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MILLETVEKILLERININ MAAŞLARINA ZAM KONUSU, SO
NUNDA BIR SKANDALA DÖNüŞTü. ANCAK, SKANDAL BU
RADA KALMADı' KONUNUN ALEVLENMESI ILE BIRLIKTE 
CHP MILLETVEKILLERININ YANıSıRA, CHP LIDERI VE 
ONUN REKLAM ACENTALARı DA ALEVLENDILER. CHP 
GENEL BAŞKANıNıN REKLAM ACENTALARı, CHP GRUBU· 
NUN TEPKISINI BEKLEMEDEN KAMUOYUNU OLUŞTURMA 
ÇABALARıNA GIRIŞTILER. HER NE PAHASINA OLURSA 
OLSUN "O"NU TEMIZE ÇlKARACAKLARDI. ANCAK CHP 
GRUBU, LIDERI KONUSUNDA AYNI TITIZlıCı GöSTERME· 
Di. nUNUN SONUCUNDA ECEVIT GERILEMEK ZORUNDA 
KALDı. ECEVIT'IN GERILEMESIYLE nlRLlKTE ECEVIT 
ŞAMPIYONLARI DA. GERILEMENIN YANıNDA, ORTADA 
KALlVERDILER. 

CHP MAAŞ FARKLARıNı EYlüL DIRENIŞINDE ATıLAN 
ıŞÇILERE VERMELI 

CHP yönetiminin bilgisi içinde CHP'li parlamenterlerin de oylarıyla artı
rılan parlamenter muşları tartışması devam ediyor. Görünüşe göre CHP, par
lamenter maaş farklarında" kurtulmak için yol arıyor. Bazı CHP'li parlamen
terler maaş farklarını almayacaklarını ilan etti. Kimi "kanser" derneğine vere· 
ceğini noter senediyle açıkladı. CHP Lideri Ecevit de Hazine'ye geri vereceği
ni söylüyor. Bütün bunlar anlamlı ve geçerli olmaktan çok uzak. Eğer CHP, 
artan Parlamenter maaşlarından gerçekten rahatsız oluyorsa, kamuoyu bu ko
nuyu unuttukta" sonra maaş farklarını almayı planlarnıyorsa yapması gereken 
iş çok açık: Eylül Direnişi sırasında işlerinden atılan ve DISK üst yönetiminin 
bir "bela" olarak gördüğü direnişçi işçilere vermeli. 

Parlamenter maaş farklarının işinden atılan direnişçi işçilere verilmesi 
tek geçerli çözüm olarak ortada duruyor. Bir kez bu işçilerle DISK üst yöneti· 
mi ilgilenmiyor. Büyük sermaye bunları kara listeye aldı. Ikincisi DISK üst yö· 
netimi, direnişçi işçilere grev yardımı yapabilmek için bağış toplamaya başla· 
dı. Son gelen haberlere göre yeni aldığı ve devamlı tiraj kaybeden gazetenin. 
zararını karşılamak için her ay yüzbinlerce lira ayıran DISK üst yönetimi, di· 
renişçi işçilere verilen yarım maaşlan az grev yardımından da vazgeçme yolla· 
rını arıyor. 

Parlamenterler, maaşlarını da yeni zamlarını da Hazine'den alıyorlar. 
Hazine'nin gelirlerinin çok büyük bir bölümü işçi ve emekçilerden kesilen ver· 
gilerle oluşuyor. Maaş ;arklarının direniş dolayısıyle işinden atılan işçilere ve· 
rilmesi olanağı varken bunları Hazine'ye geri vermek de pek anlamlı olmamalı. 

CHP Lideri ve yönetimi, artan parlamenter maaşlarından gerçekten ra· 
hatsız ise, bile bile maaşların artırılmasını önlememenin yarattığı tepkileri an· 
cak maaş farklarını Eylül Direnişi'nde işinden atılanlar içiıı kurulacak özel bir 
fona yatırarak hafıf1etebilir. Böyle bir olanak, CHP'nin büyük burjuvazi ile 
kurduğu bağların sağlamlık derecesini de ortaya koyabilir. Büyük burjuvazi. 
nin, CHP'li partamenterlerin mdaş farklarını direnişçi işçilere vermesini hoş 
karşılamayacağı açık. CHP, bu hoş karşılamamayı göğüsleyebilecek mi? Bu 
hafta durum belli olur. 
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BEN SÖYLEMIşTIM ... 

"Parlamenter maaşlarına yapılan zamlarla ilgili olarak Mecliş Başkanı 
olarak siyasi partilerimizüı çeşitli kademelerindeki yetkililerini her fınatla 
uyararak, konunun önemi üzerine dikkatlerini çektim. " 

Kemal Güven, Meclis Başkanı, CHP'li, Hürriyet 12.1.1977 

CHP'DE BU Işi BilMEYEN YOKTU 

"Sayın Genel Başkan. Bulgaristan'dan döner dönmez gruba danışmadan 
pat diye açıklama yapmama/ıydı. Bu koflu kimsenin bilmediği bir konu değil· 
dir. Daha önce de ne gibi tavır takınılacağı, ne yapılacağı ,ruba anlatılmalıydı. 
CHP'de bu işi bilmeyen kimse yoktu. Genel Başkan dahil herkes bu işi bili· 
yordu.Bilmiyordumdemek doğru değildir. " 

Niyazi Unsal, CHP Erzincan Senatörii, MiIliyet 12.1.1977 

BU i ŞiN ALTıNDAN ZOR KAlKARIZ 

"Genel Başkan Ecevit 6 ay önce ayarlamanın prensibine evet demişti, 
zamanlamasını yöneticilere bırakmıştı. Bu işin altından zor kalkarız ... 

Muhsin Batur, CHPSenatörii, Milliyet 12.1.1977 

SIYASI iKiYÜZlÜlÜK 

"Halk Partisi genel başkanının zamanın"" meseleye müdahale etmeyip, 
herşey olup bittikten sonra bir takım anlamsız laflar etmes� siyasi ikiyüzlülük· 
tür. " 

Süleyman Demirel, Cumhuriyet, 10.1.1977 

VAllAHi O'NUN HABERi YOKTU! 

..... Genel Başkanlarını da soğukkanlı bir planla atlatıp, yaptıkları işi ıon 
dakikaya kadar ondan da gizlemişler, onun yurt dışında bulunduğu sırayı he· 
saplayıp darbelerini o güne rastlatmışlardır. 

"Şcevit olayı Saf ya 'dan Istanbul'a gelirken uçakta öğrendi. Gazetelerin· 
den telefonla haber alan biz gazetecilerden ... Ben yüzünü hiç o kadar şaşırmış 
görmedim. 

"-Sahi mi söylüyorsunuz? dedi. 
"Ayrıntılarını dinleyip inandıktan sonra işe ekledi: 
"- Zaten bu işleri en ,on duyan ben olurum. " 

Altan öymen, Cumhuriyet, 11.1./977 

O, NASil MÜDAHALE EDEB iıi RDI? 

"Raporun genel kurula getirilişi sırasında ise Ecevit, Rusçuk 'ta Bulgaris· 
tan 'daki Türk asıllıları dinliyordu. Oradan n�ıl haber alacak, nasıl müdahale 
edecekti?" 

Altan öymen, aynı gazete. 

ECEvlrlN HABERALMA MEKANIZMASı 

"Eğer benim karım, Rahşan Ecevit'in arkadaşı olsaydı, gider anlatırdı. 
Genel Başkanın da ancak böyle haberi olurdu ... 

Mehmet Feyyat, CHP Istanbul SenatöTÜ, Hürriyet, 12.1.1977 

GEMISINI KURTARAN KAPTAN 

"(Ecevit'e) kaptan olarak kendinizi kurtardınu, ama gemi ne olacak? Bu 
grup ne olacak?" 

llyas Seçkin, CHP Ankara Milletvekili, Milliyet, 12./.1977 

O, BENIM ADıMA DÜŞÜNÜR 

"Soru: Maaş artışına taraftar mısınız? Zammı alacak mısınız' 
"Cevap (Orhan Eyüboğlu): Benim için söylemek zor. Buna cevap V4!,.. 

mek ütemiyorum. Ama genel başkanın izinden ayrıımam. O nasıl düşünüyorsa 
ve nClılluJ,.ebt �decek,e, ben de ayn..,ını yapacağım ... 

Günaydın. 13.1.1977 

BıÇACı KEMICE DAYANDıRAN NE? 

"Nedir bıçağı hmile dayandıran' 
"-Para hı,..ı mı' 
"EV4!t demek kolay ... 
"Koloy ama bu değil, örneğin ı'yas Seçkin'i lidere karşı ö(kelendi�n ... 
"- Kaptan kendini kurta,.ıyo,. oma gemiyi de batınyor, dedirten ... 
"Ya ne' 
"Lider ve parti yönetim ekibiyle, parlamento grubu aroıında atılan kÖp, 

riiler ... 
"Grubun nabzına kulak uermemeler ... 
"Grubun eğilimine rağmen, tepeden inme başkanvekili adayı gö,terme· 

ler ... 
"Parlamento grubunda çoğunluğu teşkil eden bir gruba 'üvey evlat' gibi 

bakmalar ... 
de, önceden bilinen birltonuda 'bilmez' göriinmele,. ..... 
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HALK PARTISI NI DEMOKRATIK 
çizciDE TUTMA 

YALÇIN KUÇUK 

Geçen hafta yeni açıklıklar getirdi. Geçen hafta Halk Partisi ve liderleri 
önemli kayıplara uğradı. Parlamenter muşlarının gelişme süreci içinde önemli 
puan kaybetti. Halk Partisi liderleri, parlamenter maaşları sorununun bütün 
gelişimini bilmelerine karşın, bu sorundan habersiz olduklarını ileri sürdüler. 
Demirel, bunu yakaladı. Olayların gelişimi içinde Demirel';n, CHP parlamen
terlerinin nabzına Ecevit'ten daha yakın olduğu ortaya çıktı. Demirel'in Ece
vit'e yönelttiği yakışıırmaları, CHP Ortak Grubu'nda CHP'li parlamenterler, 
aynı kelimelerle olmasa bile, tekrarladılar. Ecevit'i, gemisini bırakıp kendisini 
kurtarmaya çabalayan kaptan olarak nitelediler. Ecevit, döndü. Bulgaristan' 
daki Türk kökenli Bulgar yurttaşlarının pasaport ve vize sorunları üzerine eğil
di. 

Her ne pahasına olursa olsun, niteliği ne olursa olsun adı CHP olan bir 
ekibi hükümete getirme derdi ile Ti.irkiye'nin tüm dertlerini unutanların CHP 
de dahil, Türkiye'ye verebilecekleri zararların bir boyutu daha ortaya çıktı. 
Ecevit, son haftanın bu riskli oyununa, kamuoyunu oluşturacağına inandığı 
bir takım "demokrat" kişilere güvenerek girişti. "Parti" kavramını anlama
makta, bu "demokrat" kişiıer takımıyla birleşti. Uçaktan iner inmez, son Ku

.rultay'da tüm ağırlığını koyarak seçtirdiği yeni yönetime danışma gereksini
rr.jni duymadan, çıkışını yaptı. Kamuoyunu oluşturacağına inandığı bu "de
mokrat" kişiler takımının, her türlü girişimine kayıtsız koşulsuz destek olaca
ğını biliyordu. Yanılmadı. Ama bu destek yetmedi. Destekleyenler de Ecevit 
ile birlikte geriledi. Kaçınılmaz olan durum bir kez daha ortaya çıktı. 

Geçen haftanın gelişmeleri pazar günü başladı. Pazar günü Ankara i ı  
Kongresi'nde TIp Genel Başkanı konuştu. Geçen hafta daha büyük bir açık
lıkla başladı. Behice Boran, şunları söyledi: "Bizim açımızdan CHP bütünlüğü
nü korumalı ve bütünlüğünü koruyarak, mümkün olabildiğince demokratik bir 
çizgide tutulmalıdır. 'Tutulmalıdır' kelimesini bilerek söylüyorum. Demokra
tik çizgide olmalıdır, demedim. Tutulmalıdır, dedim." Türkiye işçi sınıfının 
siyasal hareketinin ve Genel Başkanı'nı" Halk Partisi'ne bakış açısının özü 
böyle. Bu öze göre Halk Partisi'nin kendiliğinden demokratik bir çizgide ol
ması söz konusu değil. Mümkün değiL. Halk Partisi'nin demokratik bir çizgiye 
getirilmesi için çaba harcanması gerekir. Ayrıca CHP'ni" demokratik çizgide 
tutulması için de çaba harcanması gerekir. Behice Boran, bu gerekliliğin nede
nini ve nasıl yerine getirileceğini de, net bir biçimde, ortaya koydu: "Çünkü, 
CHP'nin olabildiğince demokratik çizgide kalabilmesi sadece kendisine bağlı 
değildir. Daha çok onun dışındaki, küçümsedikleri sola, soldaki işçi sınıfı ha
reketine bağlıdır. CHP'nin, programıyla, iç yapısıyla, burjuvaziye yakınlaşma
sı ve uyumlaşması üzerinde durduk. Bu konumundan dolayı ve esas itibarıyle 
bir burjuva parti st' olduğu, kapitalizmin dışına çıkmayı öngörmediği için, 
CHP hareketi eğik ve kaygan bir satıh üzerindedir. Ancak solundan gelecek, 
solunda olan bir ağırlık, ancak işçi sınıfının ağırlığı onu olabildiğince demok
ratik bir çizgide tutabilir. Bunu söylemek, CHP'nin işine karışmak değildir. 
Bu eşyanın tabiatında var olan, eski deyimiyle, mündemiç olan bir husustur". 

Halk Partisi'nin olabildiğince demokratik çizgide tutulması sorunu, pra
tik ve teorik sorunları da beraberinde getiriyor. Önce, teorik sorun. Önce, so
run ne zaman ve nasıl ortaya çıkıyor? lenin'in Iki Taktik adlı çalışmasında 
şunlar yazılı: "Rus Sosyal-Demokrat işçi Panisi'ni" Üçüncü Kongresi için for
müle ettiğimiz taktik sloganlar, demokratik-devrimciler ile cumhuriyetçi bur
juvaların sloganlarıyla çakışmaktadır. Rusya'da bu burjuvazi ve küçük burju
vazi, henüz büyük bir halk par;tisi biçiminde oluşmam�ştır''. Lenin burada, 
'halk partisi' deyimi için bir dipnot düşüyor ve şunları yazıyor: "Sosyalist-ıh
tilalciler, her ne kadar bu grubun eylemlerinin nesnel anlamı yalnızca devrimci 
ve cumhuriyetçi burjuvazinin amaçlarını gerçekleştirme görevine indirgenebi
lirse de, böyle bir Partinin nüvesi olmaktan çok bir terörist entelleklÜel grubu 
oluşturmaktadır". Lenin, dipnottan sonra, şöyle devam ediyor: "fakat sadece 
bugün Rusya'da ne olduğunun tümden cahili, böyle bir partinin öğelerinin bu
lunduğundan kuşku duyabilir. Biz, (eğer büyük Rus devrimi ilerleme kayde
decekse) yalnızca Sosyal·Demokrat Parti'nin örgütlediği proletaryaya değil, 
fakat bizimle yan yana yürüme yeteneğine sahip küçük burjuvaziye de öncü
lük edeceğiz." (Lenin, Seçme Eserler, sayfa 483, Ingilizce) 

Türkiye işçi sınıfının siyasal hareketi Leninizmi yaşıyor. Leninizm, yir
minci yüzyılın ma�ksizmi. leninizm, yirminci yüzyılın başında doğdu. Yir
minci yüzyılın son dörtte birinde Türkiye, leninizmi daha net ve daha belirgin 
çizgilerle yaşıyor. Ekonomik ve sınıfsal yapıdaki gelişmeler yüzünden. Bu yüz-

" 
den Leninizmin ilke ve yasaları, Türkiye'de daha net ve belirgin bir biçimde 
yaşanıyor. Yasa ve ilkeler(!e değişiklil< yok. Netlik ve belirginlik var. leniniz-

.min canlılığı da buradan geliyor. Zaman, eSkitmiyor. Yasa ve ilkelerin daha 
net bir biçimde ortaya çıkmasına yol açıyor. Bir örnek, burada: Türkiye işçi 
sınıfının siyasal hareketi, 12 Mart'tan önce de sonra da, küçük burjuva terörist 
hareket ve eylemleri hiç bir zaman sosyalist hareket ve eylem olarak görmedi. 

. Bu hareket ve eylemlerdeki demokratik özlemlere sahip çıkarak, burjuva özü· 
nü vurguladı. Bugün de vurguluyor. Her türlü goşizmin, aslında ve özünde bur
juva niteliği taşıdığını ve giderek yalnızca burjuvazinin, özellikle de büyük 
burjuvazinin işine yaradığını ısrarla ortaya koyuyor. Koymaya da devam ede
cek. 

Yirminci yüzyılın başında Lenin, demokratik ve burjuva bir halk partisi· 
nin-yokluğuna işaret ediyor. Bir eksiklikten söz ediyor. Bu tarihte Rusya'da 
burjuva ve hatta kendilerine 'liberal' adını takan burjuva partileri var. fakat 
demokratik olamıyorlar. Lenin'in demokratik ve burjuva bir halk partisinin 
oluşmasından ve böyle bir partinin etkinliğini göstermesinden yana olduğu 
çok açık. Yirminci yüzyılın b:::.şında böyle bir partinin öğelerinin bulunduğu
nu söylüyor. Yirminci yüzyılın son dörtte birinde ise etkin bir demokratik ha
reket ve partisi, kesinlikle oluşamıyor. Burjuvazinin demokratlığını tümden 
yitirmesi, küçük burjuvazinin ilericiliğinin ise çok gerilerde kalması, böyle bir 
durumu ortaya çıkarıyor. Yirminci yüzyılın son dörtte birinde Leninizm, da
ha canlı ve etkin bir biçimde yaşıyor. Demokratik işlevlerin gerçekleştirilmesi 
de, çok büyük ölçüde, işçi sınıfı hareketinin sorumluluk alanına giriyor. 

Türkiye, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için mücadele dönemini ya
şıyor. Bu mücadele döneminde eksiklik de, büyük bir açıklıkla, ortaya çıkı
yor. Eksik olan işçi sınıfının siyasal hareketi, iktidara yürüyen sosyalist hare
keti değiL. Burada eksiklik yok. Kesinlikle yok. jşçi sınıfının iktidara yürüyen 
siyasal hareketi kesinlikle var. Eksiklik, başka yerde. Eksiklik, etkin bir de
mokrat hareketin ve partisinin olmamasında. Eksiklik, sosyalist hareketin dı
şında. Bugün Halk Partisi, etkin bir demokratik hareket olamıyor. Bugün de
mokratik özlemleri, işçi sınıfı ideolojisinin dışında yöntem ve kapsamla dile 
getiren cuntacı ve goşist eğilimler, kendi içinde tutarlı bir demokrat programı 
ortaya koyamıyor. Bu yüzden küçük esnaf ve köylülük, etkinliğini gösterebil· 
rnek için, sosyalist örgütlenmeyi bekliyor. 

Üstelik eksiklik giderek de artıyor. CunuCl eğilimler ve goşist hareket
ler, 1971 öncesinin çok gerisinde. Program olarak çok gerisinde. Bugün go
şizm, her hangi bir programdan yoksun "bayağı" bir siyasal hareket niteliğin
de. Artık demokratik özlemleri de yansıtmıyor. Halk Partisi ise burjuva özünü 
bütün eylemlerine ya da eylemsizliklerine yansıtmakıa hiç bir sakınca görmü
yor. Bir kasedeki aşure kadar çeşnili, kısır ve verimsiz, Türkiye'nin sosyalist 
potansiyelinde etkisiz ve etkisizliğe mahkum bir takım fetişlerin desteğini 
sağlamayı, önemli bir güvence sayıyor. Bu güvenceye güvenerek büyük burju
vazi ile bağlarını, sürekli ve organik bağlar zincirine çevirmenin hiç bir mat iye
ti olmayacağını düşünüyor. Bir takım "demokrat" kimselerin kamuoyunu "a
yarlama" yeteneklerini abartarak çok hızlı ve riskli oyunlara girişiyor. Demi
rel karşısında, ezik ve küçük bir duruma düşüyor. Burjuva partisi CHP, sosya
lizmi fetişizm sayanlarla, her ne pahasına olursa olsun her ne nitelikte olursa 
olsun CHP'yi 1977 yılında hükümette görmek için demokratikleşme sorunu
nu tümden unutan bir takım "demokrat" kimselerm teslimiyetçi tutumu ile 
demokrasi mücadelesinde üzerine düşen görevleri yapmaktan hızla uzaklaşıyor. 

Halk Partisi'nin demokratik çizgide tutulması görevi, giderek güç bir gö· 
rev niteliği kazanıyor. Böyle olması, görevin onadan kalkması anlamına gelmi
yor. Gelmez. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi güç bir mücadele
dir. Bütünüyle güç bir mücadele. Güçlüğü bilinerek yapılan bir mücadele. Bu 
mücadelede demokrasi için mücadele de var. Ancak burada bu üçlü arasında 
diyalektik bir birlik var. Burada bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi, sosya
lizm mücadelesinden ayrılmıyor. Böyle olması bu mücadeleyi yürüten hareke
tin dışında ayrıca etkin bir demokrat hareketin eksikliğini ortadan kaldırmı
yor. Tam tersine demokrasi mücadelesi adına ortaya çıkan hareketlerin de
mokratik bir çizgiye çekilmesi ve olabildiğince demokratik çizgide tutulması 
görevini de beraberinde getiriyor. Bu görev, güç ve sabır isteyen bir görevdir. 
Sosyalist ise güç görevlere alışık ve demokratlara karşı sabırlı oldu
ğu hep biliniyor. Sosyalistler, geri ve tutarsız programlar sosyalist program 
olarak ileriye sürülmediği sürece son derece sabırlıdırlar. Sosyalistler, geri ve 
tuursız programlar sosyalist mücadelenin ertelenmesi tezlerine gerekçe yapıl· 
madığı sürece büyük sabır gösterirler. Geri ve tutarsız programların kendi 
içinde tutarlı bir programa dönüştürülmesi için her türlü çaba ve sabrı göste
rirler. lIalk Partisi'ne karşı tutumlarının öziinde böyle bir bakış açısı yatıyor. 

çabalayan kaptan olarak nitelediler. Ecevit, döndü. Bulgaristan' 
Bulgar yurttaşlarının pasaport ve vize sorunları üzerine eğil

olursa olsun, niteliği ne olursa olsun adı CHP olan bir 
getirme derdi ile Ti.irkiye'nin tüm dertlerini unutanların CHP 

dahil, Türkiye'ye verebilecekleri zararların bir boyutu daha ortaya çıktı. 
bu riskli oyununa, kamuoyunu oluşturacağına inandığı 

"demokrat" kişilere güvenerek girişti. "Parti" kavramını anlama
"demokrat" kişiıer takımıyla birleşti. Uçaktan iner inmez, son Ku

ağırlığını koyarak seçtirdiği yeni yönetime danışma gereksini
çıkışını yaptı. Kamuoyunu oluşturacağına inandığı bu "de

takımının, her türlü girişimine kayıtsız koşulsuz destek olaca
Yanılmadı. Ama bu destek yetmedi. Destekleyenler de Ecevit 

Kaçınılmaz olan durum bir kez daha ortaya çıktı. 
gelişmeleri pazar günü başladı. Pazar günü Ankara i ı  

Genel Başkanı konuştu. Geçen hafta daha büyük bir açık
Boran, şunları söyledi: "Bizim açımızdan CHP bütünlüğü

bütünlüğünü koruyarak, mümkün olabildiğince demokratik bir 
'Tutulmalıdır' kelimesini bilerek söylüyorum. Demokra

çizgide olmalıdır, demedim. Tutulmalıdır, dedim." Türkiye işçi sınıfının 
Genel Başkanı'nı" Halk Partisi'ne bakış açısının özü 

Halk Partisi'nin kendiliğinden demokratik bir çizgide ol
değil. Mümkün değiL. Halk Partisi'nin demokratik bir çizgiye 

harcanması gerekir. Ayrıca CHP'ni" demokratik çizgide 
harcanması gerekir. Behice Boran, bu gerekliliğin nede

getirileceğini de, net bir biçimde, ortaya koydu: "Çünkü, 
demokratik çizgide kalabilmesi sadece kendisine bağlı 

onun dışındaki, küçümsedikleri sola, soldaki işçi sınıfı ha
CHP'nin, programıyla, iç yapısıyla, burjuvaziye yakınlaşma

üzerinde durduk. Bu konumundan dolayı ve esas itibarıyle 
olduğu, kapitalizmin dışına çıkmayı öngörmediği için, 

kaygan bir satıh üzerindedir. Ancak solundan gelecek, 
ağırlık, ancak işçi sınıfının ağırlığı onu olabildiğince demok
tutabilir. Bunu söylemek, CHP'nin işine karışmak değildir. 

var olan, eski deyimiyle, mündemiç olan bir husustur". 
olabildiğince demokratik çizgide tutulması sorunu, pra
da beraberinde getiriyor. Önce, teorik sorun. Önce, so

nasıl ortaya çıkıyor? lenin'in Iki Taktik adlı çalışmasında 
Sosyal-Demokrat işçi Panisi'ni" Üçüncü Kongresi için for

sloganlar, demokratik-devrimciler ile cumhuriyetçi bur
sloganlarıyla çakışmaktadır. Rusya'da bu burjuvazi ve küçük burju

halk par;tisi biçiminde oluşmam�ştır''. Lenin burada, 
için bir dipnot düşüyor ve şunları yazıyor: "Sosyalist-ıh

bu grubun eylemlerinin nesnel anlamı yalnızca devrimci 
burjuvazinin amaçlarını gerçekleştirme görevine indirgenebi

Partinin nüvesi olmaktan çok bir terörist entelleklÜel grubu 
Lenin, dipnottan sonra, şöyle devam ediyor: "fakat sadece 
olduğunun tümden cahili, böyle bir partinin öğelerinin bu

duyabilir. Biz, (eğer büyük Rus devrimi ilerleme kayde
Sosyal·Demokrat Parti'nin örgütlediği proletaryaya değil, 
yana yürüme yeteneğine sahip küçük burjuvaziye de öncü

Seçme Eserler, sayfa 483, Ingilizce) 
sınıfının siyasal hareketi Leninizmi yaşıyor. Leninizm, yir
ksizmi. leninizm, yirminci yüzyılın başında doğdu. Yir

cek. 
Yirminci yüzyılın başında Lenin, demokratik ve 

nin-yokluğuna işaret ediyor. Bir eksiklikten söz ediyor. 
burjuva ve hatta kendilerine 'liberal' adını takan burjuva 
demokratik olamıyorlar. Lenin'in demokratik ve burjuva 
oluşmasından ve böyle bir partinin etkinliğini göstermesinden 
çok açık. Yirminci yüzyılın b:::.şında böyle bir partinin 
nu söylüyor. Yirminci yüzyılın son dörtte birinde ise etkin 
reket ve partisi, kesinlikle oluşamıyor. Burjuvazinin 
yitirmesi, küçük burjuvazinin ilericiliğinin ise çok gerilerde 
durumu ortaya çıkarıyor. Yirminci yüzyılın son dörtte 
ha canlı ve etkin bir biçimde yaşıyor. Demokratik işlevlerin 
de, çok büyük ölçüde, işçi sınıfı hareketinin sorumluluk 

Türkiye, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için 
şıyor. Bu mücadele döneminde eksiklik de, büyük bir 
yor. Eksik olan işçi sınıfının siyasal hareketi, iktidara 
keti değiL. Burada eksiklik yok. Kesinlikle yok. jşçi sınıfının 
siyasal hareketi kesinlikle var. Eksiklik, başka yerde. 
mokrat hareketin ve partisinin olmamasında. Eksiklik, 
şında. Bugün Halk Partisi, etkin bir demokratik hareket 
mokratik özlemleri, işçi sınıfı ideolojisinin dışında yöntem 
getiren cuntacı ve goşist eğilimler, kendi içinde tutarlı 
ortaya koyamıyor. Bu yüzden küçük esnaf ve köylülük, 
rnek için, sosyalist örgütlenmeyi bekliyor. 

Üstelik eksiklik giderek de artıyor. CunuCl eğilimler 
ler, 1971 öncesinin çok gerisinde. Program olarak çok 
şizm, her hangi bir programdan yoksun "bayağı" bir siyasal 
de. Artık demokratik özlemleri de yansıtmıyor. Halk 
bütün eylemlerine ya da eylemsizliklerine yansıtmakıa 
yor. Bir kasedeki aşure kadar çeşnili, kısır ve verimsiz, 
potansiyelinde etkisiz ve etkisizliğe mahkum bir takım 
sağlamayı, önemli bir güvence sayıyor. Bu güvenceye 
vazi ile bağlarını, sürekli ve organik bağlar zincirine çevirmenin 
ti olmayacağını düşünüyor. Bir takım "demokrat" kimselerin 
yarlama" yeteneklerini abartarak çok hızlı ve riskli oyunlara girişiyor. 
rel karşısında, ezik ve küçük bir duruma düşüyor. Burjuva 
lizmi fetişizm sayanlarla, her ne pahasına olursa olsun 
olsun CHP'yi 1977 yılında hükümette görmek için demokratikleşme 
nu tümden unutan bir takım "demokrat" kimselerm 
demokrasi mücadelesinde üzerine düşen görevleri yapmaktan hızla 

Halk Partisi'nin demokratik çizgide tutulması görevi, 
rev niteliği kazanıyor. Böyle olması, görevin onadan kalkması 
yor. Gelmez. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi 
dir. Bütünüyle güç bir mücadele. Güçlüğü bilinerek yapılan 
mücadelede demokrasi için mücadele de var. Ancak burada 
diyalektik bir birlik var. Burada bağımsızlık ve demokrasi 
lizm mücadelesinden ayrılmıyor. Böyle olması bu mücadeleyi 
tin dışında ayrıca etkin bir demokrat hareketin eksikliğini 
yor. Tam tersine demokrasi mücadelesi adına ortaya 
mokratik bir çizgiye çekilmesi ve olabildiğince demokratik 
görevini de beraberinde getiriyor. Bu görev, güç ve sabır 
Sosyalist ise güç görevlere alışık ve demokratlara 
ğu hep biliniyor. Sosyalistler, geri ve tutarsız programlar 
olarak ileriye sürülmediği sürece son derece sabırlıdırlar. Sosyalistler, 



TlJRKiYE'DE YORAYAS 

VARLıK VZMENEK İŞBİRLİKÇİLİGİN 
MAKINA KIMYA ENDüSTRISI KURUMU (MKE) 

BIR KAMU IKTISADI TEŞEKKüLü", 
MKE IŞYERLERINDE HALEN LS BININ üZERINDE ıŞÇı 

ÇALıŞıYOR, MKE, öZELLIKLE ORDUY A SILAH VE MALZE, 
ME üRETIYOR, 

KURUMUN IŞYERLERINDE ÇALIŞAN ıŞÇILERIN HE
MEN TAMAMı, TüRK-IŞ'E BACLI SARI SEN DIKALARıN KU,
ŞATMASJNA ALıNMıŞ DURUMDA, 

MKE, HER TOPLU ıŞ SÖZLEŞMESI DöNEMINDE, SENDI
KA ACALARI ILE O\l.TAKLAŞA, ıŞÇILERI BASKı ALTINDA 
TUTUYOR, SONUçrA ÇEŞITLI OYUNLARLA ı ŞÇILER, ıŞ
VEREN ISTEKLERINE RAZI EDILIYORLAR, ıŞÇILERE YA
PILAN BASKıLAR, öZELLIKLE ŞOVEN, MILLIYETÇı YıL
DıRMA TAKTIKLERIYLE YüRüTü LüYOR, 

ıŞÇILERE: "BU FABRIKALAR ORDUYA SILAH, MALZE
ME YAPıYOR. üCRETLER KONUSUNDA FAZLA SES ÇıKAR
MAYıN, TEPENIZE BINERIZ" DENIYOR ... 

ıŞÇILER, YıLLARCA KENDILERINE UYGULANAN BU 
BASKı VE TEHDIT ÇEMBERINI DEMOKRATIK HAKLARıNı 
KULLANARAK YENI YENI KIRIYORLAR ... 

MKE ANTALYA PIL FABRIKASı ıŞÇiLERı' 7 KASIM 1975 
TARIHINDEN BU YANA GREVDE. PIL GREVCILERI 14 AY
DıR, IŞVERENIN TüRLü ÇEŞIT YıLDıRMA TAKTIKLERINE 

",ICITÇE KARŞI KOYUYORLAR. IŞVEREN P:L GREVINI 
KıRMAK ıÇiN YASADıŞı DENEMEDIK YOL YöNTEM Bı
RAKMADı. 

is BIN MKE ıŞÇıSı, ANTALYA PIL GREVINI DESTEKLI
YOR VE SONUCU INANÇLA BEKLIYOR, GREVCI ARKA
DAŞ LARıNA GOVENIYOR. 

ıŞÇiYE üÇ KURUŞLUK üCRET ZAMMıNı VERMEYEN 
MKE IŞVERENININ, IHALE-ITHALAT IŞLERINE ILIŞKIN 
DOSYASıNı "YüRüYÜŞ" AÇıKLıYOR ... 

BAŞTA ıŞÇı sıNıFı OLMAK üZERE, TERIYLE YAŞAMı
Nı SüRDüREN EMEKÇı HALKıN MILYARLARCA LIRASı
NıN YABANCI FIRMALAR, YERLI IŞBIRLIKÇILERI VE Bü
ROKRASIDEKI BACLANTI üÇGENINE PEŞKEŞ ÇEKILDıcı 
SOMUT BıÇIMDE AÇICA ÇıKıYOR. 

"YüRüYüŞ" ARŞIVINE ALDıcı DOSYALARI KISA VE 
öZLO BıÇIMDE SUNUYOR: 

o 
KIRIKK \Ll ÇELIK TEL VE 

il \"ll \J SISI IH \LESI 

Makina Kimya Enstitüsü Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile fried Krupp Indust
riebau adlı yabancı firma arasında 1965 
yılı sonunda yapılan bir sözleşmeyle 
475 bin marka ihale edilen ve yılda 
7900 ton üretim öngörülen Kırıkkale 
Çelik Tel ve Bandaj Tesisi. sözleşme hü
kümlerince 1967 yılı sonunda teslim e
dilmesi gerekirken, söıleşmede yapılan 
açık hatalar ve yolsuzluklar nedeniyle 
aradan on yıla yakın bir zaman geçme
sine rağmen tamamlanamadı. 

MKE, zaman kaybı da dahil büyük 
maddi zararlara uğratıldı. 

Yılda 7900 ton çelik tel ve testere 
bandı üretimi öngörülmesine rağmen bu
güne kadar 403 bin 750 milrk silrfedile
rek kurulan Tesis, istenilen hedefler yö
nünde üretime geçemedi. Tesis 1970-
1975 yılları arasında ancak sırasıyla 7 1 ,  
3 ton, 104,1 ton, 1 00,7 ton, 53,9 ıon, 
69,3 ton ve 121 ton üretimde bulunabil
di. 

YOllOYOŞ· iB OCAK /977·1 

Kurumun, çıkarlarını koruyucu sağ
lam bir sözleşme yapmayan, tesisin 
yapımında meydana gelebilecek gecik
melere ilişkin uygun ceza hükümlerini 
rozleşmede belirlemeyen kurum yetkili
leri, yüzbinlerce lira sarfıyla yapılan te
sislerin işe yaramazlığını itiraf ederek, 
tesisin sökülerek Krupp fırmilsına iadesi
ni talep ediyorlar. 

Ancak, rozleşmede dayanılacak sağ
lam hükümler bulunmadığından, istekle
ri Krupp tarafından kabul edilmiyor. 

MKE yetkilileriyle Krupp firması 
temsilcileri, sadece b?kiye Krupp alaca
ğının (Kesin kabulde ödenecek 71 bin 
250 mark ve 20 bin personel masrafı) ö· 
denmemesi suretiyle "dostane bir hal 
yolu" seçtiler.. 

M KE ile Krupp fırması arasında söz
leşmeye göre, 1968 yılı başında ürcıimc 
geçmesi öngörülen Çelik Tel ve Bandaj 
Tesisi'nin iş yapamaz durumda kalma
sıyla Türkiye'nin uğradığı döviz kaybı 
toplamı 610 milyon lira .. 

Tesis, sözleşmede öngöriilen siire 
içinde ıamamlanabilseydi dokuz yıllık ii
retim çelik tel ve testere bandı toplam, 
71 bin 100 ton olacaktı. Dokuz yıl için
de (o da istenilen özelliklerde olmamak 
kaydıyla) üretilebilen çelik tel ve teste
re bandı ise sadece toplam: 520 ton .. 

TElG \H ını \ LI 

MKE Kurumu, yasalara, satınalma 
yöntemlerine ne oranda sadık? 

Bu husus, Kırıkkale Çelik fabrikası
na Avusturya GFM firmasından alınan 
sürekli dövme tezgahlarına ilişkin işlem
lerin incelenmesiyle açığa çıkıyor. 

Satınalmaya esas teşkil edecek ne 
bir proje, ne bir şartname ne de piyasa 
araştırması yok. Dahası, ilgili fabrikanın, 
yani Çelik fabrikasının bir ihtiyaç bildi
rimi dahi yok. 1973 yılında kurumun 
başka işleri için Almanya, ıtalya ve Yu
goslavya'ya giden bir "hey'et" Avustur
ya'ya da uğruyor ve GFM firması 
yetkilileriyle görüşmeler yapıyor. 

MKE'ye 1974 Temmuz ayında ge
len firma teklifi çok ilginç. Ilginçlik, söz 
konusu teklifin, "Hey'et" üyelerinden 
Genel Müdür Yardımcısı Akın Çakmak
çı'nın adına gönderilmiş olmasıyla başlI
yor. Teklifte, GFM firmasının, söz ko
nusu tezgahın satıŞı yolunda 1974 Eylü
lüne kadar kullanılmak üzere bir devlet 
kredisi sağladığı da belirtiliyor ve kayde
dilen tarih geçirildiği takdirde, bu kre
di olanağının ortadan kalkacağı hatırla
tılıyod 

Bu arada ilginç bir rulantıyla, tekli
fin alındığı gün hazırlanan bir rapor
da, Çelik fabrikası haddehanesinin artık 
'(teknik ve ekonomik ömrünü doldurdu
ğu" belirtiliyor. 

Haddehanenin ömrünün sonunu ilan 
etmesi için yeni tezgahın alımına iliş
kin teklifin kuruma gelmesini beklediği 
anlaşılıyor! .. 

Aynı raporda, "yapımı planlanan 
çeşitli top namlularının bir sorun yarat
tığı, bu durum karşısında, ya yeni bir 
çelik haddehanesinin kurulması, ya da, 
sürekli dövme tezgahı satınalınmasının 
gerektiği" de ileri sürülüyor ... 

"Hey'et" bu arada, GFM fırınasının 
ürettiği sHrekli dövme teıgalıı hakkında 
teklif de istiyor. "Hey'et" THrkiye'ye 
döndükten sonra bu tezgalıın "iistHn" 
nitelikleri hakkında bir rapor verıneyi 
ihmal etmiyor. Sonuçta satınalma işlemi 
için gerekli ortam yaratılıyor. 

Yeni bir haddehane kurulması 200 -
250 milyonluk bir yatırımı gerektirdi
ğinden ve zaman alacağından bunun ye· 
rine "çok ekonomik biçimde" sürekli 
dövme tezgahı alınması öğütleniyor. 

Sonuç olarak, Avusturya GFM fir
masının teklifi, rapor ile birlikte Yöne-

FABRIKASı ıŞÇiLERı' 
YANA GREVDE. PIL GREVCILERI 14 AY

TüRLü ÇEŞIT YıLDıRMA TAKTIKLERINE 
KOYUYORLAR. IŞVEREN P:L GREVINI 

ıÇiN YASADıŞı DENEMEDIK YOL YöNTEM Bı

ıŞÇıSı, ANTALYA PIL GREVINI DESTEKLI
INANÇLA BEKLIYOR, GREVCI ARKA

NIYOR. 
KURUŞLUK üCRET ZAMMıNı VERMEYEN 

ERENININ, IHALE-ITHALAT IŞLERINE ILIŞKIN 
"YüRüYÜŞ" AÇıKLıYOR ... 

sıNıFı OLMAK üZERE, TERIYLE YAŞAMı
EMEKÇı HALKıN MILYARLARCA LIRASı

FIRMALAR, YERLI IŞBIRLIKÇILERI VE Bü
BACLANTI üÇGENINE PEŞKEŞ ÇEKILDıcı 

AÇICA ÇıKıYOR. 
ARŞIVINE ALDıcı DOSYALARI KISA VE 

SUNUYOR: 

TEL VE 
\LESI 

Kurumu 
Krupp Indust
arasında 1965 

sözleşmeyle 
ve yılda 

Kırıkkale 
sözleşme hü

sonunda teslim e
söıleşmede yapılan 

nedeniyle 
zaman geçme

dahil büyük 

ve testere 
rağmen bu

milrk silrfedile
hedefler yö

Kurumun, çıkarlarını koruyucu sağkoruyucu sağ
lam bir sözleşme yapmayan, tesisin tesisin 
yapımında meydana gelebilecek gecikgelebilecek gecik
melere ilişkin uygun ceza hükümlerini hükümlerini 
rozleşmede belirlemeyen kurum yetkiliyetkili
leri, yüzbinlerce lira sarfıyla yapılan tete
sislerin işe yaramazlığını itiraf ederek, 
tesisin sökülerek Krupp fırmilsına iadesi
ni talep ediyorlar. 

Ancak, rozleşmede dayanılacak sağ
lam hükümler bulunmadığından, istekle
ri Krupp tarafından kabul edilmiyor. 

MKE yetkilileriyle Krupp firması 
temsilcileri, sadece b?kiye Krupp alaca
ğının (Kesin kabulde ödenecek 71 bin 
250 mark ve 20 bin personel masrafı) ö· 
denmemesi suretiyle "dostane bir hal 
yolu" seçtiler.. seçtiler.. 

M KE ile Krupp fırması arasında söz
leşmeye göre, 1968 yılı başında ürcıimc 
geçmesi öngörülen Çelik Tel ve Bandaj 
Tesisi'nin iş yapamaz durumda kalma
sıyla Türkiye'nin uğradığı döviz kaybı 
toplamı 610 milyon lira .. 

Tesis, sözleşmede öngöriilen siire 
içinde ıamamlanabilseydi dokuz yıllık ii

goslavya'ya giden bir "hey'et" Avustur
ya'ya da uğruyor ve GFM firması 
yetkilileriyle görüşmeler yapıyor. 

çelik haddehanesinin 
sürekli dövme 
gerektiği" de 

"Hey'et" bu arada, GFM fırınasının 
ürettiği sHrekli dövme teıgalıı hakkında 

Yeni bir 
250 milyonluk 



DOSYASı 
tim Kurulunda görüşülüyor ve değeri 
yaklaşık 60 milyon lira olan tezgahın 
alınmasına karar veriliyor. 

Kurum, GFM firmasının sağladığı 
krediyi kullanmak için Sanayi ve Mali
ye Bakanlıklarından izin isterken, "Bu 
firma Amili müteha5Sls firma olduğu 
için ihaleye çıkılmadı" diyor! 

Kurumun, satınalmalarda uyguladı· 
ğı ilginçlikler bitmiyor. 

ızmir'de kurulu bir özel şirketin o 
tarihlerde çalışan bir Alman firmasından 
satınaldığı daha geniş kapasiteli bir sü
rekli dövme tezgahı mevcut. MKE ku
rumu, Avusturya GFM firmasıyla satın
alma sözleşmesini imzaladıktan sonra, 
ızmir'deki özel şirkete bir mektup yaza
rak soruyor: "Biz bu tesiste neler 
yapabiliriz?" 

il \RL T IH \LESİ 

Gazi Fişek Fabrikasında 1975 yılı 
içinde NATO'nun 7.62 mm'lik mühim
mat siparişinde kullanılmak üzere dışar· 
dan 75 ton barut satınalmak istiyor. 

Aslında, Gazi Fişek Fabrikasında 
bu nitelikte barut imal ediliyor. Ama ü
retilen barutun 3-4 ay dinlendirilmesi 
gerekli. "Bunun için" ithalata başvuru
luyor! .... 

Yabancı firmalardan teklifler alını-
yor. 

Kilogram olarak en ucuz teklifi 
"Kemira Oy" adında bir Finlandiya 
firması veriyor: 74,95 TL. 

Gazi Fişek Fabrikası tüm teklifle
r i  değerlendirirken, bu fırmanın teklifi 
üzerinde hiç durmuyor. 

Teklifler arasında, ilk önce "Soeıete 
Natıonal" firması ile 'Wasag Chemıe" 
firmasının teklifi uygun bulunuyor. 

Adı geçen firmadan yapabilecekleri 
azami indirim isteniyor. 

Bunun üzerine "Wasag Chemıe" fir
ması 87,39 TL., "Soeıete Natıonal" fir
ması da 87,85 Tl fıyat veriyorlar. 

Bu yeni teklifler karşısında Gazi fi
şek fabrikası, önce "Soeıete Natıonal" 
teklifinin biraz pahalı olmasına rağmen 
şartnameye uygunluk, teslim süresi ve 
diğer yönlerden avantajlı olduğunu, bu 
firmadan alınmasını istiyor. 

Ama bir kaç gün sonra fikir değişti
!iyor. Bu kez "Wagas Chemıe" den alın· 
masına karar veriliyor. ihale de, Yöne
tim Kurulu kararıyla bu firmaya verili
yor. 

Ihaleden sonra "Kemira Oy" firma· 
sı şartnameye uygun ve ucuz teklifi ken
disi verdiği halde ihalenin niçin kendisi
ne verilmediğini soruyor. 

"Kemira Oy" firmasından gelen bu 
yazı üzerine MKE yetkilileri ihtiyatlı 
davranmayı ihmal etmiyorlar! Bu fırma
dan da 5-6 ton barut sipariş ediliyor ... 

Aynı yılın sonlarında 50 tonluk bir 
barut ihalesi daha yapılıyor. Ama ihale 
"Wagas Chemıe"ye yapılıyor. 

Her iki parti alım da, ihalelerinden 
itibuen beş altı ay içinde gerçekleşiyor. 

Ilk bakışta ayrıntılı gibi gelen bu husus 
önemli.. 

Şunun için önemli: Barutun ithal 
edilmesi nedeni,  kurumca, Gazi Fişek 
Fabrikasının kendi imal ettiği barutu 3· 
4 ay dinlendirme zorunluluğu olarak be· 
lirlenmişti. 

Oysa ithal edilen barut ithali ise 
ancak beş-altı ayda gerçekleşiyor. 

Bu bir. 
Öte yandan barutun ithalinden ön· 

ceki günlerde 1975 yılı başlarında kuru· 
mun bir de, Nitro selüloz ihracatı söz 
konusu. Nitro selüloz barutun yüzde 95 
oranında hammaddesini oluşturuyor. 
Yıl ortalarında Mısır'a 100 ton nitro se· 
lüloz ihraç ediliyor. Bu ihracat tonu 
1300 dolardan yapılıyor. Yüz tonluk ih
racattan 130 bin dolar elde ediliyor. Oy
sa barut ithalatı ton başına 5 bin dolara 
mal oluyor. 125 tonluk barut ithalatı 1 0  
milyon 395- bin T l  karşılığı dövizle ger· 
çekleşiyor ... 

(,L \IL'� K \ Y\ \K TELI 
ITII \LI 

MKE'nin Kırıkkale Silah Tüfek Fab
rikasında Mill i  Savunma Bakanlığı adına 
63 ve MG 3 tüfekle:·i imal ediliyor. 

Bu tüfeklerin yapımında, sert metal 
uçlarının birbirine kaynatılması amacıy
la sert gümüş kaynak teli kullanılmakta
dır. 

Bu tüfeklerin yapımı için "Know
how" veren fırm .. , bu kaynak teli için 
"Hartlotı 4003" rumuzunu kullanıyor. 

Silah ıüfek fabrikası, bu malzeme· 
nin anilizini yapmaksızın gdece "Hart. 

loıt 4003" rumuzunu kullanarak ithala
ta çıkıyor. 

Firmalardan bu rumuzla teklif iste
niyor. 

Bu marka Degussa firmasının özel 
markası. Bunun için diğer firmalar 
"Hartlott 4003" ün niteliğini anlama
dıklarından teklif vermiyorlar. Bu mal
zemeler 1968'de 625 kilogram toplam: 
117 .188 mark. 

1970 başında 700 kg. toplam değe
ri 78 bin 1 5  mark. 

Aynı yılın Mayıs ayında yaklaşık 
450 kg. toplum değeri 45 bin Mark ol
mak üzere hep "Oegussa" firmasından 
alınnıyor. 

Ancak 1973 yılında alıma çıkıldığı 
zaman "Shelffield Smelting" firması , 
temsilcisi HALMAN ticaret kanalıyla 
gönderdiği mektupta "Teklif isteme 
mektubundaki Harloıt 4003 ibaresinden 
belirli bir firmanın spesiyalitesinin sa· 
tın alınmak istendiği açıkça anlaşılmak-

tadlr. Ancak bu maddenın fiziksel duru· 
mu ve fonksiyonu teklif isteme mektu· 
bunda anlaşılmamaktadır. Biz bu mad· 
denin niteliğini merak ettik. Sonuç ola
rak bunun gümüş kaynağı alaşımı oldu· 
ğunu tesbit ettik. 

Ilgili firmalarımıza da, Silver Brazig 
alloys shall be Subsdıary Oegussa Harf
lolt 4003 açıklamasıyla teklif gönder· 
melerini bildirdik. Ingiltere'deki firmala· 
rımızdan aldığımız cevaplarda spesifikas· 
yon verilmediği için teklifle bulunarna· 
yacakları bildirilmiştir. 

Firmaların bize gönderdiği prospek
tüslerden bu malzemenin norm bir mal
zeme olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Ilişikte gönderilen prospektüslerde
ki kalitelerden herhangi birine uyması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Eğer teknik bir gerekçeniz varsa 
Hartlolt 4003 olarak imalatçıdan satın 
alabilirsiniz. 

Ya da ithalata çıktığının göre, bu 
malzemenin din BSS, SAE vb. uluslara
rası standart numaralarını bildirmelisi
niz. ih"leye bu şekilde çıkarak teklifler 
alabilirsiniz "diyor. 

Bunun üzerine MKE'nin alım mü
dürlüğü fabrikayı uyarıyor. Yalnız mar
ka ismi yetinilemeyiceğini, şartname ha
zırlanması gerektiğini bildiriyor. Fabri
kadan bu şartname gümüş yüzde 40, ba
kır yüzde 19, çinko yüzde 2 1 ,  Katmi
yum yüzde 20 olarak kimyevi terkibini 
gösteren ve kopma dayanıklılığını uza
ma, sertlik vb. gibi fiziksel ozelliklerini 
gösteren bir şartname geliyor. 

Bunun üzerine bu alım, Shelffield 
firmasından yapılıyor: 725 kg. olarak ... 

Fabrika, 1974 de 1 000 kg. Vıi so
nunda da 1000 kg. olmak üzere iki alım 
isteğinde daha bulunuyor. Ancak alım 
müdürlüğü tam bu sırada, bu malzeme
nin fabrikada yılda ne kadar kullanıldı
ğını soruyor. Alınan cevap gerçekten 
hayret verici: Fabrika bu malzemeden 
dört yılda yalnızca 25-30 kg. malzeme 
kullanmış. Ambarlarda iki ton dolayın
da, yani yüz yıllık ihtiyaca yetecek gü
müş kaynak teli var. 

Bunun üzerine alım müdürlüğü fab· 
rikanın 1974 yılında yaptığı bin'er ki-

loluk ihtiyaç talebine karşı çıkıyor. A
lım mü(1ürlüğünün direnmesi sonucu bu 
alımlardan vazgeçiliyor. 

Çıkan sonuç şu: Şartname hazırlan· 
madan sadece "know-how" veren fritz
verner'in tavsiyesi üzerine siparişe baş
landığı anlaşılıyor. Şartnamesiz alıma 
çıkılması MKE 'nin satınalma esas ve yet
kileri yönetmeliğine aykırı. 

Satınalma esas ve yetkileri yönet
meliğinde, yeter derecede bilgi verilme
mesi yüzünden, yapılan alımlar sonradan 
gerçek ihtiyaçlara uymazsa sonuçtan 
alım teklifinde bulunanlar, yanlış tahak
kuk ettirebilecekleri teklif ve siparişIer
den dolayı alım organları sorumlu. 

Ayrıca, bu malzemenin kurumun 
kendi fabrikalarında, ör�eğin pirinç fab· 
rikasında da imal teknik 
elemanlarca ifade edilmektedir. 

Usulsüz ithalata bir örnek daha. 
Ama yolsuzluklar buram bitmiyor. --.. 
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MKE'nin Kırıkkale Silah Tüfek Fab
rikasında Mill i  Savunma Bakanlığı adına 
63 ve MG 3 tüfekle:·i imal ediliyor. 

Bu tüfeklerin yapımında, sert metal 
uçlarının birbirine kaynatılması amacıy
la gümüş kaynak teli kullanılmakta

tadlr. Ancak bu maddenın fiziksel duru· 
mu ve fonksiyonu teklif isteme mektu· 
bunda anlaşılmamaktadır. Biz bu mad· 
denin niteliğini merak ettik. Sonuç ola
rak bunun gümüş kaynağı alaşımı oldu· 
ğunu tesbit ettik. 

Ilgili firmalarımıza da, Silver Brazig 
alloys shall be Subsdıary Oegussa Harf
lolt 4003 açıklamasıyla teklif gönder· 
melerini bildirdik. Ingiltere'deki firmala· 
rımızdan aldığımız cevaplarda spesifikas· 
yon verilmediği için teklifle bulunarna· 
yacakları bildirilmiştir. 

Firmaların bize gönderdiği prospek
tüslerden bu malzemenin norm bir mal

loluk ihtiyaç talebine 
lım mü(1ürlüğünün 
alımlardan vazgeçiliyor. 

Çıkan sonuç 
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meliğinde, yeter derecede bilgi verilme
mesi yüzünden, 
gerçek ihtiyaç
alım teklifinde 
kuk ettirebilecekleri 
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MKE'ce gerçekleştirilen Çelik Çek· 
me Boru Fabrikası için yabancı firma 
teklifleri 1966 yılında alınıyor. Alınan 
tekliflere göre, başlıca iki teknoloji mev· 
cut. Biri "Pilger" diğeri de "Extrusion 
presi" yöntemi diye anılan yöntemleri 
içeriyor. 

Her iki yöntemin fayda ve sakıncala· 
rını incelemek üzere bir teknik kurul 
oluşturulup Almanya ve ispanya'ya gön
deriliyor. 

Bu kurul dönüşte verdiği raporda 
"Extrusion presi" yöntemini salık veri· 
yor. Bunun üzerine sözleşmenin hazır
lanması için ayrı bir teknik kurul oluş
turuluyor. Bu kurul teklifleri inceledik
ten sonra 3 milyon 261 bin dolarla "en 
ucuz ve uygun" teklifi veren Japon "Ma· 
rubeoi !ıda" firmasına ihaleyi uygun bu· 
luyor. Öbür firmalar ve bunlardan biri 
olan "Oavy United" adlı ingiliz firması 
daha pahalı ve eksik tekliflerde bulun· 
muşlardı. 

"Oavy United" firmasının teklifi 3 
milyÔ'h 669 bin dolardır. 

"Oavy United" ile "Marubeni" fir
masının teklifi aynı tabana oturtuldu
ğu nda fiyat daha da yükselmektc 4 mil· 
yon 336 bin dolara yükselmektedir. 

Bu teklifler MKE Kurumu Yönetim 
Kurulunda görüşülüyor. "Marubeni" de
ğerlendirmeler sonunda "her bakımdan 
mükemmel ve güvenilir" bulunuyor. 

Bu firmayla bir sözleşme yapılması 
ancak sözleşmeye "Maliye Bakanlığı'nın 
onayından sonra yürürlüğe girer" kaydı 
konulması ile kabul ediliyor. 

"Oavy" firması için de, "fiyatın yük· 
sek, teklifin eksik, firmanın sadece maki· 
na imalatçısı olduğu" söyleniyor. "Oavy 
firmasına, kredi koşullarını bildirmeleri 
halinde, "yüklenimi kapsamamak üzere 
teklifleri üzerinde düşünüleceğine" iliş
kin bir yazı yazılmasına karar veriliyor. 

Bunun üzerine "Marubeni" firmasıyla 
1967 Temmuz ayında sözleşme yapılı· 
yor. Maliye Bakanlığına başvurularak, 
Japonya'dan finansman kredisi için giri
şim isteniyor. Ancak Maliye Bakanlığı 
Japonya'dan "finansman kredisi sağla
yamadığını" bildirdiğinden ve "Maru
beni" ile yapılan sözleşmenin feshini 
istediğinden hiç direnilmeden bu firma 
ile yapılan sözleşme 1 968 yılı başlar ın-
da feshediliyor ... 

Bu arada, "Oavy United" firmasına 
kredi koşullarını bildirmeleri için yazı· 
lan mektuba gelen karşılıkla, 25 yıl va
deli faizsiz bir kredi sağlandığı bildirili
yor ve 1 milyon 267 bin 290 sterlin fi
yat teklif ediliyor_ Yönetim Kurulu, kre
di koşulları yönünden teklifi uygun gö
rerek 26 Aralık 1967 tarihinde "Oavy" 
ile sözleşme yapıyor. 

Ancak bu firmanın son teklifi 1 mil
yon 267 bin 290 ster lin iken, her nc hi k
metse sözleşme 1 milyon 586 bin sterlin 
üzerinden imzalanıyor. 

1968 Mayıs ayında iki hül(ümet ara
sında kredi anlaşmasına var ılıyor. Yapı
lan sözleşmede 2 inç'den küçük borula
rın imali öngörülmediğinden, bunun için 
de "Davy" ile ek bir sözleşme daha 
yapılıp, yaklaşık 4 milyon dolarlık ek 
bir yükümlülük altına daha giriliyor. Ya
ni yeni mali yükümlülüklerle ane.ık, söz-
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leşmesi feshedilen "Marubeni" firması
nın teklifinin bütünlüğüne ulaşılıyor ... 
Anlaşılacağı gibi "Marubeni" firmasının 
teklifi 2 inç'ten küçük boru üretimini de 
kapsamaktaydı .. 

iki firma teklifi arasındaki farklar TL 
olarak da şöyle: 

Japon "Marubeni" firmasının teklifi 
yaKlaşık: 30 milyon TL. 

ingiliz "Oavy United" firmasının söz
leşme fiyatı: 50 milyon TL. 

"Marubeni" firması teklifi 2 ınç'ten 
küçük boruları da kapsamak üzere 22 
çeşit boru üretimini kapsamaktayd!. Oy· 
sa "Oavy"nin teklifinde 2 inç'ten küçük 
borular yok. 

Firmayla, 16 çeşit boruyu kapsayan 
eksik teklifi için salt kredi veriyor diye 
"Marubeni" teklifinden 10 milyon lira 
daha pahalı bir fiyatla sözleşme yapıl
dıktan sonra, bir de, 2 inç'ten küçük 
çaplı borular içiıı l 0  milyon lira tutarın-
da ek sözleşme yapılıyor. .. 

"Marubeni" firmasıyla mukavelenin 
feshi için Maliye Bakanlığı MKE'yi ade· 
ta zorluyor. Kurum da, Maliye Bakan· 
lığına "Marubeni" firması teklifinin tek· 
nik ve ekonomik üstünlüklerini bildir
mek için herhangi bir girişimde bulun
muyor. .. 

pasitesine ulaşılamıyor. 
Çünkü bu konudaki bir Yönetim Ku

rulu kararında minumum kapasiteye 
ulaşmak ıçin 7 milyon TL 'lik yatır ım 
daha gerekli.. 

Sil-\H TUFEK F \BRIK \SI 
ıçı" \1 ITH \L1 

MKE Silah Tüfek Fabrikası için 1974 
yılında malzeme gereksinimi duyuluyor_ 
Bunun için de çeşitli yabancı firmalar· 
dan teklif isteniyor .. 

On adet teklif geliyor. 
Teklifler, değerlendirilmek için Silah 

Tüfek Fabrikasına gönderiliyor. En ucuz 
teklif, "Horbach.schmitz" firmasına ait. 
"Horbach-SchmilZ"in teklifi :· 1 milyon 
444 bin TL. 

Ondan sonra sırasıyla "Zapp-Fortu
na" firması: 1 milyon 528 bin TL. 

HERKESTEN öNCE ONLAR ANLA YACAK 

"Oavy" ile yapılan )özleşmeye göre, 
bu tesis 1972 başında işletmeye açıl
maktadır. 2 inç'ten küçük boruların ya
pımı için yapılan ek sözleşmeye göre, 
sağlanacak donatım ise 1973 başında fa
aliyete geçmelidir. Bu tesis 1976 yılı 
Mart ayında işletmeye açılabiliyor!.. 

Bu gecikme, yılda 46 bin 500 tonluk 
üretim kaybına neden oldu. 

i haleye çıkmadan önce hazırlanması 
gerekli şartname yok. Sözleşmede, ge
cikme halinde ceza hükümleri yetersiz. 
Yatırımın başlangıcında kurulan teknik 
heyette bulunan Alım yatırımın 
devam ettiği yıl larda "Oavy"nin Türkiye 
temsilcisi "Mesla"nın yetkilisi olarak fir· 
mayla yazışma yapıyor. 

1976 yılında da öngörülen üretim ka-

"Transex" firmasının teklifi: 1 mil· 
yon 734 bin TL. 

firmasının teklifi : 2 mil
yon 626 bin TL. vb ... 

Silah Tüfek Fabrikası "Kullanma 
amacına uygun olduğunu" garanti etti, 
diyerek dördüncü sırada teklif veren 
"Röchling" firmasının teklifini tercih et
tiğini bildiriyor. 

Fabrika, malzeme çeşitleri yönünden 
eksik teklifte bulunan firma tekliflerini 
ise hiç dikkate almıyor. Ihale, "Röch

firmasına yapılıyor. 
ihaleden sonra, daha ucuz teklif ve· 

ren firmalardan itiraz sesleri yükseliyor. 
"Horbaeh-Sehmitz" firması, temsilcisi 
aracılığıyla "spesifikasyonları ve gönde
rilen resimlerdeki kimyasal ve fiziksel ö· 

zellikleri teyid ettik, uluslararası bir bü· 
roda ekspertizi de kabul ederiz, niçin 
bize ver ilmiyor" diyor. 

Oaha sonra aynı firmanın serzenişi 
şöyle: "Biz size geçmiş yıllarda da mal· 
zeme verdik. Kalite konsunda herhangi 
bir şikayet almadık ..... 

Ooğrusu, bu firmanın teklifindeki 
malzeme özellikleri kurumun şartname
sine tıpatıp uyuyor ... 

Ucuz teklif veren firmalardan "Tran
sex", "istenilen malzemenin tüfek imala· 
tına uygun olduğunu garanti etmenin a· 
'ışılagelmiş bir usul olmadığını, diğer ül
kelerin üreticilerinden böyle bir garanti 
istenmediğini, norm, tolerans ve diğer 
özelliklerin belirti lerek teklif istendiğini, 
firmalar ının kururnca istenen tüm teknik 
özellikleri temin ettiğini" belirtiyor, 
" Röchling" firmasından daha ucuz tek· 
lif verdikleri halde ihalenin kendilerine 
verilmeyişine üzüldüklerini belirtiyor. 

işin daha da ilginç yönü şu: Ihalenin 
verildiği "Röchling" firması kuruma sat
tığı malzemeleri gene bu ihaleyi teklif 
eden ama teklifinde "Kullanma amacına 
uygunluk" garanti etmemiş olan bir baş
ka firmadan, "Hoesch" firmasından alıp, 
kuruma satıyor. "Hoesch" firması da bu 
durumu temsilcisi aracılığı ile kuruma 

bildiriyor ... 
Bütün bunlar bir yana, "Röchling" 

firmasının gönderdiği malzemelerden 
300-400 bin liralık kısmı pasıı, bozuk, 
hasarlı çıkıyor. Ama sonuçta öylece ka· 
bul ediliyor. .. 

Aynı yıl bu fabrika için bir başka 
alım daha yapılıyor. Çelik boru, profil 
ve lama alımı ... Bunun için de bir çok 
firmadan teklif isteniyor. Gene tam tek
lif veren firmalar ayrılıyor. En ucuz tek· 
lifi "Horbach" firması ver iyor; 900 bin 
TL. 

ikinci teklif "Röchling" firmasından 
geliyor: 1 milyon 150 bin TL. 

Silah Tüfek Fabrikası, "Röchling fir

ması, kullandığımız malzemeyi iyi bili
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Ondan sonra sırasıyla "Zapp-Fortu
na" firması: 1 milyon 528 bin TL. 

HERKESTEN HERKESTEN HERKE öNCE ONLAR ANLA YACAK 

"Oavy" ile yapılan )özleşmeye göre, 
bu tesis 1972 başında işletmeye açıl
maktadır. 2 inç'ten küçük boruların ya
pımı için yapılan ek sözleşmeye göre, 
sağlanacak donatım ise 1973 başında fa
aliyete geçmelidir. Bu tesis 1976 yılı 
Mart ayında işletmeye açılabiliyor!.. 

Bu gecikme, yılda 46 bin 500 tonluk 
üretim kaybına neden oldu. 

i haleye çıkmadan önce hazırlanması 
gerekli şartname yok. Sözleşmede, ge
cikme halinde ceza hükümleri yetersiz. 
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yon 734 bin TL. 
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amacına uygun olduğunu" garanti etti, 
diyerek dördüncü sırada teklif veren 
"Röchling" firmasının teklifini tercih et
tiğini bildiriyor. 

Fabrika, malzeme çeşitleri yönünden 
eksik teklifte bulunan firma tekliflerini 
ise hiç dikkate almıyor. Ihale, "Röch
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bildiriyor. Bu istek de kitabına uyduru
luyor. Satınalma Komisyonunda", YÖ
netim Kurulunda" olduğu gibi geçiyor. 

Aynı yıl, bu fabrika için bir de yük· 
sek karbonlu çelik alımına çıkılıyor. 
Teklifler almıyor. Silah Tüfek, her za· 
man olduğu gibi "Röchling" diyor ... 

Teklifler şöyle: 
"Wilhelm Schröder" ; 

2 milyon 435 bin TL. 
"Heekler Koch": 

6 milyon 539 bin TL. 
"Röchling" : 

7 milyon 200bin TL. 
"F. Werner": 

7 milyon 400 bin TL. 

Teklifler karşısında satınalma komis
yonu bu kez karşı çıkıyor!.. 

"Heekler" firmasının daha ucuz tek
lif verdiğini, bu firmanın da, "üretimi iyi 
bildiğini" söylüyor. 

Yönetim Kurulu sipar işin "Heekler" 
firmasına verilmesini kabul ediyor. 

En ucuz teklifi veren "Wilhelm Sch
,öder" firmasında" ise hiç söz edilmi
yor. 

MKE'nin bu gibi konularda kullandı
ğı ölçütler garip ve ilginç ... "Bizi iyi ta
nıyor", "Garanti veriyor" ve benzeri 
yakla.sımlar ... Elbette hepsinin kendine 
özgü belli birtakım ölçütler oluşturdu· 
ğu gerçek!. .. 

\1 \ 'l, " IJIOKSIT ılı \LESI 

MKE'nin Antalya Pil Fabrikası için 
1975 yılında 67 ton doğal, 365 ton da 
elektrolitik mangan dioksit alınmak is· 
teniyor. 

Teklifler alınıyor ... 
Elekrolitik mangan dioksh için en 

ucuz teklifi "Union Carbide" adlı bir fir
ma veriyor. Ton başına: FOB {SatICI fir
manın ülkesinde teslim alım fiyatı) 745 
dolar. Yani TL olarak 1 1  bin 398 TL. 

Bundan başka, FOB 14 bin 883 TL, 
C ' + F (Türkiye'de te<lim fiyatı) 15 bin 
490 TL fiyatla "N. uranz" firması, da· 
ha sonra da, FOB 14 bin 1 37 TL, C + 
F 15 bin 942 TL fiyatla da J apon "Mit
subishi" firması geliyor .. 

Fabrika, öteden beri kullandığı "Mit
subishi" mangan dioksiti almak istiyor. 

Ancak, fabrikaya, MKE genel müdür· 
lüğünce, "Japonya'ya Türk gemi'erinin 
uğramadığı, siparişin C + F fiyatla ve
rilmesi gerektiği, C + F fiyat olarak da, 
'N. Branz' firması teklifinin ucuz oldu· 
ğu" bildiriliyor. 

Fabrika karşılık olarak, "arada 1 00  
b i n  liralık bir fark olduğunu, temel ama
c! kaliteli pil yapmak olan fabrikanın, 
'N. Branz' teklifi şartnameye uygun olsa 
da, denenmemiş bir malzemeyi seçme 
cesaretini gösteremediğini, bundan dola· 
yı sorumluluk alamıyacağını" bildiriyor. 

Bunun üzerine satınalma komisyonu 
365 ton elektroliıik mangan dioksitin 
"Mitsubishi" firmasına siparişini öneri· 
yor. Ama ikma\ Müdürlüğü bir de, Kim· 
ya Sanayii Dairesinin görüşünü almak 
istiyor. Bu dairenin görüşü şöyle: "Her 

iki firma teklifi de şartnameye uygun. 

URETIM:.ERINDE KULLANILAN MOTORLAR NASIL GETIRILIYOR1 

Şartname dışı herhangi bir özellik belir
tilmediğine göre şartnameyi doğrulayan 
teklifin kalite düşüklüğüne neden olma
Si düşünülemez. Ama endişe varsa en 
akılcı yol örnek istenip denenmesidir ... " 

Bütün bunlara rağmen sonuçta Yöne
tim Kurulunda 365 ton yerine 1 50 ton 
olmak üzere mangan dioksitin "Mitsu
bishi" firmasından alınması kararlaştırı-
lıyor. -

"Union Carbide" firması teklifinden 
ise hiç söz edilmiyor. Olumlu, olumsuz 
hiç bir teknik gerekçe gösterilmeden bu 
en ucuz t�klif dikkate alınmıyor. Adı 
geçen firmanın teklifinin, hiç bir teknik 
mütalaaya dayandırılmaksızın üzerinde 
durulmaması ilginç. 

Ilginç olan bir başka yan da, fabrika
nın J apon firmasına hangi nedene daya
nırsa dayansın bağımlılığı ... 

Ilı:,zl' \IOlORU iH \LESi 

MKE'nin Gaz Maske Fabrikasında 
tarım ilaçlamasında kullanılan atomizör, 
pülvarizatör denilen aletler üretiliyor. Bu 
aletlerde kullanılan motorlar yıllar yılı 
dışarıdan alınıyor. 

On yıldan beri 25-30 bin motor 
alındı. Y ıl lardır dışarıdan getirtilen bu 
motorları ne hikmetse sadece iki firma 
gönderiyor. 

M KE Kurumu bugüne kadar denet
lenmiş değil . 

Fabrika, kimi zaman şartname bile 
düzenlemeksizin "Briggs" firmasının ya 
da "Fıchtel" firmasının motorunu iste
miş. Fabrika isteklerine kurumun üst 
yetkililerince hemen hiç karşı çık ılmı
yor! ... 

Yalnız bazan daha ucuz teklifler 
varken daha pahalı firma teklifi tercih 
edildiğinde bu durum Fabrikaya hatırla· 
tılıyor. Ancak fabrikanın sözüm ona 
teknik gerekçeli cevabı üzerine gene fab· 
rika isteğine uyuluyor!. .. 

1975 ve 1976 yıllarında, 2500'or 
adet olmak üzere yapılan alımlarda bu 
durum açıkça gözleniyor. 

1975 yılında yaklaşık 500 bin TL. 
daha ucuz bir Aspera motoru teklifi var 
ken, deneme zahmetine bile katIanıl
maksızın çiftçilerin alışık olduğu gerek
çesiyle 500 bin lira daha pahalı teklif 
veren "Briggs" motoru alınıyor. 

1976 yılında da, "fıchtel" motoru 
teklifinden daha ucuz teklifte bulunan 
yedi firma varken bu yedi ucuz teklif 
uydurma teknik gerekçelerle reddedilip, 
"fıchtel" den alınıyor. Bu ahmda en u
cuz teklifi "Transex" veriyor. 

"Transex" firmasının motoru "ka
rakteristik eğrileri belli değil , dönüş 
ters" gibi nedenlerle reddediliyor. 

Oysa alıma çıkılmadan önce hazır
lanan şartnamelerde ne karakterbtik eğ
rileri ne de dönüş yönü gösterilmiyor. 

Ayrıca bu firma proforma fatura· 
sında Anticlockwıse rotatıon, clokwıse 
on request açıklamasını yapmış. Yani 
saatin tersi doğrultuda, istenirse saat 
doğrultusunda çalışır demiş .. 

Fabrika bir açıklamayı görmezden 
gelip, red nedeni gösteriyor. 

Ucuzlukta üçüncü sıradaki "Jlo" 
motoru da bir takım teknik gerekçelerle 
reddediliyor. 

Oysa aynı "Jlo" motoru sadece pa
halı bulunduğu için alınmadığı teknik 
yönden uygunluğu saptandığı halde bu 
defa teknik bahaneler yapıştırıhyor. Bu 
alımda da kurumun zarar hanesine yaz· 
dırılan miktar: 1 milyon lira ... 

SESSIZLIK BOZULUYOR 

\IO'OIlLOK \ il \, il \J 
SiSi III \LlSI 

1965 yılında D.O.Y.",n bandaj ve 
monoblok ihtiyacı ile gemi şaftları gibi 
ağır dövme ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bir tesis kurulmasına karar veril· 
miş_ Teklifler alındıktan sonra Wagner 

ıfirmasına ihale yapılmış. Sözleşmede te
sisin 1 967 sonunda bitirilmesi öngörül
müş, ayrıca yılda 8640 ton üretim kapa
sitesi gösterilmiş. Ancak tesisin kurul· 
ması Makina Kimya Kurumunun temel 
inşaatını geciktirmesi sonucu yıllarca 
gecikmiş,. Ancak 1971 de işletmeye alı
nabiliyor. Ancak istenen nitelikte ve 
miktarda bandaj üretemiyor, monobloka 
gelince 1976 lara kadar hiç üretileme
miş. Bandaj üretimi sözleşmede öngörü· 
len kapasitenin % 10 - 1 5'i dolayında, 
böylece milyonlarca liralık üretim kaybı
na neden olunmuş. Oretilemiyen bandaj 
ve monobloklar D.D.Y.'ca ithal yoluyla 
karşılandığından bu aynı zamanda mil
yonlarca dolarlık döviz kaybı anlamına 
ıeliyor. 
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ise hiç söz edilmiyor. Olumlu, olumsuz 
hiç bir teknik gerekçe gösterilmeden bu 
en ucuz t�klif dikkate alınmıyor. Adı 
geçen firmanın teklifinin, hiç bir teknik 
mütalaaya dayandırılmaksızın üzerinde 
durulmaması ilginç. 

Ilginç olan bir başka yan da, fabrika
nın J apon firmasına hangi nedene daya
nırsa dayansın bağımlılığı ... 
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MKE'nin Gaz Maske Fabrikasında 
tarım ilaçlamasında kullanılan atomizör, 
pülvarizatör denilen aletler üretiliyor. Bu 
aletlerde kullanılan motorlar yıllar yılı 
dışarıdan alınıyor. 

On yıldan beri 25-30 bin motor 
alındı. Y ıl lardır dışarıdan getirtilen bu 
motorları ne hikmetse sadece iki firma 
gönderiyor. 

M KE Kurumu bugüne kadar denet
lenmiş değil . 

Fabrika, kimi zaman şartname bile 
düzenlemeksizin "Briggs" firmasının ya 
da "Fıchtel" firmasının motorunu iste
miş. Fabrika isteklerine kurumun üst 
yetkililerince hemen hiç karşı çık ılmı
yor! ... 

Yalnız bazan daha ucuz teklifler 
varken daha pahalı firma teklifi tercih 
edildiğinde bu durum Fabrikaya hatırla· 
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1976 yılında da, "fıchtel" motoru 
teklifinden daha ucuz teklifte bulunan 
yedi firma varken bu yedi ucuz teklif 
uydurma teknik gerekçelerle reddedilip, 
"fıchtel" den alınıyor. Bu ahmda en u
cuz teklifi teklifi teklif "Transex" veriyor. 

"Transex" firmasının motoru "ka
rakteristik eğrileri belli değil , dönüş 
ters" gibi nedenlerle reddediliyor. 

Oysa alıma çıkılmadan önce hazır
lanan şartnamelerde ne karakterbtik eğ
rileri ne de dönüş yönü gösterilmiyor. 

Ayrıca bu firma proforma fatura· 
sında Anticlockwıse rotatıon, clokwıse 
on request açıklamasını yapmış. Yani 
saatin tersi doğrultuda, istenirse saat 
doğrultusunda çalışır demiş .. 

Fabrika bir açıklamayı görmezden 
gelip, red nedeni gösteriyor. 

Ucuzlukta üçüncü sıradaki "Jlo" 
motoru da bir takım teknik gerekçelerle 
reddediliyor. 

Oysa aynı "Jlo" motoru sadece pa
halı bulunduğu için alınmadığı teknik 
yönden uygunluğu saptandığı halde bu 
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alımda da kurumun zarar hanesine yaz· 
dırılan miktar: 1 milyon lira ... 
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TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI ANKARA ILI 
i.  OLACAN KONGRESI GEÇTICIMIZ 
HAITA SONUNDA YAPıLDı' KONGRE, 
GENEL BAŞKAN BEHICE BORAN'IN BIR 
KONUŞMASı ILE AÇıLDı' BORAN'IN KO
NUŞMASıNıN BAZI BÖLÜMLERINI 
OKURLARIMIZA SUNUYORUZ. 

Türkiye'de çeşitli basın ve yayın organlarında 
hep siyasi partilerden bahsedilir. Onların karşılıklı 
suçlamaları, tartışmaları ön plana çıkanlır ve bunlara 
dikkat çekilir. Bunun için de kamuoyunda, hiç deA:i1-
se genel olarak okurlar arasında bütün suçu partilere 
yüklemek eRilimi vardır: Şu partiler dar parti çıkarla
nyla hareket etmekten vazgeçseler de, memleket Çl
karlannı düşünseler, diye. Bu çok söylenir, çok yazı
lır bir görüştür. Oysa partiler, toplumdaki sosyal sınıf' 
ların ve tabakaların siyasal düzeyde örgütleridir. Onun 
için MC iktidarının yaptıklarını sadece onu teşkil 
eden partilere yüklemernek gerekir. MC koalisyonu
nun dayandıRı sosyal sınıfa ve o sınıfın tutumuna, eiıi
limine, yönüne, doiırultusuna bakmak gerekir_ MC ik
t.idarının büyük burjuvazinin iktidarı oldu�unu tekrar
lamaya bile lüzum yok. MC'nin kuruldu�u andan bu 
güne kadar izledi�i politika da, dayandıiıı ve t.emsilci
si oldu�u sınıfın taleplerine, çıkarlanna uygun bir 
politikadır. O zaman, partiler düzeyinden, sosyal sınıf
lar düzeyine inerek, MC'nin dayandı�ı burjuvazinin 
durumuna bakmak gerekir. 

MC'NIN ÇIKMAZI, BURIUVAZiNiN ÇIKMAZI 

Bugün büyük burjuvazinin, başlıca iki derdi var: 
biri ekonomik, biri politik. Bu ekonomik ve politik 
sorunlar birbirinden kopuk deiıil. Ama daha iyi açık
layabilmek için, böyle bir ayırım yaparak başlamak 
gerekiyor. 

Ekonomik dert, finansman kaynaAl, para kaynaRı 
bulmak ve üretilen ürünler için pazar bulmak olarak 
ortaya çıkıyor. Geçen yıl da bu yıl da dış ticaret açlRı 
3 milyarı tutuyor, bu açı�ı kapatmak için gizli kalem
ler denilen yerlerden gelen dövizler de yetmiyor. Tu
rizmden gelen, işçilerin gönderdikleri dövizler yetmi
yor. ışçi dövizleri, tersine, azalıyor. Ve onun için 
sadece dış ticaretimiz deitil, ödemeler dengemiz de a
çık veriyor. Artık bu finansman güçtüRü o hale gel
miştir ki, MC iktidan, iktidara gelir gelmez daha önce 
terkedilmiş olan DÇM usulünü yeniden canlandırmış, 
uygulamaya koymuştur. DÇM yüksek faizli pahalı 
kredi kısa vadeli pahalı kredi demektir ve şimdi açık
lar, döviz ihtiyacı bu çeşit kredilerle kapatılmak iste
niyor. Bu krediler MC iktidanna bir rakama göre 1 
milyar 200 milyon dolara, diRer bir rakama göre 1 
milyar 600 milyon dolara yükselmiştir. Bununla duru
mun idare edilemeyece�ini ise burjuvazinin kodaman 
temsilcileri dahi kabul etmektedir. Hepsi şu noktada 
birleşmektedir: Mutlaka yabancı sermayenin Türkiye' 
ye gelmesi gerekmekt.edir. Ama ilginç olan, yabancı 
sermayenin, bu çevrelerin miktarda Türkiye' 
ye gelecek olsa bile, gene finansman kaynaAını 
temin etmeye yetmediitidir. 

Nereden gelecek o zaman bu kaynak, nereden 
saiılanacak'? ışte orada burjuvazinin iç politikasına ge
liyoruz. Bir yılı aşkın bir zamandan beri büyük burju' 
vazi yaptı�ı toplantılarda, yazdıg-ı çeşitli raporlarda, 
muhtıralarda bir hususu israrla belirtmektedir: Ocret
lerin, yan ödemelerin ve parasal yönü olan ekonomik 
ve sosyal hak taleplerinin dondurulması. Bu ne de
mektir'? Bu burjuvazinin üretilen deRerlerden daha bü' 
yük bir kısmına el koymak kararında oldu�u, ele 
geçirdiiıi artık deReri fazlalaştırma kararında olduiıu
dur. Gerek işçi, kullanan sanayiciler, gerek ücretli e
mek kullanan diA"er burjuvazi kesimleri bilmektedir 
ki, temel kaynak, yaratılan deRerlerdir. Bu deRerlerin 
mümkün olduAu kildar büyük bir kısmını ele geçir
mektir. 

BURJ UVAZiNIN iç DAVANI ŞMASı 

Hükümetlen bu talepleri ileri sürdüler. i h,ikiımcl 
ne kadar özel sektörden yana olsa da, seçiınleri, oy 
hesabını gözlemek, gözönünde tutmak mecburiyetin 
dedir. MC hükümeti tatmin edemedi büyük burjuvazi' 
yi. Bu kez büyük burjuvazi kendi arasında dayanı�
masını, orgütlenmesini güçlendirme yoluna gitti. Res
mi t.oplantılarında açıkça şunu söylediler: Lokavt gü
cü grev gücünden daha üstün olduf:u zaman, gücü mıl
yarlara varan bir fon kurma yoluna gitliler. Ve niha
yet bu örgütlenmeler. çeşitli dayanışma gösterileri de 
yetmedi: Hür Teşebbus Konseyi diye yeniden bir kon· 
sey kurdular. Açıktır ki, işçi sınıfımıza ücretlerin, di
�er yan ödemelerin, ekonomik sosyal hak ve taleple
rinin donduruluşu kabul ettirilemiyecektir. Işçi sınır,
mızın mücadelesi hiç dinmeden devam etmektedir. 
Boyle bir leşebbüs karşısında hiç kuşku yok işçi sını
fı sonuna kadar direnecektir. Oifıer taraftan. ge· 
rek işçi sınıfı, gerekse dijter emekçi kitleler, demokra
tik ilerici guçler mücadelesi durmadan yukselmekte-
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SıNıFı HAREKETINE BACLl Dl R .  

dir. B u  yükselen mücadeleyi büyük burjuvazi kendi ik
tidarı için bir t.ehlike, bir tehdit olarak görmekt.edir. 
ışt.e bu mücadeleleri, bu direnişi bast.ırmak içindir ki 
bütün antidemokratik, baskıcı yöntemler uygulan
makt.adır, faşizm hazırlıkları yapl1maktadır. 

CHP'NE ÇEVRiLEN GÖZLER 

Amaçta büyük burjuvazi birleşiktir. ışçi sınıfını, 
emekçi kitleleri, demokratik güçleri baskı altında tut.
mak, faşizan veya antidemokratik bir rejimi gerçek
leştirmek ve kendi iktidarını saiılamak amacında bü
yük burjuvazi birleşiktir. Ama bunun yöntemleri ko
nusunda büyük burjuvazi arasında bir görüş farkı be
lirmiştir. Burjuvılzinin bir kesimi şimdiye kadar oldu
�u gibi bu baskı, bu şiddet. yönt.eminin sürmesi, hat
ta giderek Jı:erektiitinde açık, tam boy bir faşizme yö
nelmesi ist.eg-inde, e�ilimindedir. 

Ama burjuvazinin di�er bir kesimi, bazı çevrele
rin "akıllı" dedikleri burjuvazi kesimi, artık bu do�
rudan baskı, saldırı, adam öldürmelerle; doitrudan tam 
boy bir açık faşizmi oluşturmak la amaçlarına ulaşa
mıyacaklarını düşünmektedirier. Düşünmektedirler ki 
çoğulcu parlamenter, demokratik bir rejim görünü
münü muhafaza edere", bu görünüm altında kontrol
lü ve güdümlü sözde bir demokrasi yoluna git.mek, 
kendi çıkarları açısından daha sonuç verici bir yön
tem olur. Aynı zamanda burjuvazinin bu kesimi artık 
ordu kadrolarının 12 Mart dönemini tekrarlamak de
neyine girişeceitinden, girişrnek ist.eyeceğinden de 
kuşkuludur. 

Bu durumda büyük burjuvazi kendi sınıf iktidarı
nın ikinci a1maşık partisi olarak CHP'ye 
gözl�rini çevirmektedir. CHP 'nin emekçi kitlelerde 
bir tabanı vardır. Hatta işçi sınıfı içinde de bir ölçüde 
desteA'i vardır. Dolayısıyla CHP 'nin iktidar oldu�u bir 
durumda, işçi sınıfının emekçi kitlelerin, diğer de
mokratik güçlerin mücadelesini baskı a1tında tutmak, 
kontrol altında tutmak daha mümkün olabilir diye 
burjuvazinin bu kesimi düşünmektedir. Ayrıca, CHP' 
nin dış ilişkileri iyidir, Batı Avrupa'nın sosyal demok
rat partileri ve iktidarları ile ilişkileri vardır. Yakın 
sosyalist ülkelerle de iyi ilişkiler oluşturmaktadır. Do
layısıyla bir CHP iktidarı, pazar konusunu ve bilhassa 
Batı Avrupa pazarına açılmayı daha kolay saRIayabi
lir diye de düşünmektedir bu kesim. 

DiRer taraftan CHP'de de büyük burjuvaziye bir 
yakınlaşma vardır. Bir defa programı açıkça bu yön
dedir ve biliyoruz ki son kongrelerinden CHP saRa 
kaymış kadrolarla, daha saita kayrnış bir parti yapısıy
ya çıkmıştır. CHP'nin yönetim kadrolarında büyük 
toprak sahiplerinin, işadamlarının, sanayicilerin yer 
a1dlRı da bilinmektedir 

Ç i KARLAR VE GÖRÜŞLER UVU ŞUVOR 

CHP ve büyük burjuva ilişkileri ve ClIp'nin sa�a 
kayışı bu kadar ayan beyan ortada iken, her neden

se, ilerici diye tanınan basınıml7, bu yaklaşma ve uyum
laşma üzerinde hiç durmamakta, tamamen sükut et
mektedir. 

Oysa CHP ve büyük burjuvazinin yakınlı�ı o ka
dar ortadadır ki, 2 ocak 1977 tarihinde büyük serma
yenin büyük tirajlı bir gazetesi ilk sahifesinde 3 sütun 
üzerine şu başlıAı atmıştır: Sanayici ve iş adamları ile 
CHP arasında temel konularda görüş birli�i doRdu. Ve 

arkasından gazete yazısına şöyle devam ediyordu:  Sa
nayici ve işadamlarının yaptıkları özel ve resmi top
lantılarda, özel sohbetlerde, muhtemel bir CHP ikti
darından söz ettikleri, CHP'nin artık korkulacak bir 
parti olmadıRı, Türkiye'yi de komünizme götiirmeye' 
cel}:i görüşünde birleştikleri belirtilmektedir. 

Gazete bununla da yetinmemiş CHP'nin progra
mını almış, Sanayi Odaları Birliltinin 4. plana ilişkin 
olarak h87.lrladlltl raporu da almış, iki halinde 
belli başlı konuları arabaşlıklar altında karşılaştırarak,  
ara başlıklara ilişkin konularda mutabakat ol· 

du�unu belirtmiştir. Bu arabaşlıklar şunlardır: Sana
yileşme konusunda bir, verJ{i konusunda iki, krediler 
konusunda üç, ithalat ve ihracat konusunda dört, özel 
sektör konusunda beş, ortak pazar konusunda altı, 
yabancı sermaye konusunda yedi. 

Biz ise CHP'nin programını incelerken şöyle bir 
deiıerlendirme yapmıştık: CHP'nin programı, büyük 
burjuvaziye güvence verme programıdır. Programda 
yürüWIen temel mantık şudur: Türkiye sanayileşmek
tedir. Türkiye deiıişmektedir, toplumlan deiıişmiştir, 
sınıf ilişkileri, sınıf güçleri oranlan deiıişmiştir. Büyük 
burjuvazi, sermaye sınıfı varh�ını sürdürmek istiyorsa, 
artık eski alışkanhklarından vazgeçmeli, bu yeni duru
mun gereklerini yerine getirmelidir. Bu yeni durumun 
gerekleri yerine getirilebilirse, büyük burjuvazi varh�ı
nı sürdürebilir, çıkarlannı koruyabilir. CHP yeni prog
ramıyla büyük burjuvaziye bu olana�ı sunmakt.adır. 

işçi  S ıN ıF ıNA VÖNELEN OPERASVON 

Şimdi büyük burjuvaziyle böyle bir yakınlaşma, 
uyumlaşma olduRu gibi, büyük burjuvaziyle CHP da
ha başka bir operasyonu da yürütme içindedir. Işçi sı
nıfı, emekçi kitleler, demokratik ıriiçler baskı a1tına 
alınacaksa, o zaman büyük burjuvazi için yapılması 
gereken çok önemli bir iş, şudur: Işçi sınıfının ekono
mik mücadelesinin sendikal hareketinin kontrol altına 
alınması ve kanalize edilmesi. 

Türk�ış bir mesel e de�i1, Türk-İş zaten büyük bur· 
juvazinin dümen suyunda, yörüngesinde olan bir sen
dikal örgüt, Türk-ış zaten sınıf sendikacllıRı yapmı
yor; yapmadlAınl alenen söylüyor, sınıf uzlaşmacıh�ı 
politikası güdüyor. 

Ama DISK bir sorun, TİP'in kuruculan tarafın
dan 1967 'de kurulmuş olan, o zamanın TİP'i ile bü
tünleşmiş bir görünüm ortaya koymuş olan, işçi aını
fının gittikçe büyüyen kesimlerinde bu imajı yerleştil
miş olan DISK bir sorun teşkil ediyor. DıSK kontrol 
altına alınmalı, DıSK Türk-ış gibi burjuvazinin istek
leri yönünde ehlileştirilmelidir. Bunun için de DlsK'
in sosyalistJdevrimci içeriRi tasfiye edilmeli, boşaitıl
malıdır. Bundan dolayı DISK 'ten, sosyalist sendikacı
ların yönetiminde olan sendikalar ya örgütün dışına 
atılmak, veya örgüt içinde eritilmek istenmektedir. Bu 
yolda hep bildiRimiz operasyonlar yapılmıştır. 

Bu durum burjuvazinin işine gelmektedir. Bir ara 
Türk-ış'le DISK'in birleştirilmesi önerisi ortaya atıldı. 
Halbuki burjuvazi bakımından bu çok iyi bir çözüm 
yolu deiıildi. Türk·lş'in ayn olması, onun karşısında 
da sözde devrimci, ilerici bi! DıSK'in bulunması, bur
juvazinin daha işine gelecek bir durumdur. Çünkü 
DISK sosyalist, devrimci imajını işçi kitlelerinde kay-

be tti linde çözütür, işçiler ve diAer sosyalist sendika 
temsilcileri, işyeri temsilcileri bu örgütle n uzaklaşır, 
örgüt zayınar ve hatt.a parç·alanabilir. Onun için DlSK 
kontrol alt.ına alındıitı, sosyalist içerii!inden boşallıl
dıi!ı Oranda dış görünümüyle çok keskin sosyalist kıh
Ra bürünmekt.edir ve yapılan operasyon da budur. 
DISK CHP'lileştirilmektedir. DıSK'in kontrolu 
altında tuttuRu işçi kesimi CHP 'nin kuyruRu altına 
takılmak istenmektedir. Burjuvazinin ve esas itibariyle 
burjuva partisi olan CHP 'nin bunu yapmak istemesin
de şaşılacak bir şey yoktur. 

SUSKUNLUK NEVI GÖSTERIVOR? 

Ama esef edilecek durum DISK üst yönetiminin 
bu operasyona katılması ve başını çekmesi. DıSK'te' 
ki bazı kişilerin sosyalizm adına, DISK'in devrimc\ 
sosyalist içeriRinin tasfiyesine canla başla katılmalarıdır 
Ve bunun sonucu, objektif olarak büyük burjuvazi -
CHP - DISK üslyönetimibirliRine bu keskin olma iddi
asında olanlar da katılmakta, aynı çizgiye düşmekte· 
diricr. 

Şimdi t.ekrar ilerici denen basına dönelim. Bu ba· 
sın, nasıl büyük burjuvazi ile CHP arasındaki yakınlaş
ma ve uyumlaşma üzerinde durmuyor, bunu ea geçi· 

ekonomik, biri politik. Bu ekonomik ve politik 
kopuk deiıil. Ama daha iyi açık

bir ayırım yaparak başlamak 

finansman kaynaAl, para kaynaRı 
ürünler için pazar bulmak olarak 

da bu yıl da dış ticaret açlRı 
açı�ı kapatmak için gizli kalem
gelen dövizler de yetmiyor. Tu

gönderdikleri dövizler yetmi
dövizleri, tersine, azalıyor. Ve onun için 

deitil, ödemeler dengemiz de a
finansman güçtüRü o hale gel
iktidara gelir gelmez daha önce 

DÇM usulünü yeniden canlandırmış, 
DÇM yüksek faizli pahalı 

kredi demektir ve şimdi açık
çeşit kredilerle kapatılmak iste

iktidanna bir rakama göre 1 
dolara, diRer bir rakama göre 1 

yükselmiştir. Bununla duru
edilemeyece�ini ise burjuvazinin kodaman 

etmektedir. Hepsi şu noktada 
yabancı sermayenin Türkiye' 

gerekmekt.edir. Ama ilginç olan, yabancı 
çevrelerin çevrelerin çevrelerin miktarda Türkiye' 

finansman finansman kaynaAını 
yetmediitidir. 

zaman bu kaynak, nereden 
burjuvazinin iç politikasına ge

zamandan beri büyük burju' 
toplantılarda, yazdıg-ı çeşitli raporlarda, 

israrla belirtmektedir: Ocret
parasal yönü olan ekonomik 

taleplerinin dondurulması. Bu ne de
üretilen deRerlerden daha bü' 

koymak kararında oldu�u, ele 
fazlalaştırma kararında olduiıu

sanayiciler, gerek ücretli e
diA"er burjuvazi kesimleri bilmektedir 

yaratılan deRerlerdir. Bu deRerlerin 
büyük bir kısmını ele geçir

iç DAVANI ŞMASı 

talepleri ileri sürdüler. i h,ikiımcl 
yana olsa da, seçiınleri, oy 

gözönünde tutmak mecburiyetin 
tatmin edemedi büyük burjuvazi' 

burjuvazi kendi arasında dayanı�
güçlendirme yoluna gitti. Res

açıkça şunu söylediler: Lokavt gü
üstün olduf:u zaman, gücü mıl

fon kurma yoluna gitliler. Ve niha
çeşitli dayanışma gösterileri de 

Konseyi diye yeniden bir kon· 
işçi sınıfımıza ücretlerin, di

ekonomik sosyal hak ve taleple
ettirilemiyecektir. Işçi sınır,

yük burjuvazi birleşiktir. yöntemleri 
nusunda büyük burjuvazi arasında bir görüş farkı be
lirmiştir. Burjuvılzinin bir kesimi şimdiye kadar oldu
�u gibi bu baskı, bu şiddet. yönt.eminin sürmesi, hat
ta giderek Jı:erektiitinde açık, tam boy bir faşizme yö
nelmesi ist.eg-inde, e�ilimindedir. 

Ama burjuvazinin di�er bir kesimi, bazı çevrele
rin "akıllı" dedikleri burjuvazi kesimi, artık bu do�
rudan baskı, saldırı, adam öldürmelerle; doitrudan tam 
boy bir açık faşizmi oluşturmak la amaçlarına ulaşa
mıyacaklarını düşünmektedirier. Düşünmektedirler ki 
çoğulcu parlamenter, demokratik bir rejim görünü
münü muhafaza edere", bu görünüm altında kontrol
lü ve güdümlü sözde bir demokrasi yoluna git.mek, 
kendi çıkarları açısından daha sonuç verici bir yön
tem olur. Aynı zamanda burjuvazinin bu kesimi artık 
ordu kadrolarının 12 Mart dönemini tekrarlamak de
neyine girişeceitinden, girişrnek ist.eyeceğinden de 
kuşkuludur. 

Bu durumda büyük burjuvazi kendi sınıf iktidarı
nın ikinci a1maşık partisi olarak CHP'ye 
gözl�rini çevirmektedir. CHP 'nin emekçi kitlelerde 
bir tabanı vardır. Hatta işçi sınıfı içinde de bir ölçüde 
desteA'i vardır. Dolayısıyla CHP 'nin iktidar oldu�u bir 
durumda, işçi sınıfının emekçi kitlelerin, diğer de
mokratik güçlerin mücadelesini baskı a1tında tutmak, 
kontrol altında tutmak daha mümkün olabilir diye 
burjuvazinin bu kesimi düşünmektedir. Ayrıca, CHP' 
nin dış ilişkileri iyidir, Batı Avrupa'nın sosyal demok
rat partileri ve iktidarları ile ilişkileri vardır. Yakın 
sosyalist ülkelerle de iyi ilişkiler oluşturmaktadır. Do
layısıyla bir CHP iktidarı, pazar konusunu ve bilhassa 
Batı Avrupa pazarına açılmayı daha kolay saRIayabi
lir diye de düşünmektedir bu kesim. 

DiRer taraftan CHP'de de büyük burjuvaziye bir 
yakınlaşma vardır. Bir defa programı açıkça bu yön
dedir ve biliyoruz ki son kongrelerinden CHP saRa 
kaymış kadrolarla, daha saita kayrnış bir parti yapısıy
ya çıkmıştır. CHP'nin yönetim kadrolarında büyük 
toprak sahiplerinin, işadamlarının, sanayicilerin yer 
a1dlRı da bilinmektedir 

Ç i KARLAR VE GÖRÜŞLER UVU ŞUVOR 

CHP ve büyük burjuva ilişkileri ve ClIp'nin sa�a 
kayışı bu kadar ayan beyan ortada iken, her neden

se, ilerici diye tanınan basınıml7, bu yaklaşma ve uyum
laşma üzerinde hiç durmamakta, tamamen sükut et
mektedir. 

Oysa CHP ve büyük burjuvazinin yakınlı�ı o ka
dar ortadadır ki, 2 ocak 1977 tarihinde büyük serma
yenin büyük tirajlı bir gazetesi ilk sahifesinde 3 sütun 
üzerine şu başlıAı atmıştır: Sanayici ve iş adamları ile 
CHP arasında temel konularda görüş birli�i doRdu. Ve 

arkasından gazete yazısına şöyle devam ediyordu:  Sa
nayici ve işadamlarının yaptıkları özel ve resmi top
lantılarda, özel sohbetlerde, muhtemel bir CHP ikti
darından söz ettikleri, CHP'nin artık korkulacak bir 
parti olmadıRı, Türkiye'yi de komünizme götiirmeye' 
cel}:i görüşünde birleştikleri belirtilmektedir. 

artık eski alışkanhklarından 
mun gereklerini yerine 
gerekleri yerine getirilebilir
nı sürdürebilir, çıkarlannı koruyabilir. 
ramıyla büyük burjuvaziye 

işçi  S ıN ıF ıNA 

Şimdi büyük burjuvaziyle 
uyumlaşma olduRu 
ha başka bir operasyonu 
nıfı, emekçi kitleler, 
alınacaksa, o zaman büyük 
gereken çok önemli 
mik mücadelesinin sendikal 
alınması ve kanalize 

Türk�ış bir mesel 
juvazinin dümen suyunda, 
dikal örgüt, Türk-ış 
yor; yapmadlAınl alenen 
politikası güdüyor. 

Ama DISK bir 
dan 1967 'de kurulmuş 
tünleşmiş bir görünüm 
fının gittikçe büyüyen 
miş olan DISK bir sorun 
altına alınmalı, DıSK Türk-ış 
leri yönünde ehlileştirilmelidir. 
in sosyalistJdevrimci 
malıdır. Bundan dolayı 
ların yönetiminde olan 
atılmak, veya örgüt içinde 
yolda hep bildiRimiz 

Bu durum burjuvazinin 
Türk-ış'le DISK'in birleştirilmesi 
Halbuki burjuvazi bakımından 
yolu deiıildi. Türk·lş
da sözde devrimci, ilerici 
juvazinin daha işine 
DISK sosyalist, devrimci 

be tti linde çözütür, işçiler 
temsilcileri, işyeri temsilcileri 
örgüt zayınar ve hatt.a 
kontrol alt.ına alındıitı, 
dıi!ı Oranda dış görünümüyle 
Ra bürünmekt.edir 
DISK CHP'lileştirilmektedir. 
altında tuttuRu işçi 
takılmak istenmektedir. 
burjuva partisi olan 
de şaşılacak bir şey 

SUSKUNLUK 

Ama esef edilecek 
bu operasyona katılması 
ki bazı kişilerin sosy
sosyalist içeriRinin tasfi
Ve bunun sonucu, 
CHP - DISK üslyönetimi
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B I Z I M D I R !  
yatsa, aynı şekilde DısK üzerinde oynanan ovunlar, 
DısK icinde yürütülen operasyonlar konusunda da ay
nı suskunluk içindedir. Bu suskunluğun başlıca nedp
ni "aman CHP'ye gölge düşmesin. aman CHP ne vap
sın elsin de iktidara gelsin 1977 de, ortam biraz yatış
sın, ferahlasın, rahat1ıyalım biraz." düşüncesidir. CHP' 
ye üstün bir yer vermeye ba�1ı di�er neden olarak da, 
Türkiye işçi sınıfının sosyalizmi hedef alan partisini, 
yani Türkiye Işçi Partisini küçümsemek çizgisi ön pla
na çıkmaktadır. CHP'nin solunda sol da�ınıktır, par
çalanmıştır, güçsüzdür edebiyatını,beş part.i edebiya
tını sürdürmek ve işçi sınıfının sosyalist hareketini kü' 
çümsemek. 

Bu suskunluğun altında bu nedenler yatmaktadır. 
Oysa Türkiye'deki sorun sadece bir seçim sorunu de
ğildir. Biz sosyalistler hiçbir zaman rahatlama, ferah
lama hesapları içinde hareket eLmeyiz. Bizim hesabı
mız toplumda demokratik, ilerici mücadelenin, hare
ketin bir adım, bir adım daha kalıcı sonuçlara doğru 
ilerlemesini sağlamak için neler yapmak gerektiği he
sabıdır. 

CHP'nin büyüklüğü, unutulmamalı, sadece nicel-

dir, sayılarındadır. Türkiye'deki demokrasi hareketini. 
ilerici hareketi etkilemekte, yönlendirmekte CHP'nin 
sayıları ile orantılı bir ağırlığı voktur. Ama savısal 
bakımdan daha küçük olan partimizin nitel açıdan, 
yani politik açıdan ag-ırlığı vardır, bu ağırlığı m kurul
duğundan beri sürdüregelmiştir ve bu ağırlık bugün de 
açıktır. 

VALNIZ SAVI HESABIVLA iKTiDAR OLUNMAZ 

önümüzdeki seçimlerde bu açıdan bakmak 
lazım. Meseleyi sadece bir baş sayımı olarak ele alma
mak bizım. Hiç unut.mamak lazımdır ki. iktidarın ger· 
çek dayanağı sayılar değildir. Elbette ki parlamento· 
da çoğunluğu ele alabilmek ve o çoğunluğa dayana
rak bir hükümet kurabilmek için sayılarda çogunlugu 
elde etmek lbırndır. Ama bu ilk şartlır, yeterli şart 
değildir. Sayıca seçimler kazamlabilir, sayıca parla
ment.odaki sandalyelerin ı,:oğunluğu elde edilebilir. 
Bir hükümet olunabilir, ama gerçek iktidar olunmaya· 
bilir. Bunu hiç unutmamak 15.7Im. el iP'nin iktidarı 
söz konusu oldu�u -Laman dabu noktavı hiç unutma· 
mak, hiç hafife almamak ı,:erekir. Iktidarın gerçek da· 
yanaMI toplumdaki, işçi ve emekçi kitlelerin aktif bir 
sekilde politikaya katı!ması, mucadele vermesi seklin· 
de ortaya çıkar. 

Bunun için TiJrkiye'deki esas sorun, Ti..ırkive'de
ki ilerici demokrat hareketi, ba�ımsı·t.lık hareketini a
dım adım hadenerine doıl:ru geliştirmek, bu mücade
leyi adım adım vükseltmek. daha etkinleştirrnek için 
neler yapılması gcrektiO:idir. Bu ac,'ıdan bakıldıj:(ında. 
dt'mokrasiden yana olanlar, işçi sınıfının hareketine, 
oolitik hareketine öncelikle omuz vermek durıımun
dndırlar. Çünkü bUl(Ün l!erek dtinyada, gerekse Türki· 
ye'de burjuvazi ve küçiik burjuva radikaller artık de· 
mokratikleşme hareketine. demokratik hak ve özgiir' 
lukler hareketine dahi önculuk edebilme yeLenetı"ini, 
gücünil yitirmişlerdir. 

Bütün dunyada olduj:Cu r:ıibi Ti..ı rkiye'de de yalnız 
sosyalizm i(,'in mücadcl('nin drilil, ulusal ba�ıms .. :r.l ı k  
v e  demokrasi mu('ac!elr .. i n i n  clf' i"incü ı.riicü, itici ı,riicu 

tek briivencesi işçi sınıfı ve onun politik har':keti ve 
partisidir. 

CHP DEMOKRATIK çiZGiDE TUTULMAlıDıR 

CHP'nin kendi dısındaki sola karşı tutumu orta· 
da. Bir zamanlar "sol bize ayak bağı olmasın" denil-
di. Daha sonra "gölge etmesinler başka ihsan isteme
yiz" denildi. En sonunda da "bizim dışımızdaki sol, 
adı üstünde bizim dışımızdadır" denildi. Biz TLP'liIer 
olarak hiç kuşkusuz CHP'nin dışındayız. CHp'nin 
iç işlerine, iç çekişmelerine, var olduğu söylenen sağ' 
sol kanatlarına ve onların hareketlerine karışmak üze-
re ne bir girişimimiz var, ne de bir niyetimiz. Bizim 
açımızdan CHP büt:.inlÜğünü korumah ve bütünlüğünü 
koruyarak, mümkün olabildiğince demokratik bir çiz
gide tutulmalıdır. "Tutulmalıdır" kelimesini bilerek 
söylüyorum. Demokratik çizgide olmalıdır demedim, "tu
tulmalıdır" dedim. Çünkü CHP'nin olabildiğince de· 
mokratik çizgide kalabilmesi sadece kendisine bağlı 
değildir. Daha çok onun dışındaki, küçümsedikleri so-
la, o soldaki işçi sınıfı hareketine bağlıdır. CHP 'nin 

programıyla, iç yapısıyla burjuvaziyle yakınlaşması 
ve uyumlaşması üzerinde durduk. Bu konumundan 
dolayı ve esas itibariyle bir burjuva partisi oldu�u, ka
pitalizmin dışına çıkmayı öngörmediği için CHP ha· 
reketi e(ıik ve kaygan bir satıh üzerindedir. Ancak so· 
lundan gelecek, solunda olan bir ağırlık, ancak işçi sı
nıfının ağırlığı onu olabildiğince demokratik çizgide 
tutabilir. Bunu söylemek, CHP'nin işine karışmak de· 
(:ildir. Bu eşyanın tabiatında var olan, eski deyimiyle, 
mündemiç olan bir husustur. Dünyanın her tarafında 
işçi sınıfı partileri güçlerine göre kendi ülkelerinin si
yasal hayatında etkin rol oynamaktadırlar, ağırlıkları
nı koymaktadıriar. Bu işçi sınıfı partileri, demokrat 
kitle partilerini, o partiler istemese de sosyolojik an
lamda etkilemektedirler. Bu etkileme CHP üzerinde 
de vardır. Sadece bir örneg:ini vereyim. Ecevit son de
mecinde, kendi partililerine, "onlar doktrinerdir, teo
riktir, bizim programımızı anlama.dar" diyor ve arka
sından ekliyor; "bu eleştiriler karşısında sakın aşağı
lık kompleksine kapılmayın." Bu sözler. dolaylı ka
çınılmaz eLkilemenin somut bir örneğidir. 

MC DÜŞÜRÜLMELiDiR 

Partimiz daha geçf'n yılın başında MC iktidardan 
rlı; �lırtllm('lidir k ampanyası ac:mıştı. Seçimlerın yapıla
ı:a J�1  bu yıl ıLı, :\'lC hukumt,ti önce duşu
rillmelidir. MC'nin iktidarda olduğu bir sec,:imde, se· 
çim güvencesi olamaz. MC'nin iktidarda olduğu bir se
çimlerde saldırıların, silahlı saldırıların, cinayetlerin 
büyuk ölçüde yer alaca�ından şüphe edilemez. Onun 
i(,'in MC seçimlerden önce düşürülmelidir \Le eğer MSP 
yöneticilerinin politik hesapları varsa ve bu hesaplım 
iyi yapıyorlarRa, ona göre davranmaları gerekir. Çünkü 
MC'nin iktidarında seçimlere gidildi�i takdirde, yani 
Demirel başbakan \Le AP koalisyonun büyük partisi 
olarak seçimlere gidildie:i takdirde, bu seçimlerden 
Demirel Vf' Al' yararlanncak, MSP ve diğer kiiçük pa r
tiler ise zarar görecektir. MSP, DP, CIIP arasında 
büyiik görüş ayrılıkları var. ama süzkonusu olan çok 
kısa sureli bir seçim hıi kümcti olcluğuna gore, böyle 

kısa süreli bir seçim hükümetinde, konusunda, anlaş
makta zorluk çekilmez. Bu mümkündür ve yapılmalı
dır. 

GELECEK BAKIMINDAN UMUTLU, GÜVENLlVlz 

Biz olaylara bu açıdan bakıyoruz. Ve bütün ters 
gelişmelere raitmen, gelecek hakkında, sadece çok 
uzun vadeli gelecek deRii, kısa vadeli gelecek bakımın
dan da gayet umutlu ve güvenliyiz. Bu umutlu ve gü
venli oluşumuzun dayanaA'1 bir yandan bil imsel sosya
list teorinin ortaya koydu�u doA:rular ve dünya işçi 
sınıfı hareketinin pratiğinde kazandığı deneyimler, di
�er yandan da kendi ülkemizde, kendi toplumumuzda 
yaptığımız gözlemler ve değerlendirmelerdir. 

Bütün baskılara rağmen, Türkiye'de ilerici de· 
mokrat hareket geriletilememekte ,sindirilememekte
dir. Geriletilemiyecektir ve sindirilemiyecektir de. Iş
çi slnı(lmızlO mücadelesi devam etmektedir. Sendikal 
yönetimlere ra�men devam etmektedir. Bunu, son 16 
eylül direnişinde gördük. Devlet Güvenlik Mahkemele· 
ri ne karşı protesto hareketine işçilerimiz sahip çıktı 
ve direnişe geçtiler. Ama DısK üst yönetimi sahip 
çıkmadı, işçileri ortada bıraktı. Ve bu ortada bıra
kış öyle bir hal aldı ki, şimdi onlardan ödemeleri kes
rnek yoluna bile gidiyorlar. Işten çıkanlan en devrim
ci, en uyanık işçilerin tekrar işlerine alınması için 
DISK üst yönetimi ağırlığını koymadı_ MESS'in kar
şısına DISK bir kuruluş olarak çıkmadı. Yaptığı şey 
sadece bir fon kurup bu işçilere yardımda bulunmak 
oldu. Şimdi aradan 3 - 4 ay geçince bundan da vaz· 
geçme yolunda olduklarını göri.iyoruz. Son alınan ka
rarlara göre bu işten çıkanlanişçilerin<ıdem tazmina
tım almaları gerekiyormuş. Işçilerden bu isteniyor. 
Kıdem tazminatını almak ne demektir arkadaşlar? Kı
dem tazminatını almak demek, artık bu işyerinde ça
lışma haklanndan vazgeçmeleri deınektir. Işçilerden 
bu isteniyor. Bu işçilerin başka bir yerde iş bulmaları, 
büsbütün olanaksız değilse de, olanaksız denecek ka
dar zordur. Bu işçilerin durumu ne olacaktır? DISK 
üst yönetiminin ne umurunda? 

işçi  SıNı F ı ,  DiSK ÜST VÖNETIMINE RAGMEN 
MÜCADELECiDiR 

D I S K  konusunda bir noktayı da kısaca belirte
yim. DısK üst yönetimi anlattı�ım manevralar içinde 
olmak bir yana, aynı zamanda DISK'e etkin mücade· 
leciliğini de kaybettirmiştir. DISK'in bugünkü çizgisi, 
1970'te erişilmiş olan çizgi de�ildir. Devlet G:":venlik 
Mahkemeleri konusunda, hatırlarsanız, bir protesto 
hareketi ilan edilmedi, sadece pasif bir genel yas ilan 

edildi, evet sadece pasif bir genel yas oldu. Buna 
ilişkin olarak bir takım eylemler ortaya kondu ve 
"bu eylemler MC iktidardan düşürülünceye kadar sü
recekti." Bu da yetmiyordu, düşürüldükten sonra 
"halktan yana bir iktidar oluşuncaya kadar" sürdürü
lecekti. Karar buydu. Halbuki sözü edilen eylemler
den ancak bir tanesi bir cumartesi öğleden sonra apar 
topar, dostlar alışverişte görsün kabilinden yapıldı. 
Ondan sonra hiç bir eylem yapılmadı O ç gün sonra da 
DıSK üst yönetimi karar değiştirdi. Ama herşeye rağ
men işçi sınıfımız canlılığını mücadeleci1iğini devam 
ettirmektedir. Son direniş bunun son misalidir. Kendi 
gözlemlerimizle de biliyoruz, fire veren, kurban veren 
yörelerden birisi Bursa olmuştur ve orada bizim Bur
sa'lı işçi arkadaşlarımız, Partili arkadaşlarımız, fab· 
rika temsilcilerimiz işten atılmışlardır. Ama, Bursa'
da TtP hareketini zayınatamamışlardır. Bu arkadaşlar 
hala dimdik, görev başında. mücadele içindedirler. 

TARIHiN AKıŞı  BiZLERI DOGRULAVACAK 

Bunun gibi diğer demokratik güçlerin de müca
delesi hafirıetilememekte, geriletilememektedir. Bir 
Anayasa Mahkemesi DGM kanununu iptal etmekte
dir; bir Danıştay E�itim Enstitüleri sınavını durdurma 
kararı \lerebi lmektedir ve Milli Eğitim Bakımı bu E�i' 
tim Enstitüleri sınavları konusuda ve bir kez rezalet 
halinde ayyuka çıkan orta ö�retim ders kitapları ko
nusunda Meclis komisyonunda konuşurken ağlamaklı 
haıc geliyor; sınav bahsini halledemediği için tavzih 
istiyor Danıştay'dan, "kararınızı ben anlıyamadıın" 
diye. Kitaplardan da itiraz edilen paragranarın, sahi
felerin çıkonlması yoluna gidiliyor. Diğer tarartan bü
hiıı işçi, öj!retmen, memur, teknik eleman vs. ke
simlerinde fa�ist örgut1enmelcre rağmen bu örgiitlen
meler gliçlenmektedir ve mücadelelerini sürdiirmekte
dirier. 

Kısacası Ti..ırkiye toplumu özünde so�lıklı, diri 
elemanları barındıran bir toplumdur. Biz işçi sınıfll11l
zn giiveniyonız. Işçi sınıfının ittifok kuracağı ve bera
ber iktidar kuracaitı emekçi kitlelere ht\ıveniyonız. Biz 
ilerici demokratik aydınlara, gençli�e, her şeye 

devleti do�ru yolda, demokrasi yolunda iş· 
letmeye, yüriitmeye c;-alışan biirokrasi kesimine de gü· 
\leniyoruz. Bunlar toplumu il diri, canlı unsurlarıdır. 
Ve bu brii\lenledir ki, yalnız uzun vadede deA:il, yalnız 
uzun vad� a(,:ısından de�il, kısa vade açısından da ge
leceğf' inançla, ı:uvenle bakıyoruz ve biliyoruz ki, la
rihin �idişalı bizim bu gıivenimizi, bu inancımızı ya· 
lanlamıyacak. bilfikis do�rulnyacnktır. 
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programıyla, iç yapısıyla burjuvaziyle yakınlaşması 
ve uyumlaşması üzerinde durduk. Bu konumundan 
dolayı ve esas itibariyle bir burjuva partisi oldu�u, ka
pitalizmin dışına çıkmayı öngörmediği için CHP ha· 
reketi e(ıik ve kaygan bir satıh üzerindedir. Ancak so· 
lundan gelecek, solunda olan bir ağırlık, ancak işçi sı
nıfının ağırlığı onu olabildiğince demokratik çizgide 
tutabilir. Bunu söylemek, CHP'nin işine karışmak de· 
(:ildir. Bu eşyanın tabiatında var olan, eski deyimiyle, 
mündemiç olan bir husustur. Dünyanın her tarafında 
işçi sınıfı partileri güçlerine göre kendi ülkelerinin si
yasal hayatında etkin rol oynamaktadırlar, ağırlıkları
nı koymaktadıriar. Bu işçi sınıfı partileri, demokrat 
kitle partilerini, o partiler istemese de sosyolojik an
lamda etkilemektedirler. Bu etkileme CHP üzerinde 
de vardır. Sadece bir örneg:ini vereyim. Ecevit son de
mecinde, kendi partililerine, "onlar doktrinerdir, teo
riktir, bizim programımızı anlama.dar" diyor ve arka
sından ekliyor; "bu eleştiriler karşısında sakın aşağı
lık kompleksine kapılmayın." Bu sözler. dolaylı ka
çınılmaz eLkilemenin somut bir örneğidir. 

MC DÜŞÜRÜLMELiDiR 

Partimiz daha geçf'n yılın başında MC iktidardan 
rlı;rlı; �lırtllm('lidir �lırtllm('lidir k ampanyası ac:mıştı. Seçimlerın yapıla
ı:a J�1  ı:a J�1  ı:a J bu yıl ıLı, :\'lC hukumt,ti hukumt,ti önce duşu
rillmelidir. MC'nin iktidarda olduğu bir sec,:imde, se· 
çim güvencesi olamaz. MC'nin iktidarda olduğu bir se
çimlerde saldırıların, silahlı saldırıların, cinayetlerin 
büyuk ölçüde yer alaca�ından şüphe edilemez. Onun 
i(,'in MC seçimlerden önce düşürülmelidir \Le eğer MSP 
yöneticilerinin politik hesapları varsa ve bu hesaplım hesaplım hesaplı
iyi yapıyorlarRa, ona göre davranmaları gerekir. Çünkü 
MC'nin iktidarında seçimlere gidildi�i takdirde, yani 
Demirel başbakan \Le AP koalisyonun büyük partisi 

bu isteniyor. Bu işçilerin başka bir 
büsbütün olanaksız değilse değilse değils de, 
dar zordur. Bu işçilerin durumu ne 
üst yönetiminin ne umurunda? 

işçi  SıNı F ı ,  DiSK ÜST VÖNETI
MÜCADELE

D I S K  konusunda bir noktayı 
yim. DısK üst yönetimi anlattı�ım 
olmak bir yana, aynı zamanda 
leciliğini de kaybettirmiştir. 
1970'te erişilmiş olan çizgi 
Mahkemeleri konusunda, hatırlarsanız, 
hareketi ilan edilmedi, sadece 

edildi, evet sadece pasif pasif pas bir 
ilişkin olarak bir takım eylemler 
"bu eylemler MC iktidardan 
recekti." Bu da yetmiyordu, 
"halktan yana bir iktidar oluşuncaya 
lecekti. Karar buydu. Halbuki 
den ancak bir tanesi bir cumartesi 
topar, dostlar alışverişte görsün kabilinden 
Ondan sonra hiç bir eylem yapılmadı 
DıSK üst yönetimi karar değiştirdi. 
men işçi sınıfımız canlılığını 
ettirmektedir. Son direniş bunun 
gözlemlerimizle de biliyoruz, 
yörelerden birisi Bursa olmuştur 
sa'lı işçi arkadaşlarımız, Partili 
rika temsilcilerimiz işten atılmışlardır. 
da TtP hareketini zayınatamamışlardır. 
hala dimdik, görev başında. 

TARIHiN AKıŞı  BiZLERI 

Bunun gibi diğer demokratik 
delesi hafirıetilememekte, geriletilememektedir. Bir 
Anayasa Mahkemesi DGM 
dir; bir Danıştay E�itim Enstitüleri 
kararı \lerebi lmektedir ve Milli 
tim Enstitüleri sınavları konusuda 
halinde ayyuka çıkan orta ö�retim 
nusunda Meclis komisyonunda 
haıc geliyor; sınav bahsini halledemediği 
istiyor Danıştay'dan, "kararınızı 
diye. Kitaplardan da itiraz edilen 
felerin çıkonlması yoluna gidiliyor. Diğer tarartan 
hiıı işçi, öj!retmen, memur, 
simlerinde fa�ist örgut1enmelcre 
meler gliçlenmektedir ve mücadelelerini 
dirier. 

Kısacası Ti..ırkiye toplumu 
elemanları barındıran bir toplumdur. 
zn giiveniyonız. Işçi sınıfının ittif
ber iktidar kuracaitı emekçi 
ilerici demokratik aydınlara, 

devleti do�ru yolda, 
letmeye, yüriitmeye c;-alışan biirokrasi 
\leniyoruz. Bunlar toplumu il 



NEZİH DURAL VE 

Lockhced'in Türkiye temsilcisi Nezih 
Dural geçtiğimiz haftanın Salı günü tu
tuklandı. 

Dural tutuklanma kararı kendisine 
tebliğ edildiğinde bir de "kalp krizi" ge
çirdi. Bir süre Ankara Numune Hastaha
"esinde gözlem altına alınan Dural daha 
sonra "Bronşit "tcn öte bir rahatsızlığ 
olmadığı açıklanarak, Ankara Merkez 
Cezaevine kapatıldı. 

ilk bakışta Lockheed rüşvet olayı ile 
ilgili olarak tuıuklandığı sanılan Altay 
firması sahibinin, daha başka gerekçeler
le yargılanacağı ileri sürülüyor. 

Dural'ın suçu: Uçak satım.ndan aldı
ğı 240 bin doları yurda getirmernek!. .  

SÖl konusu suç, 1567 sayılı "Türk 
Parasını Koruma Hakkındaki" yasaya 
giriyor. 

Bu yasa, kambiyo işlemlerinde, döviz 
alım satımlarında yasa dışı işlemlere kar
Şı hükümleri kapsıyor. 

Nezih Dural'ın yurda para getirdiği 
ve rüşvet olarak dağıttığı iddia edilirken, 
"yurda getirmediği" paradan ötürü tu
tuklanması ve tutuklanırken de Has
tahaneye uğraması ilginç. 

Lockheed temsilcisinin cezaevine 
kondukıan sonra rahatsızlıklarının art
ması, bünyesinde "şeker hastal ığından, 
kalp yetersiıliğine, kalp büyümesinden 
akciğerlerinde plonrit tesbit edilmesine" 
kadar bir dizi rahatsl111k bulunması önü
müzdeki günlerdeki gelişmelere ışık 
tu ıuyor! 

Bu arada, lockheed firmasının Türki
ye'de rüşvet dağıtmadıgı yolundaki ha
berlerin pompalanml.sı, suç mihrakları
nın zor durumlar yaşadığının kanıtı. 

HALKALAR 

Lockheed rüşvet olayının, Türkiye'de 
yolsuıluklar ıincirinin önemli bir halka
sını oluşturduğu kesin. 

Artık OldMlıkt.ın iite bilinen bir başka 
gerçek dc, Locklu'cd düğümünün çö/ü
mü, di�cr halkııları ilgilcndiriyor. Söz 
kOIllI�U h.ılkald( be Olimpiyaı halkaları 
değil! 

Türkiye'de sildh .ILim satımıyı,ı iI�ili 
hin k.ıd.ar silah komisyon(ıı,ıı olduAu 
biliniyor. Orduy., silah I('"ıin f'11ll('k ,ıdı 

f '" ! , ı .r · ' ;. ·; ; 1 '1 

altında milyarlık ihale ve ithalatlar yo
luyla Mill i  Savunma bütçesine konan ha
Iırı sayılır bir bölüm yabancı firmaların, 
firmaların Türkiye temsilcilerinin cebine 
giriyor. 

Yabancı silah şirketlerinin Türkiye 
temsilciliklerinin, alım ve satımıarda "et
kili-yetkili" çevrelerle ilişkiler kurdukla
rı biliniyor. Zaten biraz da böyle olması 
gerekiyor! Mal başka nasıl satılacak? 

Bu ilişkilerin, eski DP zamanında 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 
adını "Bay yüzde 10"a çıkardığı unu-
tulmadı. 

ilişkisi ile Zorlu'ya bu adı yadigar 
bırakan ingiliz ajanı Pantürk Firması sa
hibi John Benda'nın daha sonraları Sü
leyman Demirel ile ihsaıı Sabri Çağla
yangil ile ilişkiler kurduğu yazıldı söy
lendi ama yalanlanmadı. 

Dahası, Demirel 'in 1 964 yıllarında 
bir italya gezisi sırasında Roma'da, John 
Benda'nın kardeşi Mafia ileri gelenlerin
den Kosta Benda'nın viIIasında konuk 
edildiği bugüne kadar yalanlanmadı. 

John Benda, basında hakkında çıkan 
yazılardan sonra Türkiye'yi terketti ve 

bugüne kadar da Türkiye'ye dönmedi. 

"ETKiLI·YETKILI"LER! ... 

Air halia şirketi Nezih Dural ilişkisi 
Bu ilişki çerçevesinin Benda'lar ve dalga 
dalga daha başka "etkili-yetkili"leri ku
şattığı gerçek. 

Bu arada Başbakan Yardımcısı, MSP 
Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 
son italya gezisini Kosta Benda'nın dü
zenlediği de ileri sürüldü. 

Ses yok . .  , 
MCden ses yok. Ana muhalefetten 

sesyok. 
Ses var da yok! ... 
MCnin Savunma Bakanı bir yıl önce 

açıkça yalan atıyor, rüşvet olayını, pat
lak vermeden anında bastırmaya çalışı
yor. Ana muhalctef başkanı kendisini 
anında yalanlaması mümkün iken bunu 
yapmıyor. Yaklaşık bir yıl  sonra bir 

FAŞISTLER I N  YEN I BOY HEDEF I :  LISELI öCRENCILER 

1 2 0cah 1977 giilıÜ Ankara Bo/gol 'la, na/go/ 'ın en ha/abalıh bölgesinde, 
faşisı saldırı/arııı tle hadar azgııılaşlığı, bir kez daha sergilendi. 

A ltliam iizeri saat 5 sıraları. Salıne şöyle: Liseler dağıldığı bir sırada, ha· 
Iabahil i('erisbıde, anayal üzerinde üç I:iş i yer tu tm uş. Ihis; rasgele 'wlabalı
ğm üzeriııe o/eş ediyor. Kalabalıh pa,IUt içinde sağa sola haçışıyar. Açılan 
ateş sonuCuııda Salih Sıınayel uc Ekrem Altın aCılı Ifeııç/er hasıh uc belIerin
deıı isabet alara1� aldı/ h/arı yere yığılıyorlar. Yarolılar güç/iihle haslaneye ye

l iş i irilebıl iyorlar. 
Bıı açıl: ,,,ilal,ıı salr/ırı. Iıir Kıin önce cereyan edeli başka bir faşisl ııaldın-

111l1 devamı lll ".''' �'I'I·, ' ,r �e/ı{', yıne faşistlerin saldırıs/lıa "bromış, göz/er 
öııünde zitıcır ve /topalorla ılııl/ulnl/ilil';. 

Arlılı sald,ruanlamı Idmlihleriııisaldama gibi bir gereksinim içinde olma
dılliarı da anlaliılıyor Bunlar, Dallfal Ullıii Derneği üyelerinden. Her/ıes biliyor 
lanıyor Ve full/ lllaıımalarl/lI beltliyor. Ancak bilgiine hadar �iiri;p giden saldı
rıfar harşI$mdo bir tch cit/di ihı/eııı bile almmış değil. 

{Jlljfllfl. Oa/uol J..,jsesi tlalıil olma i: üzere, IJa/got 'la can ciiueııliğiml(,fI söz 
elmch o/",lall$>lz /ıalc cc/mili tir. L iııderde, faşist homandolar çe/�iıı/lleden ö�
rl'nciferc .�i/(JII w;sfcrmehtp, tahrifı uc saldırıları/ı ardı ar1wsl hesilme"'e/�tedir, 
/ler olwl daM/lln/uır/a ",1ı1I(lha yeııı Iıir ,�aldırı, )'eııi bir olay belde","c/� t('djr. 
Ve beldeııenicr, �erçPıılclimch le(lir. 

Liııell'r, /I1C ihtidiırı ilc 1,ir/iMI> fali�t besleme/eri" .vPtlj la/ırilı alaııforın
dan bin hali'H! geltli n"tii" 'flirkı'ye 'di' Riizleneıı olaylurda", fali;;: ıııitı haıı (ll' 
lıurJ.!fll;il i.�leJ.!i"i lixelerc bul/iMe yayl:"llaş tırmuh i.�/(>j.[/IId6 ohlııjj" smwcıı 

(/11"Yl1r. 

takım belgeler çıkartılıyor. 
Uluslararası sermayenin kıskacı ahın

da burjuva politikacılarının çelişkiden 
çelişkiye düştükleri ibret verici bir görü
nüm arzediyor. 

CHP'YE DÜŞEN ... 

Oysa, Lockheed olayının aydınlığa 
çıkmasında CHP'nin çekingen kalma 
şansı yok.. "Umut" şırınga edilen kitle
ler, CHP'nin lockheed konusundaki 
mehter yöntemini gözden kaçırmıyor. 
Lockheed rüşvet olayı mutlaka en kısa 
zamanda aydınlığa çıkarılmalı. CHP üs
tüne düşeni yerine getirmeli. 

Nezih Dural'ın sağlık durumu ile ilgi
li haberlerle kamu oyunun bu konudaki 
duyarlığını dağıtmağa olanak yok_ Ne
zih Dural ve "Türk Parası"ndan önce ay
dınlanması gereken başka hususlar olma
lı .. 

para getirdiği 
iddia edilirken, 

paradan ötürü tu
ken de Has

cezaevine 
ızlıklarının art

hastal ığından, 
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"ETKiLI·YETKILI"LER! ... 

Air halia şirketi Nezih Dural ilişkisi 
Bu ilişki çerçevesinin Benda'lar ve dalga 
dalga daha başka "etkili-yetkili"leri ku
şattığı gerçek. 

Bu arada Başbakan Yardımcısı, MSP 
Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 
son italya gezisini Kosta Benda'nın dü
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açıkça yalan atıyor, rüşvet olayını, pat
lak vermeden anında bastırmaya çalışı
yor. Ana muhalctef başkanı kendisini 
anında yalanlaması mümkün iken bunu 
yapmıyor. Yaklaşık bir yıl  sonra bir 
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ğm üzeriııe o/eş ediyor. Kalabalıh pa,IUt içinde sağa sola haçışıyar. Açılan 
ateş sonuCuııda Salih Sıınayel uc Ekrem Altın aCılı Ifeııç/er hasıh uc belIerin
deıı isabet alara1� aldı/ h/arı yere yığılıyorlar. Yarolılar güç/iihle haslaneye ye

l iş i irilebıl iyorlar. 
Bıı açıl: ,,,ilal,ıı salr/ırı. Iıir Kıin önce cereyan edeli başka bir faşisl ııaldın-
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DİSK üST YÖNETIMI 1 6  EYLÜL'E NASIL SAHIP ÇıKıYOR? 

ıRMAK DETERJAN ıŞçILERI: YARDIM ALAMıYORLAR 

16 Eylül'de başlayan işçi direnişıerine kimlerin sahip çıkıp, kimlerin 

çıkmadığı gün geçtikçe ortaya çıkıyor. işçiler, diren işe sahip çıktılar. Binler
ce işçi işten atılmayı göze aldl.Direndiler ve direnenlerin binlencesi işten atıl
dı. Şimdi çoğu aç ve açıkta. 

işçilerin bu şekilde sahip çıktığı direnişe, DiSK üst yönetiminin ne öı· 

çüde sahip çıktığı da belirginteşmeye başladı. DiSK üst yönetimi, direniş ko· 
nusunda bir işbölümü yapmışa benziyor. DiSK'in uzmanları "genel yas"ı uy
durma teorik zorlamalarla ununurmaya çalışıyor. OiSK'in uzmanları şimdi 
bu işle uğraşıyorlar. DiSK üst yönetiminin diğer bir işi ise işç ilere ve eylemle· 
rine sahip çıkmayarak olup bitenleri küllendirmek. Çıkardıkları gazetede de 
buna özen göstermişler. DiSK'in sesi adlı gazetenin 3.  sayısında " 1976'da 
DiSK" adlı bir sayfa )'er alıyor. Burada, DiSK'in 1976 yılında yaptıkları anla· 
tılıyor. Bu yapılanlar arasında en az yer ayrılanı, 16 Ey lüL. 16 Eylül, DiSK'in 
en az yer ayırdığı I..onu. OiSK üst yönetimi, "Gönen KonferansIMı"nl, "9. 
Kuruluş yılı şöleni"ni bile 16  Eyım'e kıyasla daha çok yer vermeye değer 

olaylar olara)... t:örmüş. 16 Eylül, arada kaynayıp gitmiş. 
DiSK üst yönetimi, yöneıimsiıliğini bildiği için 1 6  Eylül'ü unutturmak 

istiyor. Ama işçi sınıfı 16  Eylül'ü unutmayacak. 16 Eyliil'le birlikte DiSK üst 
yönetimini ve yönetimsizliğini de unutmayacak . 

1975'DA DiSK 

YÜRÜYÜŞ'ün 19 Ekim 1976 tarihli 80. sayısında bir haber yer aldı. Bu 
haberde, Gaziantep'te kurulu "ırmak Deterjan" işyerinde çalışan işçilerden 
lO'unun " direnişe katıldıkları" gerekçesiyle işten çıkarıldığına değiniliyordu. 

ırmak Deterjan'ın CHP'li işvereni, bu i şçileri DGM'ne karşı"girişilen di· 
reniş dolayısıyle işten çıkarmıştı. i şveren, daha sonra mahaııi gazetelerden bi· 
rine yaptığı açıklamada, çıkardığı işçilerden üçünün Türkiye işçi Partisi üyesi 
olmasını da çıkarılma gerekçeleri arasında sayıyordu. 

Şimdi işten çıkarılan bu i şçilere DiSK üyesi olmalarına rağmen, en kü· 
çük bir yardım eli uzanmış değiL. Bir aralar "CHP'li işverenin CHP'den ihraç 
edileceği" gibi uyutmalara da başvuruldu. Tabii, bundan da hiç bir sonuç çık-
madı. 

işçiler DiSK yöneticilerinin sık sık gazetelere yansıyan "atılan işçilere 
DiSK tarafından her türlü yardım yapılmaktadır" beyanatlarına rağmen, sen
dikadan tek kuruş almış değiller. Atılan işçiler bunun üzerine DiSK'e yazı da 
yazıyorlar. Cevap olarak "durumun sendikalarına bildirildiği" söyleniyor ken
dilerine. Ancak aradan 4 ay geçmiş olmasına rağmen sendikadan en küçük bir 
yardım bile almış değiller. 

Şimdi başta sendika bölge temsilcisi Ali Demir olmak üzere, hiç bir yar
dım alamadıklarından sendika binalarının kirasını bile ödeyemeyen işçiler, 
DiSK'i Gaziantep'te kendi çabaları ile yaşatmak için bir evi sendika binası 
olarak kullanıyorlar. DiSK üst yönetiminin amacı açık; sendikanın dağılması. 
nı sağlar.ıak. Ancak DiSK'i, onun ilkelerini gerçekten benimseyenlerin yaşata-
cakları da Ali Demir ve arkadaşlarının çabaları ile ortaya çıkıyor. 

YOL-IŞ EMEKÇILERI: CEPLERINDE KIMIN ELI VAR? 

9 Ocak 1977 günü Eskişehir Yoı.lş 
Sendi kasıııın olağanüstü gencI kurulu ya
pıldı. 

20 Ekim 1976 günü yapılan Eskişehir 
Yoı-iş Sendikası genel kurulunun usul· 
Süz oldu�unu ileri süren 155 işçi, ola· 
ğanüstu genel kunıl istemişti .  tşçiler ay· 
rıca, sendika başkanı Süleyman Dönmez 
ve arkadaşlarının 1 milyon 300 bin lira· 
yı da usulsüz olarak harcadı�ını ileri sür· 
müşlerdi. 

Genci Kurul açıldıktan sonra işçiler 
Söz aldılar. A. Osman UIgen adındaki bir 
işçi, 

"Süleyman Dönmez'in bir eli işçile· 
rin cebinde, bir eli de Selahattin Aktaş' 
ın cebindeydi," dedi. 

Selahattin Aktaş, Yol·Su Elektrik 
müdüriidür. AP'li olarak bilinir. 

i şçi VE POLITIKA 

Eskişehir yoı-Iş sendikası olneanüstü 
genci kurulunda, sendika yöneticilerinin 
paraları lIsulsüz harcamalan yanında, iş
çinin politikaya aeırlık koyup koyma· 
ması lartışıldı. eıır milletvekili Murat 
Kahyao�lu ılc eski HASTAŞ müdürle. 
rinden, şimdi CIIP senatörii l I ikmet Sa· 
... aş da genel kurulu izlediler. 

Ci ıP  I':skişchir senatörli I l ikillet Sa· 
vaş kısaca konuştu, bir şey de söyleme. 
di . Dengcd tutumu ile dikkatleri çeken 
milletvekili Murat Kahynoğlu konuşına· 
sında 1'llIc�in kLllsııl1l�ından söz edNek, 

işçinin politikaya a�ulık koymasını iste· 
di. 

KARŞI ÇıKıLDI 

AP Belediye meclisi üyesi Hüseyin 
Yılmaz'a söz ... erildi. Hüseyin Yılmaz 
"Politikanın girdiği yerde huzur olmaz. 
Işyerlerinde politika yapılınca kardeş 

kardeşe düşüyor . .  " dedi. 
Hüseyin Yılınaz'ı hem Ankara yoı-Iş 

sendikası başkanı hem de Yoı-lş Fede· 
rasyonu genel başkanı Halit Mısırlıoflu 
ce ... aplaııdırdı. 

MULKIYET VE SENDIKACıLıK 

Halit Mısırlıo�lu işçi sınıfının politi· 
kaya a�ırlıeını koyaca�ını söyledi, bu· 
nun demokrasinin temel şartı oldueunu 
ileri sürdü. Aynca; 

"Biz Bursa'da, Antalya'da ... e Kayseri' 
de üç fabrikanın orta�ıyız. Bu fabrikala
ra uzanacak elleri kırarız" dedi. 

Mısırlıo�lıı'lıa göre sosyal demokrasi· 
nin özünde mülkiyeti yaygınlaştırmak 
... ardı. Işçiler, memurlar kuruluşlara or· 
tak olacaklar, böylece kendi kuruluşlan· 
ILI sa ... unarak, demokrasiyi de sa\'unmuş 
olacaklardı. 

Neticede, ı milyon 300 bin lirayı 
zimll1etine c:eçirdi�i iddia edilen ... e e ... · 
raklarla birlikte ortalıktan kaybolan eski 
yönetim kurulu aklanmadı. Hakkında 
kanuni tahkıkata geçilecek. Yeni seçilen 
yöneticiler işçilerin parasını yiyenlerin 
yakalarını bırakmayacaklanıu bildirdiler. 
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en az yer ayrılanı, 16 Ey lüL. 16 Eylül, DiSK'in 
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arada kaynayıp gitmiş. 
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Eylül'ü unutmayacak. 16 Eyliil'le birlikte DiSK üst 
de unutmayacak . 
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Sendi kasıııın olağanüstü gencI kurulu ya
pıldı. 

20 Ekim 1976 günü yapılan Eskişehir 
Yoı-iş Sendikası genel kurulunun usul· 
Süz oldu�unu ileri süren 155 işçi, ola· 
ğanüstu genel kunıl istemişti .  tşçiler ay· 
rıca, sendika başkanı Süleyman Dönmez 
ve arkadaşlarının 1 milyon 300 bin lira· 
yı da usulsüz olarak harcadı�ını ileri sür· 
müşlerdi. 

Genci Kurul açıldıktan sonra işçiler 
Söz aldılar. A. Osman UIgen adındaki bir 
işçi, 

"Süleyman Dönmez'in bir eli işçile· 
rin cebinde, bir eli de Selahattin Aktaş' 
ın cebindeydi," dedi. 

Selahattin Aktaş, Yol·Su Elektrik 
müdüriidür. müdüriidür. müdüri AP'li olarak bilinir. 

i şçi VE POLITIKA 

Eskişehir yoı-Iş sendikası olneanüstü 
genci kurulunda, sendika yöneticilerinin 
paraları lIsulsüz harcamalan yanında, iş
çinin politikaya aeırlık koyup koyma· 
ması lartışıldı. eıır milletvekili Murat 
Kahyao�lu ılc eski HASTAŞ müdürle. 
rinden, şimdi CIIP senatörisenatörii senatöri l I ikmet Sa· 

işçinin politikaya 
di. 

KARŞI 

AP Belediye 
Yılmaz'a söz 
"Politikanın girdiği 
Işyerlerinde 

kardeşe düşüyor 
Hüseyin Yılınaz'ı 

sendikası başkanı 
rasyonu genel 
ce ... aplaııdırdı. 

MULKIYET 

Halit Mısırlıo�lu 
kaya a�ırlıeını 
nun demokrasinin 
ileri sürdü. Aynca; 

"Biz Bursa'da, 
de üç fabrikanın 
ra uzanacak elleri 

Mısırlıo�lıı'lıa 
nin özünde mülkiyeti 
... ardı. Işçiler, 
tak olacaklar, 
ILI sa ... unarak, 
olacaklardı. 

Neticede, 
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HINDISTAN 'DA 
ÇETİN MÜCADELE 

"sıNıFSAL VE YICINSAL BIR ÖRGÜT OLAN TÜM HINDIS
TAN SENDIKALAR KONGRESı' KONGRE PARTISI'NE Y A
KIN OLAN DICER KONFEDERASYON ILE SENDIKAL BIR
LIK ıÇiN YORULMAZ BIR MÜCADELE SÜRDÜRÜYOR. HIN
DISTAN'IN BACIMSIZLICININ KAZANıLMASıNIN ERTESIN
DE SENDIKAL HAREKETTE POLITIK DÜZEYDE MEYDANA 
GETIRILEN BÖLÜNME, BIRLlKÇI BIR SENDIKAL HAREKET 
ANLAYıŞı TAŞıYAN KOMÜNISTLERE DıŞARDAN EMPOZE 
EDILMIŞTI. DÜNYANIN EN BÜYÜK FABRIKASı OLAN KAL
KÜTTA'DAKI "BATA" FABRIKASı BIRLl KÇI ANLAYıŞı 
GöSTERIYOR: IŞYERINDE TEK SENDIKA VAR. BAŞKANı 
KONGRE PARTISI ÜYESI, GENEL SEKRETERI KOMÜNIST 
PARTILI, DICER SEKRETERI ISE BIR BAŞKA SOL PARTI
NIN OYESt" 

Hindistan işçi sınıfının devrimci 
sendikal mücadele örgütlenmesini temsil 
eden Tüm Hindistan Sendika Kongresi, 
son genel kurulunu geçti�imiz Ekim 
ayında tamamlamıştı. Genel Kurulda F
ransa Genel işçi Konfederasyonu 'nu 
temsilen bulunan CGT yöneticilerinden 
Henri Krasucki, CGT'nin haftalık yayın 
organı "ışçi Yaşamı" dergisine bir mü
lakat verdi. Krasuckki'nin mülakatında, 
Hindistan'ın güncel ekonomik ve politik 
sorunlan üzerinde durulou. Krasucki, 
H indistan'daki sendikal mücadele dene
yimleri hakkında belgi verdi. 

THSK 'nin kongresinin dünyanın 
di�er ülkelerindeki kongrelerinden ayn
lan yönlerinin de bulundu�unu belirten 
Krasucki, Hindistan toplumunu oluştu
ran çeşitli etnik topluluklann, kongre 
salonunda giysileri ile, renkleri ile yan
sıdı�ını aktarıyor. Krasucki, mülakatı 
yayınlayan derginin, nüfusun küçük bir 
kesimini oluşturan işçi sınıfının "ayn
calıklı" bir konumda olup olmadl�1 s0-
rusunu şöyle yanıtlıyor: 

IŞçi  SıNıFı :  
EN ILERI oLANıN TEMSILCisi 

"Gercekten de Hindistan yoksulluk-

la eş anlamlı sayılabilir. Geçimi için her 
yola başvuranların, korkunç sefaletin ül
kesidir. Bu ülke, sömürgecili�in ve bu
nun sonucu olan az gelişmişli�in yarala
nnı taşıyor. Bugün ise sanayileşme süre
cindedir:Kamu ve özel sanayide 14 mil
yona yakın ücretli işçi çalışıyor. Top
lam faal nüfus ise 83 milyon kişi. Oy· 
sa Hindistan'da 600 milyon insan yaşı
yor. 14 milyon sanayi işçisi, ayrıcalıklı 
sayılabilir mi? Sanayi işçileri, Hindistan
da gelişmekte olan ve daha da gelişmesi 
gereken yeni unsurlarla elele gelişiyor. 
Gerili�in, yoksul1u�un, sefaletin gerile
tilmesi, tüm nüfusun yaşam düzeyinin 
yükseltilmesi için bu zorunlu. Bir yan
dan büyük bir ço�unluk için sefalet sü· 
rerken, sa.nayinin, hatta öncü sektörlerin 
(elektronik, havacılık, nükleer sanayi gi
bi), araştınnacılı�ın, birçok sosyalist ve 
kapitalist ülkelerle işbirli�i içinde geliş
ti�i gözleniyor. Bu da ihmal edilebilecek 
bir gelişme de�i1dir. 

"Bu koşullar altında işçi sınıfı ülke
nin yaşamında stratejik bir yer tutuyor. 
ışçi sınıfının rolü, çok açık biçimde, sa
yısal a�ırlı�ının üzerindedir. Çünkü işçi 
sınıfı, demin de belirtti�im gibi, en ileri 
olana, ilerleme ve gelişmeyi belirleyecek 
unsura ba�lıdır. Ancak, işçilerin sayısı 

"HINDISTAN KORKUNÇ BIR SEFALETIN ULKESIDIR " 
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ile tüm nüfus arasıııtıa ld sayısal oransızlı
ğın, toplumsal mücadelenin, demokratik 
mücadelenin sınırlarını ve güçlüklerini 
kanıtladı�ını da söylemek gerekir." 

KAPITAliZM Mi, 
SOSYALIZM Mi? 

CGT yöneticilerinden Krasucki, Hin
distan'ın izledi�i yolun kapitalizm mi, 
sosyalizm mi oldu�u; 1975'ten sonra 
ilan edilen sıkıyönetimin demokrasinin 
sonu anlamına geldi�i sorularına da şu 
yanıtı verdi: 

"Olkedeki durum gerçekten nazik ve 
kannaşık. Gelişme halindeki bir ülke 
olarak Hindistan, başta ABD olmak üze
re emperyalizmin çeşitli girişim ve bas
kılarıyla karşı karşıya. 1975 yılında sa� 
güçler tarafından lndra Gandi hüküme
tini devinnek amacıyla bir komplo dü
zenlendi. Olaganüstü durum bu tehlikeyi 
geçinnek için ilan edildi. H indistan sen
dikalarındaki yoldaşlartmıı, bu komplo
nun bir gerçek oldu�unu ve ezilmesi ge
rekti�ini belirtiyorlar. Ancak bugünkü 
ola�anüstü durum belirli riskleri de taşı
yor. 

Demokratik ve sendikal özgürlüklere 
indirilen darbeler bunu kanıtlıyor. Indra 
Gandi hükümetinin dayandı�ı program, 
gerek ekonomik ve toplumsal alanlarda, 
gerekse ulusal ba�ımsızltk ve dış politi
ka düzeyinde olumlu önlemler içeren 
20 maddeyi kapsıyor. THSK bu progra
mı destekliyor, ancak bu politikadan o
lan bütün sapmalara karşı da mücadele 
ediyor. Ve bu politikadan sapmalar ol
du�unu açıklamak gereklidir. Ilan edilen 
ilerici önlemlerin pek ço�u sadece uygu
lamanın başlangıcındadır. Aynca ücret
lerin dondurulması, hatta azaltılması yö
nünde ciddi girişimler vardır. Bu da, 
şimdiki ortamda a�ır toplumsal gerilim
ler yaratıyor. Burada da sizin sorunuz 
geliyor: Kapitalizm mi sosyalizm mi'? 
H indistan'da, bir yanda, ilerici ve de
mokratik bir gelişme, kapitalist olmayan 
bir yol için mücadele eden güçler var. 
Bu güçler arasında Kongre Partisi 'nin 
(Gandi'nin partisinin) bir kanadı, Hin
distan Komünist Partisi, sendikal düzey
de de THSK ve Kongre Partisi'ne yakın 
olan Hindistan Sendika Kongresi var. Bu 
güçler, şu anda da büyük önem taşıyan 
kamusal ve ulusallaştırılmış sektörün ge
lişmeSini destekliyorlar. Dieer yanda ise, 
Hindistan'ın büyük tekelci gnıplannın 
gelişmesini güvence almaya çalışan güç
ler bulunuyor. Bu güçler ise, ücretlerde 
kısıntılar saelayarak ve gerekine sendi
kal özgürlüklere ve tüm özgürlüklere dar
beler indirerek, gelişmelerinin finanse e
dilmesini istiyorlar kuşkusuz. Sa�cılann 
başansıı kendi başlannı Indra Gandi'nin 
kendi o�lu Sandjai'yi getirmiş olabilme
leridir. Bu çok çetin bir sınıf mücadele
sidir. Ve sonucu kimse bugünden tah
min edemez." 

çETIN MÜCADELE 

Henei Krasucki, bu koşullarda THSK' 
nin oynayaca�ı ne gibi bir rol oldu�u so
rusuna da şöyle cevap verdi: 

"Tüm Hindistan Sendikalar Kongresi, 
hükümete karşı eleştirel bir destek poli
tikası uyguluyor. Indra Gandi'nln politi· 
kasının olumlu yönlerini destekliyor, o-

lumsuz vonlerınc karşı �v<t!?ıyor. (�C\=
liğimiz sen dönemde, bu, iJcrctlilcrin ya
llitm diil.cyinin ve sendikal ()Zb'UrliJklerin 
savunulması için sıcak bir mücadele bi
çiminde ortaya çıktı. Sendika kongresı
nin toplanması bile, bir güçler tanısının 
sonucu oldu. Hükümet, ola�anüstiı du
rum gerekçesiyle kongreyi yasaklamaya 
kalktı . .sonunda kongre açık olarak ya
pıldı. Yoldaş S.A. Dange'nin kongreyi 
kapatış konuşmasındaki şu sözleri, hare
ket edilen ilkeleri özetlemesi bakımın
dan önemlidir: "Işçi sınıfının sırtında, 
işçi sınıfını e'ıerek, Hindistan kapitaıiz
minin kudretinin ispatlanmasını kabul 
etmeyece�iz. Bunu, ne ba�ımsızlıfın ka· 
zanılmasından önce, ne de ondan sonra, 
hiçbir zaman kabul etmedik. Bundan 
böyle özgürlüklerimize indirilen darbele
ri kabul edemeyiz. "Ve THSK'nin kong
resi, canlı bir eylem ça�nsı oldu. Sorum
lu, yı�ınsal, ama baskıdan korkmayan 
bir eylem." 

NÜFUS, BATIL ITIKATLAR, 
KAST SISTEMI 

CGT yöneticisi, Hindistan 'ın tarihsel 
geleneklerinin THSK kongresine yansı
masıyla ilgili bir soruyu da şöyle yanıt· 
ladı: 

"Kuşkusuz THSK kongresi, çalışma
lannı gelişme için mücadele perspektifi
ne oturttu. Ancak başka konular üze
rinde de duruldu. Nüfus sorunu ile ilgili 
olarak, adil bir do�um kontrolünden ya
na çıkıldı, fakat bugünkü zorla kısırlaş
tınna uygulamalarının reddedildi�i de 
özellikle vurgulandı. 

THSK, kişilerin özgürlügii ve haysiye
ti ile çelişen bütün yöntemlere karşı Çı
kıyor. Batıl inançlara karşı mücadele (i
neklerin kutsallı�ı gibi) konusu ise, el
bette, kültürel gerili�e karşı, okuma yaz
manın yaygınlaştınlması için harcanan 
çabalann bütününe ba�lıdır. Kastlar so· 
rununun ise muazzam bir sorun oldu�u
nu söylemeliyim. Kastlar sisteminin, 
eşitsizlik ve baskıya dayanan bir toplu
mun sürdürülmesine nasıl yardımcı oldu· 
�u açık olarak görülebi1iyor. Kastlann 
var1ı�1 sayesinde, Hindistan'daki hemen 
herkes, kendisininkinden daha sefil du
rumda olan insanlann da varoldu�u dü
şüncesinde ...  Bu ayırımcılık, kastlan ilke 
olarak ortadan kaldıran 1955 yasasına 
ra�men varlteını sürdürüyor." 

BIRLIKÇi SENDiKAL HAREKET 
ANLAYıŞı 

Krasucki, Hindistan'daki sendikacılık 
görüşü üzerine de şunlan söyledi: 

"Koşullardaki büyük farklılıklara ra�
men sendikal anlayışlanmızın birbiriyle 
nerdeyse çatıştı�ını göruyorum. Sınıfsal 
ve yı�ınsal bir örgüt olan THSK, bizler 
gibi, özellikle dieer büyük sendika bir
Ii�i olan THSK ile sendikal birlik için 
yorulmaz bir mücadele sürdüruyor. Hin· 
distan'ın ba�ımsızlı�ının kazanılmasın· 
dan sonra sendikal hareketle politik dü
zeyde meydana getirilen bölünme, bir
Iikçi bir sendikal hareket anlayışı taŞı
yan yoldaşlanmıu dışardan empoze 
edilmişti. BirçOk işyerini, özellikle 
Kalkütta'daki dünyanın en büyük fabri
kası Bata'yı dolaşırken bunu df'�erten
dirme olanaRını buldum. Bu işyerinde 
tek bir sendika vardı. Başkanı Kongre 
Partisi'nin üyesi, genel sekreteri Komü
nist Parti'li, dieer sekreteri ise bir başka 
sol partinin üyesi idi. İndra Gandi'nin 
politikasının ilerici yönlerinin desteklen
mesi, ekonomik taleplerin gerçekleştiril
mesi ve sendikal ve demokratik özgür
lükler mücadelesi için HSK ile eylem bir
!iRi arayan yoldaşlanmızın bakış açısı 
budur. 

Elbette Fransa ve Hindistan'daki du· 
rumlan özdeşleştinnek basitçi bir yak
laşım olur, ancak eylemlerimizin sınıf
sal temeli aynıdır. Bizim dayanışmamızı 
gerçek1�tiren de budur." 
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kendi o�lu Sandjai'yi getirmiş olabilme
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nOMES H CHANDRA 

Dünya Barış Güçleri Forumu 14 
Ocak'ta Moskova'da çalışmalarına başla
dı. 1973 Ekim'inde yine Moskova'da ya· 
pılan Dünya Barış Kongresinde belirle· 
nen eylem ve ilişkilerin sürdürülmesi üze
rinde çalışmalarını yürüten Uluslararası 
Konsey'in bu çalışmalarının ele alınaca
ğı forumda, çok çeşitli politik ve ideo· 
lojik e�ilimlerden temsilciler bir araya 
geldi. Dünya Barış Güçleri Forumu'nun, 
dünyadaki barışçı güçlerin yumuşama 
surecinin sağlamlaştırılması mücadelesin
de yeni demokratik ve anti-emperyalist 
işbirlie-i olanaklarına kavuşması açısın
dan büyük önem taşıdığı belirtiliyor. 

üye sayısı bakımından 1973 Ekim' 
indeki Kongre'den daha dar kapsamlı 
olan Forum'da, örgütlerin geçen kongre· 
den daha yüksek düzeyde yetkililer tara
fından temsil edilmesi, barış hareketi 
sanarının pekişmesinin bir göstergesi 
olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Forum' 

un çalışmaları sırasında, verimli diyalog 
koşuııarının geliştirilmesi ve daha çok 
temsilcilerinin tartışmalara katılmasının 
sae-Ianması amacıyla, daha önceki görüş
melere göre daha çok sayıda ve daha yo
�un tartışma gruplarının oluşturulacağı 
haber ·veriliyor. 

Sosyalist ülkeler yayın organlannda 
yayınlanan konuyla ilgili incelemelerde, 
dünya barış güçlerinin uluslararası dü
zeydeki diyaloglannın, barış hareketinin 
niteliksel olarak yeni bir aşamaya yük
seltilmesi bakımından önem taşıması 
üzerinde duruluyor. Yayın organları, bu 
aşamanın, daha geniş loplum kesimleri
nin aktif olarak bu hareket içine çekil
mesinde somutlandığı noktasını vurgulu
yorlar. 

1973 Ekim'indeki dünya barış güçleri 
kongresinde kurulması kararlaştırılmış 
olan Uluslararası Konsey'in çalışmaları
nın, barış hareketine yeni güçlerin katıl
masına elverişli bir ortam yarattığı özel
likle belirtiliyor. Son üç yıl içinde Ulus· 
lararası Konsey'e üye olma karan alan 
onlarca uluslararası ve yüzlerce ulusal Ör
gütün, somut eylemlerinin geliştirilmesi 
belirleyici bir kalkıda bulunduğu hatır
latılıyor. 

Dünya Barış Konseyi Genel Sekreteri 
Romesh Chandra, 10 Ocak tarihli tzves
tia gazetesinde yayınlanan mülakalında 
şöyle dedi: "Moskova'da önümüzdeki 
günlerde yapılacak olan Dünya Barış 
Güçleri Forumu, Büyük Ekim Devrimi' 
nin 60_ yıldönümünde yapılacak olan ilk 
büyük uluslararası eylemdir. SSCB, do�
du�u ilk günden beri barışın korunma
sında büyük rol oynamaktadır. Halklar, 
Lenin'in Barış Kararı 'nın Sovyet ege
menliğinin ilk yasası olduğunu hatırlatı
yorlar. O zamandan bugüne dek geçen 
yıllarda ve savaş sonrası yıllarında SSCB, 
di�er sosyalist topluluk ülkeleriyle bir-

KI BRIS : "GE R ICIL ICIN DENEY K Ü R ESI" 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Carter ekibinin yönetimi devralmaya ha· 
ıırlandığı günlerde, Kıbrıs konusunun uluslararası kamuoyunciaki giincelliği 
yeniden ön plana ;ıktı. Carter ekibinin, NATO'nun güney kanadının güçlen
dirilccegine dair açıklamalarından sonra, NATO Genel Sekreteri J. Luns da 
.ıyııı konuya değindi. Türkiye'de seçim yılı olan 197Tde Kıbrıs sorununun 
çii7ümünde belirgin adımlar atılamayacağını kendileri de bilen bu çevrelerin, 
K ıbrıs'taki belirsi7lik ortamından, durumun daha da karıştırılması için yarar
Idnmaya ç<!: ışacakları ortaya çıkıyor. 

SBKP ",.erkeı Komiıesi'nin glinlük yayın organı Pravda'da geçtiğimi7 Salı 
gunu yayınlan.ın bir yaııda da, NATO çevrelerinin Kıbrıs konusundaki karan
lık tasarıları iiıerınde duru!du. Yaııda, Kıbrıs'taki gerici çevrelerin, "Çifte 
(nosis" ya da 'Taksim" konusunu yeniden ortaya att ıklarına işaret edildi. 
Bilindiği gibi, son haftalarda, Kıbrıs'ın Türk kesimineteki gerici gü' !"t,  yenidrn 
b.ığımsl1 Türk devleti olasılığını güç lendirme Ç,ıh,ıların.ı girişmi�lı, 

Pravda'da yayınlanan konuyla ilgiliyaııda �i)yle dendi: "Kıbrıs gericileri
nin bir kez daha gcrçekleştirmeyi onerdikleri çifte Enosis'in, yani Ada'nın 
Türkiye ve Yunanistan arasında taksiminin temel hedefi, Kıbrıs'ın NATO'nun 
Doğu Akdeniı 'deki bir Jskeri ktıpni başı haline getirilmesidir. NATO strateji 
uımanldrl, Kıbrıs'ın askeri haıırlıklar yiıriin).:esine oturıulnıası için, kiiçiik or
takları YIIllani"t<t1l ve Türkiyc'nin elleriyle hareket etme niyetlerini 
IJman �1ı1('mı·rııi�lerdir." 

Prdvda, ddha sonra gerici �iiçlerin ı'yleııılerine dikkati çehrek şunları 
ekledi: "Sağcdarın çah.ıldrı, 13irte�...,iş Milletler kararlarının Kıbrıs 
clevletinin h.ığırnsıılığının, eJ.:erncnlif:inin ve toprak bütilnliiğiiniin yeniden 
"ıınIIIllJSI i ç i n  h.ırcJnan çdhdl.ırı hıı/m.ıya yünclikı ir." 

Pr,ıvd,ı'nııı yorumu �u cuınleylt.' /lukıalandı: 
"(;('ficilii:: i ı ,  den('y kilre!li, halkıilm k,ınını h,ışına sıçr.ı t ıyor." 

Iikte barış ve halkların güvenli�i için ak
tif biçimde çalıştı ve çalışmayı sürdürü· 
yor. Bu çok önemli hedefe ulaşmada 
SBKP Genel Sekreteri'nin büyük katkısı
nı belirtmek isterim." 

öte yandan, Dünya Bilim İşçileri Fe
derasyonu 4 Ocak'ta yapılan 30. kuru
luş yıldönümünde, bilim adamlannın ba
rış mücadelesine katkıları de�erlendiril
di. 50'den fazla ülkenin bilim adamlarını 
ve teknik elemanlarını bir araya getiren 
örgütün Başkanı, "Barışın Güçlendiril· 

mesi Lenin ödülü" sahibi ve tanınmış 
Ingiliz bilim adamı E. Burop, yıldönü
münde yaptıeı konuşmada şöyle dedi: 
"örgütümüz, 30 yıllık yaşamı boyunca, 
gezegenimizde genel barışın ve uluslar
arası güvenliein sağlamlaştınlması, silah
lanma yarışma son verilmesi ve silahsız
lanma, yumuşama sürecinin derinleştiril· 
mesi, bilimden insanca amaçlar için ya
rarlanılması uğruna verilen mücadelede 
ilerici bilimsel kamuoyunun ilk safi ann
da yer almıştır." 

ıTALYA'DA NEO-FAŞIST PARTI PARÇALANDı 

i taiya'da faşist tedhiş hareketlerinin uygulayıcısı olan Neo-Faşist Parti, 
italyan Sosyal Hareketi parçalandı. Partinin 35 milletvekilinden 17'sinin ve 
15 sena(öründen B'inin, geçen ay parti genel sekreteri Giorgio Almirante'nin 
grup liderliğini reddetmelerinden sonra, şimdi de bu parlamenterler "Ulusal 
Demokrasi" adı altında yeni bir grup kurdular. "Economist" dergisine göre, 
partinin bölünmesinde, G. Almirante'nin tedhiş örgütleriyle açıkça işbirliği 
yapmasına karşı büyüyen tepkinin etkin olduğu belirtiliyor. 

196B seçimlerinde oyların sadece yüzde 4.B'ini toplayabilen Almirante'
nin partisi, 1972 seçimlerinde oylarını B. Tye yükseltmişti. Neo faşistlerin bu 
ilerlemesi, i talya'daki toplumsaı ve ekonomik bunalımın yeniden faşizme yat
kın bir kitle tabanına doğru kanalize edilebileceği umutlarını yaratmışu. An
cak hal ya 'daki son seçimlerde partinin oylarının yüzde 6.1 'e düşmesi, bu 
umutların hayaleiliğini ortaya koymuştu. halyan Sosyal Hareketi'nin 196B-
72 dönemindeki ilerlemesi; daha çok o yıııardaki öğrenci hareketlerinin dağı
nık ve kitlelerden kopuk niteliğine karşı duyulan tepkinin, ve yine o yıllarda 
LS.H. 'nin hristiyan demokrat hükümetlerden uzak durmasının bir sonucu ol
muştu. 

LS.H. 'nin sağ tedhiş hareketleriyle organik ilişkileri son yıllarda açık bir 
biçimde o

-
rtaya çıkmıştı. Parti lideri Almirante'nin, tedhiş eylemleri düzenle

yieisi Yeni Düzen Örgütünün kurucusu Pino Rauti, ve geçen yaz aylarında bir 
komünistin öldürülmesiyle ilgisi ortaya çıkarılan Sandro Saccucd ile olan iliş
kileri geniş çapta öğrenilmişti. Parti'nin "ılımiı" denen kanadının sözcüleri n
den Mario TedeKhi, bu gelişmeler sırasında Almirante ile aynı çatı altında ka
lamayacaklarını açıklamıştı. Parlamentoda yeni bir grubun kurulmasıyla bir
likte, bu ayrılık bölünmeyle sonuçlanmış oluyor. 

LS.H.'nden ayrılan kanadın, ideolojik ve politik bakımdan Almirante ve 
suç ortaklarından farklı bir niteliği olmadığı belirtiliyor. AncJ.k, neo-faşistler 
arasında, uygulanan yöntem ve işbirliği yapılacak çevreler konusunda ortaya 
çıkan anlaşmazlık, partinin glicünün tükenmesi"in doğal bir sonucu olarak de
ğerlendiriliyor. Faşizme yatkın duyguları" önemli kökleri olan ıtalya'da, neo 
faşistlerin derin bunalım ortamından yararlanamamaları kitle mücadelelerinin 
toplumda yarattığı olumlu değişikliğin bir sonucu olarak görülliyor. Öte yan-
dan "ıitmiı" bir aşın sağ grubun ortaya çıkmasıyla, iktidardaki hristiyan 
demokrat azınlığın gerieilerle yapmak isteyeceği işbirliği için yeni kamuflaj 
olanakları yarattığı üzerinde de duruluyor. 

, 
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onlarca uluslararası ve yüzlerce ulusal Ör
gütün, somut eylemlerinin geliştirilmesi 
belirleyici bir kalkıda bulunduğu hatır
latılıyor. 

Dünya Barış Konseyi Genel Sekreteri 
Romesh Chandra, 10 Ocak tarihli tzves
tia gazetesinde yayınlanan mülakalında 
şöyle dedi: "Moskova'da önümüzdeki 
günlerde yapılacak olan Dünya Barış 
Güçleri Forumu, Büyük Ekim Devrimi' 
nin 60_ yıldönümünde yapılacak olan ilk 
büyük uluslararası eylemdir. SSCB, do�
du�u ilk günden beri barışın korunma
sında büyük rol oynamaktadır. Halklar, 
Lenin'in Barış Kararı 'nın Sovyet ege
menliğinin ilk yasası olduğunu hatırlatı
yorlar. O zamandan bugüne dek geçen 
yıllarda ve savaş sonrası yıllarında SSCB, 
di�er sosyalist topluluk ülkeleriyle bir-

CIL ICIN DENEY K Ü R ESI" 

Devletleri'nde Carter ekibinin yönetimi devralmaya ha· 
konusunun uluslararası kamuoyunciaki giincelliği giincelliği gi

;ıktı. Carter ekibinin, NATO'nun güney kanadının güçlen
açıklamalarından sonra, NATO Genel Sekreteri J. Luns da 

Türkiye'de seçim yılı olan 197Tde Kıbrıs sorununun 
atılamayacağını kendileri de bilen bu çevrelerin, 

ortamından, durumun daha da karıştırılması için yarar
çıkıyor. 

Komiıesi'nin glinlük yayın organı Pravda'da geçtiğimi7 Salı 
NATO çevrelerinin Kıbrıs konusundaki karan

duru!du. Yaııda, Kıbrıs'taki gerici çevrelerin, "Çifte 
konusunu yeniden ortaya att ıklarına işaret edildi. 

Kıbrıs'ın Türk kesimineteki gerici gü' !"t,  yenidrn 
güç lendirme Ç,ıh,ıların.ı girişmi�lı, 

konuyla ilgiliyaııda �i)yle dendi: "Kıbrıs gericileri
gcrçekleştirmeyi onerdikleri çifte Enosis'in, yani Ada'nın 

arasında taksiminin temel hedefi, Kıbrıs'ın NATO'nun 
ktıpni başı haline getirilmesidir. NATO strateji 

haıırlıklar yiıriin).:esine yiıriin).:esine yiır oturıulnıası için, kiiçiik or
Türkiyc'nin elleriyle hareket etme niyetlerini 

196B seçimlerinde oyların sadece yüzde 4.B'ini 
nin partisi, 1972 seçimlerinde oylarını B. Tye yükse
ilerlemesi, i talya'daki toplumsaı ve ekonomik bunalımın 
kın bir kitle tabanına doğru kanalize edilebileceği 
cak hal ya 'daki son seçimlerde partinin oylarının yüzde 
umutların hayaleiliğini ortaya koymuştu. halyan Sosyal 
72 dönemindeki ilerlemesi; daha çok o yıııardaki öğrenci 
nık ve kitlelerden kopuk niteliğine karşı duyulan 
LS.H. 'nin hristiyan demokrat hükümetlerden uzak 
muştu. 

LS.H. 'nin sağ tedhiş hareketleriyle organik ilişki
biçimde o

-
rtaya çıkmıştı. Parti lideri Almirante'nin, 

yieisi Yeni Düzen Örgütünün kurucusu Pino Rauti, 
komünistin öldürülmesiyle ilgisi ortaya çıkarılan Sandro 
kileri geniş çapta öğrenilmişti. Parti'nin "ılımiı" denen 
den Mario TedeKhi, bu gelişmeler sırasında Almirante 
lamayacaklarını açıklamıştı. Parlamentoda yeni bir 
likte, bu ayrılık bölünmeyle sonuçlanmış oluyor. 

LS.H.'nden ayrılan kanadın, ideolojik ve politik 
suç ortaklarından farklı bir niteliği olmadığı belirtiliyor. 
arasında, uygulanan yöntem ve işbirliği yapılacak 
çıkan anlaşmazlık, partinin glicünün tükenmesi"in doğal 
ğerlendiriliyor. Faşizme yatkın duyguları" önemli kökleri 
faşistlerin derin bunalım ortamından yararlanamamaları 
toplumda yarattığı olumlu değişikliğin bir sonucu olarak 
dan "ıitmiı" bir aşın sağ grubun ortaya çıkmasıyla, 
demokrat azınlığın gerieilerle yapmak isteyeceği işbirliği 
olanakları yarattığı üzerinde de duruluyor. 
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NERESINDEYIZ ? 
Geride bırakılan 1976 yılının politik 

olaylannın deecrlendirilmesi sürüyor. 
Dc�erlendirmeler. genellikle uluslararası 

gerginlie-in yumuşatılınası sürecinde geli
nen noklanın deeerlendirilmesinde yo
�unlaşıyor. ıtalyan Komünist Partisi ya-

CAMACHO (SAODAKlıGENÇ BIR ıŞçI L IDERl ILE BIRLIKTE 

ISPANYA'DA SEN DIKAL HAREKETI!" B I R lıC ı 
G Ü N Ü N  KONUSU 

Faşiımin tasfiyesi üzerinde yoğun bir mücadelenin sürdüğü i spanya'da, 
sendikal hareketin birliğinin güçlendirilmesi de güncelliğini koruyor. ispanya' 
nın en geniş tabana dayalı, ancak hala illegalitede tutulan sendikal işçi örgütü 
işçi Komisyonları'nın lideri Maretlina Camacho, sendikal mücadelenin ivedi 
hedeflerini şöyle açıkladı: 

"Bugünkü koşullarda ikili bir kavga vermek zorundayız: Birincisi birliği 
korumak ve tüm muhalefet güçlerine özgürlüğü elde etmek için; ikincisi de, iş
çi sınıfı ile onun politik ve sendikal hareketini birbirinden ayırma taktiğine 
karşı mücadele." 

ispanya'da sendikal düzeydeki eylem birliği, işçi  Komisyonları'nın ya
IlISıra, Genel işçi Sendikası ve i ş ç i  Sendikaları Birliği arasında sürdürülüyor. 
Genel işçi  Sendikası, Franko iktidarı öncesindeki eski reformist sendika mer
kezinin devamı. işçi  Sendikaları Birliği ise katolik çevrelerin etkinliği altında. 
Öıyönetim sloganını da benimseyen, işçi Sendikaları Birliği, sosyal demokrat 
bir sendikacılık anlayışına yaklaşan özeıırkler taşıyor. Faşizm dönemindeki 
mücadelelerde gösterilen direnç yeteneğinin farklılığı, bu iki sendikal merkez 
ile işçi  Komisyonları arasında etkinlik bakımından da çok büyük bir farklılı
ğın bulunmasına neden oluyor. 

Bu sendika örgütlerinin dışında, yine Franko öncesindeki anarşist sendi
ka hareketinin şimdiki iskeleti durumundaki Ulusal işçi Konfederasyonu is�, 
Kaı.alonya'daki küçük varlığının dışında bir etkinlik göstermiyor. 

Belli başlı üç sendikal örgüt arasındaki eylem birliğini bozma girişimıeri, 
onemli başarılar eldf' edemiyor. Üç sendikal örgüt, asgari ücreti n 6000 peseta, 
olarak saptanması, haftada 40 saat, iş kazalarının yüzde l 00'ünün işverenlerce 
karşılanması, tam sendikal özgürlük ve muhalefetin önerdiği politikanın des
teklenmesi platformunda ortak eylemlerini sürdürüyorlar 

Sendikal birliğin güçlenmesi, birliğe katılan sendikaların nicd olarak da 
6üçlenmesinde ifadesini buluyor. Bu arada işçi  Komisyonları'nın açtığı üye 
kampanyasının çok büyük bir başarı kazandığı gözleniyor. Iki  hafta içinde iş
çi Komisyonları'na 80.000 yeni üyenin katıldığı bildiriliyor, Aynı zamanda 
ispanya Komünist Partisi'nin de yöneticilerinden olan işçi  Komisyonları Ge
nci Sekreteri Marcelino Camacho, örgütün hedeflerini şöyle belirtiyor: 

" 1 977'nin ilk aylarında 500.000 üye sayısına ulaşmak istiyoruz, Ancak, 
bu rakam sadece bir adım olacaktır. Yasal kuruluş hakkına kavuşmamızdan 
sonraki bir yıl içinde 2 milyon hedefine ulaşmaya kararlıyıı, Elbette, bu 
2 milyon sayısını, işçi Komisyonları ile dayanışma halindeki 2-3 milyon 
cmekçiyi hesaba kaımaksılin söylüyorum," 
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yın organı L'Unila gazetesinde, 1976 yı
lının politik gelişmelerini de�erlendiren 
bir inceleme yayınlandı. Guiseppe Boffa 
imzaıı " Yumuşamanm Neresindeyiz?" 
başlıklı yazının bir özetini aşa�ıda bula· 
caksınız: 

Yumuşamanın hangi noktasına ulaşıl
dı? Son yıllarda yumuşama deyimi, dün
ya politikasındaki gelişmelerin ana hat
lan nı ve bu politikanın büyük güçleri 
arasında oluşmakta olan ilişkileri tanım
lamak için kullanıldı. Sonuç olarak bu 
kavram, soğuk savaşın keskin gerilimle
rini yaşamış ülkeler ve gölgeler arasında 
yeni bir göriişme ve kısmi işbirliği anla
yışını yansıtıyordu. Ancak bu eğilim da· 
ha efa sürecek midlr? 

Yaşadı�ımız şu günlerde bu çok hak
l ı  bir sorudur. Gerçekten, özünde geçiş 
niteli�i taşıyan bir yılı tamamlamış bu· 
lunuyoruz. 1976'da hissedilir ilerlemeler 
görülmedi. Son oniki ayda, önemli giri
şimlerde bulunabilecek birçok ülke ya 
da illke grubunun tutumlanna kararsız
lık ögeleri egemen oldu. Ancak bu dö
nem de yavaş yavaş kapanıyor, 

En önemli durdurucu etken Ameri
kan seçimlerinden Bu olay, ABD 
polilik hayatını boyunca mutlak 
bir biçimde etkiledi. Seçim kampanyası, 
tüm evrelerinde, şimdiye kadar olanların 
en çetinlerinden biri olarak geçti. Bu 
durum, kesin sonuçlar belli olana dek 
sürdü, Seçimlerin uzun bir politik buna
lım ve parlamenter kararsızlık dönemi 
ertesinde gerçekleşti�i gözönüne alınır
sa, harekelli havasının son derece doğal 
oldu�u görülür, Bu koşullarda Amerikan 
dış politikasından yeni girişimler bekle
mek boşunaydı. Fakat bugün bu dönem 
kapanmıştır: önemli isimleri şimdiden 
belli olan yeni Carter yönetimi birkaç 
hafta sonra göreve başlayacaktır. 

Çin politikasında da benzer bir karar
sızlık egemen oldu. Geçtiğimiz yılın ba
şında Çu En-Lay 'ın ölümünden sonra 
Mao'nun da ölümü, Eylül ayından baş
layarak Çin'de liderlik mücadelesinin 
keskinleşmesine yolaçtı, Bu mücadele 
birçok kez gürültülü biçimde açığa çık
tıktan sonra "dörtler grubunun" politik 
tasfiyesiyle sonuçlandı. Bütün bunlar dış 
polilikada belirgin gelişmeleri engelleyi
ci bır rol oynadı, Çin diplomasisinin ba
şında olan kişi de ( Feng Siao-Ping) bu 
arada yerini kaybetti. Çin'de yıllardan 
beri süren iç mücadeleleri n durulmasm
dan sonra ulaşılan durumun islikrarı ko
nusunda kesin birşey söylemek oldukça 
güçtür, Ancak Çin politikasında yeni bir 
dönem açıldığı su götürmez. 

Sovyetler Birliği'nde ise, yakınlarda 
yetmişinci yaşını kutlayan Brejnev'in 
çevresindeki yönetici kadroda çok daha 
büyük bir kararlılık görülmüştür. Çin ve 
ABD'nin kararsızlık içinde bulunduğu 
koşullarda Sovyetlerin olağani.i<>tü adım
lar almasını beklemek gerçekçi olmazdı, 

Kendi araıannda bölünmüş olan ve 
ağır ekonomik bunalımlar yaşayan bü
yük kapitalist Avrupa U1keleri, diğer dev
letlerdeki kararsızhğın kendi eylem ola
naklarını kısıtladığını gördüler. özellikle 
kimileri 1976 bir seçim ve politik 
kararsızlık yılı oldu, özetle, geçtiğimiz 
yılın, kapitalisl dünyanın her yerinde bü
yük uluslararası konularda polemikler ve 
iç mücadelelerle dolu olduğunu söyleye· 
biliriz. 

Bu tartışmalarda, yumuşama kavramı 
da her ülkede ciddi olarak incelendi. En 
belirgin tartışma ABD'de görüldü, Tar-

ıışma, ABD'de. özellikle bu ülkede bü
yük uluslararası politika sorunlannın 
do�ru bir şekilde incelenmesi için uy
gun bir fırsat olmayan seçim kampanya
sıyle içiçe geçti. Özellikle son seçimler
de bu olumsuz hava her zamankinden 
daha da etkiliydi. Seçim kampanyasının 
ilk dönemlerinde yumuşama do�rudan 
bir hedef haline getirildi. Bir zaman en 
etkili adaylar durumunda bulunan de
mokrat Jackson'la, cumhuriyetçi Rea
gan'ın yumuşama konusundaki tezlerini 
hatırlamak yeterlidir. Bu iki adayın yu
muşamaya saldınlan son yıllarda ABD' 
de görül enlerin en şiddetlileriydi. Birinci 
nokta, bu tavnn halii sürmesidir. 

Tartışmadan, bunun ötesinde daha 
olumlu ve daha kesin sonuçlar çıkarmak 
zordur. Tartışma uzadıkça, sekiz yıldan 
beri Amerikan dış politikasının en ünlü 
yorumcusu olan Kissinger çevresinde 
yoğunlaşarak, kişisel bir nit�:Iik almaya 
başladı. Geriye dönüp Kissinger'in yap
tıklarına bakarsak, bunlann hem iyi hem 
de kötü yanlan bulunduğunu görürüz. 
Fakat tüm yaptıklanndan geriye ne kala, 
cağını anlamak kolay de�i1dir. Halk 
önünde yapılan tartışmaJardan, daha da 
aydınlatıcı bilgiler çıkarmak olanaksız
dır_ Konuşmacılar birbirlerini sürekli 
olarak yurnuşamadan ve onun içerdi�i 
görüşmelerden gerekti�i şekilde yararla
namamakla suçladılar. Böylesine ateşli 
bir tartışma yapılmasına raernen, düşün
celer arası mücadele hiç bir zaman yük
sek bir düzeye ulaşamadı. Herşeye rae
men olumlu bir gözlemde bulunabiliriz: 
Bu tartışma sırasında, gerçekten yumu
şamanın yerini alabilecek birşey öneren, 
yumuşamanın öngördüğü, çeşitli çıkar
Iara sahip güçler arasında görüşme, an
laşma ve birleşmeyi gerçekleştirebilecek 
yapıcı bir başka politika ortaya koyan 
kimse çıkmadı. 

Gerçekte diplomasisi ABO'ye yakın
laşmakta, yani yumuşamanın öngördü�ü 
bazı nitelikleri göstermekte ise de, son 
yıllarda Çin yumuşamanın düşmanı ol
du. Çin 'de, yukanda sözünü etti�imiz iç 
gelişmelerin dış politikadaki yansımaJan 
konusunda şimdiden tahminde bulunu
lamal.. Bu politikanın sının, yumuşama, 
nın işlevlerini yerine getirebilen bir al
tematiften yoksun oluşudur, Bu, büyük 
devletler arasında ,çatışmanın kaçınıl
maz oldueunu savunmayı sürdüren bir 
teorik çözümlemenin sonucudur. 

Gerçekle, son yıllarda yumuşamanın 
birçok olumlu etkisi oldu. Bununla yal
nızca sürüncemede bulunan birkaç soru
nun çözümlenmesini kasdetmiyoruz, Sö
zünü eWeimiz yıllarçla dünyada ciddi 
ekonomik s,arsıl\ıılar görüldü. Pırtına da 
henüz dinmiş deeil, Geçm\ştc bu kadar 
büyük bunalımlar devletler arasındaki 
ilişkilere olumsuz bir etki yapardı, 1970' 
den sonra oluşmaya iJaşlayan işbirli�i 
atmosferi, kısmi de olsa, ekonomik giiç
lüklerin geri tepmesinin savuşturulması
na yardımcı oldu. Fakat bu güçiiikiNin 
tamamen çözüldü�ünü söyleyemeyiz. 
Tam aksine, Ancak yumuşama olgusu
nun olumlu sonuçları hiç bir zaman göz
den uzak tutulınaıııalıdır. 

Uzun bir tartışma ve anlaşmazlıklar 
döneminin sonunda çıkarılabilecek tek 
sonuç, yumuşamanın yerini alabilecek 
bir başka alternatifin ortaya çıkmadıRı 
ya da en azından şimdilik hiç kimsenin 
böyle bir öneri yapacak durumda görün
ınedi�idir, Elbel bu yeterli deeildir, An
cak yumuşama yüreklendirici bir yönde 
gelişmektedir, 

AODAKlıGENÇ BIR ıŞçI L IDERl ILE BIRLIKTE 

ISPANYA'DA SEN DIKAL HAREKETI!" B I R lıC ı 
G Ü N Ü N  KONUSU 

tasfiyesi üzerinde yoğun bir mücadelenin sürdüğü i spanya'da, panya'da, 
birliğinin güçlendirilmesi de güncelliğini koruyor. ispanya' ispanya' 

dayalı, ancak hala illegalitede tutulan sendikal işçi örgütü örgütü 
lideri Maretlina Camacho, sendikal mücadelenin ivedi Maretlina Camacho, sendikal mücadelenin ivedi 

açıkladı: 
koşullarda koşullarda ikili bir ikili bir kavga kavga vermek vermek zorundayız: zorundayız: Birincisi birliği Birincisi birliği 
muhalefet güçlerine özgürlüğü elde etmek için; ikincisi de, işiş

politik politik ve sendikal hareketini birbirinden ayırma ayırma taktiğine taktiğine 

sendikal düzeydeki eylem birliği, işçi  işçi  Komisyonları'nın yaya
Sendikası ve i ş ç i  Sendikaları Birliği arasında sürdürülüyor. sürdürülüyor. 

Sendikası, Franko iktidarı öncesindeki eski reformist sendika mermer
Sendikaları Birliği ise katolik çevrelerin etkinliği altında. altında. 
da benimseyen, işçi Sendikaları Birliği, sosyal demokrat Birliği, sosyal demokrat 

anlayışına yaklaşan özeıırkler özeıırkler özeıır taşıyor. Faşizm dönemindeki dönemindeki 
gösterilen direnç yeteneğinin farklılığı, bu iki sendikal merkez merkez 

arasında etkinlik bakımından da çok çok büyük büyük bir farklılıfarklılı
neden oluyor. 

sendika örgütlerinin dışında, yine Franko öncesindeki anarşist sendi
şimdiki iskeleti durumundaki Ulusal işçi Konfederasyonu is�, 
küçük varlığının dışında bir etkinlik göstermiyor. 

sendikal sendikal örgüt örgüt arasındaki arasındaki eylem eylem birliğini bozma birliğini bozma girişimıeri, girişimıeri, 
edemiyor. Üç sendikal örgüt, asgari ücreti n 6000 pesetapeseta, 

olarak saptanması, haftada 40 saat, iş kazalarının yüzde l 00'ünün işverenlerce işverenlerce 
sendikal sendikal özgürlük ve özgürlük ve muhalefetin önerdiği muhalefetin önerdiği politikanın politikanın desdes

platformunda ortak eylemlerini sürdürüyorlar 
birliğin birliğin güçlenmesi, güçlenmesi, birliğe katılan birliğe katılan sendikaların sendikaların nicd nicd olarak olarak da da 
ifadesini buluyor. Bu arada işçi  Komisyonları'nın açtığı üye 
çok büyük bir başarı kazandığı gözleniyor. Iki  hafta içinde iş

80.000 yeni üyenin katıldığı bildiriliyor, Aynı zamanda zamanda 
Partisi'nin de yöneticilerinden yöneticilerinden olan işçi  işçi  Komisyonları Komisyonları GeGe

Marcelino Camacho, örgütün hedeflerini şöyle belirtiyor: 
aylarında 500.000 üye sayısına ulaşmak istiyoruz, Ancak, 

bir adım olacaktır. Yasal kuruluş hakkına kavuşmamızdan 

şimlerde şimlerde birçok ülke ya ülke ya 
da da illke grubunun tutumlanna kararsızkararsız
lık ögeleri egemen oldu. Ancak bu dö
nem de yavaş yavaş kapanıyor, 

En önemli durdurucu etken Ameri
kan seçimlerinden seçimlerinden Bu olay, ABD 
polilik hayatını boyunca mutlak 
bir biçimde etkiledi. Seçim kampanyası, 
tüm evrelerinde, şimdiye kadar olanların 
en çetinlerinden biri olarak geçti. Bu 
durum, kesin sonuçlar belli olana dek 
sürdü, Seçimlerin uzun bir politik buna
lım ve parlamenter kararsızlık dönemi 
ertesinde gerçekleşti�i gözönüne alınır
sa, harekelli havasının son derece doğal 
oldu�u görülür, Bu koşullarda Amerikan 
dış politikasından yeni girişimler bekle
mek boşunaydı. Fakat bugün bu dönem 
kapanmıştır: önemli isimleri şimdiden 
belli olan yeni Carter yönetimi birkaç 
hafta sonra göreve başlayacaktır. 

Çin politikasında da benzer bir karar
sızlık sızlık egemen oldu. egemen oldu. Geçtiğimiz Geçtiğimiz yılın yılın baba
şında şında Çu En-Lay 'ın ölümünden sonra sonra 
Mao'nun Mao'nun da ölümü, Eylül ayından başayından baş
layarak layarak Çin'de liderlik mücadelesinin mücadelesinin 
keskinleşmesine keskinleşmesine yolaçtı, Bu mücadele mücadele 
birçok birçok kez gürültülü biçimde açığa çıkçık
tıktan tıktan sonra "dörtler grubunun" politik politik 
tasftasfiyesiyle sonuçlandı. Bütün bunlar dış dış 
polilikada belirgin polilikada belirgin gelişmeleri engelleyiengelleyi
ci ci bır rol oynadı, Çin diplomasisinin baba
şında şında olan kişi de ( Feng Siao-Ping) bu bu 
arada arada yerini kaybetti. Çin'de yıllardan lardan 
beri beri süren iç mücadeleleri n durulmasmmasm
dan dan sonra ulaşılan durumun islikrarı koko
nusunda kesin birşey nusunda kesin birşey söylemek söylemek oldukça oldukça 
güçtür, Ancak Çin politikasında yeni bir 
dönem açıldığı su götürmez. 

Sovyetler Birliği'nde ise, yakınlarda 
yetmişinci yetmişinci yaşını yaşını kutlayan kutlayan Brejnev'in jnev'in Brejnev'in Bre
çevresindeki çevresindeki yönetici kadroda çok daha daha 
büyük büyük bir kararlılık görülmüştür. Çin ve ve 
ABD'nin kararsızlık içinde bulunduğu bulunduğu 
koşullarda koşullarda Sovyetlerin Sovyetlerin olağani.i<>tü olağani.i<>tü adımadım
lar almasını beklemek gerçekçi olmazdı, 

Kendi araıannda bölünmüş olan ve 
ağır ekonomik bunalımlar yaşayan bü
yük kapitalist Avrupa U1keleri, diğer dev
letlerdeki kararsızhğın kendi eylem ola
naklarını kısıtladığını gördüler. özellikle 
kimileri 1976 bir seçim ve politik 
kararsızlık yılı oldu, özetle, geçtiğimiz 
yılın, kapitalisl dünyanın her yerinde bü

başladı. 
tıklarına tıklarına 
de de kötü 
Fakat tüm 
cağını cağını 
önünde önünde 
aydınlatıcı bilgiler aydınlatıcı bilgiler 
dır_ dır_ Konuşmacılar 
olarak olarak yurnuşamadan 
görüşmelerden görüşmelerden 
namamakla namamakla 
bir bir tartışma 
celer celer arası 
sek sek bir 
men men olumlu 
Bu Bu tartışma 
şamanın şamanın 
yumuşamanın yumuşamanın 
Iara Iara sahip 
laşma laşma ve birleşmeyi 
yapıcı yapıcı bir 
kimse kimse çıkmadı. 

Gerçekte Gerçekte 
laşmakta, laşmakta, 
bazı bazı nitelikleri göstermekte 
yıllyıllarda 
du. Çin 'de, du. Çin 'de, 
gelişmelerin gelişmelerin 
konusunda konusunda 
lamal.. lamal.. Bu 
nın işlevlerini 
tematiften yoksun 
devletler devletler 
maz maz oldueunu 
teorik teorik çözümlemenin 

Gerçekle, 
birçok birçok 
nızca sürüncemede nızca sürüncemede 
nun nun çözümlenmesini 
zünü zünü eWeimiz eWeimiz 
ekonomik 
henüz henüz dinmiş deeil, dinmiş deeil, 
büyük 
ilişkilere olumsuz 
den sonra 
atmosferi, 
lüklerin 
na yardımcı 
tamamen çözüldü�ünü tamamen çözüldü�ünü 
Tam aksine, 
nun olumlu sonuçları 
den den uzak uzak 

Uzun 
döneminin 
sonuç, sonuç, 



KatTıJR ve SANATTA YIJRIJYIJS 

ÇAGDAŞ KÜBA 
• • • 

ŞIIRINDEN 
• •  

ORNEKLER 

Bu ayın başında Küba Devrimi 18. yılına girdi. Dünya sosyalist sistemi 
içindeki onurlu yerini alan Küba'nın emekçileri, aydınları, sanatçıları, her 
alanda olduğu gibi sanat alanında da, insanlığın ortak kültür hazinesine yara
tıcı katkılar yapıyorlar. 

devriminin önderi Fidel Castro, 1961 yılında yaptığı "Aydınlara 
Sözdikler" adıyla bilinen ünlü konuşmasında, Devrimin aydınlara ve sanatçı
lara karşı tavrını şöyle açıklıyordu: "Devrim yalnızca umutsuz gericilerden, 
karşı devrimcilerden vazgeçmelidir. Bütün öteki aydınlara ve yazarlara olum
lu bir politikası olmalıdır. Devrim gerçek durumu kavramalı ve devrimci oL
mayan bütün sanatçı ve aydınların Devrimde çal:şacak ve yaratacak bir yer, 
ıJ�vrimci olmamalarına rağmen yaratıcı ruhlarını ortaya koyacak fırsat ve öz
gürlük bulmalarına olanak verm�lidir". 

Sosyalist aydınlar ve sanatçılar, işçi sınıfı öğretisinin i lkelerinden ödün 
vermeden, ama yukarıdaki sözlerde anlatımını bulan kavrayıcılığı da göstere
rek, ülkelerinin kültür ve sanat yaşamını her zaman canlı ve yaratıcı kılmayı 
bildiler. 

Küba şiirinin geçmişinde Jose Marti, bugününde Nicolas Guillen gibi bü' 
yük .şairler var. Günümüzün Küba'lı şairleri onların temsil ettiği zengin mirasa 
Sdhip çıkıyorlar. Aşağıda, Teoman Aktürel'in Türkçesiyle, çağdaş Küba şiirin
den birkaç örnek sunuyoruz. 

PENTAGON'A 

Neden söz ediyorlar? 
işitiyorum onları. 
I<ara parmaklarını oynatıyorlar 
ağlıyorlar kudurganlıkıan 
yakıyorlar ölümü masanın üzerinde. 
Karıştırıyorlar 
yağı kanla 
Ekmek tükürüyorlar 
Lanetliyorlar 
cinayetin peygamberlerini. 
Cam duvarlar ve soğuk hava ardından 
işitiyorum onları 
bir barut ve kangren havasını 
soluyorlar 
Senden 
benden söz ediyorlar 
Ölçüyorlar adımlarımızı 
Agırlıklarımızı hesaplıyorlar 
Ve bir masanın üzerinde 
bir numara veriyorlar biıe 
Hiroşima adını takıyorlar biıe 
�zolin ve pas bulutuna salıyorlar bizi. 
Burada içerde 
işiti lmese de 
açık seslerimiz 
hesaplarına gelmeyiz onların. 
Biıi ölçecek cetvel yok 
bizi yerleştirecek harita yok 
bizi yok edecek bomba yok. 
Bizden söz ettiklerini dinliyorum 
Oysa biz çalış ıyoruz burada 
şafaktan şafağa, hep şafak 
çarpıyor aralıksız 
kocaman yüreğimizde. 
Gece ya da yaz gibi 
halklar öıerinde ilerleye ilerieye. 

) 0'" ALVAREl BARAGANO 

OKUMA YAZMA BILMEYEN DINLE 

Okuma.yazma bilmeyen dinle 
senin için de türkü çağırıyorum 
sesi, .susamış taşların ırmağı gibi yaşlı adam 
Göğsünü{1 Lam ortasından yaralanmış olmak ne demektir bilmeyen 
Gözyaşları ve derisi olmayan kasap dinle 
Senin için de türkü çağırıyorum. 

Mercan şafaklarının yıkık yoleusu dinle 
dinle sanmsı zindancı 
mutsuzluk kuyusunun madencisi 
ırakların ekmeksiz türküsöz ırgadı 
Senin için de törkü çağırıyorum. 

israil çöllerini kazan ve çiçeğe durduran ekici 
Yüce Afrika zümrüdünde yaşama ve ölüme biçim veren zenci 
Senin için de türkü çağırıyorum 
Gençliğin duman·kadını 
sonsuzluğun tatlı alevi 
Senin için de türkü çağırıyorum. 

Sözlerim dur durak bilmez 
Sürgit vurur dalgalara· toprağa 
Kayar yıldızlar bunaitıcı bir hızla 
Yarın da fışkırır ilkyaz. 

AYNI ELLERDE 

Fayard )AMIS 

Bir okul yapıyorum seni okşayan aynı ellerle. 
iş giysileri olduğunu sandığım giysilerle şafağa vardım nerdeyse 
Ama yarısı yıkık evde adamlar ve delikanlılar bekliyordu çul çaput içinde. 
Birkaç kamp yatağıyla, orda geceliyorlar şimdilerde 
Köprü altlarında, sundurma altlarında uyuyacak yerde. 
i ç lerinden biri okuma biliyor, benim kitaplığım 
olduğunu öğrendikleri vakit, oraya gönderdiler onu 
(iri yarı, ışıkı;, aykırı melez yüzünde bir minik sakaL) 
Daha ancak temelleri gorülen gelecekteki yemekevini geçiyorum, 
O temeller üzerinde parmağıyla pencere ve kapılar çiziyor havada gönüldeşim. 
Bir öbek drlikanlı taş taşıyordu daha ötede 
hızlı küçük el arabasıyla. Ben de bir el arabası istedim 
ve yalın insanların yalın işini ijğrenmeğc koyuldum. 
Sonra benim de ilk küreğim oldu, içtim kaynak suyunu işçilerin. 
Yorgun düşünce, seni düşündüm, şimdi benim gözlerimin kapandığı gibi 
Gözlerin kapanıncayadek hasada katıldığın zamanı. 

Nice uzaktık gerçek şeYI(Orden, 
Sev'b, uzaktık ondan da, uzak olduğumuz gibi birbirimizden! 
Konuşmayı ve yemeği 
Hak ettik doğrusu. 
Çobanın dostluğunu da. 
Bir de sevdalı çift vardı 
AI al olmuştu yanaklan bakışlarımız altında, 
Oysa şakalaşıyor, kahveden sonra, sigara tüttürüyorduk. 
Seni düşünmediğim bir an geçmiyor 
Belki bugün her zamankinden daha yoğun düşünüyorum, 
Oysa şu okulu yapmağa yardım ediyorum 
Seni okşayan aynı ellerle. 

Roberto Fernandeı RETAMAR 

GÜÇLÜ SES 

Ayak uyduramıyor çünkü sesim 
ne gömleği mi şişiren yele 
ne de senin yalnıı sesine. 
Öylesine küçük 
nesneleri canlandırdığım görüntü. 
Bir ulu ses istediğim 
tüm patlayışı kanımın 
oyyy, kocaman bir ses 
kemi klerde taşıdıılım 
tanağartısıyla bileec 5('S 
istediğim, bütün insanların 
şakımak 
güçlü sesini. 

J ose Martinez MA TOS 
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olanak verm�lidir". 
ve sanatçılar, işçi sınıfı öğretisinin i lkelerinden ödün 

yukarıdaki sözlerde anlatımını bulan kavrayıcılığı da göstere
ve sanat yaşamını her zaman canlı ve yaratıcı kılmayı 

geçmişinde Jose Marti, bugününde Nicolas Guillen gibi bü' 
Günümüzün Küba'lı şairleri onların temsil ettiği zengin mirasa 

Aşağıda, Teoman Aktürel'in Türkçesiyle, çağdaş Küba şiirin
sunuyoruz. 

I<ara parmaklarını oynatıyorlar 
kudurganlıkıan 

anın üzerinde. 

ni. 
hava ardından 

havasını 

hesaplıyorlar 

biıe 
takıyorlar biıe 

bulutuna salıyorlar bizi. 

onların. 

yok 
yok. 

dinliyorum 
burada 
şafak 

AYNI ELLERDE 

Bir okul yapıyorum seni okşayan aynı ellerle. 
iş giysileri olduğunu sandığım giysilerle şafağa vardım nerdeyse 
Ama yarısı yıkık evde adamlar ve delikanlılar bekliyordu çul çaput 
Birkaç kamp yatağıyla, orda geceliyorlar şimdilerde 
Köprü altlarında, sundurma altlarında uyuyacak yerde. 
i ç lerinden biri okuma biliyor, benim kitaplığım 
olduğunu öğrendikleri vakit, oraya gönderdiler onu 
(iri yarı, ışıkı;, aykırı melez yüzünde bir minik sakaL) 
Daha ancak temelleri gorülen gelecekteki yemekevini geçiyorum, 
O temeller üzerinde parmağıyla pencere ve kapılar çiziyor 
Bir öbek drlikanlı taş taşıyordu daha ötede 
hızlı küçük el arabasıyla. Ben de bir el arabası istedim 
ve yalın insanların yalın işini ijğrenmeğc koyuldum. 
Sonra benim de ilk küreğim oldu, içtim kaynak suyunu işçilerin. 
Yorgun düşünce, seni düşündüm, şimdi benim gözlerimin kapandığı gibi 
Gözlerin kapanıncayadek hasada katıldığın zamanı. 

Nice uzaktık gerçek şeYI(Orden, 
Sev'b, uzaktık ondan da, uzak olduğumuz gibi birbirimizden! 
Konuşmayı ve yemeği 
Hak ettik doğrusu. 
Çobanın dostluğunu da. 
Bir de sevdalı çift vardı 
AI al olmuştu yanaklan bakışlarımız altında, 
Oysa şakalaşıyor, kahveden sonra, sigara tüttürüyorduk. 
Seni düşünmediğim bir an geçmiyor 
Belki bugün her zamankinden daha yoğun düşünüyorum, 
Oysa şu okulu yapmağa yardım ediyorum 
Seni okşayan aynı ellerle. 

Roberto Fernandeı RETAMAR 

GÜÇLÜ SES 

Ayak uyduramıyor çünkü sesim 
ne gömleği mi şişiren yele 
ne de senin yalnıı sesine. 
Öylesine küçük 
nesneleri canlandırdığım görüntü. 
Bir ulu ses istediğim 
tüm patlayışı kanımın 
oyyy, kocaman bir ses 
kemi klerde taşıdıılım 
tanağartısıyla bileec 5('S 
istediğim, bütün insanların 
şakımak 



• • 

PO LITlKA ' YI 

Birbirinin aynı iki fotoğraf. I lk  bakış
U böyle. Ama biraz dikkatli bakılırsa 
fark açık. Şöyle: 

1 nolu fotoğraf, Politika Gazetesinin 
3 Ocak tarihli sayısında yer alıyor. Grev 
gözcüsünün önlüğünde, Petrol Kimya-iş 
yazıyor. Politika'nm "denetleyicileri" 
bunu "atlamış" olacaklar. Çünkü, Petrol 
Kimya-iş, ilkeleri ile çizgisi ile ve yöne
ticileri ile bunlardan da başka, adı ile 
ununurulmak istenen bir sendika. Bu 
nedenle hep Mehmet Kılınç'm eski sen· 
dikasının adı olan "Petkim-iş" ıüzükte 
yer almamasına rağmen kullanılıyor. 

2 nolu fotoğraf ise 12 Ocak tarihli 
Politika Gazetesinden. Politika'nın "de
netleyieileri" 3 Ocak'ta nasıl "atladıkla
rını" farketmişler! Ama herhalde arşiv
leri pek zengin olmadığından aynı resmi 
kullanmak zorunda kalmışlar. Yalnız bu 
kez atlamamak şartıyla! Bunun için fo
toğrafta "küçük" bir değişiklik yapmış
lar. Ofset matbaacıhkta kullanılan beyaz 
bir mayi ile grev gözcüsünün önıüğündc· 
ki "Petrol Kimya-iş" yazısını kapatmış· 
lar ... Böylece, fotoğraf ta görülen grev 
gözcüsünün önlüğündeki "Petrol Kimya· 
iş" yazısı kapatılınca sorun çözümlen
miş oluyor! .. 

Ne denli ince hesaplar, ne denli titiz· 
likler! ... 

Gülünç ve daha çok zavallılık ... 

OKUYUCU DiRSEGi 

Bu politika "Poliıika"yı nereye gö· 
türüyor? 

Gazetenin istanbul'da Aralık ayının 
son haftasına ilişkin satış durumu bilini. 
yor. Politiı...a'nın ve bu gazete i lc birlikte 
dağıtılan diğer gazetelerin ıiraj, iade, ncı 
satış ve satıŞ yüzdelerinc ilişkin verilere 
bir gijz aıı l ırsa, Politika'nın yarışı b .. şt.a 
{ ! }  götürdüğü gözı: {arpıyor: iade yü/de
,i % 78,8. 

Politika satışta değil de, iadcdc başta. 
iade oranları J:azetelerin baskı saydJrı 

ilc net satışları arasındaki farkı belirli
yor. Bu iade oranlarını" allığı ya da 
çokluğu o gaıetenin açılınıı ilc yakın· 
dan ilgili. 

GÜLÜNÜZ C;ÜLDllRÜNÜZL . .  

Bir �JI('IClıın j . .  dı' uraııı ılii$ijk�{' Ii,l
Iışlann "iyi", iJdc or.lll! yu)..s,·ksı· !ltıtIŞ' 
litrın "i"" olduğu hu ıanıml l'll.ld.ın Çı
!...ıyor. 

Türkiye'de basın piyasasında iade 
oranları bakımından geçerli bazı ölçütler 
mevcut. 

Örneğin iade oranı yüzde 5-1 2 arasın· 
da olan gazetenin satışına "çok iyi" di· 
ye bakılmaktadır. 

iade oranı yüzde 1 2-30 arasında olan 
gazetelerin durumu iç in "orta", iade 
oranı yüzde 30-50 arasındaki gazetelerin 
durumu için "Köıü" ve iade oranı yüzde 
60'Ian fazla olan bir gazetenin durumu 
için de "Çok kötü" denmektedir. 

7 milyon l iraya DiSK üst yönetimi 
tarafından satın alınitn ve CHP ufkunda 
ikbal aramaktan öte şansı kalmayan is· 
mail Cem'c teslim edilen Politika'nın, 
iade oranları yönünden hangi kademcye 
oturduğunu tekrarlamaya gerek yok. 

Babıali deney ve gözlemlerine gör.e, 
herhangi bir gazetenin istanbul satıŞı 
Türkiye satışının yaklaşık üçte biri. Ga
zetelerin, istanbul satışlarına ilişkin haf
talık durumu dikkatle izlemelerinin ne
deni buraya dayanıyor. 

Aralık ayı sonu itib.triyıe Politika'nın 
istanbul haftalık dağıtımı: 63 bin. iade: 
49 bin 685. Net satışı: 13 bin 315 .. 

Buradan çıkan sonuç şu: Iade yüıde
si: % 78,8. Günlü!... .. aıış ortalaması: 1902 
Bir ünc('ki halı 
şüş: 1 3 19. 

or,ınl.ı ,. 1)IJki dü-

Günlük satış orıal,lI11asınl üçle çarpar· 
sak g,ueıe en iyimser hesapla Türkiye'de 
yaklJşık 6 hOl SJtıyor ... 

En iyimser hesapla diyclIlIl, çünkü iş· 
ç i sınırının ve seııdikJların en yoğun ol· 
duJ1l1 İstanbUl biilı.:esiCldeki satış 
sadece 1902. Ve bu rOlkam Ocak ayının 
ilk haftasınd,ı claha da düşük ... 

BiR BATAK Ki. . .  

İsmail CCIll yiineıimindeki I)uliıika, 
İsm.ıil Ceın'in ga/elt'(ll'n ayrılclını �iinlcr-

OKUYUCULAR 
• 

REDDEDIYOR 

DISK UST YÖNETIMI TARAFINDAN SATıN ALINMASIYLE 
BIRLIKTE POLITIKA GAZETESI BAŞA GEÇTI. BAŞA GEÇTI 
AMA, IADEDE. DISK UST YÖNETIMI ILE CHP'NIN ORTAK 
VE INCE HESAPLARI SONUCUNDA EL DECIŞTlREN GAZE· 
TE, DISK UST YÖNETICILERININ "MANŞET" DEMEÇLERI. 
NE RACMEN OKUYUCUDAN RACBET BULMUYOR. BIR 
ÇiFTLIK GIBI YÖNETILEN GAZETEDE EN BUYUK DIKKAT 
VE TITIZLIK, SOSYALIST HAREKETIN VE SOSYALIST SEN· 
DlKALARIN GAZETE SOTUNLARINDAN AYIKLANMASINA 
GÖSTERilıYOR. 

1,-11:"1 MAT1IAACI'-IK A.'. 
28 i 12 1 '976 

iSTANBUL HAFTALıK SATış DVRUMU 

GON ... YOIN 

Ahnan I a d e  

� �2.�_ �.?.,.256 
339.200 32 , 3b9 

Neı Suıı' Iıde % 

907 ,244 . 9,-,6 

_l.Q6.�bıı_ 9.5 

"AZAR 1056 

228 

12.500 . 1 . 3�7 

97 .000. . .. .. 
!(AllA HURAT 15 ... �}���� ..... 1 .648 
U.TUIIIA .IMAL 

.. �.u�ç���.� .... 
sOnR "AIAR 

POqTlKA 63.000 .9.685. 
S. !�VADrs 49450 •. 9.193 

_�.t.� .H�AN 31.500 .5.llS3 

11 .143 Ml.8 
1_3 ,897 L�,O 

. ...... U.4.,.IJ.!l.?.... ? � 
4§ .•. 2.�.3 _Ş . . ,J. 

_ .. l:.!.!.��_ .. . �.l 

··.3.310· 1<>,8 
1·9. '51··· '59 ,3 

••.. 2§.&4-1· •. 1".5 

HOul-nf 1 .502.550 �.??:�.��._ :q. ,7 

Tv,i GUN 
çi •• " 53 

..... . 256.500 .. '.�.'.'.14 .... .. .... 214.,"2�.§ .. 16 ,. 
54 .000 ... 4.�.5ı..4 .. 49 .4.!>� O.J 
39 ,500 7 , 687 
33.000 

........ J!.!>l) .1.9,�. 
2d.617 13 .' 

Not : Arb, ve DUııÜ4' Tablosu Arkadadır. 

deki başarı basamağına tekrar dönmüş 
gözüküyor! ... 

Bu rakamlar da alındı. Iade or;ıını yüz
de 78,8'dcn yüzde 80'e çıktı ... 

Demirtaş Ceyhun'un 2,5 ayda 6 bin· 
den 12 bine çıkardığı gazeteyi ismail 
Ccm ipekçi kısa zamanda eski yerine 
oturttu. 

Gazete 10 sayfa çıktı. Sayfa sayısının 
artma�ı ııc ek gidere 100 bin lira daha 
kaııldı. 

Gazetenin aylık 2S0 bin liril zararla 
yürüdüğü biliniyor. 

Zarara ha tt ıı...ç,ı sendikaların kapıları 
daha çok aşındınlıyor. En  çok kapısı 
{Jlııun sendika Madcn-iş ... 

Bütiin bu çabalara karşın Ocak ayının 
ilk rakamları nc ı.:;isıeriyor? 

Şimdi gazetenin sayfa sayısının 14'e 
çıkarılması düşünülüyor. Bunun için de 
7 milyon liraya daha ihtiyaç duyulduğu 
söyleniyor. 

DiSK üst yönetimi, bağlı sendikalara 
genelge gönderdi: Politika'yı okuyun, 
okutun, dedi. 

Genelgeyle gazete satılsaydı, Türkiye' 
nin en büyük gazetesi CHP'ni" olurdu. 
CHP ise ne gazetesini, ne de yayınlarını 

sürdürebiidi bugüne değin. 
DISK üst yönetimi, "Politika" ile ke

se kağıtçılan sevindirirken, mevcut çık
maıını biraz lIaha derinleştiriyor. 

Okuyucu "Politika"yı rcddediyor ... 

12 Ocak tarihli 
Politika'nın "de
nasıl "atladıkla
herhalde arşiv

olmadığından olmadığından aynı resmi 
kalmışlar. kalmışlar. Yalnız bu 

Bunun için fo
değişiklik yapmış

kullanılan beyaz 
gözcüsünün önıüğündc· 

yazısını kapatmış· 
fotoğraf ta fotoğraf ta fotoğraf görülen grev 

"Petrol Kimya· 
sorun çözümlen

hesaplar, ne denli titiz· 

zavallılık ... 

DiRSEGi 

"Poliıika"yı nereye gö· 

istanbul'da Aralık ayının 
satış durumu bilini. 

gazete i lc birlikte 
gazetelerin ıiraj, iade, ncı 

yüzdelerinc ilişkin verilere 
Politika'nın yarışı b .. şt.a 

{arpıyor: iade yü/de

de, iadcdc başta. 
azetelerin baskı saydJrı 
arasındaki farkı belirli

oranlarını" allığı ya da 
açılınıı ilc yakın· 

lRÜNÜZL . .  

Türkiye'de basın piyasasında iade 
oranları bakımından geçerli bazı ölçütler 
mevcut. 

Örneğin iade oranı yüzde 5-1 2 arasın· 
da olan gazetenin satışına "çok iyi" di· 
ye bakılmaktadır. 

iade oranı yüzde 1 2-30 arasında olan 
gazetelerin durumu iç in "orta", iade 
oranı yüzde 30-50 arasındaki gazetelerin 
durumu için "Köıü" ve iade oranı yüzde 
60'Ian fazla olan bir gazetenin durumu 
için de "Çok kötü" denmektedir. 

7 milyon l iraya DiSK üst yönetimi 
tarafından satın alınitn ve CHP ufkunda 
ikbal aramaktan öte şansı kalmayan is· 
mail Cem'c teslim edilen Politika'nın, 
iade oranları yönünden hangi kademcye 
oturduğunu tekrarlamaya gerek yok. 

Babıali deney ve gözlemlerine gör.e, 
herhangi bir gazetenin istanbul satıŞı 
Türkiye satışının yaklaşık üçte biri. Ga
zetelerin, istanbul satışlarına ilişkin haf
talık durumu dikkatle izlemelerinin ne
deni buraya dayanıyor. 

Aralık ayı sonu itib.triyıe Politika'nın 
istanbul haftalık dağıtımı: 63 bin. iade: 
49 bin 685. Net satışı: 13 bin 315 .. 315 .. 

Buradan çıkan sonuç şu: Iade yüıde
si: % 78,8. Günlü!... .. aıış ortalaması: 1902 
Bir ünc('ki halı 
şüş: 1 3 19. 

or,ınl.ı ,. 1)IJki dü-

Günlük satış orıal,lI11asınl üçle çarpar· 
sak g,ueıe en iyimser hesapla Türkiye'de 
yaklJşık 6 hOl SJtıyor ... 

En iyimser hesapla diyclIlIl, çünkü iş· 
ç i sınırının ve seııdikJların en yoğun ol· 
duJ1l1 İstanbUl biilı.:esiCldeki satış 
sadece 1902. Ve bu rOlkam Ocak ayının 
ilk haftasınd,ı claha da düşük ... 

iSTANBUL HAFTALıK SATış DVRUMU 

GON ... YOIN 

Ahnan I a d e  

� �2.�_ 2.�_ 2.� �.?.,.256 
339.200 32 , 3b9 _l.Q6.�bıı_ 

"AZAR 1056 

228 

12.500 . 1 . 3�7 

97 .000. . .. . .. 
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U.TUIIIA .IMAL 

.. �.u�ç���.�.u�ç���.�.u�ç���� .� . .... � .... � 
sOnR "AIAR 

POqTlKA 63.000 .9.685. 
S. !�VADrs 49450 9450 •. •. 9.193 
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Not : Arb, ve DUııÜ4' Tablosu Arkadadır. 

deki başarı basamağına tekrar dönmüş 
gözüküyor! ... 

Bu rakamlar 
de 78,8'dcn yüzde 

Demirtaş Ceyhun'un 2,5 ayda 6 bin· 
den 12 bine çıkardığı gazeteyi ismail 
Ccm ipekçi kısa zamanda eski yerine 
oturttu. 

Gazete 10 sayfa çıktı. Sayfa sayısının 
artma�ı ııc ek gidere 100 bin lira daha 
kaııldı. 

Gazetenin aylık 2S0 bin liril zararla 
yürüdüğü biliniyor. 

Zarara ha ıı... sendikaların kapıları 

Şimdi gazetenin 
çıkarılması düşünülüyor. 
7 milyon liraya 
söyleniyor. 

DiSK üst 
genelge gönderdi: 
okutun, dedi. 

Genelgeyle gazete 
nin en büyük gazetesi 
CHP ise ne gazetesini, 

sürdürebiidi 




