... bile. e n  azmdaıı ayııı lIIçIIdıı ı,ı 
IOOUÇIan ııiq- .......,.., ... dOaI7J
min Inceleıımeol. uıızıılde çJIOIIıııIO...ı 
ve kavraıımaoı daıaiı: a&ÜJOrUZ. " 

"Ilqka ülkelerdelıi mücode_ yol
daşlanmlZm, ayru ölçüUerden esini .... 
rek. daba Iyisini yapmaya, ortak _ü
nilt idealierimize dotN daba hızlı _ 
mede b"anIar kazanmaya çel..,..ıan. 
SovyeUer'l sevlndlnnektedlr. Burada da 
yine Lenin 'in esinlendili gÖl'Üf)erden ha
reket ediyoruz. Bir kereıinde LU öytiiyii 
iletiyordu: "En lyi,Polmy.'h komUnIst 
yold"laıdan birine töyle dedim: 'Siz 
bizden daba dee�1t prçetı,,_bI

niz'. Bana 'hayır' dedi, 'mlakinin aym
nı yapacae ... ama daha lyiıiııi'. Bu JlÖıii
şe ve...,.k loosinJikle hiç bır yanıt bu ... 
madım. Polonya 'lı yoldqlanmızm. bi
zimklnden daha iyi bır Sovyet ikııdan 
gerçekle,tlnnek gibi a1çok löııüUü bir 
arzuyu gerçekleştirmekteki özenlerini 
kendilerine bnakrnahylZ." Her Sovyet 
yurttaşı da Lenin'iİı bu tutumunu �. 
1"l""kladır. Ve tekrar adeı .... bizden 
sonra sosyalizmin kunılu,u yoluna p
ıni, ya da gIrocek oıaru.ın. daha iyIaIJıI, 
daha etkilislni, daha tutumlUlUnu, daha 
luzlıSllU yapmalan bizi mutlu kalacaktır. 
Bu aynı zamanda bir el�Uri alacak ola 
da, yapıcı bir eleşUri olacaktır." 

"Sosyalizm üzerindeki. EIıiın doneyı· 
mi üzerindeki tartışma ise, bizce yalnız.. 
ca, sosyalizme ve onun sorunlanna kaJ11 
büyüyen ilgiyi kanıtlamakt.adır. Yüzyılı· 
mız gerçekten de sosyalist devrim yüzyı. 
hdl!; sosyalizme dolru yürürneden Uert. 
menin olanaksız ol<kıtu ytizyıldır. Bu 
tartışmanın daha geniş olmasi, katalanla
nn daha da artm:.sı ve tartışmaclaki da· 
yanak noktaJannın çolalma.sı ölQ.isünde 
hem yeni sosyalist dönüşümler, hem de 
daha önce ·yeni toplumun yaratllmaslOa 
başlamış ülkelerde yeni zarerler kaçınıl
maz olacakbr. " 

bu "ilerici" eyle· 
yankllanmadı. 

bin tirajıyla Fran· 
"sansasyone1"lerinden 

Libere'ninpatronu Fransa 
büyük p,tronlanndan, 

av arkadaşlanndan 
Amaury. Amaury'nin iki işye

i,çilerin dörtte üçünün 

ler için iş garantisi antisi ant talep ettiler. Amaury 
Giscaıd işbirıtli ise, sorunun daha da 
büyümesini bütün araçlarla teşvik etti. 
Bu ittifakın temel amaçı, basın i4ko· 
lunda CGT'nin temsil ettilti sınır sendi· 
kacııagının geriletilmesi, sendikal birliain 
parçalanmu.ydl. Ancak tüm Fransa işçi 
sınıfının katıldıltı dayanışma dayanışma day grevleriyle 
bu· oyun geriletildi. 1975 Mayas'ında, 

MADRIDTEKI AÇIK BASıN TOPLANTıSıNDA 
BERI ISPANYA' DA BULUNDUCUNU AÇıKLADı 

Komünist Partisi Genel Sekreteri Santiago Carillo geçUgimiz haf· 
'de, bazı resmi binalardan yalnlZCa birkaç yüz metre uzaklıkta 

eLLi kadar İspanyol ve yabancı gazetecinin kattldıgı bir basın 
düzenledI. 

toplantısında "Ocak ayının iP: iki haftası içinde Komünist Komünist Komüni
ve senato adaylannın ve 15 bin sandık temsilcisinin adlannı 

bildirdi. 
yasadışı sayılmasına ragmen, tKP Merkez Komitesi üyeleri, Roma'· 

toplanbda açıklanmıştı. Bu basın toplanbsında da Yürüt· 
üyelerinin adlan açıklandı. Oysa Luis Lucio Lobato, Simon Sanc· 

daha birçok kişiyalnızca parti üyesi olmalanndan dolayı on· 
yatmışlardı. 

toplantısında siyasi duruma deeindi: "Komünist parti ve dı· 
"parlamento dışı muhalefet" olarak suçlandıeı sürece Içinde 
bunalımı aşmak giderek zorlaşacakter. Bu tutum, işçi sınırı ve 

kendilerini toplumun dışında hisôederek bu dotrultuda dav. 
açabilir. Bu bir tehdit delil, son derece mantıki bir �onuçtur." 

Carillo, Kral Juan Carlos'un tahta Çıkı.ş şekline kıııı olmakla birlikte, 
sıyasal bunalımı aıımak için bir ulusal birlik hükümeti önennesl 
kablabileceklerini de belirtti. Daha sonra da İspanya'nın uluslar· 

kuruluşlara üyeliRinin ancak özgür olarak seçilmiş bir parlamento lara. 
kararlaştınlabilecegini, özel olarak da bir askeri pakt olan NATO için

gerektiRini söyledi. Komünistlerin böyle bir durumda NATO'. 
çıkacaklannı sözlerine ekledi. 

sözlerini, geçtiRimiz Şubat ayından beri upanya'da bulunduRu' 

YENI ZAMANLAR: 

"SOSYALIST TOPLUMUN 
BıÇIMLERININ ÇEŞITLIlıCı. 
SOSYALIZMIN CANLILICINI 

KANıTLAR 

Sovyetier Birli�i'nde çeşitii dillerde 
yayımlanan "Yeni Zamanlar" Dergisinin 
46. sayısında yayınlanan "Ekim'in ö· 
lümsiiz Eseri" adlı yazı�, sosyalist top
lum biçimleri üZerinde süngelen tub ... 
maya delinildi. delinildi. delin BON Vesnln Imzasıyle 
yayımlanan yazıdan bazı bölümleri su
nuyoruz: 

"Sosyalizm gibi muazzam bir eserin 
tartışmalar do�unnaktan geri kalmaya· 
callı kuşkusuzdur. Bu tarbşmalar doe· 
muştur ve do�ması da tamamen doRal· 
dır." 

"Günümüzde sosyalizm, çeşitlenmiş 
ve çok biçimll bir toplumdur. Sosyalist 
ülkeler sanki tek bir modeli izııyorlarmış 
gibi sosyalizmin taklit edilmesinden, tek 
blçimli olmasından söz edenler yanı1-
maktadıriar. Sosyaliit kuruluş yoluna 
giren her halkın yaşamı, yolun ve öz· 
gündür. Ekonomik yaşamın, kültürel ku· 
ruluşun �e toplumun siyasal örgütlenmt;.
sinin biçimleri sosyalist ü1keL.erde tümüyle 
bIrbirinden fark.lıdır. Bu konuda daha . 
uzun uzun yazdabilir. Ancak sorunun ö
zü şudur: Gerçek, canlı sosyalist toplu· 
mun çoktan varolan biçimlerinin çe�itli
tiRi, herşeyden önce sosyalizmin canlılı
Rını kanıtlar; Ekim 'le birlikte başlayan 
uluslararası tarihsel deneyimin, zamanın 
sınavını başany!a tamamladıtnı kanıt
lar. Dünyanın deRişık bölgelerınde yer a
lan ve farlclı sosyo-ekonomik .,lişme dü
zeylerinde bulunan Üıkelerin pratıli, bu 
tarihsel deneyimi kanıthmışttr. " 

"Edinilen deneyimin Incelenmesi sı· 
rasında, dostlanmızdan da zaman zaman 
bazı eleştirel gözlemler duyabiliyon.ız. 
Bundan do�alı da olMTlaz. Devrlmcl teo
rinin, marksizm·leninizmin kendisi, do

Rası gereRi eleştireldir. Partimiz de kendi 
gerçeklerini, kendi öz deneyini sert. bir 
eleştiri içinde ele almaktadır. Burada 
Lenin'in sözlerini hatıdayabillriz: Dev

tUm. Bu deneyimin 
lemesini yapmayı 
meyi de 
gerçek temsilclleri 
göre davnnntu." 

"Bizler. 
gne komünilt 
den, 'u ya 
uyan en iyi 
pnııtıe ııuıamak 
o ....... bile. 
IOOUÇIan 
min Inceleıımeol. 
ve kavraıımaoı 

"Ilqka 
daşlanmlZm, 
rek. daba 
nilt idealierimize 
mede b"anIar 
SovyeUer'l 
yine Lenin 
reket ediyoruz. 
iletiyordu: 
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şe ve...,.k loosinJ
madım. Polonya 
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ıni, ya da 
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"Sosyalizm 
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ca, sosyalizme 
büyüyen ilgiyi 
mız gerçekten 
hdl!; sosyalizme 
menin olanaksız 
tartışmanın 
nn daha da 
yanak noktaJannın 
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DEVRIMCI 
• 

Zimbabwe'deki kurtuluş hareketine 
çeşiUi araçlarla destek olan Mozambik 
Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı 
Alberto Joaquim Chissano, Ian SmiUı 
rejiminin Mozambik'e yönelttiRi silahlı 
provokasyonlar ve Cenevre göriişmeleri 
üzerine verdiRi bir demeçte, Zimbabwe 
'yurtseverlerine sallanan deste�in yo
gunlaştınlarak sürdüriilecegini açıkJadl. 
Chissano, L'Unita'ya verdi�i mülakatta, 
Zimbabwe'de silahlı mücadeleyi sürdü· 
ren Yurtsever Cephe'nin Cenevre Konfe
ransı'nda ikili bir başanya ulaşbgına 
delindi. Chissano'ya yöneltilen sorular 
ve yanıUan şöyle: 

ZiMBABWE'NİN YANıNDA 

• Cenaıre konferansının sonuçları 
ve perspektifleri hakkındaki genel yargı
naı belirtir misiniz? 

• Cenevre konferansı ile ilgili sorula
n cevaplandırmamam ve oradaki varlı
tınıelan $Özebnemem gerekirdi aslında. 
Çünkü çalışmalann gidişinin taraf dev
letlerin görüşlerinin açıkJanmasıyle ak
samamlSl için herhangi bir açıkJama ya
pılmaması kararlaştmldı. Ancak şunu 
söyleyebilirim ki, konferansta çok ö
nemli bir ilerleme kaydedildi: Ba�ımsız
lık tarihi, daha do�rusu Zimbabwe'ye 
baJ:nnsızhk verilmesinde aşılınaması ge
reken tarih saptandı. Kişisel olarak. Kur
tuluş Hareketi ya da do�ru deyimle 
Yurtsever Cephe'nin bir zafer kazandı�ı 
görüşündeyim. Ingiltere, ba�lmslZlı�ın 
nasıl olsa bir tarihte verilece�ini söyleye
rek sorunu sürüneemede bırakmayı isti
yordu. Zimbabwe'li yurtseverler ise ge- . 
ret göriişmelerin sona erdirilmesi. gerek
se de ba�ıınsızhk içjn bir tarih saptan
masından yana idiler. İngiltere uzun süre 
uzlaşmaz tavnnı sürdürdü. Nitekim, kar
'I önerileri, balunsızlılı tanımaya ve ik
tidan u.. jlönemde devretmeye niyeUi 
ohnad.ılım ,österiyordu. Bu durumda, 
yurtseverlerin ikili bir zaferinden sözedi· 
lebilir: Birincisi İngiltere bir sınır tarih 
saptamak zorunda kalmıştır, ikincisi de 
balımsızlılın Yurtsever Cephe'nin de ö
nerdili gibiMart 7S'denve daha dolrusu 
1 Aralık 1977'den önce de tanınabilece· 
ii konusunda bir açıkJama yapmıştır. 

• Bütün bunlara rağmen Smith'in 
Mozambik'e karşı giriştiği tahrikler sürü
yor. Sizc göre bu saldırganlığın ardında
ki hedefler nelerdir ve Mozambik hükü
meti Smith'in ve onu destekleycn em
peryalistlerin bu stntejisini boşa çıkar
mak için ne gibi önlemler düşünmekte
dir? 

• Smilh'in ne demek isledi�i çok a· 

çıkbr. Zimbabwe Kurtuluş Hareketi ol
masaydı bize saldınnayacalını ima et
meye çalışmaktadır. Smith bize Zim
babwe halkının sesini kesebilmek için 
saldmyor. çatışmayı uluslararası bir gö
riinüme sokarak büyük bir katliaına ne
den olan bu savaşla, kavga alanının de
eişmesini saelamaya ve bunu haklı gös
tenneye çalışıyor. Bizim buna verilebile
cek tek cevabımız, Zimbabwe'li yurtse
verlere yardımıımzı baeımSlZhea dek 
yolunlaştırarak sürdünnektir . 

• Zimbabwe'nin bağımsızlığı için 
mücadele veren yurt5everlere yardımda 
bulunduğunuz herkesçe biliniyor. Peki, 
·GÜney Afrika'da bağımsızlık ve özgür
lükleri için mücadele veren Namibia ve 
Güney Afrika halklarına yardımınız nasıl 
somutlaş"makıadır? 

• Zimbabwe halkının mücadelesi 
Namibia ve Güney Afrika halklannınki· 
ne baelı oldulu için, Zimbabwe'deki 
mücadeleyi desteklemekle bölgedeki bü
tün kurtuluş mücadelesini destekjemiş 
oluyoruz. Ancak dieer halklara da ayn 
ayn yardımda bulunmanın gereeini hiç 
aklımızdan çıkannıyoruz. Şu anda ola
naklanmız çerçevesinde SW APO (Gü
ney Bab Afrika Halk örgütü) ve Afrika 
musa! Kongresi'ne siyasal ve diplomatik 
alanda destek oluyor ve Güney Arrika· 
daki rejime. karşı mücadele veriyoruz. 
Bölgemizdeki çeşitli halkJara saeladıeı
mız destek arasında bir rarklılık yok. 
Tek farkJıhk, bölgedeki kurtuluş müca
delelerinin gelişme düzeylerinde ve ülke
mizin cotrafı konumundadır. Bu neden
le, Angola gibi ülkelerle güçlerimizi ko
ordine ediyoruz. 

• Olkeniz, Rodczya ile sınırını kapa
masına rağmen gerici ve ırkçı Güney Af
rika rejimiyle ilişkilerini sürdürüyor. Bu 
ilişkilerin niteliğini ve hangi yönde oluş
tuğunu söylcyebilir misiniz? 

• Geçmişte sömürgeciliein kurdu�u 
ve bizim henüz kırmayı başaramadı�ı· 
mız ilişkiler söz konusudur. Biz bu iliş
kileri siyasal v(" d iplomatik alanda parça· 
ladık, ancak ekonomik ve ticari ilişkiler 
henüz sürüyor. Bu ilişkiler, kurtııtmayı 
islediğimiz banımhlık ilişkileridir. Bu a· 
landa verdiğimiz müc'adele. iii kemizi Gü· 
ney Afdka'ya baj'!layan ekonomik bağ
lardan kurtulmayı ve gelişml'ye yC'ni bir 

Yurt W Dünya, Türkiye I,çi Partisi Merkez EAitim Bilim ve Ara,tırrNı 
Biirosu !arafındın iki aydıı bir yayınlmacak olan inceleme, a.n$turNı, çeviri 
ve ele$tiri dergisidir. 

Yurt ye Dünya, y�lnız Parti Uye ve sempatizanlarının delil, bütün ilerici 
ve yurt:sıevtrierin bağımSıZlık, demokrasi, sosyalizm mücadelemizin daha ileri, 
daha açık bir bifinçle yürütülmesine katkıda bulunabilecek yazıla.rına açık 
olacaktır. 

Yurt ve Dünya yurdumuzda. ve dünyada devrimci hareketin teorik, ideo
lojik sorunlarını inceleyecek, bilimsel sosyalist dünya görüşünün derinliAine 
kavranması ve yabancı etkilere karşı savunulması için mücadele edecektir. 

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

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

YıLLık abone ücreti olan 75,· TL. pç 20095893 veya posta havalesi ile 
giinderilebilir. Adres: Nur-u Ziya Sokak 1 7/5, Tünel-ISTANBUL 

yön kazandınnayı amaçlamaktadır. E
konomimiz geçmişte yabancı ekonomi
lere bağlı olarak ve özellikle Güney Afri
ka ekonomisine baelı olarak oluşturul
muştu. örneğin tüm taşıma sistemi sı
nırdaş ülkelerin çıkarlan gözetilerek dü
zenlenmişti. Bu durumda Güney Arrika, 
Rodezya ve Malawi'ye kesin olarak ba
ğımlı oluyorduk. Bir başka örnek de Gü· 
ney Afri ka'daki göçmen Mozambik'li iş
çilerdir. Biz bu ilişkileri ancak ülkemiz
de gerekli çalışma koşullannı yaratarak 
kırabiliriz. Ekonomimizin kökten dellş� 
mesi apartheid politikasına karşı verile· 
bilece k en iyi mücadelelerden biri ola· 
caktır. 

• Bölgede Tanzanya, Zambiya, An
gola, Botswana ve Mozambik'ten oluşan 
beş ülke bir süredir ortak bir eylem çiz
gisi izliyor. Hatta Rodezya konusunda 
ortak bir bildiri kabul edildiği de bilini
yor. Içlerinden birine saldırı olduğunda, . 
bunu hepsine yöneltilmiş bir saldırı ola-
rak kabul edeceklerini bildirdiler. Bu 
beş ülke arasındaki ilişkilerde son duru
mu ve Mozambik'in Afrika'nın geri ka· 
lan kısmı ile olan ilişkilerini açıklayabi
lir misiniz? 

• Yukanda sözünü ettifiniz açıkla
manın beş ülkenin savunma bakanIann
ca yapıldıfı doğrudur. Ancak bu ilk kez 
yapılmamaktadır. Arrika'da aynı zaman· 
da Mozarobik'in de yanında olan daha 
bir çok ülke vardır. Gerçekten de bütün 
Afrika Smith rejiminin karşısında pldu. 
funu ve gerek Afrika Birliği örgütü, ge
rekse de tek tek ülkeler olarak bizi sa· 
vugmaya hazır olduğunu belir!iyor. 

• Afrika Birliği'nin, Angola örne· 
ğinde MPLA'nın desteklenmesinde oldu

,ğu gibi, kimi zaman bölündüğü de görü· 
ıüyor. Zimbabwe ile ilgili olarak da bir 
bölünme söz konusu olabilir mi? 

• Bu bö!iJnmenin Zimbabwe konu
sunda da yenilenmesi için hiçbır neden 
göremiyorum. Aynca Afrika Bitliği Ör
gütü'nün geçen Ocak ayında Adis Aba· 
ba·da yaptığı toplantının olumlu gl'çtiCi 
kanısındayım. Bu toplantıdan sonra tüm 
Arrika ülkeleri birbiri ardından MPLA ·yı 
ctC'stekl('nlPye başlamlljl.ırdır. 

• MO.fdmhik'in uhlsl,ır.ır,lSl I'oliiika· 

sını yönlendiren tliişüncclcr nelerdir? 
ABD ilc ilişkiler konusundaki görüşleri-

MA CHEL , ZIMBABWE HALKıNıN 

YANıNDA 

niz neler? Carter'ın seçilmesinin ABD' 
nin Afrika'nın güneyindeki politikasında 
değişikliğe yol açacağına inanıyor mu
sunuz? 

• Dış politikamızın yönü son derece 
açıktır. Dünyadaki tüm ülkelerle banşçı 
ilişkiler içinde olmayı arzuluyoruz. 8CJI.. 
yalist ülkelerin de en yakın müttenl"deri· 
miz olduğunu hiç bir zaman sakl,ma· 
dık. ABD ile olan diplomatik ilişkileri
mizi de giderek geliştinnek istiyoruz. 
Jimmy Carter·ın politikası ile ilgili şim
diden razla birşey söyleyemem. Neler 
yapacae-ını göreve başladıktan sonra gö· 
receğiz. Yine de ABO'de başkan deei· 
şikliklerinin. ülkenin dış politikasının 
genel çizgilerinde değişiklik olmasa da 
dış politikada biçimsel bazı de�işiklikJe· 
re yol açtığı görülmüştür. 

Bu&ün Arrika'da dumm değişmiştir 
ve ABO·nin de en azından taktik bazı 
tutum değişikliklerine yönelmesi ola· 
ğnndır. Fakat yine de herşey Afrika·nın 
kendisine Vl' ilerici Afrika ülkelerine' 
buj:!:lıdır. Bizler ancak verdiğimiz müca· 
dele ile ABO·den daha razla saygı görü· 
rüz. 

IfUII. 
bağımsızlık,demokrasi,aosyalizm 
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Güney 
ne baelı oldulu için, Zimbabwe'deki 
mücadeleyi desteklemekle bölgedeki bü
tün kurtuluş mücadelesini destekjemiş 
oluyoruz. Ancak dieer halklara da ayn 
ayn yardımda bulunmanın gereeini hiç 
aklımızdan çıkannıyoruz. Şu anda ola
naklanmız çerçevesinde çerçevesinde çerçevesi SW APO (Gü
ney Bab Afrika Halk örgütü) ve Afrika 
musa! Kongresi'ne siyasal ve diplomatik 
alanda destek oluyor ve Güney Arrika· 
daki rejime. karşı mücadele veriyoruz. 
Bölgemizdeki çeşitli halkJara saeladıeı
mız destek arasında bir rarklılık yok. 
Tek farkJıhk, bölgedeki kurtuluş müca
delelerinin gelişme düzeylerinde ve ülke
mizin cotrafı konumundadır. Bu neden
le, Angola gibi ülkelerle güçlerimizi ko
ordine ediyoruz. 

• Olkeniz, Rodczya ile sınırını kapa
masına rağmen gerici ve ırkçı Güney Af
rika rejimiyle ilişkilerini sürdürüyor. Bu 
ilişkilerin niteliğini ve hangi yönde oluş
tuğunu söylcyebilir misiniz? 

• Geçmişte sömürgeciliein kurdu�u 
ve bizim henüz kırmayı başaramadı�ı· 
mız ilişkiler söz konusudur. Biz bu iliş
kileri siyasal v(" d iplomatik alanda parça· 
ladık, ancak ekonomik ve ticari ilişkiler 
henüz sürüyor. Bu ilişkiler, kurtııtmayı 
islediğimiz banımhlık ilişkileridir. Bu a· 
landa verdiğimiz müc'adele. iii kemizi Gü· 
ney Afdka'ya baj'!layan ekonomik bağ
lardan kurtulmayı ve gelişml'ye yC'ni bir 

Türkiye I,çi Partisi Merkez EAitim Bilim ve Ara,tırrNı 
bir yayınlmacak olan inceleme, a.n$turNı, çeviri 

y�lnız Parti Uye ve sempatizanlarının delil, bütün ilerici 
bağımSıZlık, demokrasi, sosyalizm mücadelemizin daha ileri, 

yürütülmesine katkıda bulunabilecek yazıla.rına açık 

yurdumuzda. ve dünyada devrimci hareketin teorik, ideo
inceleyecek, bilimsel sosyalist dünya görüşünün derinliAine 

etkilere karşı savunulması için mücadele edecektir. 
bugünkü Türkiye'nin yapısal özelliklerini saptamaya ve 

kurabileceğimizi araştırmaya çalışacaktır. 
dergilerde" daha büyük bir hacim içinde ve telif çalışma

ağırlık verilerek yayınlanacak olan Yurt ve Dünya 
satılacak, ilk sayısı 1 Ocak 1977'de çıkacaktır. 

olan 75,· TL. pç 20095893 veya posta havalesi ile 

rak kabul edeceklerini bildirdiler. Bu 
beş ülke arasındaki ilişkilerde son duru
mu ve Mozambik'in Afrika'nın geri ka· 
lan kısmı ile olan ilişkilerini açıklayabi
lir misiniz? 

• Yukanda sözünü ettifiniz açıkla
manın beş ülkenin savunma bakanIann
ca yapıldıfı doğrudur. Ancak bu ilk kez 
yapılmamaktadır. Arrika'da aynı zaman· 
da Mozarobik'in de yanında olan daha 
bir çok ülke vardır. Gerçekten de bütün 
Afrika Smith rejiminin karşısında pldu. 
funu ve gerek Afrika Birliği örgütü, ge
rekse de tek tek ülkeler olarak bizi sa· 
vugmaya hazır olduğunu belir!iyor. 

• Afrika Birliği'nin, Angola örne· 
ğinde MPLA'nın desteklenmesinde oldu

,ğu gibi, kimi zaman bölündüğü de görü· 
ıüyor. Zimbabwe ile ilgili olarak da bir 
bölünme söz konusu olabilir mi? 

• Bu bö!iJnmenin Zimbabwe konu
sunda da yenilenmesi için hiçbır neden 
göremiyorum. göremiyorum. gör Aynca Afrika Bitliği Ör
gütü'nün geçen Ocak ayında Adis Aba· 
ba·da yaptığı toplantının olumlu gl'çtiCi 
kanısındayım. Bu toplantıdan sonra tüm 
Arrika ülkeleri birbiri ardından MPLA ·yı 
ctC'stekl('nlPye başlamlljl.ırdır. 

• MO.fdmhik'in uhlsl,ır.ır,lSl r,lSl r, I'oliiika· 

sını yönlendiren tliişüncclcr nelerdir? 
ABD ilc ilişkiler konusundaki görüşleri-

MA CHEL , ZIMBABWE 

YANıNDA 

niz neler? Carter'ın seçilmesinin 
nin Afrika'nın güneyindeki 
değişikliğe yol açacağına 
sunuz? 

• Dış politikamızın yönü son 
açıktır. Dünyadaki tüm 
ilişkiler içinde ilişkiler içinde olmayı 
yalist ülkelerin de en yakın 
miz olduğunu hiç bir 
dık. ABD ile olan diplomatik 
mizi de giderek geliştinnek 
Jimmy Carter·ın politi
diden razla birşey söyleyemem. 
yapacae-ını göreve başladıktan 
receğiz. Yine de ABO'de 
şikliklerinin. ülkenin 
genel çizgilerinde değişiklik 
dış politikada biçimsel 
re yol açtığı görülmüştür. 

Bu&ün Arrika'da dumm 
ve ABO·nin de en azından 
tutum değişikliklerine 
ğnndır. Fakat yine de herşey 
kendisine Vl' ilerici Afrika 
buj:!:lıdır. Bizler ancak verdiğimiz 
dele ile ABO·den daha 
rüz. 

IfUII. 



SOSYAL-IŞ SENDIKASı GENEL BAŞKANı ÖZCAN KESGEÇ "ıŞÇI-MEMUR AYıRıMı" 
SORUNU ÜZERINE YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARıNı YANıTLADı . 

TEMELDEKI S O RUN 

DEMOKRATIK HAK VE  

ÖZGÜRLÜKLER 
SORUNU DUR 

"Işçi-Memur" diye tanımlanan olayı, genel olarak 
na8ı1 değerlendiriyorsunuz ' 

Çok tekrarladık. Çok tekrarlandı. Olay "işçi.me
mur" ayırımı değildir. Sorun bu olamaz. Teknik bir 
çözümsüzlüğün teknik bir çözümünü arama biçiminin 
sloganıdır, " işçi-memur" tanımlaması. Böyle olunca 
da saptırmadır. Asıl verilmesi gereken uğraşı, amacı 
gizlernektir. Bu ise buıjuvazinin istemidir. Sorunu, 
olayı böyle koyanlar ve gösterenler burjuvazinin is
temlerini gerçekleştirmeye "memur" olanlandır. 

Sorun temelde demokratik hak ve özgürlükler soru· 
nudur. ülkemizde kamu kesiminde çalışanların sen
dikalaşma hakkına kavuşmaları somut hedefidir. Sen
dikalaşma hakkını grevli toplu sözleşmeli sendika 
hakkı olarak görmek gerekir. 

Kamu kesiminde çalışan ve memur denilen 
çalışanlara bu hakkı verme veya vermeme subjektif 
istemlere bağlı değildir. Burjuvazi somut çıkarları için 
buna karşı koyarken; işçi sınıfı, ve emekçi katmanlar 
da yine somut çıkarları için bu hakkı alma mücadelesi 
verirler. 

Burada �u konunun altını çizmek gerekir. Sendika
laşmanın bu boyutlarla elde edilmesi için sosyalizmin 
kurulmasını beklemek gerekmez. Yani CHP Grup Baş
kan Vekili Ali Nejat Ölçen'in DISK'e bağlı Yeni Ha· 
ber-Iş Sendikasının forumunda söylediği "biz bu ko
nunun burjuva toplumu olmaktan çıkmadıkça çözü
lemiyeceğini öğrendik" görüşü bir başka işlemin bu
günden hazırlanan gerekçesi değil ise, kesinlikle yan
lıştır. 

lira unutmamak gerekir ki, Batı Avrupa kapitalist 
ülkelerif'lin tümüne yakınında memurların sendika kur
ma, grev ve toplu sözleşme hakkı vardır. 

Artık tüm çalışanların sendikalaşma hakkı yerleş
miş öz�rlükler arasındadır. Bu da konunun üretim 
güçlerinin eldeğiştirmesi zamanını beklerneye gerek 
duyulmadan, demokratik hak ve özgürlükler mücade-

lesi gündemine alınacak ve çözüme ulaştırılması ola
naklı bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Yani memurların sendikalaşma hakkına kavuştuğu 
bir düzeni, buna bakarak ve buna benzer, artık kla
sikleşmiş özgürlükleri ölçü diye göstererek "düzen de
ğişti" demek veya .saymak mümkün değildir. Görüntü· 
dür. 

Son çıkan komisyon karcırı ne getirmektedir? 
Komisyon kararının ne getirdiğini veya götürdüğü

nü net olarak saptamak için ne olduğunu ortaya koy
mak gerekir. 

Bu uygulamada konuya "teknik çözüm" bakışın. 
devam ettiren bir anlayışın ürünüdür. 1963 lerden beri 
değişik düzenlemeler getirilmiş, değişik tespit edici 
kurullar oluşturulmuş, fakat bakış açısı asla değişme
miştir. 

Son karara dayanak olan yasal düzenleme de bu 
"teknik çözüm" gerekli yutturmacansının asıl olduğu 
bir anlayışın düzenlemesidir. 

CHP-MSP iktidarınca; Yüksek Hakem Kuruluna 
ait olan bu "teknik çözüm" bulma işlevi, 12 sayıh 
kanun hükmündeki kararname ile bu komisyona bı
rakılmıştır. MC döneminde 1897 sayı ile yasalaşan 
işte bu kararnamedir. 

Bu yasanın 5. maddesine göre; Bakanlar Kurulu 
"Oevlete verilmiş asli ve sürekli bir görevi, genel ida
re esaslarına göre yUrulme ile yükümlü" kamu kuru
luşlarını ve bunun dışında kalan karnu kuruluşlarını 
belirliyecektir. Bu 1975 yılı Aralığında yapılmıştır. 
92 adet kamu kuruluşu 1. kategoride, 16 adet kamu 
kuruluşu 2. kategoride belirlenmiştir. 

Işte komisyon; 1. listede yer alan kuruluşlarda ça
hşanlardan kimlerin işçi olduğunu 657 sayılı Yasa'nın 
4. maddesindeki "memur tanımına göre, 2. listede yer 
alan kuruluşlardaki de aynı yasa maddesindeki tanı
ma görebelirlenmiştir. 

Yasaya göre, ölçü 1. listede yer alanlar için asli ve 
sürekli görev görme ve buna yardımcı olma 2. liste 
için yönetici olmadır. 

Işte komisyon kararı bu "denklemin" çözümüdür. 
Ve ortaya çıkan durum kendi mantığı içinde dahi 

çelişkilidir. Komisyon kararında belirlenen pozisyon 
ünvanıarı ölüdür. Bugün kurumlarda yaşayan ünvan
lar dahi değildir. Ve idareler bunları kendileri, büny. 
lerine göre yorumlayacak uygulayacaklardır. Kısaca 
"teknik" çözüm siyasal iktidara ve ona bağlı bürok
ratların tercihine bırakılmıştır. Bu yönü ile bugüne kı
dar var olan düzenlemelerden daha "geri" dir. 

Oysa Anayasanın 1 7. maddesi memuru u.nun�· 
mıştır. Buna göre KAMU KUDRETI kullanan memur
dur. 

657 sayılı Memurlar Yasasında memur'u açıkça ta
nımlamak yani kamu kudreti kullanan "müsteşar, ge
nel müdür, ordu, polis .... V.S." memur, bunun dışında 
kalan çalışanlar işçi sayılır demek sorunu ortıdan kal
dırır. Ne Anayasa değişikliğine ne ayrı yasal düzenle
meye gerek yoktur. Buna yönelmek savsaklamaktır. 

Komisyon karorı nas.l uygukıruJcClkhr. Ilerici umli
kakır," bu durumu naBd delerlendirmeai ve neler yap
ması gereklidir' 

Komisyon kararı ile memur iken işçi sayılanların 
mı yoksa işçi iken memur gyd�nlann mı CbN çok 
olduğuna bakmak gerekiyor. Bakıı> göre bunı ->-
lecek yanıt farklı olacaktır. Örneğin b�'" teknık 
elemanlar olmak üzere büroda" ç�h�lann iKinideri 
yok edilmiştir. BunıkarJın odacı, kapıcı • .s. 1ibI ça-
I",nlar memur i ..... ifçi 
cıı.ıill< ıIei...tenııln4l1ıı1t ..... 
yı," dam fazladır. Sayısal durııın 
ise, geri götürücüdür. Bu durumu ik! " 
sayılma lehine bir durum vardır. Bu yönii ile bir mev
zi daha kazanılmıştır. Ancak görüntüyü uygulamaya 
getirmek koşulu ile. O halde görüntüde VM olın mev· 
ziyi işgal etme mücadelesi verilmelidir. Ilerici sendika--
lar, olayı bu boyutlarla değerlendirme, küçümseme. 
me, herşey oldu diyerek rehavete bpılmama, aksine 
ısrarla görüneni uygulanır duruma getirme kavgası ver
melidirler. 

MC sorunu görüntü olarak bırakma uzusundadır. 
Komisyon kararının yayınlanması ile birlikte yürürlü
ğe girmiş olduğu hukuksal durum iken, "uygulama 
için kararname" yayınlıyatağına ilişkin Bakanlar Ku
rulu açıklaması bunun kanıtıdır. 

Ayrıca MC, müktesep hakları koruma kılıfı ile gö
rüntüyü korumayı amaçlamaktadır. Gözlediğimiz ka
darı ile Bakanlar Kurulu, sözünü ettiği açıklamada, 
komisyon kararı ile işçi sayılan memurların dilerlerse 
memur kalabileceklerini bildirecektir. Bunun karşıtı 
olarak, işçi iken memur sayılanların da dilerlerse işçi 
olarak kalacakları yolundaki "müktesep" hakkı koru
ma ise, zaten "müktesep" olanı bir hakkı yeniden bir 
hakmışcasına ilan ederek, hiçbir yeni şey getinneye 
perde örtiilmektedir. Bu durumda, yıllardır memur 
olarak çalışanlardan bir kısmı "yeni statüde" duru· 
mum ne olur endişesi ile memur kalmayı yeğleyebile
eeklerdir. Ayrıca baskılarla memur utma t� .. cih: �ul
Iandınlmaya çalışılacaktır. Sonuçta "işçiliği" geniş· 
lettim sloganı politik istismar konusu olacaktır. Bu 
Türk-Iş ile anlaşılmış olarak yapılmaktadır. 

Bu oyunlar açığa çıkarılmalıdır. Ayrıca sayı olarak 
işçi kapsamının genişlediği işkollarının örneğin sağ· 
Iık, eğitim gibi grev yasağı bulunan işkolları olguSUmi· 
da eklemek gereklidir. Bu işkollarından Sağlık lşko
ında, Türk-Iş'in kendi içinde en gerici sendikasının iş
kolu yetkisine sahip olduğu da düşünülmelidir. 

Öz olarak; mevziler işgal edilirse, yani görünür uy
gulanır hale getirilirse ileri bir kazanç sağlanmış ola
caktır. Bu kavgayı "grevii toplu sözleşmeli sendika 
hakkı" doğru sloganının arkasına hiçbifley yapma· 
dan gizlenmek, sabote etmektir. �ücadeleden kJ,ç. 
maktır. 
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