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PETKıM OLAYı: 
AÇIGA ÇıKAN KALPAZANLIK 

TORKEŞ VE KILINÇ, UYGUN ADIMLAR ... 

"- Arok, yeni tarihli bir üye giriş 
beyannamesi doldUlAna kadar -ki an
cak yeni bir yetki çağrısı zamanı müm
kün olabilir- sendikamızIa hiçbir huku
ki bağınız kalmamış olup, üyeliğiniz bü
tün hukuki neticileri ile iptal edilmiştir" 

Izmit'ıeki "Petkim Kompleks ve 
Kauçuk A.Ş." işyerinde çalışan iki bin 
işçiye DiSK Genel Başkan Vekili ve 
"Türkiye Petrol ve Kimya Sanayi işçile
ri Sendikası" Genel Başkanı Mehmet Kı
lınç imzasıyla gönderilen mektubun son
dan ikinci cümlesi böyle. 

Mektubun sonunda da şöyle deni
yor: 

"- Durumu bilgilerinize saygı ile 
sunar, aile ve çalışma hayatınızda mut
lu luklar ve esenlikler dileriz." 

Olay geçtiğimiz hafta açığa çıkar
tıldı. 

"Işçi Sınıfı Sendikacılığı" adına li
teralÜre geçecek önemdeki ihraç kararı· 
nı, resmi yazışma ve açıklamalarında 
"Petkim" adını kullanan sendikanın 
yürütme kurulu, 11 Kasım 1976 günü 
yaptığı toplantıda alıyor. 

aracılığıyla 28 Aralık 1976 gün ve 
40279 sayılı ihtarnameyi Petkim işvere
nine göndererek, DISK üyesi işçilerden 
üye aidatı kesilmemesini, bu işçilerle 
"hiçbir" ilişkinin kalmadığını bildiri
yor. 

iki bin Petkim işçisini bir kalemde 
üyelikten silme gerekçesini DiSK Genel 
Başkan Vekili Mehmet Kılınç, işçilere 
gönderdiği mektupta şöyle açıklıyor: 

"- Sendikamız, prensip olarak her
hangi bir maddi menfaat sağlamadığı ve 
toplu iş sözleşmesi aktetmediği bir işye
rinde çalış�n işçilerden aidat kesilmesi
ni kabul etmemektcdir. Diğer taraftan, 
referandumda yiğitçe mücadele veren 
arkadaşlarımızın halen bu mücadeleyi 
sürdürmeleri kendilerinin gereksiz olarak 
kırılmalarına ve işten atılmalarına sebe· 
biyet verecektir .. " 

Sosyalist sendikacılığa karşı dolap 
çevirmede maharet sahibi DiSK Genel 
Başkan Vekili Kılınç, dolaylı olarak re
ferandumlarda "yiğitçe" verilen müca
delenin tek yönünü de açıklamış oluyor: 
"Sendikaya maddi menfaat sağlamak!" 

somut biçimde cleveren itiraf niteliğin
deki olay DISK Genel Başkan Vekili Kı
lınç'ın sendik .. cılık anlayışını, hukuu 
saygısını da örnekliyor. 

Işçi, bir kalemde sendika üyeliğin
den çıkarılabilir mi? 

I�veren, bir kalemde işçiyi atar da, 
Sendika geri mi kal ır? 

Olay, gazetelere yansıyınca, kendi 
ısrarlı deyimleriyle "Petkim-Iş" Sendi
kası Örgütlenme Dairesi Başkanı Musta
fa Karadayı bir yazılı açıklama yapmak 
gereğini duydu. 

Geçtiğimiz haftanın Perşembe günü 
yaptığı açıklamada Karadayı, haberin 
"malüm çevrelerden kaynaklandırılarak 
yanlış yorumlandığı" silahına sarıldı. 

Sonra da, GencI Başkanının düştÜğü 
batağa kendisini attı. 

Kılınç'ın iki numaralısı şöyle diyor: 
"- Bilindiği gibi Petkim işyerinde 

TIs (Toplu iş sözleşmesi) yapmak üzere 
sürdürülen yetki uyuşmazllğı 4-5-6/11/ 
1976 tarihlerinde yapılan referand�mla 
sonuçlanmıştır. Kamuoyunun da bildiği 
gibi Petkim'de yapılan referandumu, yo-

kamız çatısı altında toplanacak ve Pet
roı-iş'in siyasal iktidar ve işverenden 
aldığı destek sonucu kazandığı rls yet
kisini kaybedecektir." 

Genel Baştanlığını DIsK Genel Baş 
kan Vekili Mehmet Kılınç'ın yaptığı bir 
sendikanın "Örgütlenme Dairesi Başka
nı"nın evlere şenlik açıklaması böyle ... 

Örgütlenmede yeni aşama! 
Yetkiyi kaybedersek gidin, yetkiyi 

alacaksak gelin! 
Karadayı'nın açıklaması şöyle son 

buluyor: 
"- Basında yapılan spekülasyona en 

güzel cevabı Petkim işçisi iki yıl sonra 
Petkim tesislerinde yapılacak toplu iş 
sözleşmesinde sendikamıza vereceği ne 
kesin inandığımız yetki ile ispatlayacak
tır. Son sözümüz budur. .... 

iflas etmiş bir sendikacılık adına 
gerçekten son söz. 

DisK Genel Başkan Vekili Mehmet 
Kılınç ve şürekası adına iflas bayrağının 
çekilişi. 

DiSK'in bütünlüğünü yalanla, dolan
la ve binbir çeşit sahtekarlıkla savunur 

DISK Genel Başkan Vekili Mehmet 
Kılınç, daha sonra Ankara 10. Noter 

"DISK'in bütünlüğü" adına, "Sınıf 
sendikacılığı" adına oynanan ovunları 

PETKıM'DEKI REFERANDUM, ıŞçi SıNıFı AFFETMEYECEK. 

ğun işveren ve MC baskısı sonucu Sen· 
dikamız Petkim-Iş kaybetmiş, sarı Pet
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rol-Iş kazanmıştır." 
Karadayı bundan sonraki gelişmele

ri şöyle anlatıyor: 
"- Sendikamıza hergün noter vası

tasıyla yüzlerce istifa yağmıştır. Bunun 
nedeni açıktır. Işçiler yoğun bir müca
dele vermişler ama Petrol-Iş 'in kazanma
sı üzerine imzalayacağı toplu sözleşme
den yararlanmak için sendikamızdan is
tifa etmişlerdir. Bu hareket bizce hiç kü
çümsenmemiş ve olgunlukla karşıIan
tır." 

Açıklamanın bundan sonraki bölü
münde DISK üyesi işçileri sendikada" 
ihraç etmenin gerekçesi vurgulanıyor: 

"- Ancak, tüzUk hükümlerimiz ge· 
reğince sendikamızdan istifa eden bir 
üyenin, üç ay daha aidat ödeme zorunlu
luğu vardır. Ancak sendikamız bu hük
mü uygulamayarak tüm işçileri üyelik
ten çıkarmış ve işverenden bir kuruş da
hi kesilmemesini istemiştir. Çünkü sen· 
dikanu1 inanmakıadır ki, Petkim iHisi 

görünenlere ders sosyalistçe verildi . 
Genel Başkanlığını sosyalist Dinçer 

Doğu'nun yaptığı Petrol Kimya-Iş, geç
tiğimiz yılın ortalarında "sayıca değil 
kasaca zengin" Petkim-Iş'e katılmak zo· 
runda bırakıldı. 

Dinçer Doğu, sendika başkanlığını 
bırakıp fabrikada tezgahının başına dön
dü. Petrol Kimya lş'in diğer yöneticileri 
de, Doğu'nun yaptığını yaptılar. 

"DISK'in bütünlüğüne" sosyalistçe 
sadakat gösterildi. 

Sosyalistler, savundukları ilkeleri 
salt sÖzle değil, yaparak ve yaşayarak 
yerine getirdiler. 

"DISK'in bütünlüğüne" kimlerin yü
rekten inandığı ortada. 

Nazi bozuntularınınyanından DISK 
Genel Başkan Vekilliğine kadar gelebi
len ve bütün "özellikleri" bilinmesine 
rağmen bugüne kadar orada barınabilen 
Mehmet Kılınç ve benzerlerinin ipliği li
me Iime ortada. 

işçi sınıfı, işçi sınıfının şaşmaz mü
cadele dOğnlltusu, sendika kalpazanları
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sj ı;: 

SOSYALisT HAREKET 
VE iNişE GEÇENLER 

YIJRIJYIJŞ 

"CHP hareketi eğik ve kavga" bir satıh üzerindedir." Bu değerlendirme, 
Türkiye Işçi Part;sj Genel Başkanı Behice Boran'a ait. Sosyalist hareket, CHP' 
ne ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, bu yargıya varıyor. 

Bu yargıya ilişkin olarak önce şu nokta üzerinde açık olmak gerekiyor: 
"Eğik ve kavga" bir satıh üzerinde olmak" en başta "iniş" olgusunu ortaya 
çıkarıyor. CHP hareketi, iniş eğilimini bizatihi içinde taşıyor. Belirli koşullar 
altında, belirli yanlış varsayımlarla yola çıkıldığında, iniş kaçınılmaz. Inişin 
bu koşullarda kaçınılmaz olduğu her geçen gün yeni örneklerle kanıtlanıyor. 
Bund�n da öte, iniş bir süredir devam ediyor. 

Son parlamenter maaş zamları ile birlikte, CHP'ni" ve liderinin prestij 
kaybettiği üzerinde, yaygın bir görüş birliği var. Ancak bu yaygın görüş birli
ğinde de eksik kalan bir yan var. O da şu: CHP'nin ve liderinin inişi, son zam
lar üzerine düşülen güç durum ile başlamadı. Inişin başlangıcım burada ara
tmk, yanıltıcı. Son. durumu, iniş süreci içerisindeki halkalardan bu-i olarak ele 
almak gerekiyor. Bunun için de daha önceleri dönmek gerekli. 

Geçtiğimiz 1976 yılının ilk üçte ikilik bölümü, görüntüde bir "çıkış" 
dönemi oldu. Bu dönemde, iniş gibi, "Çıkış"da hep birlikte oldu_ CHP ile bir
likte. CHP'nin "kamuoyunu ayarlama" uzmanları ve DISK üst yönetimi, de
mokrasi mücadelesinin şampiyonları imajını kullanarak bir süre "yükseldiler". 

Inişin jik görüntülerini, DISK üst yönetiminin ve ona bağlı imaj ın hızla 
etkinlik ve prestij kaybetmesinde bulmak mümkün. Bundan çok kısa bir süre 
sonra iniş, CHP kurultayı ile birlikte CHP'ne ve onun "tamamlayıcı" parçala
rına yayıldı. Hep birlikte inişe geçtiler. 

Inişin daha sonraki halkalarına ve nedenlerine geçmeaen önce hatırlattı
ması gereken bir nokta var. Şöyle: Birlikte inişe geçenlerin arasında nesnel, 
organik bağlar var. Bu bağlar çıkışla birlikte iniş i de ortak kılıyor. Başka bir 
deyişle, bugünkü iniş, tek tek subjektif hata ya da 6asireısizliklerin sonucu de· 
ğil. Nesnel bağlar nedeniyle, iniş de nesnel olgulara bağlı. Ortak inişi bu nes-
nel olgular zorunlu hale getiriyor. 

• 

Bu noktanın kavranabilmesi çok önemli. Kavrayabilmek için, genel ola· 
rak sosyal demokrat har�ket üzerine geçerli olan teorik değerlendirmeyi hatır
lamak gerekli. Bu değerlendirme şu.: Küçük burjuva politika anlayışı ve sosyal 
demokrasi, duvar çekmeye çok meraklı. Kendi bütünlüğünün olduğu kadar, 
başarının sırrını da bu duvarda görüyor. Arıyor. Bir örneği, CHP'nin kendi so
luna duvar çekerek kendi bütünlüğünü koruyacağını ve başarı ya ulaşacağını 
sanması. Ancak duvar merak i yalnızca bununla sınırlı değiL. Daha genel, daha 
evrensel bir gerçek. 

Daha genel olan şu: Sermaye ile emekçi sınıflar arasında oynayan sosyal 
demokrat politika, parlamento ve parlamenter konum ile parlamento dışında
ki sınıf mücadelesini ve olguları hep birbirinden ayırmaya çalışır. Bu ikisini, 
birbirini hiç bir zaman kesmeyen iki paralel çizgi olarak görür. 

Bu teorik yargının pratik örneklerini CHP dün sergiledi, bugün de sergili
yor. CHP'nin parlamento ile onun dışı arasına koyduğu duvar, onu şu sonuca 
ulaştırdı: Parlamento içinde kendisi çalışacak. "Yükselecek". Dışarısını ise 
başkaları ayarlayacak. Iki güvencesi var: Birincisi, DISK üst yönetimi. DISK 
üst yönetimi, parlamento dışındaki sınıf mücadelesini CHP'ne paralel olarak 
"ayarlayacak". Gerekirse törpüleyecek. Ikinci güvence, kamuoyunu etkileyen 
yazar ve aydınlar. Bunlar da sınıf mücadelelerinden etkilenen kamuoyunu 
CHP'nin çıkarları doğrultusunda etkileyip "ayarlayacaklar". Böylece, hiç bir 
zaman kesişmeyen bu iki çizgi sayesinde işler yolunda gidecek. 

Hesap bu. Ancak bu hesabın tutması mümkün değiL. Çünkü iki "ayrı" 
çizginin kesişmemesi ve birbirini etkilememesi mümkün değiL. CHP'n;n kafa
sındaki bu görev bölüşümünün, belirleyici hiç bir yanı yok. Çünkü belirleyici 
olan, parlamento dışındaki sınıf mücadelesi. Bu mücadelenin ortaya çıkardığı 
somut gerçekler ve deneyler. Parlamentonun dışındaki sınıf mücadelesinin 
ortaya çıkardıklarının ve bu mücadeleye katılanların yaptıkları deAerlendirme
lerin parlamento içindeki tutarlı demokratları etkııememesi mümkün değiL. 
Aynı şekilde, direnişe geçen işçilerin, karşılaştıkları somut gerçekler ve iha
net karşısında parlamentoda kazanılan bir başarı ile herşeyi unutup "uyuma
ları" mümkün deA iL. Hiç bir imaj, hiç bir parlamenter "başarı", hiç bir yete
nekli ynar, sınıf mücadelesinin ortayaçıkardıAı gerçekleri örtemiyor. Orteme
di. 

Sınıf mücadelesinin belirleyici etkisi, 16 Eylül direnişi ile açık bir biçim
de ortaya çıktı. DISK üst yönetiminin aldığı "eylem kararı"nın biçimi ile baş
ladı. D ISK üst yönetiminin nemelazımCl tavrı ve eylemlerin durduruluş biçi
mi ile gelişti. Işten atılan işçiler ve bu işçilere karşı DISK üst yönetiminin tu
tumu ile doruğa ulaştı. DISK üst yönetimi ve onunla birlif(te ona bağlı tüm 
imajlar inişe geçti. Sınıf mücadelesinin gerçekleri ve DISK üst yönetiminin 
inişi karşısında, "DGM'yi parlamentoda engelleyen parti" olma imajı, CHP'
nin "çıkışı" için yeterli olamadı. 

CHP, DISK üst yönetiminin kaybolan itibarını seyretti. Aynı duvar 
mantığı içerisinde, inişin kendisi için de kaçınılmaz olduğunu göremedi. Ara
daki nesnel bağların birlikte inişi kaçınılmaz kılacağını farketmedi. Parlamen
toda "demokrasinin tek güvencesi" olma konumunu ve kamuoyunu etkileme 
gücünü abarltı. 

Bunların yeterli olmadığı, daha sonra hızlanan inişle birlikte ortaya çık
tı. Hızlı inişin ilk halkalarından biri, CHP kurultayı oldu. CHP kurultayının 
somut olguları, sermayeye güvence ekibi ile genel başkanın (utumu, sosyalist 
hareketin değerlendirmeleri ile bütünleştiğinde, kurultay inişi başladı. Sosya
list hareket, CHP'nin programını ve kurultayını değerlendirdi. Bu değerlendir
meler sonucunda, kurultayda, sosyalist hareket, CHP liderinin boy hedefi ol
du. CHP tabanındaki demokrat unsurların programı ciddiye almadıkları olU
ya çıktı. Aynı şekilde, aynı demokrat unsurların CHP 'nin nereye götürüldöAü
nün farkında oldukları da ortaya çıktı. Bu açıklıkla. iniş hızlandı. Iniş hızlan
dıkça, CHP'yi ve programını cilalama görevini yüklenenler gülünç duruma düş
tüler. 

Daha sonra, inişin en hızlı bölümü başladı. Inişin en hızlı bölümünü yine 
parlamento dışındaki uyanık kamuoyunun ve sosyalistlerin çabaları ortaya Çı
kardı. Parlamenter maaş ları na zam konusunda kamuoyunda doğan geniş tep
ki karşısında, "Ecevit'in kişiliğinin", kamuoyunu "ayarlama" uzmanlarının 
ne kadar yetersiz kaldıkları ortaya çıktı. Parlamento d.ışının güçlü tepkileri 
karşısında Ecevit. riskli dönüş olanakları aradı ve kaybetti. CHP parlamento g
rubu biribirine, ve hep birlikte genel başkanlarına düştü. Kamuoyunu ayarla
ma uzmanları, ince manevralarla dönüş olanaklarını zorladılar. Bunu yapama
yanlar, yalnızca gülünç oldular. Parlamentonun içi ile kamuoyu arasına örül
rnek istenen duvarların çürüklüğü en açık bir biçimde bir kez daha ortaya çık-
tı. 

CHP'nin ve liderinin iniş i böyle sürüyor. Ancak bu iniş le ilgili olarak 
söylenecek başka şeyler de var. Bunlar, sosyalistlerin bu inişle ilgili değerlen
dirmeleri üzerine. En başta vurgulanması gereken nokta şu; Sosyalistler için 
gerekli olan CHP'nin inişe geçmesi değiL. Tersine sosyalistler, CHP'nin demok
ratik mücadelede önemli bir yeri olduğu yargısını taşıyorlar. Bu açıdan, CHP' 
nin "indirilmesi", sosyalistlerin amacı ya da görevi değil. Sosyalistlerin görevi, 
"CHP'ni olabildiğince demokratik bir çizgide tutmak". Bu tutarlı demokratik 
çizgide kalabildiği ve ilerleyebildiği sürece, CHP'nin çıkışa geçmesinin de sos· 
yalistler için hayıflanacak hiç bir yanı yok. 

Bunu anlayabilmek için, genel olarak sosyal demokratların, özel olarak 
da Türkiye'de CHP'nin hiç bir zaman göremediği bir sınıfsal olguyu bir kez 
daha hatırlatmakta yarar var: Sağ partilerin böıÜnmesini, yeni yeni partilerin 
ortaya çıkmasını, sosyal demokratlar hep "karşılarındaki en güçlü partinin kü· 
çülmesi" ya da "yeni koalisyon olanakları" gibi dar bir açıdan görürler. Sos
yal demokratlar ve onların akıı hocaları sağ partilerin bölünmesinden yalnızca 
"eşsiz" parlamento taktikleri çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa sorunun özü bu 
de�iI. 

Sorunun özü başka yerde. Kapitalist düzene duyulan hoşnutsuzlukta. 
Yani, doğrudan doğruya büyük burjuvazide. Büyük burjuvazi ile bağlar ne 
kadar sıklaşırsa, iniş o denli hızlı oluyor. DISK üst yönetiminin, hızlı inişi ka· 
bul ederek binlerce işçisini "ihraç" etmesi bu yüzden. CHP liderinin hızla bir 
umutsuzluk kaynağı olması bu yüzden. CHP'nin kamuoyu ayarlaYICllarının 
hızla inişi bu yüzden. Tümünün nedeni ve özü aynı: Burjuvazi geriliğini ve ini
şini bağ kurduğu herkese aşılıyor. 

varsayımlarla yola çıkıldığında, iniş kaçınılmaz. Inişin 
kaçınılmaz olduğu her geçen gün yeni örneklerle kanıtlanıyor. 

süredir devam ediyor. 
maaş zamları ile birlikte, CHP'ni" ve liderinin prestij 

yaygın bir görüş birliği var. Ancak bu yaygın görüş birli
bir yan var. O da şu: CHP'nin ve liderinin inişi, son zam

durum ile başlamadı. Inişin başlangıcım burada ara
durumu, iniş süreci içerisindeki halkalardan bu-i olarak ele 

için de daha önceleri dönmek gerekli. 
yılının ilk üçte ikilik bölümü, görüntüde bir "çıkış" 

dönemde, iniş gibi, "Çıkış"da hep birlikte oldu_ CHP CHP ile bir
"kamuoyunu ayarlama" uzmanları ve DISK üst yönetimi, yönetimi, de

şampiyonları imajını kullanarak şampiyonları imajını kullanarak bir süre "yükseldiler". 
görüntülerini, DISK üst yönetiminin ve ona bağlı imaj ın hızla 

kaybetmesinde bulmak mümkün. Bundan çok kısa bir süre 
kurultayı ile birlikte CHP'ne ve onun "tamamlayıcı" parçala
birlikte inişe geçtiler. 
sonraki halkalarına ve nedenlerine nedenlerine geçmeaen önce hatırlattı

var. Şöyle: Birlikte inişe geçenlerin arasında nesnel, 
bağlar çıkışla birlikte iniş i de ortak kılıyor. Başka bir 

tek tek subjektif hata ya da 6asireısizliklerin sonucu de· 
nedeniyle, iniş de nesnel olgulara bağlı. Ortak inişi bu nes-

getiriyor. 
• 

kavranabilmesi çok önemli. Kavrayabilmek için, genel ola· 
har�ket üzerine geçerli olan teorik değerlendirmeyi hatır

değerlendirme şu.: Küçük burjuva politika anlayışı ve sosyal 
çekmeye çok meraklı. Kendi bütünlüğünün olduğu kadar, 

duvarda görüyor. Arıyor. Bir örneği, CHP'nin kendi so
kendi bütünlüğünü koruyacağını ve başarı ya ulaşacağını 

merak i yalnızca bununla sınırlı değiL. Daha genel, daha 

şu: Sermaye ile emekçi sınıflar arasında oynayan sosyal 
parlamento ve parlamenter konum ile parlamento dışında

ve olguları hep birbirinden ayırmaya çalışır. Bu ikisini, 
kesmeyen iki paralel çizgi olarak görür. 

yargının pratik örneklerini CHP dün sergiledi, bugün de sergili
parlamento ile onun dışı arasına koyduğu duvar, onu şu sonuca 

içinde kendisi çalışacak. "Yükselecek". Dışarısını ise 
Iki güvencesi var: Birincisi, DISK üst yönetimi. DISK 

parlamento dışındaki sınıf mücadelesini CHP'ne paralel olarak 
Gerekirse törpüleyecek. Ikinci güvence, kamuoyunu etkileyen 

Bunlar da sınıf mücadelelerinden etkilenen kamuoyunu 
doğrultusunda etkileyip "ayarlayacaklar". Böylece, hiç bir 

iki çizgi sayesinde işler yolunda gidecek. 
bu hesabın tutması mümkün değiL. Çünkü iki "ayrı" 

ve birbirini etkilememesi mümkün değiL. CHP'n;n kafa
bölüşümünün, belirleyici hiç bir yanı yok. Çünkü belirleyici 
dışındaki sınıf mücadelesi. Bu mücadelenin ortaya çıkardığı 

deneyler. Parlamentonun dışındaki sınıf mücadelesinin 
ve bu mücadeleye katılanların yaptıkları deAerlendirme

içindeki tutarlı demokratları etkııememesi mümkün değiL. 
geçen işçilerin, karşılaştıkları somut gerçekler ve iha

parlamentoda kazanılan bir başarı ile herşeyi unutup "uyuma

inişi karşısında, "DGM'yi parlamentoda engelleyen parti" olma 
nin "çıkışı" için yeterli olamadı. 

CHP, DISK üst yönetiminin kaybolan itibarını seyretti. 
mantığı içerisinde, inişin kendisi için de kaçınılmaz olduğunu göremedi. 
daki nesnel bağların birlikte inişi kaçınılmaz kılacağını farketmedi. Parlamen
toda "demokrasinin tek güvencesi" olma konumunu ve kamuoyunu 
gücünü abarltı. 

Bunların yeterli olmadığı, daha sonra hızlanan inişle birlikte 
tı. Hızlı inişin ilk halkalarından biri, CHP kurultayı oldu. CHP 
somut olguları, sermayeye güvence ekibi ile genel başkanın (utumu, 
hareketin değerlendirmeleri ile bütünleştiğinde, kurultay inişi başladı. 
list hareket, CHP'nin programını ve kurultayını değerlendirdi. Bu 
meler sonucunda, kurultayda, sosyalist hareket, CHP liderinin boy 
du. CHP tabanındaki demokrat unsurların programı ciddiye almadıkları 
ya çıktı. Aynı şekilde, aynı demokrat unsurların CHP 'nin nereye 
nün farkında oldukları da ortaya çıktı. Bu açıklıkla. iniş hızlandı. 
dıkça, CHP'yi ve programını cilalama görevini yüklenenler gülünç 
tüler. 

Daha sonra, inişin en hızlı bölümü başladı. Inişin en hızlı bölümünü 
parlamento dışındaki uyanık kamuoyunun ve sosyalistlerin çabaları 
kardı. Parlamenter maaş ları na zam konusunda kamuoyunda doğan 
ki karşısında, "Ecevit'in kişiliğinin", "Ecevit'in kişiliğinin", "Ecevit'in kişiliğinin", kamuoyunu "ayarlama" "ayarlama" 
ne kadar yetersiz kaldıkları ortaya çıktı. Parlamento d.ışının güçlü 
karşısında Ecevit. riskli dönüş olanakları aradı ve kaybetti. CHP 
rubu biribirine, ve hep birlikte genel başkanlarına düştü. Kamuoyunu 
ma uzmanları, ince manevralarla dönüş olanaklarını zorladılar. Bunu 
yanlar, yalnızca gülünç oldular. Parlamentonun içi ile kamuoyu 
rnek istenen duvarların çürüklüğü en açık bir biçimde bir kez daha 
tı. 

CHP'nin ve liderinin iniş i böyle sürüyor. Ancak bu iniş 
söylenecek başka şeyler de var. Bunlar, sosyalistlerin bu inişle ilgili 
dirmeleri üzerine. En başta vurgulanması gereken nokta şu; Sosyalistler 
gerekli olan CHP'nin inişe geçmesi değiL. Tersine sosyalistler, CHP'nin 
ratik mücadelede önemli bir yeri olduğu yargısını taşıyorlar. Bu 
nin "indirilmesi", sosyalistlerin amacı ya da görevi değil. Sosyalistlerin 
"CHP'ni olabildiğince demokratik bir çizgide tutmak". Bu tutarlı 
çizgide kalabildiği ve ilerleyebildiği sürece, CHP'nin çıkışa geçmesinin 
yalistler için hayıflanacak hiç bir yanı yok. 

Bunu anlayabilmek için, genel olarak sosyal demokratların, 
da Türkiye'de CHP'nin hiç bir zaman göremediği bir sınıfsal olguyu 
daha hatırlatmakta yarar var: Sağ partilerin böıÜnmesini, yeni yeni 
ortaya çıkmasını, sosyal demokratlar hep "karşılarındaki en güçlü 
çülmesi" ya da "yeni koalisyon olanakları" gibi dar bir açıdan 
yal demokratlar ve onların akıı hocaları sağ partilerin bölünmesinden 
"eşsiz" parlamento taktikleri çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa sorunun 
de�iI. 

Sorunun özü başka yerde. Kapitalist düzene duyulan hoşnutsuzlukta. 
Yani, doğrudan doğruya büyük burjuvazide. Büyük burjuvazi 
kadar sıklaşırsa, iniş o denli hızlı oluyor. DISK üst yönetiminin, 
bul ederek binlerce işçisini "ihraç" etmesi bu yüzden. CHP liderinin 
umutsuzluk kaynağı olması bu yüzden. CHP'nin kamuoyu ayarlaYICllarının 
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ZAM-ERKEN SEÇIM-MSP 
DÖNGÜSÜ 

KRONIK YETERSIZLIKJ ... 

Sennaye sınıfının geçtiaimiz Eylül 
sonu itibaı-iyle devlete ödemesi gereken 
vergi borcu tutan, Cephenin Maliye Ba
kanı Ergenekon'un aazından geçenlerde 
açıklanmıştı: 19 milyar 567 milyon TL. 

Türkiye'de sermayenin, ödemesi ge
rektiRi halde ödemedili milyarlann öte
sinde vergi kaçırdılı da biliniyor. Maliye 
Bakanlı�ı uzmanları taraCından yapılan 
tesbitiere göre, kaçırılan vergi miktan 
sennaye lehine en "namuslu" tahminle 
800 milyon lira dolaylannda ... 

Sennaye, resmen yazılı olarak öde' 
yecelini bildirdili milyarlann ötesinde 
milyarlarca lira da vergi kaçınp, emekçi 
halkı dolandırıyor. "Devlet kendi devle· 
ti" deyip, sermayenin yakuını bırakma
nın olanaRı yok .. 

Bu gibi (erçekler kamu oyunun gö
zünden titizlikle kaçınıırken. sorunun 
parlamenter aylıklannda düRümlenme,i 
ve yeni bir bunalım yokuşuna gerekçe 
yapılmak iıtenme,i gözden kaçmıyor. 

GeçtiRimiz haftanın sonlarında, SSK' 
ya yüzbinlerce milyon sigorta pirim bor
cu oldu�u bilinen Babıiili'nin irisinin at
tlRı manşet ilginçti. Gazete sekiz sütun 
üzerine attıaı başlıkta şöyle diyor: 

"- Bu paraya eL sünneyin ... " 

"NAMUSKAR" HISTERI 

Tüm soygun ve IÖmürü mihraklan, 
her nasılsa parlamenter aylıklanna zam 
konu.sunda titizlik histeriıine tutulmuş
lardl. 

GeçtiRimiz bütün bir hafta, &azetele
rin "namus" bombardımanı allında par
lamenler aylıklan konusunun işlenme
aiyle geçti .. 

Bu konudaki gelişmeler, haflanın or
tasında AP Genel Idare Kurulunun kara
nyla ilginç bir safhaya da ulaııtı. 

Düne kadar parlamenter aylıkl .. nna 
um konusunun, parlamentonun yetki 
ve sorumluluk alanına girdiA'ini söyleyen 
Cephenin Başbakanı ve AP Genel Baş-

kanı Süleyman Demirel, partisinin Genel 
Idare Kurulu kararını açıklarken, zam ve 
farkları almayacaklarını açıkladı. 

Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Koru
türk ile yaptılı haftalık olaRan görüşme· 
den çıkarken de şöyle konuştu: 

"- Zam konusu, parlamentoyu mil· 
Ietten kopanna noktasına getirecek ka
dar hassas bir noktaya ulaşmıştır ... " 

TERECIYE TERE... 

Cephenin büyük başı, böylece ıerek 
partisinin Genel Idare Kurulu karan ile 
gereltae son açıklamasıyla CHP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit 'e yönelttiRi tak
tik .. ıdırıyı en üst noktaya vardınyor ve 
bir bakıma kendi adına başan da &aRlı
yordu ... 

Demirel'in b&4&nIl, aynı ipte kendisi· 
ne benzer üslup ve atraksiyonlarla poli
tika yapmaya çabalayan Ecevit'i alt et
mesinden öte bir maharet deRiidi. Gün
lük politikayı dar ve kısır kompartıman-

1968'DE DE BIR "ZAM" KONUSU VARDI 

Parlamenter ayllklarına zam konusu kamu oyunu meşgul ediyor. Zam 'lar alınacak mı, alınmayacak mı? 
Burjuva partilerinin liderleri su üstünde saman kaydınnakta birbirleriyle yarış halindeler. 
1968'lerde de zam konusu Meclisi meşgul etmişti. O zaman şimdiki "Danışma Kurutu"na benzer bir kurul, Meclis 

Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin başkanlığında toplanmış ve konuyu görüşmüştü. 
Kurulda, AP, CHP, CGP temsilcileriyle birlikte TIp temsilcisi de vardı. 
TIp temsilcisi Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci olayı şöyle anlatıyor: 
"- Parlamenter aylıklarına zam konusu o zaman da bir ara alevlenmişti. Anayasa hükmüne göre, maaşlara yapılacak 

zam, bir sonraki devre için yürürlük kazanabiliyordu. 
Bunun için, bir formül aranıyor ve bir defaya mahsus, parlamenterlere önemlice bir para ödemenin yolları aranıyordu. 
Ferruh Bozbeyli Meclis Başkanıydl. Bir gün Meclis Raşkanının başkanlığında toplanarak bugünkü Danışma Kuruluna 

benzer biçimde oluşturulan bir kurula TiP'ten de temsiki istediler. TIp adına ben katıldım. Kurul, parlamenterlere bir for
mül oluşturularak ödenecek bu paranın orıak bir kararla gerçekleştirilmesi yolunu arıyordu. 

Öneriye, AP, CHP ve CHP'den ayrılanlaeın kurduğu Güven Partisi temsilcileri evet dediler. 
B01beyli, bi7.im görüşümüzü de sordu. TIp olarak bunun karşısında olduğumuzu, gerekirse Anayasa Mahkemesine 

gideceğimizi söyledim. 
Bu cevap, diğer parti tcmsilcilerini çok kızdırdı. 
Bozbeyli, diğerlerine dönerek, (TIp karşı çıkana b'J iş yatar) dedi. 
Konu bir daha ele alınmadı ... " 
TIp kurucusu ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci'nin 1968'Iere ili,kin açıklaması, bugünlerde hatır· 

Ianmaya değer nitelikte ... 
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larda .ıkıştırma ve o kompartımanlnda 
bunalıma girme illetinden kendini kur
taramayan bir Eoevit'e karşılık Demirel, 
biraz dama oyunu biliyordu o kadar ... 

Kötü dama'cının dama oynamaya he
vesli oyuncuya sa�ıadlA:ı üstünlük neyse, 
paı-lamenter aylıkları konıısunda ipin iki 
ucunda oynanan oyunda meydana gelen 
denge deRişikli�i oydu .. 

AP'1i parlamentcrdcn ço�u, kendi 
Genel Idare Kurullarının, "zam ve fark
lann alınmayacaRı" yolundaki karannı 
Perşembe günü sabahı gazetelerden öa
renmişlerdi. Sonra da, soluau meclis 
kulislerinde almışlardı. 

AP GURUBU 

AP kulisinde kulaA:ınl biraz kabartma 
uhmetine katlanan herkesin duyabilece
Ri tonda vurgulanan sözler şöyle 
noktalanıyordu: 

"- Bu ne halt yemektir?" 
AP'1j parlamenterler, parti üsl organı

nın aIdıRı kararı, kıyasıya eleştirirlerken, 
"hallı yiyenin" kulaRını da çınlatıyor
lardı: 

"- Sen hem parlamenlonun üstünlü· 
iıünü savun, onun aidıRı kararların ele,ti· 
rilemiyeceRini söyle, sonra da tut bu ka
ran al... Olacak iş deRil. Madem bu be
nim yasal hakkımdır, beni bu parayı al
maklan kimse alıkoyamaz ... " 

AP'li bir k�ım parlamenterin tepkiıi' 
ni daha serin kanlı olan dilerIeri gider· 
meye çalışıyorlardı. 

Zam yanlıl_nnı yatlfhrmaya dap_n 
haberlere ,öre, ortada telaşa deter bir 
durum yoktu. Perşembe (Ünü Ankara'
da toplanan "Türk Hür TefCbbüs KoQle' 
yi" ileri gelenleriyle Caltamba (Ünü ya· 
pılan görüşmelerde bazı kararlar ahnmı,
b. 

Çarşamba günü AP Genel Idare Kuru· 
lu toplantısında önce "Konsey" yetkili
leriyle AP üst yöneticileri arasında 'ö
rüşmeler yapılmış, kamu oyunun böyle
sine "hassas" olduRu bir konuda AP'nin 
etkili bir jest yapmuının yararım üu
rinde durulmuştu. Bunun için de, AP'Ii 
parlamenterlerin gerekirse zamlı mU, ve 
farklan almamaları halinde ortaya çıka
cak maddi kayıplarının karşılanması da 
ilke olarak benimsenmi,ti. 

AP kulisinde, heyecana kapılanlan 
yatıştırmak için söylenenler bunlardı. 

Tabii, bu arada. kendilerine de, bazı 
"Cedakarlık" ve "Ceragatlar" düşüyordu! 

MADALYONUN DIGER YüZü 

Göriinürde Demirel ve Ecevit, zam 
konusunda gruplarına ters düşen manev
ralar sergiliyorlar ve kamu oyu önünde 
puan toplama savaşı türdürüyorlardı. 
DÇM komisyonculuRundan, silah ko· 
misyonculujtuna kadar her ipte cambaz
Iık yapan büyük basın da, elde kalem ka·' 
A-ıl hakemlik yııpıyordu! 

Bu nasıl bir "zam" konusuydu ki, 
"parlamentoyu. milletlen koparma nok· 
tasına" getirebiliyorJu? 

Bu nasıl 'Jir "pnra" idi ki, kimsenin 
bu paraya "cl sürmemesi" yolunda bü
yük basın şaha kalkabiliyordu? 

Lockheed rüşvetçilerinin aranıp bu· 
lunmıısında aynı hassasiyet gösteriimi' 
yordu. Bir yıla yakındır do�riı dilrüst 
toplanıp ('alışmalarına başlamayan 
"Yahya Komiflyonu"nun görev süresinin 
uzatılması da f!c('lifimiz Çarşamba günü 
engelleniyordu. 

Parlamenter aylıklarına zam yapılma· 
sını makul görmf'nin olanaitı yoktu ama 
Türkiye'de çevrilf'n binbir dolaptan bu· 
nu soyut1ama�a da kimsenin hakkı ol· 
m8malıydl. 

KRONIK YETERSIZLIKJ ... 

geçtiaimiz Eylül 
devlete ödemesi gereken 

Cephenin Maliye Ba
aazından geçenlerde 

milyar 567 milyon TL. 
sermayenin, ödemesi ge

ödemedili milyarlann öte
da biliniyor. Maliye 

taraCından yapılan 
kaçırılan vergi miktan 

"namuslu" tahminle 
dolaylannda ... 

yazılı olarak öde' 
milyarlann ötesinde 

vergi kaçınp, emekçi 
"Devlet kendi devle· 

sermayenin yakuını bırakma

kamu oyunun gö
kaçınıırken. sorunun 

aylıklannda düRümlenme,i 
yokuşuna gerekçe 

gözden kaçmıyor. 

GeçtiRimiz haftanın sonlarında, SSK' 
ya yüzbinlerce milyon sigorta pirim bor
cu oldu�u bilinen Babıiili'nin irisinin at
tlRı manşet ilginçti. Gazete sekiz sütun 
üzerine attıaı başlıkta şöyle diyor: 

"- Bu paraya eL sünneyin ... " 

"NAMUSKAR" HISTERI 

Tüm soygun ve IÖmürü mihraklan, 
her nasılsa parlamenter aylıklanna zam 
konu.sunda titizlik histeriıine tutulmuş
lardl. 

GeçtiRimiz bütün bir hafta, &azetele
rin "namus" bombardımanı allında par
lamenler aylıklan konusunun işlenme
aiyle geçti .. 

Bu konudaki gelişmeler, haflanın or
tasında AP Genel Idare Kurulunun kara
nyla ilginç bir safhaya da ulaııtı. 

Düne kadar parlamenter aylıkl .. nna .. nna .. 
um konusunun, parlamentonun yetki 
ve sorumluluk alanına girdiA'ini söyleyen 
Cephenin Başbakanı ve AP Genel Baş-

kanı Süleyman Demirel, partisinin Genel 
Idare Kurulu kararını açıklarken, zam ve 
farkları almayacaklarını açıkladı. 

Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Koru
türk ile yaptılı haftalık olaRan görüşme· 
den çıkarken de şöyle konuştu: 

"- Zam konusu, parlamentoyu mil· 
Ietten kopanna noktasına getirecek ka
dar hassas bir noktaya ulaşmıştır ... " 

TERECIYE TERE... 

Cephenin büyük başı, böylece ıerek 
partisinin Genel Idare Kurulu karan ile 
gereltae son açıklamasıyla CHP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit 'e yönelttiRi tak
tik .. ıdırıyı .. ıdırıyı .. en üst noktaya vardınyor ve 
bir bakıma kendi adına başan da &aRlı
yordu ... 

Demirel'in b&4&nIl, aynı ipte kendisi· 
ne benzer üslup ve atraksiyonlarla poli
tika yapmaya çabalayan Ecevit'i alt et
mesinden öte bir maharet deRiidi. Gün
lük politikayı dar ve kısır kompartıman-

1968'DE DE BIR "ZAM" KONUSU VARDI 

Parlamenter ayllklarına zam konusu kamu oyunu meşgul ediyor. Zam 'lar alınacak mı, alınmayacak mı? 
partilerinin liderleri su üstünde saman kaydınnakta birbirleriyle yarış halindeler. 

de zam konusu Meclisi meşgul etmişti. O zaman şimdiki "Danışma Kurutu"na benzer bir kurul, Meclis 
Bozbeyli'nin başkanlığında toplanmış ve konuyu görüşmüştü. 
AP, CHP, CGP temsilcileriyle birlikte TIp temsilcisi de vardı. 

temsilcisi Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci olayı şöyle anlatıyor: 
Parlamenter aylıklarına zam konusu o zaman da bir ara alevlenmişti. Anayasa hükmüne göre, maaşlara yapılacak 

devre için yürürlük kazanabiliyordu. 
için, bir formül aranıyor ve bir defaya mahsus, parlamenterlere önemlice bir para ödemenin yolları aranıyordu. 
Bozbeyli Meclis Başkanıydl. Bir gün Meclis Raşkanının başkanlığında toplanarak bugünkü Danışma Kuruluna 

oluşturulan bir kurula TiP'ten de temsiki istediler. TIp adına ben katıldım. Kurul, parlamenterlere bir for
ödenecek bu paranın orıak bir kararla gerçekleştirilmesi yolunu arıyordu. 

AP, CHP ve CHP'den ayrılanlaeın kurduğu Güven Partisi temsilcileri evet dediler. 
bi7.im görüşümüzü de sordu. TIp olarak bunun karşısında olduğumuzu, gerekirse Anayasa Mahkemesine 

söyledim. 
diğer parti tcmsilcilerini çok kızdırdı. 
diğerlerine dönerek, (TIp karşı çıkana b'J iş yatar) dedi. 

Ri tonda 
noktalanıyordu: 

"- Bu ne 
AP'1j parlamenterler, 

nın aIdıRı kararı, 
"hallı yiyenin" 
lardı: 

"- Sen 
iıünü savun, 
rilemiyeceRini 
ran al... Olacak 
nim yasal 
maklan kimse alıkoyamaz 

AP'li bir 
ni daha serin 
meye çalışıyorlardı. 

Zam yanlıl_nnı 
haberlere 
durum yoktu. 
da toplanan 
yi" ileri gelenleriyle 
pılan görüşmelerde 
b. 

Çarşamba 
lu toplantısında 
leriyle AP 
rüşmeler yapılmış, 
sine "hassas" 
etkili bir 
rinde durulmuştu. 
parlamenterlerin gerekirse zamlı 
farklan almamaları 
cak maddi 
ilke olarak 

AP kulisinde, 
yatıştırmak 

Tabii, 
"Cedakarlık" 

MADALYONUN 

Göriinürde 
konusunda 
ralar sergiliyorlar 
puan toplama 
DÇM komisyonculuRundan, 
misyonculujtuna 
Iık yapan 
A-ıl hakemlik 

Bu nasıl 
"parlamentoyu. milletlen 
tasına" getirebiliyorJu? 

Bu nasıl 
bu paraya 
yük basın 

Lockheed 
lunmıısında 
yordu. Bir 
toplanıp 
"Yahya Komiflyonu"nun 
uzatılması 
engelleniyordu. 

Parlamenter 



Oysa geçtiQ:imiı. haltanın Çarşamba 
günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısı yapılamadı. 

Yahya Demirel hakkında yolsuzluk 
"iddialannı" incelemekle görevlendirilen 
komisyonun görev süresinin üç ay uza
tılması için gerekli olan ço�unluk sa�la
namadı_ AP'1j parlamenterler birleşik 
toplantı için yoklama yapılırken, kuliste 
toplanıp toplantıyı engellemeyi başar
mışlardı. 

CHPGURUBU 

CHP kulisinde ise kimse zam'dan baş 
kaldırarnıyordu. Bu arada konuşulan 
baş konu da, Genel Başkan Ecevit.';n, 
kendilerini kurda kaptırmasıydı. 

CHP erubunun çoQ:unluRuna göre, 
Ecevit "deRi! halkın umudu olmak, CHP 
grubu için umut olmaktan çıkmıştı". 

CHP'liler, Ecevit'in grupla olan baRla
rının "hiç düzeyine inmesinden" yakını
yorlardı. "Genel Başkanın etrafında ka
lın bir .is tabakası oluşmuştu. Merkez 
yöneticilerinden ve bir kısım ilerici ka
lem erbabından olu ,an tabaka, Ecevit'
in elini kolunu baRlamış, gözüne mil 
çekmişlerdi ... " 

ÇoQ"u CHP'Ii, kendi bilgileri dışında 
önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek 
"zigı.aglı" politik gelişmelerden tedirgin
lik duyuyorlardı. 

Tedirginlik, "erken seçim" olasılıRın
dan delildi. 

Bir ı.amwar, salt, genel b8fkanlan
nın bir işaretiyle erken seçim önerisine 
imza atmarruşlar mıydı? Milletvekillikle
rinin ilk yı11annda, kendilerine on 
binlerce liraya malolabilecek riskleri 
göze almamışlar mıydı? 

Ltte Ecevit'in "gerek parti dıŞı, ge
rekae parti içi kurtlara yem ettili" grup 
bu grup delil miydi? 

Tedirginlik ve kırgınhklar böyle nok
Waruyordu. 

ERKEN SEçiM VE ÖTESI 

CHP'liIeri dÜfündüxen bir b .... ka hu
ILLI da, hafta sonunda Klzılcahamam'da 
toplanacak tl B .... kanlan toplantwydı. 

tl Bqkanları toplantısında nelerin gö
rü,üleceli hanıri hUluSıann karara baRla
rıacatı bilinmiyordu. Ama ortalıkta bir 
"erken seçim" konUlU dol .... ıyordu. 

Nitekim toplantının yapıldıltı IÜn, n 
Bqkanlan arasında yapılan soruttunna 
konuyu aydınbita çıkardı. Kaldı ki, 
CHP'nin raporcu gençlerinden Genel 
Yönetim Kurulu üyesi Semih Eryıldız 
da, guet.ecilere "aydınlaltcı" bilgiler 
vermekten kaçmmıyordu! 

Eryaldız, "Bu erken seçim konusu
nun basında iyice işlenmesinden" 
yanaydı! "Mesela May .. 'ta yapılacak bir 
erken seçim ne güzel olurdu!" 

GeU,me ve $Öylentiler masaya serin
kanlılıkla serildilinde ortaya CHP 'nin 
kaba hatlı taktikler peşinde oldulu ger
çeti çlluY9rdu. 

CHP IçiN IKI "SEÇENEK" 

Ancak, Erken seçimin, CHP için bir 
taktik deneme olduRu kadar haLta on
dan da önce belli kOtullann dayatmuı 
oLdutu da &aklanmıyordu. 

bk önce, bu zorunluluk açısından, 
CHP yönetimini erken seçim sahillerine 
sürii.kleyen sebepler tarhşılıyordu. 

Bu konuda en b8.fta gelen neden, E
cevit 'in pnden tüne llŞaitıya dotru inen 
grafiliydl. "Umut" imajı, siyasal geliş
melerin zemininde önemli bir düşüş gös
teriyordu. 

Buna paralel olarak Ttp'in gelişme 
doltrultusu ve potansiyeli geniş bir çev
rede, önemli bir tedirginlik kuşaltı ola
rak CHP yönetim pirizmuına duyurul
muştu. CHP yöneticileri, TİP'in geliş
mesinin Mayıs ayında yapılacak bir se
çimle hiç d�Iilse belli bir noktada dur· 
duru!abilecetini hesaplıyorlardı ... 

CHP çevrelerinde, erken seçimin tar
tışılması bir yönüyle bu kiri,lere dayan
dırılıyordu. 

Erken seçimin CHP için taşıdıitı öne
min ikinci yüzü ise bir oranda AP'nin 
MSP'ye ilişkin takliltini bozmaktı. 

AP niçin erken seçim istiyordu? Res
men açık!anmamakla birlikte, AP yetkili 
kurullarından wıt kokan biçimde er-

ken seçim haberi çıkması, MSP'yi zaptu 
rapt altına itmekle ilgili sayılıyordu. 

Bu konudaki de�erlendinnelere gÖre, 
AP, gerçekten erken seçim gönüllüsü ol
maktan çok, MSP'nin bam leiine basa
rak, onun MC'den kaza eseri aynımasını 
önleme peşindeydi. Büyük ortaRının er
ken seçim hesapları altında MSP ezile
cek ve olası bir oyunbozanhaın önü ah
nacaktı. 

CHP 'ye bu oyunu bozmak düşüyor
du! 

Ne yapacaktı CHP? 
O da, erken seçim isteyecek ya da en 

azından bu konuyu düşündüRünü MSP'
ye hissettirecekti. 

Bu durumda ne olacaktı? 
MSP, MC'den koparılacak, "seçimle

rin nonnal zamanında yapılması" koşu
lu ile kendini CHp'nin kuc_itına atacak
i'. 

MSP NE DIYOR? 

CHP'nin pratik geçerliiti olan bir po
litikayla MC'yi dalıtma yolunu araması
na kimsenin bir diyeceiti yoktu ama bii' 
zamanlar "Süleyman ile Snadettin barış
maz, bu MC de kurulmaz" denerek yapı
lan "ciddi" hesaplann nerelere uzandıitı 
da henüz unutulmamıştır. 

öte ya,ndan gerek AP yönünden ge
rekse CHP yönünden yapılan hesapların 
odaA:ına oturtu!an MSP ise herşeyden 
habenizdi! 

Bu konuya açıklıRı da MSP Genel 
Başkan Yardımcısı Fehmi Cumabotlu 
getiriyordu. Cuma1loRlu, geçtilirniz 
hafta başında yapılan MSP Genel İdare 
Kurul ve daha sonraki gün yapılan 11 
Başkanları toplantısından sonra bir gaze
teciye şunları söylüyordu: 

"- Ai' de, CHP de ortaya attıkları 
erken seçimde samimi deltillerdir. Erken 
seçim önerisi meclislere gelse dahi bu 
teklife MSP'den başka evet diyebilecek 
yürekli bir parti göremiyoruz .. _ tl 

AP ve CHP'nin erken seçim konusun
da "samimi" olmadıkları doltruydu ama, 
bu kervana MSP de bir "samimiyetsiz
lik" ekleyerek katılıyordu. Dolrusu bu 
ya, MSP. taktiae taktikle karşılık verir
ken, "yüreklilik" yapmaktan da kendini 
alıkoyamıyordu. 

MSP Genel Başkan Yardımcısı Cuma
hollu 'n. un ifadeleri, erk�m seçim konu
sundan çok, eHP'nin taktil'inin ta ba,
tan sarpa saracarını göstennesi bakımın
dan ilginçti. 

BIR DE "NIZAM PARTISI" 

GeçtiRimiz hafta, bu gelişmeler zemi
ninde aynntılar yaratırken, kulaklara bir 
de "Nizam Partisi" kurulacaRı haberleri 
çalındı. 

Doarusu bu ya, çolu kişi haberin 
partiler yelpazesine yeni bir partinin ka
tılacaltı yanından çok, işin içinde hesap 
aramaya başladı. 

MSP içindeki 20 kişilik nurcu muha
lif kanat yeni partiye geçebilirler miydi? 

Söylentilere göre, "Nizam Partisi" 
görünürde bu 20 ki,inin duıında kurulur
du ama her an yeni partiye geçebilecek
leri olasllıRıyla MSP'yi kendi etkinlikleri 
dolrultusunda tutabilirlerdi! 

Hesap dönüp dolaşıp gene "Süleyman 
Bey"in "mucizevi" zekuına i1miklendi
riliyordu! 

Nereden bakılırsa bakılsın, ne MSP'
nin MC'den koparılması için CHP akılcı 
politikalar uygulayabiliyordu, ne de AP, 
MSp'nin MC'ye mıhlanmuında daha da
yanıklı taktikler yeşerlebiliyordu. 

MSP, sınıfsal politikasının veri ve is
tekleriyle iktidar ortaklıRını sürdürüyor
du. Kendisine esaslı politik kazançlar 
&allaması açısından AP'yi derbeleme ra
hatlıltını sürdürdükçe MC'yi bozması 
için bir neden olamazelı . Tutarlı ve avan
tajlı çıkarlar gönnediitçe de, seçmenine 
inhını yapamayaCl'lRı yeni girişimlere 
geçemezdi. 

Bu görünümde, CHP'nin kabalama 
politikaıı sıntmaktadır: MC'nin düşürül
mesi yönünde hAUi. bugünden yarına ge
çertiliRi belli olmayan politikalara asıl
ma ve sürüklenme 

CHP'nin demokratik mücadelede bu
günden yeıersizliltini, yarına ililikin de 
"üven vermekten uzakllQ:ınl pekiştiren o
lumsuz görünüm her şeye raamen böyle. 

DISK üST YöNETIMI "OLAYLAR" OLARAK 
DEC.ERLENDIRDICI EYLüL DIRENIŞINDE 

IŞTEN ATıLANLARA HANGI YOLU GöSTERIYOR? 

Eylül direnişiyle başlayan geliş
meler sürüyor. Eylül direnişine sa
hip çıkan ve direnişi uygulayan iş
çiler üzerinde sermayenin baskıları 
da sürüyor. DGM'Iere karşı diren
meıtin büyük burjuvaziye karşı di
renmek olduğu da açığa çıkıyor. 
Böylece büyük buıjuvaziye karşı 
direnme gücü olmayanların, DGM' 
ye karşı direnenlere sahip çıkarna
yacağı da açığa çıkıyor. Sorumlu
luklarıyla övünenlerin, işçi sınıfı 
karşısındaki sorumluluklarından 
kurtulabilmek için girdikleri yarış 
da görülüyor. 

Son örnek DISK üst yönetimi
nin Maden-Iş Genel Merkez'ine 
gönderdiği bir yazı. Yazı, Eylül di
renişinden sonra burjuvazinin sal
dırıslOa uğrayan işçilerin destek
lenmesi için aynlan sosyal yardı-

Ilıın kullanılnıasıyla ilgili. DISK üst 
yönetimi, işverenden tazminat 31a
bilen işçilere sosyal yardım ödene
ği yapılmayacağını bildiriyor. Işçi
lerin, atıldıklan işyerlerinde çalış
ma hakkından vazgeçmeleri isteni
yor. Büyük burjuvazinin işyerlerin
de ilerici, devrimci İşçilerin tasfiye 
edilmesi girişimi, "'azminal" per
desi arkasında gizleniyor. DISK üst 
yönetimi. tazmina' almayan işçile
ri de sosyal yardıma "uygun" gör
müyor. "Tazminatmı almak iste
meyen" işçilerin de sosyal yardım 
ödeneklerinin sona erdirileceğini 
bildiriyor. Sermayeye karşı direni
şi lafta bırakmayan_ çalışma hak
larından "ta.zminat" alma gerekçe
siyle vazgeçmeyen işçilere, DISK 
üst yönetimi yol gösteriyor. DISK 
üst yönetimi, sınıf mücadelesine 
böyle sahip çıkıyor. Işte belgesi: 

... L ........ r ... " .. , .... .. ........... . 

ill:::�j:::.:'::�i·::��::::.::; 
.i;;... ___ .................. _.-:d 

1/i.I,llll_l916 .ı.,hn ... dtAl'le htoıı çıkartıhıı .. 
"ndl_ .. ud.ıı o_ıal ıardı. olaıı .uydul.h lçlıı �ıSJt 'U .. llto .. 
kıınıl\l'IıI1. old'l:1. ıı, ... ıu, II)'."'''''.' 
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,�,.tMıl"rılıılı ıUU'''''l. • 
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AlilUM ... 011.-110 ... 1. 
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Bu konuya açıklıRı da MSP Genel 
Başkan Yardımcısı Fehmi Cumabotlu 
getiriyordu. Cuma1loRlu, geçtilirniz 
hafta başında yapılan MSP Genel İdare 
Kurul ve daha sonraki gün yapılan 11 
Başkanları toplantısından sonra bir gaze
teciye şunları söylüyordu: 

"- Ai' de, CHP de ortaya attıkları 
erken seçimde samimi deltillerdir. Erken 
seçim önerisi meclislere gelse dahi bu 
teklife MSP'den başka evet diyebilecek 
yürekli bir parti göremiyoruz .. _ tl 

AP ve CHP'nin erken seçim konusun
da "samimi" olmadıkları doltruydu ama, 
bu kervana MSP de bir "samimiyetsiz
lik" ekleyerek katılıyordu. Dolrusu bu 
ya, MSP. taktiae taktikle karşılık verir
ken, "yüreklilik" yapmaktan da kendini 
alıkoyamıyordu. 

MSP Genel Başkan Yardımcısı Cuma
hollu 'n.
sundan çok, eHP'nin taktil'inin ta ba,
tan sarpa saracarını göstennesi bakımın
dan ilginçti. 

BIR DE "NIZAM PARTISI" 

GeçtiRimiz hafta, bu gelişmeler zemi
ninde aynntılar yaratırken, kulaklara bir 
de "Nizam Partisi" kurulacaRı haberleri 
çalındı. 

Doarusu bu ya, çolu kişi haberin 
partiler yelpazesine yeni bir partinin ka
tılacaltı yanından çok, işin içinde hesap 
aramaya başladı. 

MSP içindeki 20 kişilik nurcu muha
lif kanat yeni partiye geçebilirler miydi? 

Söylentilere göre, "Nizam Partisi" 
görünürde bu 20 ki,inin duıında kurulur
du ama her an yeni partiye geçebilecek
leri olasllıRıyla MSP'yi kendi etkinlikleri 
dolrultusunda tutabilirlerdi! 

Hesap dönüp dolaşıp gene "Süleyman 
Bey"in "mucizevi" "mucizevi" zekuına i1miklendi
riliyordu! 

Nereden bakılırsa bakılsın, ne MSP'
nin MC'den koparılması için CHP akılcı 
politikalar uygulayabiliyordu, ne de AP, 
MSp'nin MC'ye mıhlanmuında daha da
yanıklı taktikler yeşerlebiliyordu. 

MSP, sınıfsal politikasının veri ve is
tekleriyle iktidar ortaklıRını sürdürüyor
du. Kendisine esaslı politik kazançlar 
&allaması açısından AP'yi derbeleme ra
hatlıltını sürdürdükçe MC'yi bozması 
için bir neden olamazelı . 
tajlı çıkarlar gönnediitçe de, seçmenine 
inhını yapamayaCl'lRı yeni girişimlere 
geçemezdi. 

Bu görünümde, CHP'nin kabalama 
politikaıı sıntmaktadır: MC'nin düşürül
mesi yönünde hAUi. bugünden yarına ge
çertiliRi belli olmayan politikalara asıl

Eylül direnişiyle başlayan geliş
meler sürüyor. Eylül direnişine sa
hip çıkan ve direnişi uygulayan iş
çiler üzerinde sermayenin baskıları 
da sürüyor. DGM'Iere karşı diren
meıtin büyük burjuvaziye karşı di
renmek olduğu da açığa çıkıyor. 
Böylece büyük buıjuvaziye karşı 
direnme gücü olmayanların, DGM' 
ye karşı direnenlere sahip çıkarna
yacağı da açığa çıkıyor. Sorumlu
luklarıyla övünenlerin, işçi sınıfı 
karşısındaki sorumluluklarından 
kurtulabilmek için girdikleri yarış 
da görülüyor. 

Son örnek DISK üst yönetimi
nin Maden-Iş Genel Merkez'ine 
gönderdiği bir yazı. Yazı, Eylül di
renişinden sonra burjuvazinin sal
dırıslOa uğrayan işçilerin destek
lenmesi için aynlan sosyal yardı-

Ilıın kullanılnıasıyla 
yönetimi, işverenden tazminat 31a
bilen işçilere sosyal 
ği yapılmayacağını 
lerin, atıldıklan işyerlerinde 
ma hakkından vazgeçmeleri 
yor. Büyük burjuvazinin 
de ilerici, devrimci 
edilmesi girişimi, "'azminal" 
desi arkasında gizleniyor. 
yönetimi. tazmina' 
ri de sosyal yardıma 
müyor. "Tazminatmı 
meyen" işçilerin de 
ödeneklerinin sona 
bildiriyor. Sermayeye 
şi lafta bırakmayan_ 
larından "ta.zminat" 
siyle vazgeçmeyen 
üst yönetimi yol gösteriyor. 
üst yönetimi, sınıf 
böyle sahip çıkıyor. 
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TURİzM-İş'DE SON 
PERDE AÇıLDı 

YOROYOŞ okurları, DISK'e baA:lı 
bazı sendikalarda bugüne kadar oynanan 
oyunları biliyorlar. 

Turizm-Iş Sendikasının başına gelen
ler, büyük burjuvazi-CHP-OlSK üst yö
netiminin giriştiRi genel harekatın bir 
parçası. Bu nedenle, genelde girişilen o
yunlar, aynen Tunznı-Iş sendikası için 
de geçerli. 

GÖl'Ünü/jte son operasyonlarla Turizm 
Iş sendikası "hızlı" sosyalistlerin eline 
geçti. Böyle gösterilmeye çalışılıyor. 
Ancak bu hızlılardan biri geçenlerde 
kendini olanca açıklıkı ile ortaya koydu. 
Son operasyonla Onur Kuruluna seçilen 
üyelerden biri, açıkça şunu söylüyordu: 
Benim görevim, sendika içindeki sosyal 
faşistlerin davranışlan hakkında not tut· 
maktır.(!) 

Bu ilginç yönetimin bugüne kadar 
gerçekleştirdi�i operasyonlar daha da il
ginç. Bunlan özetlemekte yarar var. 

ALTINNAL'DA SENDiKAYLA 
ANLAŞMALI i şçi KIYIMI 

Turizm-Iç'in örgütlü bu1undu�u AI
tınnal'da, restoran bölümünde çalışan 
51 işçiden 23'ünün iş akdi işveren tara
[mdan [eahedHdi. Işveren, fesih nedeni 
olarak "işi daraltma"yı gösteriyordu_ 

Ancak şöyle bir durum da var: Işye
ri, restoran ve pub olmak üzere iki bö
lümden oluşuyor. İşveren "daraltma" 
olarak pub'u kapattıRını söylüyor. An
cak "her nedense" çıkanlan işçiler, ka
patılan pub'da deail, restoran bölümün
de çalışan işçilerdendir (!). 

"Her nedense"nin cevabı hemen orta
ya çıktı. Restoran bölümünde çalışıp iş 
akdi reshedilenlerden bir işçi, sendikayı 
işyerinde geliştirip örgütleyen işyeri 
temsilcisi. Bunun yanıınr., restoran bölü
münde işten çıkanlan diRer işçilerle bit
likte bu temsilci de Turizm-İş sendikUl
nın bugünkü yönetimine karşı olan kişi
ler. 

Pub'da çalıştlRı için iş akdi feshedil
mesi gerektiRi halde bu yapılmayan kişi
lerden iki.inin kimlikleri de ilginç: Biri, 

. Turizm-Iş'in bugünkü yönetim kurulu 
üyelerinden. Adı Abdullah Vray. DiReri 
ise, sendikanın Onur Kurulu üyesi. 

iŞTE ÖYLE BIR SENDiKA 

Ancak Altınnal patronunun işçi çıka
rırken sendika yönetimini gözetme açı
undan gösterdiRi tit.izlikle .bitmiyor iş. 

Ortada, sendikanın eski yönetimi 51-
rasında aktedilen bir toplu &Özleşme var. 
Buna göre, işverenin her ne sebeple olur
sa olsun işçi çıkarabilmesi için sosyal 
münasebetler kurulunun karar vermesi 
gerek. Bu kurul ise, 3'ü işveren, 3'ü de 
sendika tarafından seçilen 6 kişiden olu
şuyor. Yine işyerinde çalışan bir işçinin 
de başkanlıRa getirilmesiyle 7 kişilik bir 
kurul oluşmuş oluyor. 

Işten çıkarma işlemini görüşmek üze
re kurul üç kez toplantıya çaA:lrII.&YN. 
Ancak yine her ne hikmet.se, sendika ta
rafından seçilen 3 kişi bu toplantıların 
hiç birine icabet etmiyorlar. Düşünün: 
İşveren tarafından işten çıkanlan i"çile· 
rin durumunun görü,ü1ece�i bir toplan
tıya, sendikanın seçti�i kişiler katılma· 
makLadlr! 

SonuçLa, i, akdinin feaih işlemleri ge
çersiz olmasına ra�men, ne işveren (ve 
daha da önemlisi) ne de sendika bunu 
dikkate almıyor. Her ikisinin de işine 
gelmektedir olup bitenler. Işveren, iste
mediRi işçilerden, sendika a�alan da 
ba,lanna bela olacak diye korktuklan 
işçilerden kurtulmaktadırlar böylelikle. 

ROMA OTELI GREVININ ÖYKÜSÜ 

Turizm-t,,'te yeni yönetimin işbaşına 
gelmesiyle, daha önce alınan bir karar 
uygulamaya kondu. Karar, mevcut grev-
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TURIZM-IŞ SENDIKASıNIN BUGÜN BAŞıNDA BULU
NAN DISK ÜST YöNETIMININ MUTEMET ADAMLARıNıN 
ILGINÇ öYKÜLERI VAR. BUNLARDAN BIRI SENDIKANıN 
ıÇ ANADOLU BöLGE BAŞKANl'NA ILIŞKIN öYKÜ ŞöYLE: 
TURIZM BANKASI IŞCILERI TOPLU SÖZLEŞME ıÇIN TEK
LIF HAZıRlıYORLAR. BU TEKLIFTE SÖZLEŞME SÜRESI
NIN BIR YIL OLMASıNı ISTIYORLAR. BöLGE TEMSILCISI 
DAHA UZUN OLMASıNı ISTIYOR. ıŞÇILER. ARTAN HAYAT 
PAHALILIC;! ILE BAŞEDEBILMEK ıÇIN SÖZLEŞME SÜRE
LERININ KISA TUTULMASı GERECINDEN BAHSEDINCE 
BöLGE BAŞKANı ŞöYLE DIYOR: "PEKI YA UCUZLUK 
OLURSA?'" 

lerin bir an önce sonuçlandınıması yo
nündeydi. Bunun üzerine Roma Otelin
deki grev, 5 ay sonunda bitiriidi. 

Bitirilmesine bitirildi, ama sözleşme 
hükümlerinin uygulandı�ını da kimse 
söyleyemez. Önce şu nokta var: Sözleş
me sonucunda saRianan haklar, daha ön
ce işverenin eski yönetim zamanında da 
vermeye razı olduRu, ama kabul edilme· 
yip greve gidilen haklardı. Turizm-tş'in 
yeni yönetimi bunlan "saklamış" oldu. 

Ancak asıl önemli olan bu deki!. Her 
ay en geç ayın 5'ine kadar ödenmesi ge
reken aylık ücretler bir türlü ödenmiyar. 
Patron böyle bir zorunluluk duymuyor. 
Duymuyor, çünkü karşısında sendika 

adına do�ru dürüst bir kuruluş yok. 
Evet, Turizm-Iş, DİSK'in kararı gere

Rince sözleşme yaptı. Ama sözleşmenin 
uygulanıp uygulanmaması konusunda 
söyJeyece�i bir şey yok ki! Söz söyle
meye gücü yok ki! DISK üst yönetimi 
bu şahıslara işçilerin hakkını arayıp kol· 
lasın diye görev vermedi ki. Başka görev
ler verdi. 

NEDIR BU GÖREVLER? 

Bu sendika yönelicilerinin atıl görev
lerinin ne olduRuna bir örnekle ekilelim. 

Turizm Bankası ve Anıt Otel işyerle
rinde toplu sOzleşme süreleri doluyor. 
Sendika, yetki istemi Bölge Çalışma 

MüdürlüRüne başvuruyor. Bu yetkı ıste
minde, yasal süre içerisinde hiç bir sen
dika itiraz edemedi ki için, iş yalnızca gi
dip yetkiyi almaya kalıyor. Ancak ara
dan 30 gün geçiyor, ne yetki almaya gi
den ne de adam gönderen var. 

Bunun üzerine işyeri temsilcileri gi
dip yetkiyi kendileri alıyorlar. Yetkiyi 
alanlar TİP'li ya da bugünkü yönetime' 
karşı kişilerdir. İşte bugünkü yönetimin 
görevi burada başlamakLadır. Olay üzeri
ne yetkiyi gidip Bölge Çalışma Müdürlü
Ründen alanlara ihtarlar savrulur: Böyle 
bir olay daha, Onur Kuruluna gidecek
lerdir; ona göre! 

Işte böyledir Turizm-Iç'in yeni yöne-

timinin anlayışı. Seçilen temsilcileri ata
ma; mesele yok. Temsilci, baştemsilci ol, 
görevin olduRu halde sosyal münasebet
ler kuruluna katılmayarak 23 işçinin iş
ten atılmasına neden ol; mesele yok. 
Ama ya biri gidip senin almadlRın yetki
yi senin adına alırsa; işte o zaman disip
lin işler, Turizm-Iş'in ünlü yöneticileri 
birden aslan kesiliverirler. 

YA UCUZLUK OLURSA? 

Turizm Bankasında toplu sözleşme 
teklifi hazırlayan sözleşme süre
sinin 1 yıl olmaamı isterler. Sendika yö
neticilerine bu Laleple giderler. Ancak 
yöneticiler 1 yıllık sözle,me yapamaya
caklarını beHrtirler. Bunun üzerine ken
dilerine DISK'in ilkeleri hatırlatılır: Söz-

leşmeler kısa ,üreli olmaladır ki, artan 
hayat pahalılıRı ile işçilerin ba4edebilme 
olana�1 doRsun. Işçilerin bu hatırlatma
sına karşılık olmak üzere sendikanın Iç
anadolu bölge başkanı şu cevabı veriyor: 
Peki ya ucuzluk olursa?. 

ışte Turizm-İş'in lçanadolu bölge 
başkanlıRı makamında, sendikacllıRı 
böylesine bir Hazteıi Ömer anlayışı için
de yürüten bir zat bulunmaktadır şimdi! 

OLEYiS, KOŞULLARI KABUL 
EDiLIRSE DiSK'E GiRiYOR 

• Altınnal'da çalışan yönetim kurulu 
üyesi, lo kal başkanı ve başLemsilci Ab
dullah Uray, son dolmuş kongre sırasın
da, Turizm-Iş'te örgüLlenmek isteyen 
Mola Oteli işçilerine şöyle diyordu: "Sa
kın gelmeyi n bu berbat sendikaya, Ole
yis'te kalın". 

Abdullah Vray Turizm-Iş için yaptıaı 
bu çalışmalar (!) sonucunda yönetim 
kuruluna girmeyi başardı. 

Başardı ancak işin başka yönleri de 
var. Oleyis, DİSK ile bir toplantı düzen
leme ve bazı koşulların kabulü halinde 
DISK'e katılma kuan almıştı. Bu top
lantı yapıımı, ve olumlu .onuçlar alın-

mış olacak ki, Oleyis yürütme kurulu, 
şubelerine, olaaanüstü kongre için hazır
lık talimatları veriyordu. Oleyi. ızmir 
Şubesi ise daha şimdiden DISK'e girme 
hazırlıklarına başlamı, bulunuyor_ 

Amerikalılann Karamüneldeki Tuı
log tesislerinde garaj u.taaı iken hizmet
siz, bonsemsaiz ve eaitimaiı birdenbire 
ITT-8heraton Otelinde Houı Keeper 
(kat şefi) oluveren Turizm-ı,'in "imdiki 
başkanı Ömer Ulkü'nün miıyonu d. &r
tık bitece�e benziyor. Ulkü, DıSK Ü8t 
yönetiminin kendisine verdiRi miıyonu 
tamamladı. Şimdi bir zamanlar "aan 
sendikacılar" diye damgaladıklan OJe
yis'cilerin gelip görevi kendilerinden 
devralmaaını bekliyor. Oleyiı'in DISKte 
katılmaaı ile, Turizm-ı,'in t.u!iyeai hare
katının bir perdeli d.ha kapanmı, 01.
cak. 
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KA YSERI ASYA MAKINE ıŞçILERI, GERÇEK SUÇLULARı OORENECEIliER 

DISK üST YöNETIMI TA
RAFINDAN BUGÜNE KA
DAR KAYSERI'YE ATA
NANLAR, ıŞÇILERE SEN
DIKAL BILINÇ VEREBIL
MEK ıÇIN BILE EN KÜÇÜK 
BIR ÇABADA BULUNMA
MlŞLARDI. DISK'IN NE OL
DUOUNU. DISK'IN DEV
RIMCI ILKELERINI ANLAT
MA Y A DEOER BULMAMıŞ
LARDI. BU ILKESIZLlOIN 
VE BU BILINçsız POLITI
KANıN üZERINE BINEN 
BIR YANlıŞ EYLEM. SEN
DIKANıN AOIR BIR DARBE 
YEMESI ıÇIN GEREKLI KO
ŞULLARI OLUŞTURDU_ 

Dis K'i  D i NAM iTLiYENLE R i  

"DISK cIütDwıIIn"; "oendika yıkı .. -
lan"; böiüc:iier • ..,. 'b_ Bu _re Ilk sık 
raolIaıııyor_ Bu _er. DISK iilt yöneti
mi le onun bOrUan1In tarafından oo
P 101)'-. 101)'- _ııdlkacılan 
kartı _ iftira ..... oiank kUILamIıY""_ 

Dyoe _tl. olaylar (Ölterlyor_ Ge
ÜfOII olaylar. DISK', prçekten kimlerin 
oaIılp Çıktıtmo. ldmIOtIıı pıçekte DISK 
yıkıcıian oldulunu açık bir .. ldIde .. r
gWyor_ 

DISK iilt y_timi YI onWın mqaIa-
n. Ö2illkIe blııııbul dı,ında yönetimin
de bulundukWı _ııdiiıalaruı kuyusunu 
iwaıı bir politika içlndeler_ Sooyalistle
M; DISK'in iUban. DISK'in IÜÇ iwaıı
..... açwndan (Ölterdilılerl fedalwlık 
.. tlttznıı ne yazık kı DISK iilt yöneti
minin maşalannda bulmak mümkün de· 
LU. Her ieçen gün. bu bır kez daha ka
mUan.ıyor. 

KAYSERI'DE NELER OLUYOR? 

Yönettm kodemelerindekl çe,IUl ki
,Uerio basiıelalzUll, omurgB.$l2lıl1 yü
zünden DiSK'in Itibanda, gücüne darbe 
Indiritmesine tınıt bırakılan illerden biri 
Kay .. ri. 

Bugünlerde Kayseri'de b"ta Asya 
Malılne Sanayii l,çUeri olmak üzere. 
DISK 'In ye .. 1 y_ııcUerine (kı bunlar 
DıSK ült yönetiminin m.,alan duru
mundadır) k&l11 muhalefet giderek bü
yüyor. Bunun nedeni, 2-3 ay kadar ön
ceki bir direnit lirasında ı,ten ıblan 167 
I,çlye vaadedilen ıoıyal yardımın yapıl
mamuı. 

Oç ıy önce Asya Maklne Sanayil'nde 
ı,ten atılan l,çUerln tekru Lte a1ınmuı 
ıçın dlrenIş yapıJmı,b. Direnı, sırasında 
yelklU sendika beUl delUdi. Yelkl döne
miydi. Yetki ıçın MADEN.IŞ ve TORK 

TAN ıYALı M 
METAL-I Ş miiracaat etınl,ti. O dönem
de MADEN-IŞ bölıe bqkanlıtında eski 
ÇACDAŞ MET AL-Iş Samaun şube 
bqkaru Nerim Yula bulunuyordu. 
TORK METAL-IŞ şube bqkanlıtında 
iae Çatdet'tan MADEN-Iş'e pçen. 
dört be, ay MADEN-I Ş. böife temoilcill
II yaptıktan oonra da TORK METAL
i Ş '. ieçen Buriıan Karacillıü bulunuyor
du. 

BIRI içTEN BIRI DıŞTAN 

ı,çller direnlte çıkarlarken, Nerim 
Yuia l,çUerin korlmıaınuını. soayal yar
dım yapılacaımı söylemiftl. Direni, so-. 
nucu 130-140 I,çinin 1,lne ıon verildi . 
Daha önce işten ablanlaria blrllkte bu 
sayı 16Te ula,tı. DISK MADEN-IŞ 
yönetimi bu i,çilere bir detaya mahsUl 
soayal yardım yapılacallını &Öyledi. Ve 
"bir defalık" sosyal yardım gönderdi. 
B"ka göndermiyecelini bUdlrdi. Bu du
rum ltçUerden Iki ıy saklandı. Yapılı
cak yardımın ıeciktll! söylendi. Sürekli 
olarak ha bugün ha yannı diye oya1adl
lar. Diler taraftan I,çile .. Kayseri'de 
patronlu tarafından ambargo uygulandı. 
Dlrenı,ten atılan işçilerin listesi tüm 
patronları daRıtılnu,tl. t, aramaya çı· 
kan I,çiler, sürekli elleri � dönüyordu. 
Patronlar MADEN-Iş'ı çökertmek ıçın 
ellerinden geleni yapıyorlardı. 

01ren1, zamansız, ,artlar ıyı deRer
lendirUrneden yapılmı,ta ve I,çllerln ta· 
mamı direnl,e çıkanlamamı,tı. Içerde 
çalı,an 40-50 ki,ı vardı. Bu sayı dlrenl, 
aUreslnce 7Q.SO'e çıkarndı. Faşlstıer fab
rikayı getlrilerek I,e sokuldu. Sonuçta 
Asya Malılne SanayU'nde yelkıyi TORK 
METAL-IŞ oendllwı aldı. DI .. nl,. ba,a
nya ul gibi yelklnfn kaybedil
meslne de neden oldu. Sendıkıyı orada 
çökertrnek ıçın bundan daha kötü ey· 

lem yapılamazdı. Bu, Nerim Yuta'run 
yapbIı Uk hata delUdl. Samsun'da MA
DEN-Iş bölıe b"kanlılı d�nde 
buna beuer eylemleri olmu,tu. Ve on· 
da "dlnaınitçl Nerim" olarak lanuımı4b. 
Gerçekten de MADEN-IŞ'i dlnamltle
rnek ıçın biçilmı, Wtandı Nerim Yula. 
Nerim YuIa Asya Malılne Saııayil'ndekl 
MADEN-Iş öflÜtlenmesini böyle "dina
miUeını,Il." Dlnarnltçilill bununla da 
bilmedi. Iki ay I,çileri yalanla oyalayaıı. 
sonn da yılbatından birkaç KÜD ÖIlce 
"ben çekleri almaya btanbul'a iidiyo
rum" deyip bır dalıa dönmeyerek MA
DEN-IŞ 'I Kayoeri'de çökertıne ope ..... 
yonunun içl.ekl tigüraD.ı oluyordu. 

YA Dı ŞTAKI? 

PatronlanJ\ dışında bu operuyona 
yardımcı olan bir kişi vardı. Burhan KA· 
RAGOLLU. Bu ki,ı ÇACDAŞ METAL
Iş. DISK MADEN-I ş'e kabldıtında 
MADEN-Iş KaYlOri bölge b .. kanı ola
rak atandı. Dört be, aylık bölp ba,kan
lıAı döneminde MADEN-Iş'i yıkmak 
için eUnden "eleni ardına koymadı. Ta 
ki kendı ı.telI Ue TORK METAL-IŞ'e 
geçene kadar. Bundan sonn da bo, dur· 
dulu söylenemez. Her vesilede MADEN· 
Iş'. dü,manlılı .. ortaya koydu. özel
ilkle son 10-15 gündür bu d�manlılı da
ha ,lddeUI hale gelırdı. Sahte üye n,leri 
ile Ad .. lar'da yetkiyi aldıktan ıonn i,· 
yerinde bildiri daRıımaya kalıtını,. dalı
lanlar, I,çinln eıınden zor kurtulmuşlar
dı. Bu bUdlrlde Adaş lşçisjnln sorunun· 
dan ziyade At ya Maldne Sanayıı'nın Lo
ronlanna deRinlliyordu. tşçUere sosyal 
yardım yapılauyacalmı, böl,e bqkanı 
Nerim Yula'nın yalan söylediii, ,Imdi 
de kaçbıını, I,çlnin böyle bır sendikaya 

lIÜft ...... melorinl. balılannı almat Için 
pralıll � _ gerelılltını 
&öyley_. Asya lOIakLnO � "çilI
ni MADEN-IŞ'e kart1 kı,kırWaya çalı
,lyO<du_ 

ı,te. DISK 'in dIfIDdaId azıh DISK 
d�nıaııIan 110. DISK'In içillO 1lZIDI' düt
ııwıiamı çabolan böyle lıiiIiiııIotIl'oniu. 
Bir yaııda KaıaeIIIU· . ...... yii
riittiiIü bozawı<ıı �. diIC _
DISK içiDıle Yula'_ biiIiOı bu boqUn-
culuAa koz ...... da ........... l,çtIer1 
denimcl bir aendlkadoıı ....... ı.ım-
ni iÖriiyordu. ı,çileriıı ııeııdika y_lI
mine tepldler! ..... k artb. 

DISK iilt yönetimi tarafından buiüao 
kadaı Kay.ri'ye atanan'u, I,çllen en 
utat bır .. ndllıal bHlnç yetme çabaouıda 
bulunmaını,lardı. Dalıa l,çUe .. DISK'In 
ne oldulunu, DİSK 'In dnrimcı ilbı.ri
nı bile anlalamamı,lardı. Bu Ukoolzlltln. 
bu bilinçsizlllin üurine binen bir yanlı, 
eylem, sendl.kuun atır bir darbe yemesJ 
Için gerekli ortamı ve ko,unan olu,tur· 
mu,tu. 

Atılan işçUer ıki aydır açb. Yiyecek, 
Içecek, giyecek, ayakkabı, yak.acak, eve 
kira verecek para bulamıyoriardı. Hatta 
bazılannlO kamıyle � duruma 
geldilini kendileri itade ediyorlardı. 
Böyle durumda ol .. I,çlyl MADEN-IŞ' 
e kartı kı,lurtmak çok kolaydı. Ve nile
kim de öyle oldu. Kayseri'do patronlan 
alabildiRince amndirdi bu olup bitenler. 

VE SOSYALISTLER 

Şımdı. her yerde oIdulu pbi Kayserı' 
de de DISK'e Içten ve dıfWı yönelen 
saldınlara k",ı. lOI)'allotler dildiiyorlar. 
SooyalisU.r. DISK 'In ııü<ü .e bütüıılii
lfuıde açdan pdllıleri kapamaya çahtı
yorlu. DİSK'e yönelen darbelere kartı 
onlar dikiııyorlu. 
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Yuia l,çUerin korlmıaınuını. soayal yar
dım yapılacaımı söylemiftl. Direni, so-. 
nucu 130-140 I,çinin 1,lne ıon verildi . 
Daha önce işten ablanlaria blrllkte bu 
sayı 16Te ula,tı. DISK MADEN-IŞ 
yönetimi bu i,çilere bir detaya mahsUl 
soayal yardım yapılacallını &Öyledi. Ve 
"bir defalık" sosyal yardım gönderdi. 
B"ka göndermiyecelini bUdlrdi. Bu du
rum ltçUerden Iki ıy saklandı. Yapılı
cak yardımın ıeciktll! söylendi. Sürekli 
olarak ha bugün ha yannı diye oya1adl
lar. Diler taraftan I,çile .. Kayseri'de 
patronlu tarafından ambargo uygulandı. 
Dlrenı,ten atılan işçilerin listesi tüm 
patronları daRıtılnu,tl. t, aramaya çı· 
kan I,çiler, sürekli elleri � dönüyordu. 
Patronlar MADEN-Iş'ı çökertmek ıçın 
ellerinden geleni yapıyorlardı. 

01ren1, zamansız, ,artlar ıyı deRer
lendirUrneden yapılmı,ta ve I,çllerln ta· 
mamı direnl,e çıkanlamamı,tı. Içerde 
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da "dlnaınitçl Nerim" olarak lanuımı4b. 
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miUeını,Il." Dlnarnltçilill bununla da 
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yardımcı olan bir kişi vardı. Burhan KA· 
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için eUnden "eleni ardına koymadı. Ta 
ki kendı ı.telI Ue TORK METAL-IŞ'e 
geçene kadar. Bundan sonn da bo, dur· 
dulu söylenemez. Her vesilede MADEN· 
Iş'. dü,manlılı .. ortaya koydu. özel
ilkle son 10-15 gündür bu d�manlılı da
ha ,lddeUI hale gelırdı. Sahte üye n,leri 
ile Ad .. lar'da yetkiyi aldıktan ıonn i,· 
yerinde bildiri daRıımaya kalıtını,. dalı
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Son hafta içinde burjuvazinin iki top
lantısında üzerinde en çok durulan konu 
sosyalizm'di. "Anayasal rejimi korumak" 
için bir araya geldiklerini ilan eden, kar
larının düşürülmesi olasılığından kuşku 
duyduklarını ve işçilerin yönetime, ka
ra katılmasını dahi "komünizm" diye 
niteleyenlerin katıldığı toplantılarda bol 
bol sosyalist ülkelere ilişkin anılar anla
tıldı. 

1976 sonlarına gelindiğinde burjuvazi 
yeni bir örgütlenme biçimini deneme 
yoluna girişti. Dünya'da örnekleri sosya
lizmin siyasal olaYlira ağırlığını doğru
dan koyduğu dönemlerde ortaya çıkan 
yeni örgütlenme biçimine bu kez Tür· 
kiye burjuvazisi de gereksinim duydu. 
ıtalya'da komünist Partisi'nin oylarının 
artmasının verdiği telaş nedeniyle Tür
kiye'ye benzer bir örgütlenme yasal bir 
hükümle getirildi. Fransa'da solun oyla· 
rının artması Cumhurbaşkanı düzeyinde 
'Hür Teşebbüs Konseyi' kurulması çaba
larını ortaya çıkardı. Konsey kuruldu. 

"ELLER CEBEl" 

Türkiye için 1916 yılında, sosyalizm 
gilclinii doğrudan oru.ya koyunca, hızLı 
Mtiln kirbnnın tehlikeye girdiği ve elle
rindeki sömürü olamklarını !arŞı tep
kilerin büyüdüiü dönemde yeni bir ör
p;tlenme yoluna gidildi. Burjuvazi'nin 
endişelerini Türk Sanayicileri ve Iş A
dmdan Demeji'nin Istanbul Inter -
Conlineota! otelindeki toplantıSında Ib
r.ıhim Bodur şöyle dile getirdi: 

"- Artwb.şlar, mücedelemiz için el
lerimizi ceplerimize atmanuz gereklidir. 
Eğer bUlÜn ellerimizi ceplerimize atmaz· 
sak, yakın gelecekte ellerimizi cepleri· 
mize attığımız zaman boş bulacağız". 

KOÇUN HAVIFlANMASI 

Amerikan Büyük Elçisi'nin de konuş
tuğu görkemli öğl. yemeğini yerk.ri 
burjuvazinin büyük başları, solun güçlü
lüğünden yakınıyordu. Türk Sanayiciler 
ve Iş Adamları Derneği toplantısında 
Vehbi Koç da ilk kez kendi ölçüsünde 
bir açıklığa kavuşarak korkunun verdiği 
telaş içinde şöyle dedi: 

"- Iş sahası yaratıyoruz, döviz geliri 
sağlıyoruz, kazanıyor, kazanClmızın 3/4 
ünü, vergi olarak ödüyoruz, mükellefi· 
yetlerimizi yerine getirdikten sonra eli
mizde kalan paranın bir kısmını yeniden 
yatırımlara ayırıyoruz. Yine de adımız, 
sömürücü ve komprador oluyor." 

Koç'a göre, burjuvazinin adı sömürü· 
cüye çıkıyordu ama aslında 'vatan' için 
çalışıyorlardı. 

ECZACıBAŞı VE SOSVAL OEVLET 

Burjuvazinin bir diğer büyük başı Ne· 
jat Ecucıbaşı ise yoksul hasta halkın sır· 
tından kız.andığı karlarının engellenece
ği korkusunu şöyle dile getiriyordu: 

"- ülkemizin sorunlarını iki uçtan 
birinin formülü ile çözümlemek Isteyen
lerin toplumumuz içinde sandığımız· 
dan çok sayıda olduğuna kuşkunuz ol· 
masın." 

Ecucıbaşı " Sömürülenlerin, ayaklan· 
dıkları uman, gerçekten zincirlerinden 

• 

B U RJUVAZI KORKUS 
başka kaybedecekleri hiçbirşey yoktu" 
dedi ve ekledi, "Ondokuzuncu yüzyılın 
ikinci yarısında". Oysa bugün, Eczacıba· 
şına göre "sosyal devlet anlayışı ile" bu 
önlenebilirdi. 

"BIZ OE TEŞKILATLANAlıM" 

Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Der
neği toplantısının sabah oturumunu bir 
ara terk eden sanayi odaları başkanları, 
toplantının yapıldığı otelin ikinci katın
da bir odaya kapanarak sola karşı nasıl 

bir kez daha gözden geçir
ve sözcülüğü Sakıp Sabancı'ya ver

diler. Sabancı da otel salonlarından du
yulabilecek ölçüde bağırarak: . 

"Şiddetle görüşümüzU belirtelim, kar-

şımızdakiler teşkilatlandı biz de teşki
ladanalım." diyordu. 

Konseyin, "bir parti emrindeki nefe
ri" olarak kendini niteleyen AP Istanbul 
Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan da "bi· 
zim idealimizde emekçi olmak yok" . 
derken bir partinin açıkça adı söylene
rek desteklenmesini istedi. 

Istanbul'daki toplantıda konuşan 
MHP yanlısı olduğu bilinen Ankara Sa
nayi Odası Başkanı Hami Kartay da "ta
arruza geçmekten" söz etti. Kime taar
ruz edilecekti? Kartay onu da söyledi: 

"- Mevcut düzene karşı çıkanlara ... " 
Mevcut düzenin savunulmasına niçin 

bu kadar gerek duyulmuştu? Istanbul'· 
daki .toplantının başlangıcında "zengin· 
ler kulübü" Türk Sanayiciler ve Iş 

-
ÖZEL SEKTÖR IY76'YI NASIL DEGERLENDIRDI? 

- VüZDE DAGILlM-

CEVAPSıZ 
ÇOKGERI 
GERI 
AVNI 
ıVı 
çOK lVI 

KARlılıK 

AZALDı 
AVNI 
ARnı 

1974 1975 

2,6 0,8 
5,5 2,3 

26,7 10,2 
25,4 28,5 
27,1 43,7 
12,4 8,7 

KAVNAK: TllsIAD ANKETLERI 

öZEL SEKTöR KARLARıNIN GELIşIMI 

1 976 

34,9 
30,2 
34,9 

1975 

41 ,9 
29,4 
28,6 

KAVNAK: TüsIAD ANKETLERI 

1976 

1 ,6 
1 ,3 

14,6 
23,2 
52,9 

6,4 

1974 

42,9 
32,6 
24,5 

-
Adamları Derneği tarafından katılanlara 
bir rapor dağıtıldı: "1976 Yıl ında Özel 
Kesim Sanayi Sektöründe Gelişmeler ve 
1977 Yılına ait Bekleyişler." 

NE VAR, NE VOK? 

Özel kesim üretiminin yüzde 40'ınl 
gerçekleştiren 314 büyük firmanın gö
rüşlerinin değerlendirildiği çalışma so
nuçlarına göre, özel kesimin yüzde 60'1 
1976 yılının bir önceki yıldan "daha 
iyi" olduğu görf.lşündeydi. Aynı oran iki 
yıl önce ancak yüzde 40'u. 

"Iyi", "Daha iyi" değerlendirmesi, 
satıştara, fiyatlara, karlara maliyetlere 
göre belirlenmişti. Özel sektörün yüzde 
70'i satışlarının bir önceki yılın üzerinde 
olduğunu açıkladılar. Ankete cevap ve
ren firmaların yüzde 80'i dolaylarındaki 
bir bölümü tüketim sanayiinde faaliyet 
gösteriyordu. Yani, tüketim malları sa· 
tışlarında belirgin bir canlanma vardı. 

1976 yıl ında karları azalan firmaların 

BERKER: Oç YIL ONCESINI HATıRLADı 
genel içindeki payı hızla azalırken, üçte 
biri daha yüksek kir sağladıklarını açık· 

- ladılar. Karları artan finnaların yakın· 

YIYIN BFBNDILBR ... 

dıklan bir konu, ilÇi ikretlerinin yüksel
mesiydi. Özel kesim, ilÇi ücretlerinin." 
ho düşük düzeyde tutul ...... nı böylece 
kir onnlannın ıı1tınlmısınl Istiyordu. 
-Nitekim, yine I, Ad.."I.,.1 Demeti g. 
",rındon yoyımlanan Görüş derahinde 
y.r olan bir i .... tistikıe dokuma " ko
lunda en düşük ücretln Tllrklye'de iden
diği ortayo çıkınu, burjuvazinin lider· 
leri gerçekleri yoyımloyanl., hakkında 
k.ndi içlerind. eritm. politikasına ıı\dll. 
mesini istediler. I,veren Sendlblan 
Konfed .... yonu Başkanı Haliı Narin 
geçtiğimiz hofta I, Adamım Demetl 
yönetim kurulu başkanını suç�y"ı söz· 
leri Hür Teşebbüs Konseyinin diler li� 
derlerinin önünde söyledi. 

ÇiÇEK GöNDERENLER 

Iı Adoml.,ı derneğinin özel sektöriln 
eğilimlerini saptamak için yapılan ınke
te cevap gönderenlerin yüzde 67'sinin ci· 
roları SO milyon liranın üzerindedir. Ya
ni, tekelci nitelik taşıyabilecek boyutta. 
Tekelci burjuvazi artık siyual çabalarını 
yoğunlaştırmaya başlamıştı. 

Iş Adamlarının şık giysilerle boy gös
terdiği toplantı salonunun girişindeki Uç 
çiçek sepeti görünümüyle dikkati çeki· 
yordu. Türkiye Işveren SendibliUl Kon
federasyonu, Madeni Eşya SaNyicileri 
Sendikası ve daha görkemlisi: 

"DISK - Kemal Türkler" yuısı taşı· 
yanı ... 

TELGRAF GöNOERENLER 

Öğle yemeğinin verdiği uyku havası
nı dağıtmak için telgrafların okundulu 
sırada salondaki üç izleyici Koç, EcnCl
başı ve Feyyaz Berker 3 yıl geride kalan 
bir olayı bir kez daha hatırladılar. 

Toplantıya gelen telgraf1ardan biri de 
Bülent Ecevit'dendi. üç sanayici, 1974 
yılının soğuk gUnlerinde Ankilra'da Ece· 
vit'le görüşmek üzere bekledikleri gilnle. 
ri andılar. Türk Sanayicııeri ve " Adam-

Teşebbüs Konseyi' kurulması çaba
Konsey kuruldu. 

CEBEl" 

1916 yılında, sosyalizm 
oru.ya koyunca, hızLı 

kirbnnın tehlikeye girdiği ve elle
olamklarını !arŞı tep
dönemde yeni bir ör
gidildi. Burjuvazi'nin 
Sanayicileri ve Iş A

Istanbul Inter -
Conlineota! otelindeki toplantıSında Ib

Bodur şöyle dile getirdi: 
mücedelemiz için el

atmanuz gereklidir. 
ceplerimize atmaz· 

ellerimizi cepleri· 
zaman boş bulacağız". 

HAVIFlANMASI 

Elçisi'nin de konuş
yemeğini yerk.ri 

başları, solun güçlü
yakınıyordu. Türk Sanayiciler 

Derneği toplantısında 
kez kendi ölçüsünde 

kavuşarak korkunun verdiği 
dedi: 
atıyoruz, döviz geliri 

kazanıyor, kazanClmızın 3/4 
ödüyoruz, mükellefi· 
getirdikten sonra eli

bir kısmını yeniden 
ayırıyoruz. Yine de adımız, 
komprador oluyor." " 

burjuvazinin adı sömürü· 
aslında 'vatan' için 

SOSVAL OEVLET 

diğer büyük başı Ne· 
yoksul hasta halkın sır· 
karlarının engellenece

dile getiriyordu: 
sorunlarını iki uçtan 
çözümlemek Isteyen

toplumumuz içinde sandığımız· 
olduğuna kuşkunuz ol· 

ÖZEL SEKTÖR IY76'YI NASIL DEGERLENDIRDI? 
- VüZDE DAGILlM-

CEVAPSıZ 
ÇOKGERI 
GERI 
AVNI 
ıVı 
çOK lVI 

KARlılıK 

AZALDı 
AVNI 
ARnı 

1974 1975 

2,6 0,8 
5,5 2,3 

26,7 10,2 
25,4 28,5 
27,1 43,7 
12,4 8,7 

KAVNAK: TllsIAD ANKETLERI 

öZEL SEKTöR KARLARıNIN GELIşIMI 

1 976 

34,9 
30,2 
34,9 

1975 

41 ,9 
29,4 
28,6 

KAVNAK: TüsIAD ANKETLERI 

1976 

1 ,6 1 ,6 1 ,
1 ,3 

14,6 
23,2 
52,9 

6,4 

1974 

42,9 
32,6 
24,5 

-
Adamları Derneği tarafından katılanlara 
bir rapor dağıtıldı: "1976 Yıl ında Özel 
Kesim Sanayi Sektöründe Gelişmeler ve 
1977 Yılına ait Bekleyişler." 

NE VAR, NE VOK? 

Özel kesim üretiminin yüzde 40'ınl 
gerçekleştiren 314 büyük firmanın gö
rüşlerinin değerlendirildiği çalışma so
nuçlarına göre, özel kesimin yüzde 60'1 
1976 yılının bir önceki yıldan "daha 
iyi" olduğu görf.lşündeydi. Aynı oran iki 
yıl önce ancak yüzde 40'u. 

"Iyi", "Daha iyi" değerlendirmesi, 
satıştara, fiyatlara, karlara maliyetlere 
göre belirlenmişti. Özel sektörün yüzde 
70'i satışlarının bir önceki yılın üzerinde 
olduğunu açıkladılar. Ankete cevap ve
ren firmaların yüzde 80'i dolaylarındaki 
bir bölümü tüketim sanayiinde faaliyet 
gösteriyordu. Yani, tüketim malları sa· 
tışlarında belirgin bir canlanma vardı. 

1976 yıl ında karları azalan firmaların 

BERKER Oç ONCESINI 
genel içindeki payı hızla azalırken, üçte 

dıklan bir konu, 
mesiydi. Özel 
ho düşük düzeyde tutul ...... 
kir onnlannın 
-Nitekim, 
",rındon 
y.r olan 
lunda en düşük 
diği ortayo 
leri gerçekleri 
k.ndi içlerind. 
mesini istediler. 
Konfed .... 
geçtiğimiz hofta 
yönetim kurulu 
leri Hür Teşebbüs 
derlerinin önünde 

ÇiÇEK 

Iı Adoml.,ı 
eğilimlerini 
te cevap gönderenlerin 
roları SO milyon liranın 
ni, tekelci 
Tekelci burjuvazi 
yoğunlaştırmaya 

Iş Adamlarının 
terdiği toplantı 
çiçek sepeti 
yordu. Türkiye Işveren 
federasyonu, 
Sendikası 

"DISK 
yanı ... 

TELGRAF

Öğle yeme
nı dağıtmak 
sırada salondaki 
başı ve Feyyaz Berker 
bir olayı bir 

Toplantıya 
Bülent Ecevit'dendi. 
yılının soğuk gUnlerinde 



N U  G iZ lEVE M ivOR 
ları Derneği'nin ihtiyari bir örgüt olduğu 
gerekçesiyleıEceviı Dernek temsilcileriy
le görüşmeyi kabul etmemişıi. Daha 
sonra görüşme "Istanbul'lu sanayiciler" 
sıfatıyla yapılabilmişıi. Şimdi, Ecevit 
aynı Derneğe tetgraf göndenne gereğini 
duyuyor ve Genel Kurulları nedeniyle 
kutlarnayı da unulmuyordu. Sola kü· 
fürler sövgülerle geçen bir toplantıya 
Ecevit de telgrafıyla da olsa katılmayı 
unutmamışt •. 

BIR BAŞKA TOPLANTı 

"Sınıf bilincine erilerek,mücadelenin 
yürütülmesi" isteklerinin yoğunlaştığı 
Istanbul toplantısının beş gün ardından 
büyük toprak sahipleri, tüccarlar ve AP 
yanlısı esnaf temsilcilerinin katılmasıyle 
bir toplantı da Ankara'da yapıldı. 

Ankara'daki toplantıya, AP yanlısı 
olduğu bilinen ve her fll'Sitta "ne yapa
lım sermeye birikimimiz işçi ücretlerinin 
dü�klüğüne bağlı" görüşünü açıklamayı 
görev sayan Işveren Sendikaları Konfe
derasyonu B�kanı H alit Narin yaptı. 

Odalar Birliği adına konuşan Dündar 
Soyer, toplantının kendileri için ne ka
dar önemli olduğunu açıklamak için 
"rüyası gerçekle.�en bir insanım" sözünü 
kullanırken, Sabancı, toplantının girişin
de bir öğrenci gibi ezberlemeye çalıştığı 
konuşmasında: "Işçiler nasıl örgütleni
yona biz de örgijtlenmeliyiz . .' diye bağı
nı bağtra konuşmasını sürdürdü. 

Odalar Birliği'nin salonu "Esnafıan 
Holdinge, Hü, T eşebbü, EI Ele" gibi il
kel Sıoganların yenıldığı pankartlarla süs
lemişti. Toplantıya hamasi bir hava ve
rilmek için Istiklal Marşının çalışması 
cb. ihmal edilmedi. 

Sosyalizm konusunda "teorik" yakla
şımların yapıldığı toplantının amacını 
Ankanı Ticaret Odası Başkanı Necdet 
Esen "Bir yumruk oluyoruz, ağırlığımızı 
yumruğumuzia koyacağız." diyerek be
lirtirken, Erzurumlu bir topr.ıık ağası da 
"Kutsal cihatımız mübarek olsun" di
yordu. 

OOZEN NiçiN KORUNMAlı? 

Genel Kurul Başkanı Halit Narin 
konsey amaçlarını açıklarken hedefleri
nin sınırını da çizdi: 

"- Tartışmayı ve önerileri karşıt gö
rüşlerin tekeline bırakmamak azminde
yiz. Hür T eşebbüs Konseyi sosyal düşün· 
ce dışında kalan ve Sosyalist Devlet an
layışı istikametinde gittikçe yoğunlaştı
rılmak istenen Devlet Kontrolü ve Mec
lislerden tek yan lı yasalar çıkarmak gay
retleri karşısında gerekli dengeyi kura· 
caktır." 

Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri 
Zeki Yücetürk ise düzeni niçin korumak 
gerektiğini "Sosyalist nizamın eline düş
memek için bu düzeni korumaya karar 
verdik." diyerek açıkladı. 

Ankara'daki toplantının duygusal 
yönlerine mümkün olduğu kadar ağırlık 
verildi. Atatürk için saygı duruşu yapıl
ması, Anıt Kabire bir heyet gitmesi ve 
burjuvazinin işsizlerin iş bulması için 
çalıştıklarının söylenmesi duygusal yan
ların bir böıümüydü. 

IŞVERENLER VE ABD ELÇıSı, KORKULARI ORTAK 

Vıi: 1974 

1. Kredi 
2. Hammadde temini 
3. Enerji 
4. Talep dengesizliği 
S. Işçi Sorunu 

Böylece, 1977 yılının başlarında Tür
kiye burjuvazisini ıtalya ve Fransa örne
ğinde olduğu gibi örgütlenmeye götüren 
bir endişenin varlığı bir kez daha ortaya 
çıkıyordu. 

Hür Teşebbüs Konseyi adı altında ku· 
rulan yeni örgütün isim babalığını Vehbi 
Koç geçtiğimiz yaz yapmıştı. ızmir'de 
Efes Otelinin görkemli salonunda, Koç, 
"Artık yerimizi belli etmek zorundayız." 
derken, sosyalizmin gelişmesine, işçi sı
nıfınlO politik bilinç düzeyindcki yüksel
menin karşısına çıkmanın zamanıııın 
geldiğine işaret ediyor�u. Koç, Sabancı, 
Eczacıbaşı gibiler, karşılarında tck mü
cadele noktasının sosyalizm olduğunu 
biliyorlardı. Örgütlenmeye gidilmesiyle, 
AP de, bunda ne tür çıkarlar bulabilece-

öZEL SEKTöR 
NEDEN ŞlKA YETÇI 

(Anketlerdeki önem sır.ıısına göre) 

Vıi: 1975 

1. Enerji sorunu 
2. Kredi sorunu 
3. Hammadde temini 
4. Fiyat kontrolu 
S. Talep dengesizliği 

ğini kendi açısından geniş bir boyutlar 
içinde hesaplamaya başladı. 

TERCIHTE IKIRCIKLI OLANLAR 

Artık ortada 30 milyonluk bir oy 
potansiyelinin bulunduğundan söz edil
meye başlandı. Ap'nin Tercüman'ı şimdi 
seçim hesaplarının içine girdi ve seçim 
öncesi parti destekleme kararının açık. 
Ianmasına yönelik çabalara girişilmesi· 
nin işaretlerini verdi. Odalar Birliği'nin 
başındaki AP'1i Oıblan, Işveren Sendika· 
ları Konfederasyonu Başkanı Narin, Es· 
naf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baş
kanı AP milletvekili Tiyenşan, seçim ön· 
cesinde AP oylarının arttırılması için 
açık çabalara girilmesini destekleyenle-

Vıi: 19-,6 

1 .  Enerji 
2. Işçi sorunları 
3. Talep dengesizliği 
4. Hammadde temini 
S. Kredi sorunu 
6. Fiyat kontrolu 

rin başında geliyorlardı. Ancak Koç ve 
Eczacıbaşı, AP dışında muhtemel bir hü
kümet halinde kendi durumlarının sarsı
lacağını düşünerek parti konusunda ka
palı kalınmasını "korkutucu" izler taŞı' 
yan hareketlerin eritilmesini savunuyor
lardı. 

Koç endişelerini Istanbul toplantısın
da ş.öyle dile getirdi: 

"Bu konsey/kararlarında hür teşebbij· 
sUn temel inançlarına saygı gösteren par
tiler ve kuruluşlar arasında ayrıcalık gös
termeyecektir." 

Burjuvazi hedefini seçti. Yöntemleri
ni de seçti ama açıklamayı, yaz başlırın
da yine Ankara'da yapılması kararlaştırı
lan ikinci toplantılarına ertelediler. 
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Vıi: 1974 

1. Kredi 
2. Hammadde temini 
3. Enerji 
4. Talep dengesizliği 
S. Işçi Sorunu 

Böylece, 1977 yılının başlarında Tür
kiye burjuvazisini ıtalya ve Fransa örne
ğinde olduğu gibi örgütlenmeye götüren 
bir endişenin varlığı bir kez daha ortaya 
çıkıyordu. 

Hür Teşebbüs Konseyi adı altında ku· 
rulan yeni örgütün isim babalığını Vehbi 
Koç geçtiğimiz yaz yapmıştı. ızmir'de 
Efes Otelinin görkemli salonunda, Koç, 
"Artık yerimizi belli etmek zorundayız." 
derken, sosyalizmin gelişmesine, işçi sı
nıfınlO politik bilinç düzeyindcki yüksel
menin karşısına çıkmanın zamanıııın 
geldiğine işaret ediyor�u. Koç, Sabancı, 
Eczacıbaşı gibiler, karşılarında tck mü
cadele noktasının sosyalizm olduğunu 

öZEL SEKTöR 
NEDEN ŞlKA YETÇI 

(Anketlerdeki önem sır.ıısına göre) 
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1. Enerji sorunu 
2. Kredi sorunu 
3. Hammadde temini 
4. Fiyat kontrolu 
S. Talep dengesizliği 

ğini kendi açısından geniş bir boyutlar 
içinde hesaplamaya başladı. 

TERCIHTE IKIRCIKLI OLANLAR 

Artık ortada 30 milyonluk bir oy 
potansiyelinin bulunduğundan söz edil
meye başlandı. Ap'nin Tercüman'ı şimdi 
seçim hesaplarının içine girdi ve seçim 
öncesi parti destekleme kararının açık. 
Ianmasına yönelik çabalara girişilmesi· 
nin işaretlerini verdi. Odalar Birliği'nin 
başındaki AP'1i Oıblan, Işveren Sendika· 
ları Konfederasyonu Başkanı Narin, Es· 
naf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baş
kanı AP milletvekili Tiyenşan, seçim ön· 
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1 .  Enerji 
2. Işçi sorunları 
3. Talep dengesizliği 
4. Hammadde temini 
S. Kredi sorunu 
6. Fiyat kontrolu 

rin başında geliyorlardı. 
Eczacıbaşı, AP dışında muhtemel 
kümet halinde kendi durumlarının 
lacağını düşünerek parti 
palı kalınmasını "korkutucu" 
yan hareketlerin eritilmesini 
lardı. 

Koç endişelerini Istanbul 
da ş.öyle dile getirdi: 

"Bu konsey/kararlarında konsey/kararlarında konsey
sUn temel inançlarına saygı 
tiler ve kuruluşlar arasında 
termeyecektir." 

Burjuvazi hedefini seçti. 
ni de seçti ama açıklamayı, 
da yine Ankara'da yapılması 
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ELMADA�'DA BULUNAN MKE BARUT FABRIKASıNıN 6OO'ü 
AŞKIN Işçisi, GEÇENLERDE ILK KEZ BIR DIRENIŞ HAREKETINDE 
BULUNDU. DIRENIŞ, BAŞTA MüDüR VE CHP'LlLER OLMAK üZERE 
çEşITLI ÇEVRELERIN UYGULADI�I KABA VE INCE BASKıLAR SO· 
NUCUNDA KıRıLDı' ANCAK ELMADA�'DA GERIYE KALAN YALNız· 
CA KıRıLAN BIR DIRENIş OLMADı' IşçiLER, BU ILK DENEYLERIN. 
DEN GEREKLI DERSLERI VE SONUÇLARI ÇıKARDıLAR. ILERIDE 
DAHA BILINÇLI, DAHA KARARLI OLARAK SıNıFSAL ÇıKARLARıNı 
SAVUNACAKLAR. 

Elmadal. Ankara yakınlannda bir il
çe. ılçe sınırim içerisinde bulunan MKE 
ye alL Barut Fabrikuında 630'u işçi, 
150 k.dm da memur olmak üzere yak
I ... ık 780 kişi çalı,ıyor. 

Barut tabrikUlnda, balırnalZ işyeri 
.ndikuı olan Barut-ı, örgütlü. ttyeri, 
dinarnit, kara barut, TNT, TNT'1i barut, 
trofil. tiLil ve &ait üretmesi açısından 
hayli "stratejik" bir özellik tqıyor. 1,
yeri tendikumın yöneticileri ise CHP'Ii. 

lu.erinde çalı,an işçilerin bazı özeL
likleri var. Ekonomik mücadele konu· 
sunda az çok bilinçli oldukları söylene· 
bilir. Ancak bugüne kadar herhanıi bir 
direni, ya da eylemde bulunmu'i deRi!· 
ler. Bu açıdan tecrübeaizler. Bu konular
da eenel bir tedireinljk ve çekingenlikle· 
ri Var. 

ı,çilerin çekinıenliklerini artıran di· 
ıer bir olgu i., ityeri disiplin kurulunun 
niteiili. Disiplin kurulu 3 işçi' 3 de işve
ren tem.i1ciainden oluşuyor. Disiplin ku· 
rulu b .. kanının oyu çirt oy sayılıyor. 

YURUYUŞ · 25 OCAK 1977 · LO 

HAREKETLENME BAŞLIYOR 
Yılba,ı "elip çattıjl:ında, ityerinde da

ha önce uYlulanmayan bazı yotıara baş
vuruldutu "örülüyor. ömeRin, işçiler ve 
memurlar daha önce aynı vezneden üc· 
ret ya da maa,lmm alırlarken. bu kez 
v"neler aynlıyor. ödeme işlemi apar 
topar yarım güne sıkı,tınlayor. 

Bunun nedeni. yılb ... ı dolayısıyle me· 
murlara 2 maaş ikramiye dalıtılma.ıdu-. 
Aynı uYlulamanın Kırıkkaıe'de de ge· 
çerli üzeriDe Kırıkkale'de 31.12. 
1976 Larihinde direnişe geçilmi,tir. 

Kırıkkale'deki i,çilerin davranı,ı üze· 
rine Elmadal Barut Fabrikumdaki işçi· 
ler de hareketleniyor. ışçiler. direnişe 
haıırdırlar. Ancak sendika hiç de taraf· 
Lar deRIIdir i,çilerin direni,e ıeçmesine. 
Sendika yet.kllileri, direnişin rabrika mü' 
dürü ile yapılacak bir toplantıdan sonra· 
ya bını1ulm"1 konurunda israrediyorlar. 

AMAN DIRENMEYELıM 

Barut-tş sendikası yöneticileri, ienel 
müdür ile görüşmek üzere 3 Ocak tari· 

binde Ankara'ya lidiyorlar. Ancak ,ö· 
rüşme mümkün olmuyor. 

I,çilet bunun üzerine direnişe "eçi· 
yorlar. Sendika yöneticileri. (tI'eve kUlI 
tavırimm buna taRmen halen sürdür· 
mektedirler. ı,çiler sürekli olarak aendi
ka yöneticileri tararından uyanlıyorlar: 
"Aman direnip de, müdürü kızdınnaya' 
lım, bakarsınız anla,mz ... " Bunlar, etkili 
olamıyor. 

Ancak ElmadaR Barut. fabrikuuıda 
ilk kez ,irişilen bu direnişLe, belirti ,art· 
lanmalann i,çiler üzerinde etkili oldulu 
,örülmektedir. ömeRin. i,çiler bir nevi 
"i,veren" durumunda ,ördükleri me· 
murlara kar,ı düşmanlık bealemektedir· 
ler. Çalı,anlmn birlilini bölmek için 
yıllar yılı bu imaj yaratıımı,tır: I,çiler 
ayn, memurlar apayn. 

Ancak. Türkiye'de soayal uyanı, EL· 
madaR'a da uzanmı,t.ır. Dilinçli i,çiler 
ve Türkiye ışçi Partililer, i,çile.rle eme,lr.· 
çi memurların aynı hedenere k .... ı bir-
Iikte mUcadele etmeleri "ereRini vurıuJu· 
yorlar. t,çilere anlatJyorlar. Memurlara 
k .... ı beslenen dü,manlık ve ,üvenaizlik, 

bu çabalar ıonucunda yerini birUlr. .. 
dayanı,ınaya terkediyor büyülr. ölçüde. 

IŞVERENIN TRUVA ATLARı 

Bu tür inerlerinde özeltikJe ,özetilen 
bir olgu Elmadal Barut tabrikuı için de 
geçerlidir. 

Fabrikada " nezaretçi yardımcı.aa" de· 
nilen bir takım ki,iler "örevUdirler. Bun· 
lar, fiilen yapılan i,lerden. imalat türe
cinden biç anlamamakta ve çalı,mamak· 
la birlikte. i,çilerin araamda dolqarak, 
�anlık ve ihb.ırcılık ,örevlerini yerine 
getirmektedider. Bunlar ,örmerini .on 
dinni, maaında da yapmaya çahttalu_ 
Sürekli olarak i,çilerin aruanda dol ... · 
rak moral bozmaya çalı,tılar . 

ıçten yürütülen bu çabalann ya.n.an., 
jandarma bukıaı da ekıik edilmedi. Di· 
reni, süresince jandarma konwıdolan 
iki kez inerini ku,atarak ı,çilere ,özda· 
Rı vermeye çalıştılar. 

YA CHP'LILER 

Ancak işçi aınıtının brtllıtDda yu 
alanlar, nezaretçi yardımellan 'fe jandar· 
ma komandoimm i,çilerin Ir..aqıana Çı' 
karanlardan ibaret. dejildir. CHP Elma· 
daR ilçe yöneticileri ve Barut·1, .ndib· 
sının CHP'U yöneticileri de bwılardaa 
aşalı kalmadılar. 

CHP Elmadal ilçe yöneticileri ile 
sendikanın CHP'U yöneticilerinin ço
RunluRu "direni,in yua1 olmadıl. ye bu 
nedenJe ceza ,örecek1eri" konuaıncbı it· 
çilere telkinde bulundular bep_ Bu..ndaıı 
da öte sendika el aJtından, bu if ten çe-
kildili. direni,e hiç bir tekilde karıtma· 
dıaı söylentilerini yaydı durdu. 

ILGINÇ TAKTIKLER 

Bu arada f.brilu.ıun d.,..yimaiz itçi' 
lerini yıldınp oyuna ,etirebilmek için 
bBflr.a yoUara da bqnuıalmakt.adır. 

Fabrika müdürü "i,çi babua oldulu· 
nu" ve i,çileri bu direnite "bul PIO'fOO
katörlerin" çlltanblllU iddia ediyOl'. Lt· 
yeri içeriaindelli telefon ıÖIifmI ..... 
kimlikleri "meçhul" kıtlıor, itçlloriıı ba· 
flDda bulunduklan böliillMn teletoa 
..ı...k .... kınU _ .... """ _. 
lerini taıutma&uuıı iatemekt.edir. Balı
dan amaç. i,çileri t.et-IW edmtk, telefon 
batındaki öncü itçileri tM:fiye edebii· 
mektir. 

. 
Bu yaDdan "çü"; tabrik odIp � 

Çıkartmaı çabalan cia Jiirdiiriilmek ..... 
Yine "meçhul" klfiler taraImdaD lt,. 
duvarlarına itçUeri bedef alaa kiftirtito 
yuıl.ıyor. Amaç bu lahrikla ..........,· 
la olay çıkartmak ye böylect 'ı,çDeN 
iyi bir dera .,.tmek"m. 

Aneak, daha oonnld .. � 
müdür \'tl yarda,kçı1annm clireait brma· 
da hayli u ..... oldukları ortaya çıbcUtır. 

Müdür, bir toplantı dÜMllUyor. Top-
lanbya, müdürün yan ...... ıutabqlan, 
nuaretçi yardımcılan 'fe ten:vüd d. b· 
t.ı1acaitır. Ancak. bu atatüde olmayıııı 
buı öncü i,çilerin de topla.Dbya katıl· 
malUl aatlanıyor CHP 'U bir yöneticinin 
oyunu ile. Bundan amaç. ,erelr. toplaDb' 
ya katılan ileri düzeydeki i,çiJue ,öada· 
Rı vennek, "erelue bu toplantıya katıl· 
dıklm bahan_yle öncii durumuodalr..i 
işçilerle djRer i,çilerin aruuıı açmaktu. 

ışveren önce çe,iUi ... dlerle i,e bq. 
lıyor. CHP yönetimince yönetilen uaa' 
b ... lanndan bazılan, kendi bölümleriDe 
i,başı yapanyorlar. Bu anda ytne bal 
araçlar. sanki üretim aüriiyonnu, l(ibi 
tabrib içinde dolatt.ınlıyor. Batta CHP' 
li ileri ,elenler olmak üure direni, lun· 
cılmnın bu çabalan ,erçekten de ifÇi .... 
üzerinde et.kili oluyor. Sonuçta, 11 ()cak 
Larihinde direni, Ir..mhyor. 

ÇıKARıLACAK DERSLER 

Ancak bütün bunlara ralmen, ortada 
Ir..mlan bir direni,ten çolr.. Çllr.anlaca,k 
den var. Elmada" da, 600 k_ur Ilitllik 
bir işyerinde ilk kez liri,ilen bu eylem, 
lIOnucuna nAmen. i,çiler anıınd. birUk 
ve dayanışmanın daha da ,eU,meelne 
katloda bulundu. Elmadal Barut tabri· 
kUl i,çileri. y...ıann, .ndikanın .,. 
çevredeki CHP'liIerin "erçelr.te kimden 
yana olduklmnı aomut olarak bu olayda 
iördüler. 

ELMADA�'DA BULUNAN MKE BARUT FABRIKASıNıN 6OO'ü 
AŞKIN Işçisi, GEÇENLERDE ILK KEZ BIR DIRENIŞ HAREKETINDE 
BULUNDU. DIRENIŞ, BAŞTA MüDüR VE CHP'LlLER OLMAK üZERE 
çEşITLI ÇEVRELERIN UYGULADI�I KABA VE INCE BASKıLAR SO· 
NUCUNDA KıRıLDı' ANCAK ELMADA�'DA GERIYE KALAN YALNız· 
CA KıRıLAN BIR DIRENIş OLMADı' IşçiLER, BU ILK DENEYLERIN. 
DEN GEREKLI DERSLERI VE SONUÇLARI ÇıKARDıLAR. ILERIDE 
DAHA BILINÇLI, DAHA KARARLI OLARAK SıNıFSAL ÇıKARLARıNı 
SAVUNACAKLAR. 

Ankara yakınlannda bir il
içerisinde bulunan MKE 

Fabrikuında 630'u işçi, 
memur olmak üzere yak

çalı,ıyor. 
tabrikUlnda, balırnalZ işyeri 

Barut-ı, örgütlü. ttyeri, 
barut, TNT, TNT'1i barut, 

&ait üretmesi açısından 
bir özellik tqıyor. 1,
yöneticileri ise CHP'Ii. 

çalı,an işçilerin bazı özeL
EkonomEkonomiEkonomk mücadele konu· 

bilinçli oldukları söylene· 
Ancak bugüne kadar herhanıi bir 

eylemde bulunmu'i deRi!· 
tecrübeaizler. Bu konular

tedireinljk ve çekingenlikle· 

çekinıenliklerini artıran di· 

HAREKETLENME BAŞLIYOR 
Yılba,ı "elip çattıjl:ında, ityerinde da

ha önce uYlulanmayan bazı yotıara baş
vuruldutu "örülüyor. ömeRin, işçiler ve 
memurlar daha önce aynı vezneden üc· 
ret ya da maa,lmm alırlarken. bu kez 
v"neler aynlıyor. ödeme işlemi apar 
topar yarım güne sıkı,tınlayor. 

Bunun nedeni. yılb ... ı dolayısıyle me· 
murlara 2 maaş ikramiye dalıtılma.ıdu-. 
Aynı uYlulamanın Kırıkkaıe'de de ge· 
çerli üzeriDe Kırıkkale'de 31.12. 
1976 Larihinde direnişe geçilmi,tir. 

Kırıkkale'deki i,çilerin davranı,ı üze· 
rine Elmadal Barut Fabrikumdaki işçi· 
ler de hareketleniyor. ışçiler. direnişe 
haıırdırlar. Ancak sendika hiç de taraf· 
Lar deRIIdir i,çilerin direni,e ıeçmesine. 
Sendika yet.kllileri, direnişin rabrika mü' 
dürü ile yapılacak bir toplantıdan sonra· 
ya bını1ulm"1 konurunda israrediyorlar. 

binde Ankara'ya lidiyorlar. Ancak ,ö· 
rüşme mümkün olmuyor. 

I,çilet bunun üzerine direnişe "eçi· 
yorlar. Sendika yöneticileri. (tI'eve kUlI 
tavırimm buna taRmen halen sürdür· 
mektedirler. ı,çiler sürekli olarak aendi
ka yöneticileri tararından uyanlıyorlar: 
"Aman direnip de, müdürü kızdınnaya' 
lım, bakarsınız anla,mz ... " Bunlar, etkili 
olamıyor. 

Ancak ElmadaR Barut. fabrikuuıda 
ilk kez ,irişilen bu direnişLe, belirti ,art· 
lanmalann i,çiler üzerinde etkili oldulu 
,örülmektedir. ömeRin. i,çiler bir nevi 
"i,veren" durumunda ,ördükleri me· 
murlara kar,ı düşmanlık bealemektedir· 
ler. Çalı,anlmn birlilini bölmek için 
yıllar yılı bu imaj yaratıımı,tır: I,çiler 
ayn, memurlar apayn. 

Ancak. Türkiye'de soayal uyanı, EL· 
madaR'a da uzanmı,t.ır. Dilinçli i,çiler 
ve Türkiye ışçi Partililer, i,çile.rle eme,lr.· 

RunluRu 
nedenJe 
çilere telkinde 
da öte 
kildili. 
dıaı söylentilerini yaydı durdu. 

Bu arada 
lerini yıldınp 
bBflr.a yoUara 

Fabrika 
nu" ve 
katörlerin" 
yeri içeriaindelli 
kimlikleri 
flDda bulunduklan 
..ı...k 
lerini taıutma&uuıı 
dan amaç. 
batındaki 
mektir. 

Bu yaDdan "çü"; 
Çıkartmaı 
Yine "meçhul" 
duvarlarına 
yuıl.ıyor. 
la olay 
iyi bir dera 

Aneak, 
müdür \'tl 
da hayli 

Müdür, 
lanbya, 
nuaretçi 
t.ı1acaitır. Ancak
buı öncü 
malUl aatlanıyor 
oyunu ile. 
ya katılan 
Rı vennek, 
dıklm 
işçilerle djRer i,çilerin 

ışveren 
lıyor. CHP yönetimince 
b ... lanndan bazılan, 
i,başı yapanyorlar. 
araçlar. 
tabrib 
li ileri ,elenler 
cılmnın 
üzerinde 
Larihinde 

ÇıKARıLACAK 

Ancak 
Ir..mlan 
den var. 
bir işyerinde ilk 
lIOnucuna 
ve dayanışmanın 
katloda 



SENDIKA AIDATLARı VERGILENEBlLiR GELIRDEN DÜŞÜLECEK 

İŞVERENLERE YENİ HEDİYE 
Bir süre önce, Eskişehir'de bir firma 

işveren sendikalanna ödenen üyelik 
aidatımm". ticari giderler arasında yer 
aJıp a1amayacalınl sormuştu. Soru, Ma· 
liye Bakanhetna yöneltiliyaıdu ve işve
renin muradı, ödenen aidaUann vergiden 
düşülebilmesini sallamakb. 

Maliye Bakanlıeının cevabı önce 
olumlu idi. Yani, bu aidatlar gider yazı
lıp vergiden düşülebilecekti. Ancak daha 
sonra yapılan araştırmalar, sendika 
aidatlannın gider yazılamayacalı sonu
cunu verdi. Çünkü incelemelerde sendi· 
ka aidatıannın, "ticari kazancın elde 
edilmesi için yapılması zorunlu gider" 
lerden olmadıRı sonucuna vanimıştı. 

DANıŞTAY NE DIYOR? 

Daha sonra Danıştay 4. Dairesi de oy 
birliRi ile verdiRi bir kararda işveren sen
dikaları aidat1annın gider yazılarnayaca
Rmı bildiriyordu. 

Ancak mesele burada kalmadı. Ge
çenlerde, yeni bir "ihtilaf" nedeni ile bu 
kez Danıştay 13. Daireye başvuruldu. 
Danıştay'ın bu dairesi ise bütünüyle ters 
yönde bir karara vanyordu. Bu dairenin 
karanna göre işveren sendikalanna öde· 
nen aidatlar, pekala gider olarak yazıla· 
bitirdi. 

Bu çelişkinin ortadan kaldınlabilmesi 
için iki ayn yönde karar veren iki daire· 
nin konuyu ortaklaşa ele alıp bir karara 
vannalan uygun görüldü. Daruştay 4. ve 
13. daireler ortak bir toplantı düzenledi· 
ler. 

Bu toplantıda, daha önce aidatlann 
gider yaz.damayacalı yönünde karar ve
ren 4. Daire üyelerinin bir bölümünün de 
görüşlerini deliştirdikJeri ortaya çıktı. 
Işveren sendikalanna ödenen aidatıann 
gider yazılıp vergiden düşürülmesi gerek
tilini savunanlar çolunlulu sallamış ol
dular böylece. 

Danıştay'ın bu yeni karan henüz 
açıklannuş delil. Yeni karara karşı olan 
bazı üyele-rin karşı oy yazısı hazırlama 
çabası içinde olduklan biliniyor. 

NE ANLAMA GELIYOR? 

Konuya bir de yeni karann, işveren
ler somut olarak neler kazandırdılı açı
sından yaklaşmakta yarar var. Vergi açı
sından ele alındıeında sorunu birkaç 
yönden ele almak mümkün. 

önce kurumlar vergisi açısından. Ku
rum1ar vergisi oranı % 25. Bu vergiden 
sonra alınan mali denge vergisi oranı ise 
% 3. Ön bilgilere göre sendika aidatlan 
ile 2,5 milyar TL. tutannda bir fon oluş
turulacaktır. Sonuçta kurum1ar ve mali 
denge vergilerinin oranı toplam olarak 
% 28 tuttu�una göre, eksik alınan vergi 
tutan 2,5 milyar x % 28 = 750 milyon 
TL.dır. 

Kurumlar vergisinden sonra kesilen 
gelir vergisi, dalıtılabilir kurum kazan
cından kesilebilecelinden ve dalıblabi. 
len kazancın hesaplanmasında, ödenen 
sendika aidaUannın düşülebileceli yüriif· 
!ükteki bir yasa gere�i olduaundan söz 
konusu aidaUann başka bir şekilde ver
gilendirilebilmesi olanalı yoktur. 

Gelir vergisine gelince, kişisel girişim· 
cilerin gelir vergileri daha yüksek oranlı. 
Bu kazançlann, % 63 oranında vergilen· 
dirilebilme olanalı var. Bu nedenle, işve
renler arasında kişisel girişimcllerin de 
bulundu�u gözden uzak tutulmayınca, 
yukanda söz edilen tutan daha da artır
ma zorunlululu ortaya çıkıyor. 

Toplam vergi açısından ele alındılın
da ortaya şöyle bir durum çıkıyor: Söz 

YENI KALA YI,IKTAN MEMNUN GORUNUYORLAR 

konusu 2,5 milyar TL.ht\. �onun 1 mil· 
yarlık bölümü vergilenemez duruma gel· 
mektedir. l}u, bir başka deyişle 1 milyar 
TL'hk bir fonun devlet tarafından sub
vanse edilmesi anlamına geliyor. 

BAŞKA BiçiMDE VERGILEME 

Bu alanda akla gelen uygulama "ilk 
istihsal vergisi". Gerçekten bazı ürünle· 
rin belli aşamasında alınan bu vergiyle, 
sendika aidatlannın vergilendirilmesi dü· 
şünülebilir. ömegin Tekstil sanayiinde 
vergi, iplik aşamasında alınır. iplikten 
sonraki ürün üretimi aşamasında geç�cek 
iplikler "ilk istihsal vergisi"yle vergilen
dirilirler. Vergileme ya satıŞ fiyatı üze
rinden, ya da aynı müesse.sede iplikten 
sonraki aşamalara geçildi�inde maliyet 
artı % 5 toplamı üzerinden vergileme ya· 
pılmaktadır. Böylece ödenen sendika ai
datlan maliyetler içine alınarak vergilen· 
dirilebilirler. Maliye Bakanıııı ilgilileri 
arasında bu yönde düşünen�er vardır. 

Böyle bir uygulamaya ise iki yönde 
karşı çıkılabilir. 

1· Her ürün "ilk Istihsal vergisi"nin 
konusu içinde degildir. Bu nedenle bazı 
müesseselerin bu yolla vergilendirilmele· 
ri olanalı yoktur. 

2- Bu yolla vergilemede vergiyi, satıŞ 
nedeniyle son tüketici öder. Böylece fo· 
nun oluşturulması son tüketici eliyle, 
onun sırtından olur. 

VERGI HUKUKU AÇıSıNDAN 

Oanıştay 4. Dairesi ilk karannda ai· 
datıann gider yazılmama gerekçelerini 
şöyle belirtmişli. 

- Yasada gider olarak indirilebilece
�ine dair açık hüküm yoktur. 

- ödeme işverenin kendi isteli ile 
yapılmaktadır. 

. Tican kazancın elde edilmesiyle ii· 
glli delildir. 

Daha sonra Danıştay Ilk kez sendika 
aidatı ödemesi ile ticari kazancın "elde 
edilmesi ve idame ettirilmesi"nl tartışı· 
yor ve ödemeyi "ilgilt" buluyor. Yenı 
karann gerekçesi, burada yatıyor. Dieer 
iki gerekçe deeişmiş deeil. Bundan ötü· 
rü bu iki gerekçe bugün de yürürlükte ve 
geçerlı. Ne var ki aidat ödemesinın ticari 
kazancın elde edilmesiyle ilgili bulunma
Si, olayda öteki Iki gerekçeyi "etkisiz" 
bırakmaktadır. 

öncelikle belirtmelidir ki aidat, 

kazancın elde edilmesiyle ilgili delildir. 
Bu sonuç hemen öteki iki gerekçeyi ge· 
çerli duruma sokar . .  

Bunun dışında, bu gerekçelere ekle
necek önemli gerekçeler şunlar olabilir
di. 

a) ışçi sendika aidatıan, üzerinden 
vergi hesaplanan tutann içindedir. Bu· 
nun sonucu olarak, işçi sendika aidatıa
nndan gelir vergisi kesilmektedir. He· 
men "onlardan da kesilmesin" denerek 
işin içinden çıkmayı düşünenler olabilir. 
Ne var ki, işçinin aylık sendika aidatına 
düşen gelir vergisinin küçijklü�ünün ya
nısıra, işveren aidatının vergi dışı kalma· 

sının toplu tutan arasındaki fark çok bü· 
yüktür. 

b) Bugün yürürlükteki uygulamaya 
gÖ're işçi sendika aidatından vergi kesilir
ken, işveren aidatının vergi dışı kalma· 
sıyle devlet, çok açık bir biçimde vergi 
yoluyla, işçiyle·işveren arasmda ayınm 
yapmış olmaktadır. 

c) Pratik açıdan, işveren sendikalan 
vergi ödevlisi delillerdir. Bu yönden de· 
netime konu olmazlar. Oluşturulan ro
nun kuUanJlmUl sarasmda. müesseselerle 
ilişkilerinde geri venne vb. gibi uygula
malarla müesseselerin vergi kaçırabitme
leri ne olanak sallayabilir1er. 

ALIACA'DA 
TERÖR SüRüYOR 

Aliala rafinensinde kadrolann faşist· 
leştirilmesinden son� iş yerinde odak
lanan faşist militanlar tüm AHala'yı 
'millileştinne' çabasına girdiler. 

G.eçti�imiz günler içinde II. inşaat 
bölümünden 17000 kapsülün çalındıgı 
ihban Yükseliş inşaat şirketi bekçisi 
Aziz Karakaya tarafından savcıya yapıl
dı. Yerel sal gazeteler " şiddet örgütleri " 
tarafından ele geçirilen bu kapsüllerin 
kimi sabotajlar için kullanılaca�ına 
ilişkin yazılar yazdılar! "Solcu militan· 
lardan" söz edildi. 

Ardından 9 ocak pazar sabahı lzmir , 
Menemen, Manisa'dan gelen otobüsler 
sabah 6·7 arasında Alia�a' ya 100-150 
faşist saldırgan getirdi. 

Ekipler halinde birkaç koldan Aliala 
içinde kahvelerde bildiri da�ılıını yap· 
maya başlıyan bu sa�cı militanlar 
kendilerine karşı çıkan ve da�ıtılan 
bildiriyi almak istemiyen 8 kişiyi 
yaraladılar. 

Operasyon devam ederken kendileri
ne haber iletilen polis görevlileri, sayıca 
çok az olduklannı bir şey yapamıya· 
caklannı söylediler. Kendııerine tele· 
fon edilen İzmir emniyet görevlileri 
ise Allaeanın kendi bölgeleri olmadı· 
eını ve işe kanşamıyacaklannı söyledi· 
ler. Bir "Olkücü" ise bulunduklan yer. 
de emniyet kuvvetlerinin bizzat kendile· 
ri oldueunu göesünü gere gere söyledi. 

Istedikleri gibi at oynatan faşistler 
OISK temsilciliIi önüne gelerek duvar· 

lara yazılar yazdılar. 
Faşistler gidince 3 amir ve 30 po

listen oluşan bir karakol getirilip raCi· 
neriye kuruldu. HalkLan gelecek tepki· 
ler bu şekilde kontrol altına alınmak 
istendi. 

. . 

Pazartesi akşamı ise yine bir grup 
faşist A1iala 'da bir iki kahveyi basıp 
ilericileri dövdüler. Bulduklan gazete 
dergi ve resim türünden ilerici yayınJm 
yırltılar. 

Aliaea 'da işçiler çift vardiya halinde 
çalıştınlmaktadırlar ve ilerici işçiler bu· 
na karşıdırlar. Hafta içinde bir ge<:c saat 
24.00 vardiyasını bekleyerek bu konuyu 
eleştiren bir bildiriyi daeıtmak istediler. 
Polisler ve ülkücüler hazır beklemekteydi· 
ler. Silahlar, bıçaklar çalışır. Hikmet De
mirci adlı işçi agır Aydın Ezer, Selahat
tin Kazan, Ahmet Gül hafif yaralanırlar. 

Bu arada Savcı Fevzi Kaynakçıoeıu 
dinarnit lokumla" konusunda yapılan 
ihbann asılsız oldueunu, böyle bir çalın
tının yapılmadıeının sayımdan anlaşıl
dıeını açıklıyor. Yalan ihbar yapan bek
çller hakkında tahkikat açılıyor. 

Tüm AHala halkı uygulanan baskı· 
lardan ve huzursuz ortamdan şikayet· 
çldir. Faşistler Ise bu dönemde kendile· 
rine saelanan olanaeı sonuna kadar 
kullanabilme k azmindedirler. 

YURUYUŞ 
ıZMIR BUROSU 
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kalmadı. Ge
nedeni ile bu 

başvuruldu. 
bütünüyle ters 

. Bu dairenin 
sendikalanna öde· 

olarak yazıla· 

kaldınlabilmesi 
karar veren iki daire· 

bir karara 
Daruştay 4. ve 

düzenledi· 

önce aidatlann 
yönünde karar ve

bölümünün de 
ortaya çıktı. 

aidatıann 
vergiden düşürülmesi gerek

sallamış ol

karan henüz 
karşı olan 

yazısı hazırlama 
biliniyor. 

GELIYOR? 

karann, işveren
kazandırdılı açı

Vergi açı
sorunu birkaç 

açısından. Ku
Bu vergiden 

vergisi oranı ise 
sendika aidatlan 

bir fon oluş
Sonuçta kurum1ar ve mali 

toplam olarak 
alınan vergi 
750 milyon 

sonra kesilen 
kurum kazan

dalıblabi. 
lanmasında, ödenen 

sendika aidaUannın düşülebileceli yüriif· 
olduaundan söz 

şekilde ver
yoktur. 
kişisel girigirigirşim· 
yüksek oranlı. 

oranında vergilen· 
nedenle, işve

girişimcllerin de 
tutulmayınca, 

YENI KALA YI,IKTAN MEMNUN GORUNUYORLAR 

konusu 2,5 milyar TL.ht\. �onun 1 mil· 
yarlık bölümü vergilenemez duruma gel· 
mektedir. l}u, bir başka deyişle 1 milyar 
TL'hk bir fonun devlet tarafından sub
vanse edilmesi anlamına geliyor. 

BAŞKA BiçiMDE VERGILEME 

Bu alanda akla gelen uygulama "ilk 
istihsal vergisi". Gerçekten bazı ürünle· 
rin belli aşamasında alınan bu vergiyle, 
sendika aidatlannın vergilendirilmesi dü· 
şünülebilir. ömegin Tekstil sanayiinde 
vergi, iplik aşamasında alınır. iplikten 
sonraki ürün üretimi aşamasında geç�cek 
iplikler "ilk istihsal vergisi"yle vergilen
dirilirler. Vergileme ya satıŞ fiyatı üze
rinden, ya da aynı müesse.sede iplikten 
sonraki aşamalara geçildi�inde maliyet 
artı % 5 toplamı üzerinden vergileme ya· 
pılmaktadır. Böylece ödenen sendika ai
datlan maliyetler içine alınarak vergilen· 
dirilebilirler. Maliye Bakanıııı ilgilileri 
arasında bu yönde düşünen�er vardır. 

Böyle bir uygulamaya ise iki yönde 
karşı çıkılabilir. 

1· Her ürün "ilk Istihsal vergisi"nin 
konusu içinde degildir. Bu nedenle bazı 
müesseselerin bu yolla vergilendirilmele· 
ri olanalı yoktur. 

2- Bu yolla vergilemede vergiyi, satıŞ 
nedeniyle son tüketici öder. Böylece fo· 
nun oluşturulması son tüketici eliyle, 
onun sırtından olur. 

VERGI HUKUKU AÇıSıNDAN 

Oanıştay 4. Dairesi ilk karannda ai· 
datıann gider yazılmama gerekçelerini 
şöyle belirtmişli. 

- Yasada gider olarak indirilebilece
�ine dair açık hüküm yoktur. 

- ödeme işverenin kendi isteli ile 
yapılmaktadır. 

. TiTiTcan kazancın elde edilmesiyle ii· 
glli delildir. 

Daha sonra Danıştay Ilk kez sendika 
aidatı ödemesi ile ticari kazancın "elde 
edilmesi ve idame ettirilmesi"nl tartışı· 
yor ve ödemeyi "ilgilt" buluyor. Yenı 
karann gerekçesi, burada yatıyor. Dieer 
iki gerekçe deeişmiş deeil. Bundan ötü· 
rü bu iki gerekçe bugün de yürürlükte ve 
geçerlı. Ne var ki aidat ödemesinın ticari 

kazancın elde edilmesiyle ilgili delildir. 
Bu sonuç hemen öteki iki gerekçeyi ge· 
çerli duruma sokar . .  

Bunun dışında, bu gerekçelere ekle
necek önemli gerekçeler şunlar olabilir
di. 

a) ışçi sendika aidatıan, üzerinden 
vergi hesaplanan tutann içindedir. Bu· 
nun sonucu olarak, işçi sendika aidatıa
nndan gelir vergisi kesilmektedir. He· 
men "onlardan da kesilmesin" denerek 
işin içinden çıkmayı düşünenler olabilir. 
Ne var ki, işçinin aylık sendika aidatına 
düşen gelir vergisinin küçijklü�ünün ya
nısıra, işveren aidatının vergi dışı kalma· 

sının toplu tutan arasındaki fark 
yüktür. 

b) Bugün yürürlükteki 
gÖ're işçi sendika aidatından 
ken, işveren aidatının 
sıyle devlet, çok açık 
yoluyla, işçiyle·işveren 
yapmış olmaktadır. 

c) Pratik açıdan, 
vergi ödevlisi delillerdir. 
netime konu olmazlar. 
nun kuUanJlmUl sarasmda. 
ilişkilerinde geri venne 
malarla müesseselerin 
leri ne olanak sallayabilir1er. 

ALIACA'DA 
TERÖR SüRüYOR 

Aliala rafinensinde kadrolann faşist· 
leştirilmesinden son� iş yerinde odak
lanan faşist militanlar tüm AHala'yı 
'millileştinne' çabasına girdiler. 

G.eçti�imiz G.eçti�imiz G. günler içinde II. inşaat 
bölümünden 17000 kapsülün çalındıgı 
ihban Yükseliş inşaat şirketi bekçisi 
Aziz Karakaya tarafından tarafından taraf savcıya yapıl
dı. Yerel sal gazeteler " şiddet örgütleri " 
tarafından ele geçirilen bu kapsüllerin 
kimi sabotajlar için kullanılaca�ına 
ilişkin yazılar yazdılar! "Solcu militan· 
lardan" söz edildi. 

Ardından 9 ocak pazar sabahı lzmir , 
Menemen, Manisa'dan Manisa'dan Mani gelen otobüsler 
sabah 6·7 arasında Alia�a' ya 100-150 
faşist saldırgan getirdi. 

Ekipler halinde birkaç koldan Aliala 
içinde kahvelerde bildiri da�ılıını yap· 
maya başlıyan bu sa�cı militanlar 
kendilerine karşı çıkan ve da�ıtılan 
bildiribildiribildiryi almak istemiyen 8 kişiyi 
yaraladılar. 

Operasyon devam ederken kendileri
ne haber iletilen polis görevlileri, sayıca 
çok az olduklannı bir şey yapamıya· 
caklannı söylediler. Kendııerine tele· 
fon edilen İzmir emniyet görevlileri 
ise Allaeanın kendi bölgeleri olmadı· 
eını ve işe kanşamıyacaklannı söyledi· 
ler. Bir "Olkücü" ise bulunduklan yer. 
de emniyet kuvvetlerinin bizzat kendile· 
ri oldueunu göesünü söyledi. 

lara yazılar yazdılar. 
Faşistler gidince 

listen oluşan bir karakol 
neriye kuruldu. HalkLan gelecek tepki· 
ler bu şekilde kontrol 
istendi. 

. 

Pazartesi akşamı 
faşist A1iala 'da bir 
ilericileri dövdüler. 
dergi dergi derg ve resim türünden 
yırltılar. 

Aliaea 'da işçiler 
çalıştınlmaktadırlar ve 
na karşıdırlar. Hafta 
24.00 vardiyasını bekleyerek 
eleştiren bir bildiriyi 
Polisler ve ülkücüler hazır 
ler. Silahlar, bıçaklar 
mirci adlı işçi agır Aydın 
tin Kazan, Ahmet Gül 

Bu arada Savcı Fevzi 
dinarnit lokumla" konusunda 
ihbann asılsız oldueunu, 
tının yapılmadıeının 
dıeını açıklıyor. Yalan 
çller hakkında tahkikat 

Tüm AHala halkı uygulanan 
lardan ve huzursuz 
çldir. Faşistler Ise bu 
rine saelanan olanaeı 
kullanabilme k azmindedirler. 
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MSp· 'NIN 

ORTAK PAZAR 

OYUNU 

MSP GöRONOŞ OLARAK ORTAK PAZAR'CA ILIŞKILERIN 
DONDURULMASINDAN, HATTA ORTAK PAZARDAN ÇIKlL
MASINDAN YANA GöRONOYOR. GERÇEKTE ISE ITHALAT 
REJIMINDE KENDI YARARıNA ÖDON ALMAK ıÇIN ORTAK 
PAZAR KONUSUNU BIR KOZ OLARAK KULLANıYOR? 

ANCAK SURTOŞMENIN TEMELINDE SıNıFSAL DESTEK SO
RUNU YATıYOR. SERMAYE SıNıFıNı KIM KOLAÇAN EDE
CEK, DOLAYıSıYLA YAKLAŞAN SEÇIMLERDE SERMAYE 
SıNıFıNıN DESTEGINI KIM ALACAK! 

Her yıl Ocak ayının ilk on gününde 
yayınlanan ve yayınlanması bir zorun· 
luluk olan ithalat rejimi, bu yıl bir türlü 
ac;ıklanamldı. Ithalat rejimine ilişkin 
koalisyon ortaklan arasındaki anlaşmaı:· 
hk, Ortak Pazar konusundaki anlaşmaz· 
hlı da beraberinde getirdi. 

Biribirinden soyutlanması olanaksız 
bu iki anlaşmazlık konusu, kamuoyuna 
ayn anlaşmazlık konulan olarak yansı· 
tıldı. Bakanlar Kurulunun günlerdir üst 
üste yaptllı toplantılar ise henüz sonuC; 
vennl, delil. Ancak bu günlerde soruna 
bır c;ö7iim getirilmesi bir zorunluluk. 
Çünkü, Tıcaret Bakanlıeı döviz tahsis iş· 
lemlerinı durdunnuş bulunuyor. 

ITHALAT REJIM VE 
YÖNETMEllGININ öNEMI 

Türklye'nm yurtdışmdan mal satma· 
Iabilmesi, her yıl ilan edilen ithalat reji· 
ml kıran, ithalat yönetmeliei ve buna 
ballı listeler çerçevesinde oluyor. Liste· 
lerde tek tek sayılan mallann ithali ola· 
naklı; listelerde yer almayan mallar ise 

• getirtilemiyor. Aynca SÖzkonusu listeler 
de kendı ic;inde birbirinden tarklı özel· 
ııkler göstennektedir. İtbalatc;ının baş· 
vunnuıyla, hiç bir ön incelemeye gerek 
duyulmaksızın döviz tahsisi alabildıeı 
mallar "I Sayılı Llberasyon Listesi"nde, 
bir ön lncelemeyl gerektirenler ise "II 
Sayılı Liberasyon Listesi"nde yer almak· 
tadıro Bızı mallar ise, yalnız Ortak Pa· 
zar tilketerinden getirilmek kaydıyla, 
" AET Konsolide Liberasyon Listesl" nde 
bulunuyor. İthalatı sıkı bir denetimi ge· 
rektiren ve Ithal edilecek miktan sınır· 
landınlmılj mallar ise "TahsisH Ithal Mal· 
lan" listesinde yer alıyor. 

Günümüz koşullannda tilkelerin biri· 
birleriyle alı,veri, yapmaksızın kendi 
kendilerine yeterli olabilmeleri olanak· 
ılı. Uluslararası ticaret hacmi her geçen 
yıl büyük gelışmeler gÖlteriyor. Ancak 
bu gelı,lm 1c;lnde ülkelerin dışticareL ya· 
pılan da her ülke aC;LSından son derece ö· 
neme sahıp. . 

Türkıye'nin Ithalat yapısı ele alındı· 
lında, C;arpıcı özellilin, dışa baeımhhk 
oidulu görüJür. Ithalatın yapısı ekono
minin dışa balımlılıRının bir belgesidir. 
TIirklye ithalalının % 95 ini ham madde 
ara ve yalınm mallan oluşturmaktadır. 
Mevcut yalınmıann varlıeını sürdüre· 
bilmesi, yeni yetınmiann gerc;ekleştirile· 
bilmesi ithalatın sürdüriilmesine baRlıdır. 
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Sanayileşmenin montajcı niteliei, ithala· 
tın sürekli artış göstennesini zorunlu kıl· 
mutadır. Bugün 5 milyar dolan bulan 
ithalattaki artı,ın bır temel nedeni de it· 
hal mallanndaki fiyat artışlandır. 
Bugünkü dışa balımlı ekonomik yapı, 
sennaye sırutı açısından ithalatı kac;ınıl· 
maz kılıyor. 

ITHALAT REJIMI NEDEN 
AÇIKLANAMIYOR 

Ithalat rejiminin ac;ıklanması konusu 
AP ile MSP arasında büyük bir sorun ol· 
du. Sorun, Türkıye ithalatında hangi 
partinin söz sahibi olacatı ile ilgili. It· 
halat konusu esas itibariyle Ticaret Ba· 
kaolıtırun yetki alanına giriyor. Bu ba· 
kanhk. AP'nin elinde bulunuyor. Ancak 
Sanayi Bakanlıeı de ithalatla yakından 
ilgili. Sözde yerlı sanayii koruma ama· 
cıyla özellikle izne baeh mallann yerli 
imal durumunu bu bakanlık kontrol edi· 
yor. Sanayi ve Teknoloji Bakanh�ı ise 
MSP'nin elinde bulunuyor. 

MSP madde bazında saptanacak poli· 
tıkada, tek söz sahibi olmak istiyor. il 
Sayılı Liberasyon ıistesinde yer alıp, 
tetkık mcrci olarak Sanayi Bakaolıeı 
gösteril en mallann, başvunna yeri ol· 
maktan döviz tahsisine kadar bütün iş· 
lemlerini kendisi yapmaktan yana. Ayn· 

ca MSP merci olarak Ticaret Bakanlıeı 
gösterilmiş bazı kritik mallanD Sanayi 
BakanllRı emrine alınmasını da istiyor. 
Bu durum, bu maddeler Itibariyle Tica· 
ret Bakanlılının yetkilerinin, bütünüyle 
Sanayi ve Teknoloji Bakanhlıoı devri 
anlmuna geliyor. 

Sürtüşmenin görünüşteki nedeni bu. 
Ancak. sürtüşmenin temelinde smıtsal 
destek sorunu yatıyor. Sermaye sınıfı
nı kim kontrol edecek, dolayısıyle yak
laşan seçimlerde sermaye sll'}lfının des
teRini kim alacak! Bu durum'hiç kuşku
suz, ulusal olmayan ve bundan 'böyle de 
kapitalist sistem Içinde ulusallaşmaktan 
yoksun bulunan burjuvazinin dışa ba
�mlılıRının zorunlu bir sonucudur. Yak· 
laşan seçimlerin partiler açısından pan
sal yönü de giderek ön plana çıkıyor. 
Döviz tahsisi yapın bakanllRın partisi· 
ne yapılacak baRışıar, sec;imlerde daRıb· 
lacak uluCeye kaynak olacak. 

Di�er yandan her yıl bır önceki yıla 
oranla milyarlarea dolar artan Ithalat, 
ihracatın artmaması nedeniyle döviz Si' 
kıntısını da beraberinde getiriyor. Elde 
mevcut dövizlerin hangi yöne kanalize 
edilece�inin politik düzeydeki tayin yet
kisini elde bulundunnanın, sennaye sını· 
tını kontrol altına alabilme ac;ısından 
önemi büyük. Tüm bu olgular ise, 
Bakanlar Kurulu'nun defalarca toplanıp 
uzun uzun konuyu tartışmasına ve so
nuc; alınmadan dalılmasına neden olu· 
yor. 

ORTAK PAZAR PAZARLıCı 

Ithalat rejimi, Ortak Pazar U1kelerin· 
den yapılacak Ithalatla yakından ilgili. 
"AET Konsolide Liberasyon Listesi" 
Ortak Pazar U1kelerinden Ithal edilecek 
mallan ve bunlardan hangilerinin mercl 

emrinde oldulunu belirtiyor. Bu IlICede 
yer alan mallann bir kısmı Ic;in merci 
yeri olarak Sanayı Bakanhtı gösterilı· 
yor. Bu listenın Ort.ai pazar')a 'rurtiye 
arasındaki mevcut Anlaşmalu c;erçeve. 
sinde sözde bir dokunulmazlılı vu. 

MSP görünü, olarak Ortak puarıa 
ilişkilerin dondurulmııından, hatta Or· 
tak Pazardan çılolmasından yona görü· 
nüyor. Gerc;ekte ise, ithalat rejiminde 
keDdl yararına ödün almak ıçın Ortak 
pazar konusunu bir koz OLarak kullanı· 
yor. Eler AP ithalat rejiminde ödün ve
rirse MSP Ortak pazar konusunda ıırar· 
dan vaz geçecektir. 

Ortak Puar konua"nda MSP'n1n ge
nel olarak tam bUlnlyor. MSP'nln ..... k 
CHP Ue Ge ... 1tse AP .. dil .. partUerl. 
kunnu, oldulu koalllyonlu ıçın yapı
lan protokollar .. bükümet pıocıamıa· 
nnda bu konu yuvarlak 'fe ayna anlama 
.. leD ciim1.lerle ııeçlttlılldl. 

Daha da öııeınllll, Aıılatmalar ııretl 
1976 yılında, AET Konaolldo Llbe .... 
yon Iiltesl % 5 arttınJdı. Bundan önce 
özellikle Devlet Planlama Tqldlatı: 'fe 
Ticaret Bakaolııı 1976 yılı ıçın mk<>- . 
nusu antınmın yapdmamau ıçın diler 
kuruluşlmn da katıldıtı teknık düzey· 
deki bır toplantıda bır protokol düzen· 
lediler. Bu protokol bır Bakaolu Kuru· 
lu kararı haline getirildI. Ancak bu ka· 
rann imzalan Haziran ayında tamamla· 
nabUdl. SÖZ kODUSU 'li> 5 Ilk ultının ile 
ocak ayında yayınlanan Ithalat rejimi 
Ue yürürlüle glnnl, ve altı aydır UYl"' 
laruyordu . 

Bakanlar Kurulunun bu kararına rat· 
men aıttınmlı uygulama halen devam 
ediyor. Söz konusu karamameyt ile tm· 
uda bekletenin Erbakan oldulu ortaya 
Çıktı. Bu somut olay MSP'nln Ortak P .. 
zar konusunda da ne kadu ciddi (!) 01· 
dulunu ortaya koyuyordu. Aynca bu 
durum, gündemde bulunan koal1syon or
taklan arasındaki anlaşmaziıRın, Ortak 
pazar üzerinde olmayıp esu Itibariyle 
ithalat rejimi üzerinde yolunl .. b .... m 
vurguluyor. 

DöVIZ TAHSISI YAPILMIYOR 
1976 yılı Ithilat ... jlmlnln yürürlük 

süresı dolmuş bulunuyor. Ticaret Sa· 
kanlılının 1977 ithalatı Için yapılan 
başvunnalar, yenı yönetmelik c;ıkmadılı 
Ic;in bekletilmektedır. Döviz tahsisleri· 
nın yeniden yapılabilmesi, kararname. 
nın c;ıkmasına baAIı bulunuyor. 

Konuya ılışkın görü,meler, taratlu 
arasında yolun olarak sürdürülüyor. Bu 
satırlann yazıldılı anı kadar olumlu bır 
gelişme saRlanamadl. Ancak durumun 
daha fwa bekletIImeye tahammülU OL· 
madılı da açık. lşblrlikC;i sermaye sını· 
tının soruna atırlıl!nı koymUl yakındlr. 
Bu arada kopaniabilen karşııikh ödünler 
taraOann elde edebUeceRI azami kar 
olarak kalacak. 

DOLAYıSıYLA YAKLAŞAN SEÇIMLERDE SERMAYE 
DESTEGINI KIM ALACAK! 
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Sanayileşmenin montajcı niteliei, ithala· 
tın sürekli artış göstennesini zorunlu kıl· 
mutadır. Bugün 5 milyar dolan bulan 
ithalattaki artı,ın bır temel nedeni de it· 
hal mallanndaki fiyat artışlandır. 
Bugünkü dışa balımlı ekonomik yapı, 
sennaye sırutı açısından ithalatı kac;ınıl· 
maz kılıyor. 

ITHALAT REJIMI NEDEN 
AÇIKLANAMIYOR 

Ithalat rejiminin ac;ıklanması konusu 
AP ile MSP arasında büyük bir sorun ol· 
du. Sorun, Türkıye ithalatında hangi 
partinin söz sahibi olacatı ile ilgili. It· 
halat konusu esas itibariyle Ticaret Ba· 
kaolıtırun yetki alanına giriyor. Bu ba· 
kanhk. AP'nin elinde bulunuyor. Ancak 
Sanayi Bakanlıeı de ithalatla yakından 
ilgili. Sözde yerlı sanayii koruma ama· 
cıyla özellikle izne baeh mallann yerli 
imal durumunu bu bakanlık kontrol edi· 
yor. Sanayi ve Teknoloji Bakanh�ı ise 
MSP'nin elinde bulunuyor. 

MSP madde bazında saptanacak poli· 
tıkada, tek söz sahibi olmak istiyor. il 
Sayılı Liberasyon ıistesinde yer alıp, 

anlmuna geliyor. 
Sürtüşmenin görünüşteki nedeni bu. 

Ancak. sürtüşmenin temelinde smıtsal 
destek sorunu yatıyor. Sermaye sınıfı
nı kim kontrol edecek, dolayısıyle yak
laşan seçimlerde sermaye sll'}lfının des
teRini kim alacak! Bu durum'hiç kuşku
suz, ulusal olmayan ve bundan 'böyle de 
kapitalist sistem Içinde ulusallaşmaktan 
yoksun bulunan burjuvazinin dışa ba
�mlılıRının zorunlu bir sonucudur. Yak· 
laşan seçimlerin partiler açısından pan
sal yönü de giderek ön plana çıkıyor. 
Döviz tahsisi yapın bakanllRın partisi· 
ne ne yapılacak baRışıar, sec;imlerde daRıb· 
lacak uluCeye lacak uluCeye kaynak olacak. 

Di�er yandan her yıl bır önceki yıla 
oranla milyarlarea dolar artan Ithalat, 
ihracatın artmaması nedeniyle döviz Si' 
kıntısını da beraberinde getiriyor. Elde 
mevcut dövizlerin hangi yöne kanalize 
edilece�inin politik düzeydeki tayin yet
kisini elde bulundunnanın, sennaye sını· 
tını kontrol altına alabilme ac;ısından 
önemi büyük. Tüm bu olgular ise, 
Bakanlar Kurulu'nun defalarca toplanıp 
uzun uzun konuyu tartışmasına ve so
nuc; alınmadan dalılmasına neden olu· 
yor. 

ORTAK PAZAR PAZARLıCı 

Ithalat rejimi, Ortak Pazar U1kelerin· 

MSP görünü, 
ilişkilerin dondurulmııından, 
tak Pazardan 
nüyor. Gerc;ekte 
keDdl yararına 
pazar konusunu 
yor. Eler AP 
rirse MSP Ortak 
dan vaz geçecektir. 

Ortak Puar konua"nda 
nel olarak tam 
CHP Ue Ge ... Ue Ge ... Ue Ge 
kunnu, oldulu 
lan protokollar 
nnda bu konu 
.. leD .. leD .. ciim1.lerle 

Daha da 
1976 yılında, 
yon Iiltesl % 5 
özellikle Devlet 
Ticaret Bakaolııı 
nusu antınmın 
kuruluşlmn 
deki deki dek bır toplantıda 
lediler. Bu protokol 
lu kararı haline 
rann imzalan 
nabUdl. SÖZ 
ocak ayında 
Ue yürürlüle 
laruyordu . 

Bakanlar 
men aıttınmlı 
ediyor. Söz 
uda bekletenin 
Çıktı. Bu somut 
zar konusunda 
dulunu ortaya 
durum, gündemde 
taklan arasındaki 
pazar üzerinde olmayıp 
ithalat rejimi 
vurguluyor. 

DöVIZ TAHSISI 
1976 yılı 

süresı dolmuş 
kanlılının 
başvunnalar, 
Ic;in bekletilmektedır. 
nın yeniden 
nın c;ıkmasına baAIı 

Konuya 
arasında yolun 
satırlann yazıldılı 
gelişme saRlanamadl. 
daha fwa bekletIImeye 
madılı da açık. 
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CORVALAN ıTALYAN 
• 

TELEVIZYONU ILE GÖRÜŞTÜ 
ı 2 Ocak gecesi tıaıyan TV',1 1 .  ka· 

naldan, şm Komünist Partisi Genel Sek. 
reteri Luis Corvalan1a yapılan bir eörüş· 
me yayınladı. Bu görüşme Corvalan'ın 
serbest bırakılmasından (ve belki de Pi· 
DocheL. darbesinden) sonra, gerek de
mokrasi mücadelesinin önündeki sorun· 
Lan genış halk kiUeleri k�ısında ele al· 
ma fırsatını bulması, gerekse bu mücade
lenin başan anının yaklaşması için zo
runlu politik koşullarla ilgili görüşlerini 
açıkJaması açısından önem taşıyordu. 
CorvaJanı."n Moskova'daki evinde ga· 
zeteci Umberto Andalini ve Şili Komü
nist Partisi Genel Sekreteri'nin savunma· 
sını yapan avukat Guido Calvi 'nin yap
bklan görüşmeye Corvalan 'la birlikte 
kansı Lili, kızlm Viviana, Maria ve Vie
toria da katıldı. Bütün konuşma, Şili 
gerçeeini çeşitli yönleriyle açık bir 
şekilde ortaya doydu. Çizilen çerçeve 
kimi yönleriyle etkileyiciydi kimi yön
leriyle de saelam bir güvencin izlerini 
taşıyordu. 

İtalyan kamuoyu, Şili 'deki baskıla· 
n ve insana ister istemez Şili 'nin hangi 
yüzyılda yaşadıemı sorduran korkunç o· 
laylm Corvalan 'ın sesinden dinlemenin 
ıtalyan seyircileri için son derece etkile· 
yici oldugunu giıJemedi. Santlago'daki 
faşist rejimin ülkede sadece bir politik 
tutuklu bulundueunu öne sürmesine 
raemen, Corvalan gerçekte tutuklu sayı
sının 3.300 oldutunu, aynca bunlara 
kaybolan 2.500 kişi ile tutuklu bulun· 
duklan halde benüz mahkum edilmeyen 
binlerce ki,iyi de eklemek gerekti�ini 
belirtiyordu. 

Corvalan'a sorulan sorular arasında, 
serbest bıraJulmuı ve Bukovsky'nin du
rumu konusu da vardı. Corvalan bu so
ruyu sade ,e net bir şeklde, hapishane
deyken partiye bu konudaki kararı par
ti yönetiminin alması gerektl�ini belirt
tI�ini söyleyerek cevapladı. Şili Komü· 
nlst Partisi Genel Sekreteri ıöyle dedi: 
" . . .  Ben mutJ..ak bir görüş bildirecek 
durumda de�iJdim. Askeri cuntaya kar· 
'I daba kararlı bir mücadele vennek için 
özgürlütüme k.avu�mayı istesem de, lde
aJlerimden dolayı oIdu�u sürece,tutuklu 
olmaktan hiçbir şekilde yakınma duy
mayacaktım. Daha sonra parti yöneti
minin bu konudaki girişimi olumlu 
karşı1adl�ınJ ötr"endim." 

Halkına olan ball�ılından dolayı 
tutuklanmış olan Co"a1an 'ın konuşması 
ki,isel ve bireysel bır nitelik lqımıyor
du. Tam aksine, konuşmasında yalnızca 
komünistlere de�il, her türlü liberal ve 
demokratik düşünceye saldırarak ve 
"acımllSlz biçimde, halka karşı savaş" 
açarak ideolojik bir kılı�a bürünmeye 
çalışan bir olig8J1inln zulmüne uRramış 
tüm Şili'lilere delinlyordu. 

"Bu durumda muhalefet ne yapabi
li!'?" sorusunu Corvalan, çeşitli düzey
lerde binlerce olayın kanıtladıeı demok
ratik hareketten sözederek cevapladı. 
Corvalan ,öyle diyordu: " Ulkenin büyük 
enerji kayna�ını oluşturan tüm demok
ratik gliçlerin diktatörWee karşı çıkan 
tüm güçlerin anlaşmasını saalamaya Çalı· 
ııyoruz. Unidad Popular (Halk Birllll), 
Halk BIrIIII'nin çeııııı kesimlen, HırIs· 
tiyan Demokrasi ve di�er demokratik 
gruplann Cuntanın devrilip genış ölçüde 
temsili, demokratik bır hükümet kurul
ması amacı çevresınde toplanması ıçın 
çalışıyoruz." 

Bir başka soru da: "öyleyse en ge
niş birlik .öz konusu. Hıristiyan Demok
rasisının bu konudaki tavn nedlr1" bi
çiminde Idi. Corvalan bu konuda ,öyle 

konuştu: "Hıristiyan demokrasi. henüz 
diktatörlütün yıkılması yolunda Halk 
BirtiIi Ue birlikte hareket etmekten ya· 
na görürimUyor. Ancak ben olaylann 
olumlu yönde geliştiline inanıyorum. 
Şili somutunda derin devrimci dönü
şümleri ileri götünnek, anti-emperyalist. 
anti-feodal, anti·tekelci bir devrim yap· 
mak, bu dönüşümleri Ueri götürebilecek 
ve tek bir partiden oluşmayan bir hükü
met kunnak gereklilitini uzun zamandır 
vurguluyoruz. 1970'de çeşitli partilerin 
katıldıklan Halk Birliti hükümetini kur· 
mayı başardık. Şimdi ise o zamankin· 
den çok daha geniş bir hükümet istiyo
ruz. Gelecekte yalnızca çolulcu bir hü-

kümet deeil, aynı z.ıımanda daha geniş 
bir politik çolulculuk olması gerekUai
nı düşünüyoruz. Yani muhalefetin hak
la"nı da benimsiyoruz ve benimseyece· 
liz." 

"Biz her zaman için geniş ölçüde 
temsili bir demokratik hükümetten yana 
olduk. Ancak işçi sınıfının, ülke yaşa· 
mındaki öneminden dolayı, bu hükümet
teki rolünün çok belirgin olması gerekti· 
line inanıyoruz. Şimdiki durumun ışı· 
�ında bir deterlendinne yaptlRımızda 
böyle bir hükümetin gereklilieinin 
kendisini gitgide daha güçlü biçimde du· 
yurduRunu ve bu hükümetin ancak Halk 
Birlili ile Hiristiyan Demokrasi arasında 

aZGORL O(';OMO, MOCADELEMlzl SORDORMEK IçIN KULLANACA(';IM 

bir anlaşma sonucu oluşabileeelinin 
açıkça belli oldutunu görüyoruz. Dün 
bu anlaşmanın koşullannı yaratacak za· 
manımız yoktu; fakat bugün koşullar 
olgunlaşmıştır. Bu anlaşmanın, demok
ratik güçlerin somut birliei temeli üze
rinde yotunlaştınlması gerektiline ina
nıyorum ve bu birlilin yakında gerçek
leşecelini umuyorum." 

Corvalan Kilise konusunda da ı,öy· 
le dedi: " . . .  Halka yardım eden ve bu· 
gün de bunu sürdüren Kilise'nin rolü çok 
önemlidir." 

Sorular ve cevaplar birbirini izledik
çe günümüz ŞiIi'si tüm açıklılıyla gözler 
önüne serildi. Silahlı kuvvetlerin durumu 
ve uluslararası ilişkilerin a�ırlıtı da Cor
valan tarafından deterlendirildi. 

Bu konudaki görüşleri şöyleydi: 
"Şili sorununa Şili'de bir çözüm bula
caeına, askeri cuntanın özellikle Şili hal
kının mücadelesi sonucunda düşürülece· 
line, ancak bu konuda uluslararası daya
nışmanın da önemli bir rol oynayacalı
na inanıyorum. Pinochet Ford'u destek
lemiş oldu�u için (bunun nedenini bir 
türlü anlayamıyerum) Carler'ın seçilme
si diktatörlük için umulmadık bir darbe 
oldu. Resmi basın, aday olduty sırada 
Carler'a ve Kennedy'ye de salaşmıştı. 
Herşeye ra�men ben Şili ile ilgilf'Ameri
kan politikasında çok büyük delişiklik
If'r olaestı inancında delilim." 

Halk BirliRi deneyimi konusuna ge
Hndilinde ise bu Birlik içinde önemli rol 
oynamış olan Şili Komünist Partisi'nin 
Genel Sekreteri ,öyle diyordu: ''Tarihi. 
mizin çok önemli bir bölümü söz konu
sudur. Gerekli tarihsel deııleri çıkuabU· 
rnek için bu fieneyiml ciddi bır teknde 
inceleme1iyiz. Bu konuda, Şili deneyi
mini derinleştinnenin çok önemli oldu
�unu benimseyen yurtdışındaki ŞOi11-
lerin ve dünya sosyalist ve komünist par
tilerinin görüşlerini öAreniyor ve deler
lendiriyoruz. " 

DÜNYA BARIŞ GÜÇLERI FORUMUNUN ORTAK BILDIRISI 

Dünyadakı LLS ülkeden SOO delege
nin katılına51yJe gerçekleştirilen Dünya 
Banı; Güçleri Forumu, tamamlandı. Fo· 
rumun kapanışında Ortak Bildiri yayın
landı. Forum dolayısıyle Novosti BlUın 
Ajansı'na bir demeç veren Senatör Ah
met Yıldız'ın, Sovyetler BirliAi'nin barış 
mücadelesinde büyük çabalar harcadı-" 
Rını belırtılll bildiriliyor. 

Forum 'un açılış gününde SBKP Ge
nel Sekreteri L.I.Brejnev'in gönderdili 
mesaj da okundu. Forumun önemini be
lirten Brejnev şöyle dedi: "Yumuşama. 
genel olarak tüm insanlıeı Ilgilendiren 
bir nitelik taşıyan so;:unlann, düşmanlık 
ve cepheleşme yoluyla delil, büWn halk
lann ve devletlerin lşbirli�inln yardımıy
la pratik olarak çözümlenmesi için gere· 
ken olanaklan genişletmektedir." Brej· 
nev konuşmasının daha sonraki bölümle
rinde ise şunu belirtti : "Buglin için en 
önemli olan, eylemlerimizi geUştirmek, 
h1ç gecikmeden gerçek sHahsızlanmaya, 
yumuşamarun fomutla.ştırılmasına ve 
gerçekten evrensel ve gerçekten geriye 
döndürülemez bir süreç halıne getirilme
sine götürecek mantıklı çözüm yollarını 
bulabilmektir." Brejnev bu dolrultuda 
ortaya çıkan geniş olanaklara de�lndl ve 
şöyle dedi: "Silahlanına yan,ına k8JlI, 
silahsızlanma u�runda 400 milyondan 
fazla imzayla pekiştiriimiş olan Stack-

holm Çalmı'ru dünya çapında destekle
me kampanyası, halklann banşı güçlen
dinne konusundaki kesin kararlıh�ını 
kanıtlıyor. " 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Kurd Wa1dheim'in kişisel temsilcisi Rolf 
Byernstedt de Forum'u izledi. Byeros
tedt Forum sırasında verdiRi bir demeç
te, "banşçı güçlerin son derece geniş 
kapsamlı ve verimli bir diyalogu" olarak 
niteledi�1 Moskova Forumu 'nun, "ulus
lararası kamuoyunun, silahsızlanma ala
nında yeni olumlu atılımlar yapma gere
Rine olan inancının güçlenmesine hiç 
kuşkusuz yardım edeceeini" söyledi. 

Moskova'daki Dünya Barış Güçleri 
Forumu'nun Bildirisi'nde ise, "her biri 
yumuşuma kavramı, geıışmenin önüne 
çıkan engellerin yenilmesi ve aynca yu
muşama Ile silahsızlanma, ulusal baeım
sızlık ve ulusal kurtuluş, yeni uluslarara
sı ekonomik düzen, Insanın demokratik 
öZb'ÜrlüRü ve haklan gibi zamanımızın en 
önemli sorunları arasındaki baelantıdan 
oluşan, yumuşamanın önemli açılannın 
görüşüleceeı 13 t.artışma grubunun ku
ruldulu" açıklandı. 

Aynca bildiride. çeşitli &iyasal görüş
leri ve ideolojik inançları temsil eden 
parti, sendika, barış hareketı, kadın, 
gençlik, bilim, kültür örgütleri arasında 
bu Ivedi sorunlarda tam bır görüş blrııeı· 

nin saglandılı belirüldi. Bildiride, yu. 
muşamanın derinleştirilmesinde, hükü· 
metlerin ötesinde dünya kamuoyuna dü
şen aeır sorumluluk üzerinde de durul
du. Forum 'a katılanlar, yumuşarnanIn 
bütün dünya üzerine tam olarak yaygın
laştınlmasırun, di�er bir deyişle "evren
seneştiritmesinin" önemi üzerinde dur· 
dular. 

Dünya Banş Güçleri Forumu'nun Bil
dirisi'nde daha sonra şöyle dendi: "Yu
muşamanın gelişim ve kararlılık kazan
ma süreci, halklann ulusal kurtuluş mü· 
cadelesindeki zaferleri ve hiç bır dış mü
dahale olmaksızın ülkelerinin balımsız 
gelişim yolunu seçmeleri için hükümran
lık hakkının sallanması, gelişmekte olan 
ülkelerin balımsızhklannın güçlendiril· 
mesl ve yeni bır uluslararası ekonomik 
düzenin kurulması, tüm $Ömürgeci, ırkçı 
ve faşist rejimierin ortadan kaldınlması 
için yeni ve elverişli koşullar yuatıyor. 
Ulusal kurtuluş mücadelesinde kazanılan 
her başan da yumuşarnayı aynı ölçüde 
i:Üçlendiriyor. " 

Bildiri, yumuşama konusunda &alla· 
nacak gelişmelerle ilgili olarak da şu gö· 
rüşlere yer verdi: "Bu yolda ilerleme 
kendililinden olmaz. lterleme. bir ama
ca yönelik tutarlı eylemleri, cesur ve te
mel kararlan, gerçekçi ve yapıcı girişim
leri gerektirmektedir." 
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nışmanın da önemli 
na inanıyorum. Pinochet 
lemiş oldu�u için 
türlü anlayamıyerum) Carler'ın 
si diktatörlük için 
oldu. Resmi basın, 
Carler'a ve Kennedy'ye 
Herşeye ra�men ben 
kan politikasında çok 
If'r olaestı inancında 

Halk BirliRi deneyimi 
Hndilinde ise bu Birlik 
oynamış olan Şili 
Genel Sekreteri ,öyle diyor
mizin çok önemli bir bölümü 
sudur. Gerekli tarihsel 
rnek için bu fieneyiml 
inceleme1iyiz. Bu 
mini derinleştinnenin 
�unu benimseyen 
lerin ve dünya sosyalist 
tilerinin görüşlerini 
lendiriyoruz. " 
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Dünyadakı LLS ülkeden SOO delege
nin katılına51yJe gerçekleştirilen Dünya 
Banı; Güçleri Forumu, tamamlandı. Fo· 
rumun kapanışında Ortak Bildiri yayın
landı. Forum dolayısıyle Novosti BlUın 
Ajansı'na bir demeç veren Senatör Ah
met Yıldız'ın, Sovyetler BirliAi'nin barış 
mücadelesinde büyük çabalar harcadı-" 
Rını belırtılll bildiriliyor. 

Forum 'un açılış gününde SBKP Ge
nel Sekreteri L.I.Brejnev'in gönderdili 
mesaj da okundu. Forumun önemini be
lirten Brejnev şöyle dedi: "Yumuşama. 
genel olarak tüm insanlıeı Ilgilendiren 
bir nitelik taşıyan so;:unlann, düşmanlık 
ve cepheleşme yoluyla delil, büWn halk
lann ve devletlerin lşbirli�inln yardımıy
la pratik olarak çözümlenmesi için gere· 
ken olanaklan genişletmektedir." Brej· 
nev konuşmasının daha sonraki sonraki sonrak bölümle
rinde ise şunu belirtti : "Buglin için en 
önemli olan, eylemlerimizi geUştirmek, 
h1ç gecikmeden gerçek sHahsızlanmaya, 
yumuşamarun fomutla.ştırılmasına ve 
gerçekten evrensel ve gerçekten geriye 
döndürülemez bir süreç halıne getirilme
sine götürecek mantıklı çözüm yollarını 
bulabilmektir." Brejnev bu dolrultuda 
ortaya çıkan geniş olanaklara de�lndl ve 

holm Çalmı'ru dünya çapında destekle
me kampanyası, halklann banşı güçlen
dinne konusundaki kesin kararlıh�ını 
kanıtlıyor. " 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Kurd Wa1dheim'in kişisel temsilcisi Rolf 
Byernstedt de Forum'u izledi. Byeros
tedt Forum sırasında verdiRi bir demeç
te, "banşçı güçlerin son derece geniş 
kapsamlı ve verimli bir diyalogu" olarak 
niteledi�1 Moskova Forumu 'nun, "ulus
lararası kamuoyunun, silahsızlanma ala
nında yeni olumlu atılımlar yapma gere
Rine olan inancının güçlenmesine hiç 
kuşkusuz yardım edeceeini" söyledi. 

Moskova'daki Dünya Barış Güçleri 
Forumu'nun Bildirisi'nde ise, "her biri 
yumuşuma kavramı, geıışmenin önüne 
çıkan engellerin yenilmesi ve aynca yu
muşama Ile silahsızlanma, ulusal baeım
sızlık ve ulusal kurtuluş, yeni uluslarara
sı ekonomik düzen, Insanın demokratik 
öZb'ÜrlüRü ve haklan gibi zamanımızın en 
önemli sorunları arasındaki baelantıdan 
oluşan, yumuşamanın önemli açılannın 
görüşüleceeı 13 t.artışma grubunun ku
ruldulu" açıklandı. 

Aynca bildiride. çeşitli &iyasal görüş
leri ve ideolojik inançları temsil eden 
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metlerin ötesinde dünya 
şen aeır sorumluluk 
du. Forum 'a katılanlar, 
bütün dünya üzerine tam olarak 
laştınlmasırun, di�er 
seneştiritmesinin" önemi 
dular. 

Dünya Banş Güçleri 
dirisi'nde daha sonra 
muşamanın gelişim ve 
ma süreci, halklann ulusal 
cadelesindeki zaferleri 
dahale olmaksızın ülkelerinin 
gelişim yolunu seçmeleri 
lık hakkının sallanması, gelişmekte 
ülkelerin balımsızhklannın 
mesl ve yeni bır uluslararası 
düzenin kurulması, tüm 
ve faşist rejimierin ortadan 
için yeni ve elverişli 
Ulusal kurtuluş mücadelesinde 
her başan da yumuşarnayı 
i:Üçlendiriyor. " 

Bildiri, yumuşama konusunda &alla· 
nacak gelişmelerle ilgili 
rüşlere yer verdi: "Bu 
kendililinden olmaz. 



KOLTClR ve SANATTA YClRClYClS 

20 OCAK J977 GUNU BUTUN 
DUNYADA NAZıM HIKMET BIR KEZ 
DAHA ANıLDı. 75. DOCUM YILDA· 
NUMUNDE YAPILAN GOSTERILER, 
DUZENLENEN TORENLER BUYUK 
OZANIN EYLEMINI, SANATıNı, Kl, 
şILICINI ÇEşITLI YONLERIYLE 

BIR KEZ DAHA GOZLER ONUNE 
SERDI. 

ULKEMlzDE DE BU YILDONUMU· 
NU EN IYI BIçIMDE KUTLAMAK 
IçIN A YLARDıR ÇALıŞILIYORDU. 
TURKIYE YAZARLAR SENDIKASı, 
OLUŞTURDUCU NAZıM HIKMET 
KUR UL U  ILE KUTLAMA HAZıRLıK· 
LARıNI YUR()TTU. A ŞACIDA B U  
KURULUN OLUŞUMU, HAZıRLıK· 
LARıN NITELICI VE SONUÇLARI 
HAKKINDA, NAZıM HIDIET KURU· 
LU UYELERINDEN KEMAL OZER 'IN 
YAPTıCı AÇıKLAMALARı SUNUYO· 
RUZ: 

• ''Tiirkiye Yazarlar Sendikası'nın oluş
turdulu Nazım Hikmet Kurulu hakkın
da bilgi uerir misiniz" 

• "Nazım Hikmet Kurulu, Türkiye Ya
zarlar Sendikası'nın girişimiyle oluştu. 
Geçtiğimiz ekim ayı içinde, TYS Yöne
tim Kurulu'nun aldığı bir karar gereğin
ce, 'Nazım Hikmet'in doğum ve ölüm 
yıldönümlerinde anılması ve büyük oza
nımızın değerine layık bir Nazım Hik
met ödülü konulması' öngörüldü. Bu iş
leri düzenlemek, gereken yönetmelikleri 
yapmak üzere, konuyla yakJndan ilgili 
görü:en kişiler bir toplantıya çağrılıp bir 
kurul oluşturmaları ve görev almaları is
tendi. 3 Kasım 1976 günü ilk kez bir ara
ya gelen çağrılı kişiler kendi aralarında 
11 kişilik bir kurul saptadılar. Nazım 
Hikmet Kurulu adını alan ve TYS Yöne
�im Kurulu'na bağlı olarak çalışmaya 
başlayan bu kurulda, A.Kadir (Başkan), 
Kemal Sülker (sekreter), Kemal Özer 
{sayman}, Can Yücel, Murat Belge, Ai-
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• 

NAZıM HIKMET, 
75 YAŞıNDA 

tan Yalçın, Vedat Günyol, Ataol Beh
r.ımoğlu, Orhan Apaydın, Asım Bezird 
ve Genco Erkal bulunuyor. Seçildiği 
günden bu yana, düzenli toplantılarla ça
lışmalarını sürdürüyor bu kuruL." 

• "Nazım Hikmet Kurulu 'nun �leyişi. 
nitelili, amaçları nedir?" 

• "Nazım Hikmet Kurulu'nun işleyişi 
bir yönetmelikte belirlendi. Bu yönet
meliğe göre, TYS Yönetim Kurulu'na 
bağlı bir alt·kurul niteliğindedir. Yaptığı 

çalışmalar, TYS Yönetim Kurulu'nca. 
yürürlüğe konmaktadır. Amaçlarına ge
lince, bunları iki öbekte toplamak olası. 
Biri, kısa sürede gerçekleştirilecek olan
lar, doğum ve ölüm yıldönümlerinde 
kutlama ve anma gibi, ödül düzenleme 
gibi. Öteki, gerçekleştirilmesi vakit ala
cak. daha köklü girişimler. Bir Nazım 
Hikmet Müzesi, bir Nazım Hikmet Ensti
tüsü oluşturmak gibi, maddi ve manevi 
tüm varlığına sahip çıkmak için uluslar
arası işbirliğini gerçekleştirme gibi." 

./ 
• "Geçen &iire içinde bu amaçlar dol
rultlaunda neler yapıldı'" 

• "Nazım Hikmet Kurulu, oluşturuldu
ğundan bu yana özellikle iki konuyu 
gündemine aldı. çalışmasını bir yönet
meliğe bağladıktan sonra, Nazım Hik
met'in .75. doğum yıldönümünü kutlama 
ve Nazım Hikmet Odülü'nü düzenleme 
işini üstlendi. Her iki alanda da önemli 
ilerlemeler olduğu söylenebilir. Bilindiği 
gibi, Nazım Hikmet'in 75. doğum yıldö
nümü bütün dünyada törenlerle kutlandı. 
Bütün ülkelerde bu iş için uzun süredir 
h",zırlıklar yapılıyor. Ülkemizde bu kut
lamanın anlamı ve önemi daha değişik. 
işte her şeyden önce, kutlamanın bu an· 
lama ve öneme yakışan bir biçimde ya
pılmasını sağlamaya çalıştık. Bunun için 
de kutlamanı" kapsamını geniş tuttuk. 
Doğum yıldönümü, bir geceyle kutlan
dıkun sonra, bir hafta boyunca Nazım 
Hikmet'in sanatına, kişiliğine ilişkin çe
şidi düzenlemeler yapıldı. Gerek anma 
gecesinde, gerek hafta boyunca, Nazım 
Hikmet Kurulu'nun çalışmalarına de
mokratik kuruluşlar ve ilerici sanatçılar 
görev alarak katkıda bulundular. 

• "Kutlama gecelin;n ve düzenlenecek 
haftanın hapıarnı ve ayrıntılarına delinir 
misiniz'" 

• "Hafta 20 Ocak Perşembe günü basın 
toplantısıyle açılacak. 21 Ocak Cuma 
gecesi Istanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda 
Nazım Hikmet, 75. doğum günü için 

anıldı. Ses, söz ve görüntü üzerine kurulu 
anma gecesi, Nazım Hikmet'in sanatçı 
gelişimini yurdumuzun ve dünyanın ta
rihsel olaylarının akışı içinde ele alan bir 
düzenlemeye dayanıyor. Büyük ozanın 
sanatçı kimliğinin belirlendiği Istanbul 
daki işgal günleriyle başlıyor. Tarihsel a
kış ve yapıtları arasında koşulluk kuru
larak çeşitli evrelerden_geçip-günümüze 
bağlanıyor. Bu düzenlemede, metin ola
rak doğrudan Nazım Hikmet'in yapıtları 
ve şiirleri temel alınıyor. Ses sanatçıları 
ve korolar bunları seslendiriyor, sahne 
sanatçıları da sözlendiriyor. Bu arada, 
slayt perdesine düşürülen görüntüler ve 
fon müziği de yardımcı öğe olarak gös
teriyi bütünlÜYor. 

Kutlama gecesinin dışında, Şehir Ti
yatroları "Tiyatro ve Nazım Hikmet::, 
Sinematek Derneği "Sinema ve Nazım 
Hikmet", Sanatçılar Birliği "Müzik ve 
Nazım Hikmet", Istanbul Barosu ise 
"Hukuk Açısından Hazım Hikmet" ko
nusunda toplantılu, açık oturumlar dii
�enliyorlar. Ayrıca Nazım Hikmet'in ya
pıtları ve eşyalarıyla ilgili anı sayılabile
cek görüntülerin yer aldığı sergiler dü
zenleniyor." , 

• "J.tonbul dlfında diiunlemc yapdlI
cak mı?" 

• "Ankara'da da Isunbul'dıki düzenle
meyi uygulayan bir anrN. aeceıi yaptıı
yo,. 21 Ocak Cuma ıecesi çığcı., Soh· 
ne'de, bu kuruluşun katkısıyle düzenle. 
necek toplantı, yine ses, söz ve lörüntü
ye dayanacak. Sözlendirmede Çaidaş 
Sahne sanatçıları görev alıyor. Slaytlar, 
Istanbul'daki olanakların aktarılmasıyle 
iki gösteri arasında koşutluk sallıyor . 
Ayrıca ıstanbul'da düzenlenecek sergi
nin bir benzerini Çağdaş Sahne salonun
da açacağız." 

• "Kur;ıl'un Nazım Hikmet Odülü ko
nusundaki' çalış11UJlan sonuçlandı mı'" 

• "Evet. Anma gecesinde bu ödülün 
kapsamı, niteliği kamuoyuna açıklanıı
cak. Nazım Hikmet'in kişiliği ve sanat 
değerine uygun bir uygulama için her 
türlü önlemi alan ve kaynaAı oluşturacak 
bir yönetmelik hazırlandı." 

• "Gerek anma, gerekse ödül için ne gi
bi k�ynaklar 8allanıyor'" 

• "TYS bütçesi içinde bir fon oluştu
ruldu. Nazım Hikmet Kurulu'nun çeşitli 
etkinlikleri için gereken harcamalar bu 
fondan karşılanacak. Nazım Hikmet'in 
gerek yapıtlarından, gerek adına yapılan 
düzenlemelerden sağlanan gelirler burda 
toplanıyor." 

Av, Necati Erdem 
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TOPLUMeULUK, SANA TıN EN DÜZEYLI 
ÜRÜNLERININ DÜNYA GÖRÜŞÜ OLMALı 

YÜRÜYÜŞ'ÜN, SANAT VE EDEBIYAT ALANINDA SÜRDÜRDüGü SO· 
RUŞTURMANIN BIR BÖLüMü OLAN DOGAN HIZLAN'IN GÖRüŞLE. 
Ri, EliMIzE YENI ULAŞTı. SAYIN HIZLAN'IN GÖRüŞLERINi DERGI· 
MlzlN BU SAYıSıNDA OKUYUCULARIMIZA SUNUYORUZ. 

• 1975 ve özellikle 1 976'da önem ka
zanan, yazım yaşamımızın bir parçası 
haline gelen, günlük gazetelerin sanat 
gyf.lları üstüne işlev açısından neler 
söyleyebilirsiniz? Yükümlülükleri neler
dir sizce? 

• Gazetelerin sanat-edebiyat sayfalan, 
sanat sonın1annın daha büyük bir ço
lunluRa iletilmesini sae:ııyorlar. Yalnız
ca edebiyat dergilerinin yapraklannda 
az kişiye seslenen yazılan, deeerlendir
meleri gene gazete okuruna götürüyorlar. 
Sayfalano genel işlevi dışında kitap ya
yınlan açısmdan da ayn bir önemi var. 
Edebiyat dalında olJun,biHm dalında ol· 
lUI1 yayuılanan bunca kitap arasında 
o1r;uıun seçme olanaklan çok az. Onun 
adına güvenebileceRi birinin izleyip de
Rerleodinneli. nesnel bir tavırla kitabın 
niteliRini ortaya koyması gerekir. ışte 
sanat sayfalan bu işin alanına yardımcı 

olmakla büyük işlev taşıyorlar. 
Bu tür sayfalann yükümlülükleri var 

biç kuşkusuz. Yalnızca edebiyat ortamı
nı tek yanlı yansıtmamak. Okuru belli 
bir edebiyat anlayışına ba�latmamak. 
çeşitlilik arasında onlara seçme hakkı 
tanımak. Ama bugün sayfalarda ve der
gilerde çıkan inceleme, eleştirme, şiir 
ve hikayeler bİr tek dünya görüşünün ek
seni çevresinde oluşturulmak isteniyor. 
ToplumculuRun ana görüş olması kaçı
nılmaz ama aynntıda bir takım delişik· 
Iikler de olması gerekiyor. Yoksa tekdü· 
ze bir edebiyat yaratılır ki okur bir süre 
sonra birbirine benzer örnekleri oku
maktan bıkar. Bizce en önemli işlevi bu
dur sayfalano. Dergiler de bu egilime 
uymalı. Aynca sanatın yalnızca politika
nın buyrueuna verilmesine de karşıyım, 
sanatın politikanın güncellieini, dar an· 
lamda yorumunu aşan bir yeri var. Bu 
durumu korunmalı sanatın. Böylesine 

"üLKüCü" EDEBIYAT HANGl nÜZEYDE? 

Aydın Ortaklar Oğretmen Liu,j'ndeki fOf;'t baleıUır, gazetelere yaldlr" 
ken, iiledeki komando harekahna ve öğrencilerin fClfiltkştiriime,iM ilişkin il· 
ginç Örnekler de ortoya çıkıyor. 

YOROYOŞ'iin eline, Ortaklar 0lntmen LiM"'nt!e okuyan bir kız. öı· 
rencinin bir ba,luı arkadafına yazdı'ı bir mektup geçti geçenlerde. Mektubu 
yazan hanım. arkada,'M bir de şiir göndenn;ş. ''Neden Saçlan·n Beyazkınmı, 
Arkadaş'" adlı ,arkının ,özlerini "Bozkurtçu" açıdan değiştirilerek, Eceuit'e 
karşı yeniden kaleme alınmı,. Şiirin alhnda da çeşitli açıklamakır ve bir ulu· 
yan kurt re,mi ytr alıyor. 

"Olkücü" edebiyahn bugünltü düzeyi aç"ında" ilıinç bir örnek te,kil 
eden ,iiri okurlorımua ,unuyoruz: 

NEDEN SAÇLARıN BEYAZLANMIŞ KARAOeLAN 

Neden &açlann beyazlanmış Karaoılan 
SOnD da benim gibi çektiren mi var 
Görüyorum ki hergün So.yaU,t ülkelerde.in 
Milletine kÜltiiriip gezdiren mi oor 

Bir zamanlar .en de iktidara ıddin 

bir anlayışı da eleştirmenler yerleştirme
lidirler, sanawdebiyat ürünlerinin top
lumcu çizgide ama baenazca bir tavır 
takınmadan okura iletilmesi işinde ça
lışmalıdırlar. Yazanla okuyan arasında
ki saebklı baeı onlar kurmak zorunlul u
Rundadırlar. 

* Bu gelişmeyi -sanat sayfalarının 
önem kazanması· nasıl değerlendiriyor
sunuz? 

* Sanatın gereksiniminin hiç bir dö· 
nemde yok sayılamamısından ötürü. Bir 
de herşeyin politize edildili bir ortamda 
sanat kişilere soluk aldınyor. Başka bir 
açıdan söyleneceklerin, yapılacaklann, 
kavgalann. dirençlerin sanattald yansı
mısını da ilgiyle bekliyor bugünün insa· 
nı. Bir de sanat özellikle edebiyat bugün 
gündelik yaşamın içine girdi. kitap oku· 
mak yavaş yavaş bir alışkanlık ve ihti· 
yaç nitelili kazandı. İşte sonucunda da 
günlük gazeteler. sayfaıannda yer verme 
gereeini duydular. 

• Bir günlük gazetenin sanatoedebiyat 
bölümünde çalışmanız, sanat olaylarını 
yapıtları günügününe izlemenizi ve çeşit
li biçimlerde değerlendirmenizi gerekti
riyor. ülkemizde yaşanan toplumsal 
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olaylarla bir hesaplaşmaya gidildiğinde, 
sanatın durumu ve işlevini ne ölçüde ye
rine getirdiği konusunda neler söylene
bilir sizce? 

* Sanat bugün işlevini yerine getiriyor, 
biraz fazla politikanın içine gömülerek. 
Sanat yalnızca bir mahkeme tutanalı gi
bi güncelin saptamasıyle yetinirse, isli 
görevi yozlaşır. Sanatın kurallannı ka
lem ardı ederek yalnızca toplumsal olay· 
lann aynası olmasından yana deeilim. 
Güncel gerçek sanatın bir malzemesi 
ama hepsi delil. Aynca olaylar içiçe öy
lesine yolun ve hızlı yaşanıyor ki, daha 
hiç bir sanatçının bu konuda söyleyebi. 
lecek nitelikte olduRunu sanmıyorum. 
Olaylar durulmadan, altında yatan ne
denlerin irdelenmesi yapılmadan ham 
malzemeyi toplumculuk adına işleme
den sunmak okuru ürkütüyor. Toplum
cu luk, sanatın en dÜZeYli ürünlerinin 
dünya görüşü olmalı ama ham malıemesi 
degil. 

Bir de çeşiUilikten yana oldulumu 
belirteyim. Kimi yaza.rlan toplumsal 
olaylann dışında olmakla suçluyoNı, 
sanatı üzerine eRilmlyonız. 

Bizce Türk sanal ve edebiyatı işlevini 
dürüstçe ve onurlu bir anlayışla yerine 
getinnektedir. 
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O lana fatihlik .en ona zam uerdin 
Aylardır .oruyonrun bu .oruyu kendine 
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sayfalan, 
bir bir çoço
YalnızYalnız

yapraklannda yapraklannda 
deeerlendir

gazete okuruna götürüyorlar. gazete okuruna götürüyorlar. 
kitap yakitap ya

önemi var. var. 
dalında ol· · 

arasında arasında 
az. Onun 

izleyip dede
tavırla kitabın tavırla kitabın 

ortaya koyması gerekir. ortaya koyması gerekir. ışte ışte 
alanına yardımcı 

gilerde gilerde çıkan inceleme, eleştirme, şiir 
ve ve hikayeler bİr tek dünya görüşünün ek
seni seni çevresinde oluşturulmak isteniyor. 
ToplumculToplumculuRun ana görüş olması kaçı
nılmaz nılmaz ama aynntıda bir takım delişik· 
Iikler Iikler de olması gerekiyor. Yoksa tekdü· 
ze ze bir edebiyat yaratılır ki okur bir süre 
sonra sonra birbirine benzer örnekleri oku
maktan maktan bıkar. Bizce en önemli işlevi bu
dur dur sayfalano. Dergiler de bu egilime 
uymalı. uymalı. Aynca sanatın yalnızca politika
nın nın buyrueuna verilmesine de karşıyım, 
sanatın sanatın politikanın güncellieini, dar an· 
lamda lamda yorumunu aşan bir yeri var. Bu Bu 
durumu durumu korunmalı korunmalı sanatın. Böylesine Böylesine 

EDEBIYAT HANGl nÜZEYDE? 

Oğretmen Liu,j'ndeki fOf;'t baleıUır, gazetelere yaldlr" 
harekahna harekahna ve ve öğrencilerin öğrencilerin fClfClfiltkşfiltkştiriime,iM tiriime,iM ilişkin ilişkin il· il· 
çıkıyor. 

Ortaklar 0lntmen LiM"'nt!e okuyan bir kız. öı· 
arkadafına yazdı'ı bir mektup geçti geçenlerde. Mektubu 

de şiir şiir şi göndenn;ş. ''Neden Saçlan·n Beyazkınmı, 
,özlerini "Bozkurtçu" açıdan değiştirilerek, Eceuit'e 

alınmı,. Şiirin alhnda da çeşitli açıklamakır ve bir ulu· 

bugünltü düzeyi aç"ında" ilıinç bir örnek te,kil 
,unuyoruz: ,unuyoruz: 

BEYAZLANMIŞ KARAOeLAN 

Karaoılan 
mi var 
,t ülkelerde.in 

mi oor 

ıddin 

açıdan söyleneceklerin, yapılacaklann, yapılacaklann, 
kavgalann. dirençlerin sanattald yansısanattald yansı
mısını da ilgiyle bekliyor bugünün insa· insa· 
nı. Bir de sanat özellikle edebiyat bugün bugün 
gündelik yaşamın içine girdi. kitap oku· 
mak yavaş yavaş bir alışkanlık ve ihti· ihti· 
yaç nitelili kazandı. İşte sonucunda da da 
günlük gazeteler. sayfaıannda sayfaıannda sayf yer verme verme 
gereeini eeini gereeini ger duydular. 

• Bir günlük gazetenin sanatoedebiyat sanatoedebiyat 
bölümünde çalışmanız, sanat olaylarını olaylarını 
yapıtları günügününe izlemenizi ve çeşitçeşit
li li biçimlerde değerlendirmenizi gerektigerekti
riyor. riyor. ülkemizde ülkemizde yaşanan yaşanan toplumsal toplumsal 
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lecek lecek nitelikte olduRunu sanmıyorum. 
Olaylar durulmadan, 
denlerin denlerin irdelenmesi 
malzemeyi malzemeyi toplumculuk 
den den sunmak okuru ürkütüyor. Toplum
cu cu luk, sanatın en dÜZeYli ürünlerinin 
dünya dünya görüşü olmalı ama ham malıemesi 
degil. degil. 

Bir Bir de çeşiUilikten 
belirteyim. belirteyim. Kimi yaza.rlan 
olaylann dışında olmakla 
sanatı üzerine eRilmlyonız. 

Bizce Türk sanal ve 
dürüstçe ve onurlu bir 
getinnektedir. 
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ıŞÇı KOLTOR DERNEGI: 

SEVGI SOYSAL'IN ANISINA 

IşçI KULTUR DERNEOI, "A Y7 BOYAMAK" 

Işçi Külnr Demeği, kurucusu ve yö
netim kurulu iiyesi Sevgi Soys.ıl için 19 
ac.k 1971'de "nk .... ç;ıjdaı S.hne'de 
bir toplantı düzenledi. Gazetec; Varlık 
özmenek, yauf Ömer Polat, tiyatrocu 
Rutkay Aziz, tiyatrocu Yılmaz Onay, 
yazar Dursun Akçam ve gazeteci Musta
fa Ekmekçi $evgi Soysal'la ilgili anııarını 
ve değerlendirmelerini anlattılar. Işçi 
Kültür Derneği korosu onun sevdiği tür
küleri söyledi; Ankara Sanat Tiyatrosu 
"Hanife", Işçi Kültür Derneği tiyatro 
bölümü "Ay'ı Boyamak" adlı öykülerini 
oyunlaştırarak sundular. 

Sevgi Soysal, 1974 Orhan Kemal ro-
- man ödülünü alırken yaptığı ve toplantı

nın başlangıcında salonu dolduran yüz
lerce seyirciye banna" dinletilen konuş
masında şöyle diyordu: 

"Ben bir burjuva çocuğuyum. Anka
ra'da büyüdüm.( ... ) Bizim evimizde ala
turka çaldığı uman radyo kapatılırdı. 
Bizim evimizde roman diye, ya yabancı 
dilde kitaplar ya da Fransızca tercümeler 
olurdu ( ... ) Emekçi falan gibi sözler de 
tabii o zaman söylenmiyordu zaten. Yal
nız, büyüdüğümüz Yenişehir'deki nan· 
kör hizmetçileri bilirdik. Nedense hep 
kocaya kaçan evlatlıkları bilirdik. Ne
dense hep kocaya kaçarlardı. Ben de an· 
lamazdım, gerçekten anlamazdım. çün· 
kü, geliyorlardı işte şehire; kalorifer gö· 
rüyorlardı, ondan sonra, onlara iyi elbi
seler veriyorduk, hatta okuma yazma 
öğretiyorduk. Gene kaçıyorlardı koca
ya. Gerçekten böyle büyüdük biz.( ... ) 
Edebiyatla ilgitenmeye başladığım sıra· 
larda, Sartre filan gibi büyük isimleri 
duyduk. Egsistansiyalizmi duyduk. Ben 
siyah gömlek giymeye başladım. Çünkü 
duydum ki, Egsfsunsiyalistler siyah 
gömlek giyiyorlarmış. ( ... ) Çok ileri ol
duğumuza inanıyorduk. Çok çok felse-

feye merak salmıştık. Heidegger'den 
bahsediyorduk; Hegel blan diyorduk 
ama, bilmiyorduk tabii. ( ... ) Gerçekçili
ğin demode birşey olduğunu düşünüyor-

. duk. Bilinçaltı, Freud falan, bunlar daha 
önemli şeylerdi. Biz bunlarla epey vakit 
geçirdik, epey yorulduk. 

rağmen, öğrendik, öğrenmek zorunda 
\Qldık." 

Işçi Kültür Derneji Yönetim Kurulu 
üyesi ılhan Akalin, toplantıyı açış ko
nuşmasında şunları şöyledi: "Ben Işçi 
Kültür Derneği içinde tanıdım Sevgi 
Soysal'ı. Derneği birlikte kurduk, yöne-

ANKARA SANAT TIYATROSU, "HANIFE" 

(� .. ) Ben Orhan Kemal'den, neyi bil
mediğimi, neyi öğrenmem gerektiğini 
çok iyi anladım. Ve hiç bir zaman Or
han Kemal gibi yazamayacağımı da anla
dım, olduğum gibi kalırsam. Ve yıuma
yacağımızı ve anlayamayacağımızı ve 
hep kendi kendimizi aldatacağımızı an
ladım. 

Zaten zamanlar değişti, Türkiye 
uyandı. Yalnız Orhan Kemal'lerin ya da 
birkaı namuslu aydının farkeniği şeyler 
olmaktan çıktı doğrular. Biz de, bütün 
kalın kafalılığımıza ve şımarıklığımıza 

timinde birlikte çalıştık. O edebiyat bö
lümü toplantılarına başkanlık ediyor, 
araştırıyof, genç işçilere edebiyatı, sana
tı anlatıyor, onların düşüncelerini alıyor, 
tartışıyordu. Onların amatör çalışmaları 
Ustüne tartışıyor, Derneğin edebiyat ça
lışmalarının güncel ve ileriye dönük tasa
rılarını çiziyordu. Derneğimiz de bu 
yüzden yaşıyor. Onun tasarıları bize her 
zaman yardımcı oluyor. Her zaman 'Sev
gi arkadaş bu konuda böyle demişti' di
yoruz. Bu yüzden anma demeye dilim 
varmıyor. Hayatımızın her anında yaşı-

yor. Romanlarıyla, öyküleriyle, çevirile
riyle." 

Çalışma arkad;ışı Varlık Özmenek ise 
onu şöyle anlattı: 

"Nesnel zorunluluklar aydınları bir 
yol kavşaAına getirmiştir: Ya egemen Si
nıf burjuvazinin hizmetkarlığına girmek, 
ya küskünler ordusuna katılmak, birey· 
sel tepki ve hırçınlıkları çeşitli biçim ve 
etkinliklerle sürdürmek, ya da işçi sınıfı
nın p�litik hareketinin içinde yer almak. 
( ... ) Sınıf kökenleri nedeniyle ve yoğun 
bir burjuva ideolojik bombardırmın al
tında aydınların önemlice bir bölümü, 
toplumun demokratikleşmesinde, em
peryalist,kapitalist sömürü çarkını kır
mada, bağımsızlık, sosyalizm mücadele-. 
si yolunda işçi sınıfının öncü ve belirle
yici rolünü benimsernekte zorluk çeki· 
yorlar. ( ... ) Bu durumda, yaşamlarında 
pratik olarak açlAa çıkan bireyci bilin
cin kolay kolay silinmesi mümkün olma
yan izlerinin etkisiyle, zaman zaman 
devrimin odağına kendilerini ve grupsal 
etkinliklerini yerleştirebiliyortM_ ( .•. ) 
Bütün tahribatına kırşın 12 Muttan p
lip çılwılar ırasınm aydınlMımız cb. var_ 
Hele, Se.ıi ve Se.ıi'ler ıibl. 

Se.ıi'nin modden ....... ııdan oynlo" . 
nı bayınine yüıcı ye elldU blr ııJııU ıı.ıi· 
ne setiren nedir ...... ? Genç Y>J1a ölen 
bir \Qdın kiJi olu", mul OıeI1ildo yap
mmm son dilimini. soluklu ilir lrftIIen.. 
likle birbirinden pel ..... t iIı1iııIerIYlc 
süslemesi mi? Yokso, yili' bır oıı'l·fqist 
savaşÇı, işçi sınrfının politik hareketine 
inanacak olgunluğa gelen yürekli, ete. 
mokrat bir kişilile ulaşnwt mı? Belirli 
ölçülerde hepsinin payı 'iM. Ama en 
önemlisi üçüncüsüdür." 

Dernek b;ışkanı Ömer Potat ise Sevgi 
Soysal'ın sanatındaki gelişimi üç döne
me ayırdı. Iık dönemde, bireyeiliğin, 
varoluşçuluğun egemen olduğunu; ikin
ci dönemde, bu etkilerin ualtp, kadıo
erkek çatışmas&nın ön plana çıktığını; 
en önemli dönemin ise Yenişehir'de Bir 
öğle Vakti ile başlayan ve belli bir bi· 
linçlenmeni" ürünü olan son dönem ol
duğunu belirtti. 

,Rutkay Aziz ile Yılmaz Onay, Sevgi 
SoySal'la birlikte yaptıkları çalışınalUiiI 
ilişkin anılarını aktardılar. Bu arada Yıl
maz Onay, yıllarca önce, "Godot'yu 
Beklerken" oyunu "Sanatsevenler"de 
tartışılır ve göklere çıkarılırken, yalnız 
Sevgi Soysal'ın "Bu aşajılık bir bulvar 
oyunudur; boşuna palavra sıkınayın" 
diye karŞı çıluşını anlattı. 

Dursun Akçam şunları söyledi: "In
san eylemlerinin topla",ıdır, diye bir söz 
vardır. Rüşvet, hırsızlık, sömürü, cinayet 
de bir eylemdir. Bunlara karşı çıkmak, 
emekçi sınıfın politik mücadelesinde yer 
almak da bir eylemdir ve bu eylemlerin 
en soylusudur. Sevgi Soysal böyle insan
lardan biriydi." 

Mustafa Ekmekçi'nin Sevgi Soysal' 
dan aktardığı şu sözler ise onun değer
lendirilmesinde mutlaka önemli bir yer 
tutacak nitelikteydi: "Amatörlük değil, 
ustalıktır önemli olan. Toplumumuzun 
USUlara gereksinimi var; amatörlere, au
milere değiL," 

DERNEOI, "A Y7 BOYAMAK" BOYAMAK" BOYAM
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üyesi ılhan Akalin, toplantıyı açış ko
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Soysal'ı. Derneği birlikte kurduk, yöne-

ANKARA SANAT TIYATROSU, "HANIFE" 

(� .. ) Ben Orhan Kemal'den, neyi bil
mediğimi, neyi öğrenmem gerektiğini 
çok iyi anladım. Ve hiç bir zaman Or
han Kemal gibi yazamayacağımı da anla
dım, olduğum gibi kalırsam. Ve yıuma
yacağımızı ve anlayamayacağımızı ve 
hep kendi kendimizi aldatacağımızı an
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Zaten zamanlar değişti, Türkiye 
uyandı. Yalnız Orhan Kemal'lerin ya da 
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rılarını çiziyordu. Derneğimiz de bu 
yüzden yaşıyor. Onun tasarıları bize her 
zaman yardımcı oluyor. Her zaman 'Sev

yici 
yorlar. ( ... 
pratik olarak 
cin kolay 
yan izlerinin 
devrimin odağına 
etkinliklerini 
Bütün tahribatına 
lip çılwılar 
Hele, Se.ıi 

Se.ıi'nin 
nı bayınine 
ne setiren 
bir \Qdın 
mmm son 
likle birbirinden 
süslemesi 
savaşÇı, işçi 
inanacak 
mokrat bir 
ölçülerde 
önemlisi üçüncüsüdür.

Dernek 
Soysal'ın 
me ayırdı. 
varoluşçuluğun 
ci dönemde, 
erkek çatışmas&nın ön 
en önemli 
öğle Vakti 
linçlenmeni" 
duğunu belirtti. 

,Rutkay 
SoySal'la birlikte 
ilişkin anılarını aktardılar. 
maz Onay, 
Beklerken" 
tartışılır ve 
Sevgi Soysal'ın 
oyunudur; 
diye karŞı 

Dursun 
san eylemlerinin 
vardır. Rüşvet, hırsızlık, sömürü, cinayet 
de bir eylemdir. 
emekçi sınıfın 
almak da bir 
en soylusudur. 
lardan biriydi." 

Mustafa 
dan aktard
lendirilmesinde 
tutacak nitelikteydi: "Amatörlük 




