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Akşi1m, Sabah ... Vatan, Bayrak, Tünaydın, Güneş, Türkiyt: Gazete Sahip
leri Sendik�ı ve anh şanlt Türkiye Gazeteciler Sendikası ve de Ülkücü Gazete
cilcr Cemiyeti bir araya geldiler. Parlamentoda temsil edilen partilerden çare 
istediler. GÖ7 yaşartıcı bir birlik .. Anayasa Mahkemesi, gerinin gerisi bir karar 
aldı. Tüm basın sustu. Parlamentoda temsil edilen partilerin temsilcileri de sus
tu. Göz yaşartıcı bir suskunluk. Ecevit, kendisini eleştirenleri attırmaya baş
ladı. Basın, "basını eleştiren senatör ihraç ediliyor" diye sevindi. Göz yaşarıı
cı bir sevinç. Anayasa Mahkemesi'ni" Resmi Gazete'de yayınlanan son kararı 
ile vergi kaçakçılığı Cumhuriyet ilkeleri arasına alındı. Anayasa Mahkemesi 
gerinin gerisi bir karar aldı. 

12 Mart döneminde Anayasa'nın çeşitli hükümleri değiştirildi. 12 Mart 
dönc?linde Anayasa'da yapılan değişikliklerle özgürlüklerin yanında Anayasa 
Mahkemesi'nin yetkileri de kısıldı. 1961 Anayasası'na xörc-Anayasa Mahke
mesi Anayasa'da yapılan değişiklikleri de inceleyip bu değişiklikleri iptal ede
biliyordu. 12 Mart döneminde 1961 Anayasası'nın bu hükmü de daraltıldı. A
nayasa Mahkemesi "Anayasa değişikliklerinin de Anayasa'da gösterilen şekil 
şartlarına uygunluğunu denetler" hükmü getirildi. Buna göre artık Anayasa 
Mahkemesi'ne bir Anayasa değişikliğinin Anayasa'nın özüne aykırı olarak ip
tali için dava açılamayacaktı. Dava, ancak her hangi bir Anayasa değişikliği 
yapılırken usül yönünden, şekil yönünden bir hata yapılması halinde açılabile
cekti. 12 Mart döneminde yapılan kısıtlamalarla, Anayasa Mahkemesi'nin, 
Anayasa değişikliklerinin öz bakımdan Anayasa'ya aykırı olup olmadığını in· 
celeme yetkisi elinden alındı. 

Anayasa Mahkemesi bu yetkisizliğe alıştı. Senatör Özer Derbil ve arka· 
daşları, 12 Mart döneminde Anayasa'ya sokulan Devlet Güvenlik Mahkemele· 
rinin kuruluşu ile ilgili maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek da
va açtı. Anayasa Mahkemesi, yine 12 Mart döneminde yapılmış Anayasa Mah
kemesi'nin yetkileriyle ilgili Anayasa değişikliğini gösterdi. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kuruluşunu Anayasa'ya sokan Anayasa değişikliğini incelemeye 
yetkili olmadığını ileri sürdü. Dcrbil ve arkadaşlarının açtığı davayı reddetti. 
Anayasa Mahkemesi, bir anayasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğu 
iddiasıyla açılan davalara bakamayacağını karara vardı. 

12 Mart döneminde 1961 Anayasası'nın bir çok maddesi değiştirildi. 
Bunlardan bir tanesi, yalnızca bir tanesi, kamulaştırmayla ilgili değişiklik "i
lerici" nitelik taşıyordu. Bu değişikliğe göre kamulaştırmalarda yapılacak 
ödemeye, arazi ve emlakin vergi beyannamesinde gösterilen değeri esas alına
caktı. Böylece arazi ve emlak sahipleri, kamulaştırma halinde mülklerinin "ger
çek" değerini alabilmek için vergi beyannamelerinde "gerçek" değeri bildir
mek zorunda kalacaklardı. Ayrıca bu mülklerin kamul�ştırılması halinde Hazi· 
ne'den "gerçek" değer üzerine ödeme yapılacaktı. 12 Mart döneminin Anaya
sa'nın 38 inci maddesinde yapmış olduğu bu değişiklik toprak reformu ile 
belediyelerin kent toprağı kamulaştırma girişimlerini kolaylaştırmayı amaçlı-

HAFTAlıK. SiYASi HABER VE YORUM DERGiSi 

Sııhlblı 

Nlhııt SARGIN 

G.n.1 Y"yın Yon.tm.nb 

Osmiln SAKALSIZ 

YUi 1,I.rl MOdOrOı 

Miltin CULHAOOLU 

T.knlk Sııkrııt.rı 

BOI.nt ARTAMLI 

YÖNETIM: 

Konur Sok. 15/8 KııılilY 

ANKARA T.i: 174581 

ISTANBUL BuRASU: 

Plyıır10tl Cad. 21/1 CemberIitlis 

ISTANBUL Tel: 263567 

ABONE KOSULLARlı 

Yıllıkı 200 TL 

6 Aylık: 100 TL 

POSTA CEKI;YOROyas O.rglsl 100234 

ILAN KOSULLARI: 

Ark� Kapak IRenkIl) :15 000TL 

Arklı Kapak ISIYilh e.yaz} : 12 000 TL 

Iç sııyfill"rda SOtun s"ntlm! 40 TL 

Yayın Ilanl�rı '" 50 Indirimlidi" 

BASKı: Dillly N • ....,' W.b·Ohet T.slıl.rl 

KAPAK; CAOOAS GRAf""IK 

yordu. Şimdi Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın bu hükmünü iptal etti. Bu 
hükmü şekil eksikliği gerekçesiyle iptal etmedi. Bu hükmü, Cumhuriyet ilke
lerine aykırı bulduğu için iptal etti. Anayasa Mahkemesi, arazi ve emlakin, 
mülk sahiplerinin serbest iradeleriyle bildirdikleri ve vergi beyannamelerinde 
gösterdikleri değer üzerinden kamulaşurılmasını kutsal mülkiyet hakkına bir 
saldırı Ç)larak değerlendirdi. Böylece Cumhuriyet ilkelerinin zedelendiğini ka
rara bağladı. 

Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma ile ilgili Anayasa hükmünü iptal e
derken daha önce vermiş olduğu kararları da çiğnedi. Önce iptal istemlerinin 
şekil ile sınırlı olması gerektiği konusundaki eski kararından caydı. Sonra a
lışkanlık haline getirdiği bir başka uygulamasını da terketti. Anayasa Mahke
mesi, bir Anayasa hükmü değil, bir yasa olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri ya
sasını iptal ederken, iptal işleminin yürürlüğe girmesi için bir süre tanıdı. Ana
yasa Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemesini de bırakın, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi mütevelli heyetinin yetkileriyle ilgili olarak bir yasadaki bir mad
deyi iptal ederken de süre tanıdı. Danıştay'dan gelen bir iptal davasını incele
dikten sonra ODTÜ mütevelli heyetinin yetkileriyle ilgili bir yasa maddesini 
iptal etti. Ancak iptal ,işleminin belli bir süre sonra yürürlüğe gireceğini kara
ra bağladı. Böylece iptalden doğan boşluğu doldurabilmesi için y�ma orp· 
nma zaman ayırdı. Ancak aynı Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma ile ilgili, 
yasa maddesi de değil, Anayasa maddesini iptal ederken bir süre ayırma gere
ğini duymadı. 

Acaba neden? Şöyle bir olay düşündürücü değil mi? Ankara Belediye'si
nin kentin batı yakasmda dört yüz bin kişiyi barındıracak bir yeni yerleşme 
projesi var. Akkondu projesi adıyla biliniyor. Planı, hazırlandı. MC hükümeti'
nin Imar ve ıskan Bakanlığı, yirmi ay kadar hazırlanan planı onaYıOlmadı. Be· 
lediye, kamulaştırma için tapuya "şerh" düştü. MC, planı onaylamadı. 1976 
yılımn son aylarında Anayasa Mahkemesi'nin 38 inci maddeyle ilgili iptal ka· 
rarı basına yansıdı. Ancak kararın ayrıntıları ve gerekçesi açıklanmadı. 1976 
yılının son günlerinde MC Hükümeti'nin Imar ve ıskan Bakanlığı batı yakası 
yerleşme projesini onayladı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Resmi Gazete'de 
yayınlanınca, bu karar ile MC Hükümeti'nin gecikmiş onaylama kararı arasın
da bir bağ ortaya çıktı. Eğer Anayasa Mahkemesi, iptal işleminin yürürlüğe 
girmesi için bir süre tanımış olsa, kamulaştırmalar şimdiye kadar vergi dairele
rine bildirilmiş "gerçek" değerler üzerinden yapılabilecekti. Şimdi bu olanak 
kalktı. Artık eğer Ankara Belediyesi, para bulup kamulaştırma yapabilirse, 
yüz milyonlarca lira daha fazla ödeme yapma zorunda kalacak. Urfa bölgesin. 
deki toprak kamulaştırmalarıyla ilgili durum da aynı. Artık Hazine, Urfa böl
gesinin, kamulaştırmalara karşı dava açmış toprak ağalarına yüz milyonlarca 
lira fazla ödeme yapacak. Anayasa Mahkem"!si'nin süre tanıma alışkanlIğın
dan vazgeçmesi, böyle bir sonucu doğuruyor. Olayların akışı, MC Hükümeti'· 
nin Imar ve ıskan Bakanlığı'nın bir kulağının Anayasa Mahkemesi'nin kara· 
rında olduğunu gösteriyor. , 

Buraya kadarı böyle. Bundan sonrası daha da "ilginç". Gerçekten çok 
ilginç. Bundan sonrasını T.C. Resmi Gazetesi'nin 20 Ocak 1977 tarihli 15825 
sayılı "mükerrer" baskısından izlemek gerek. Anayasa Mahkemesi'nin kararı 
ve gerekçesi bu "mükerrer" baskıda açıklandı. Mükerrer baskı, ek ve ikinci 
baskı anlamına geliyor. Resmi Gazete, bu karar için "mükerrer" baskı yapı
yor. Kararın niteliğine pek uygun. 

1961 Anayasa'sında 38 inci maddeye göre yapılacak kamulaştırmalarda 
"gerçek karşılık" ilkesi uyarınca ödeme yapılacağı yazılı. 12 Mart dönemi de-
ğişikliği "vergi değeri" ilkesini getirdi. Vergi değeri, ödenen vergiyi değil, ver· 
gi beyannamesinde mUlk için gösterilen, mülk sahibinin serbest iradesiyle gös
terdiği değer anlamına geliyor. Iptal kararmın açıklanan gerekçesinden Ana
yasa Mahkemesi'nin bu değişikliAin amacının ne olduğunu çok iyi bildili an
laşılıyor. Şöyle: "Görülüyor ki 'gerçek karşılık' deyimi, değişiklikte yerini 
'vergi değeri'ne terk etmiştir. Anayasa koyucusu bu delişikiili, gerçek karşı
lık deyimini daha da belirgin bir hale sokmak ereğiyle yapmış değildir. Temel 
ilkeleri bütünüyle birbirinden farklı bu iki kavramdan, niçin 'vergi değeri'nin 
yeğ tutulduğu, gerekçelerin ve görüşme tutanaklarının incelenmesinden açık
ça anlaşılmaktadır. Güdülen erek, taşınmaz mal sahiplerini vergi bakımından 
gerçek beyana zorlamaktır." (T.C. Resmi Gazete, sayfa 5) Bu kadar açık. De
ğişiklik, arazi ve emlak tUrunden muık sahiplerinin zaten çok dUşUk olan vergi· 
lerini kaçırmalarını önlemek için konuldu. Anayasa Mahkemesi, bu hükmü ip
tal etti. Böylece vergi kaçakçılığını yasalaştırdı. Iptal işlemini, iptal edilen 
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yasa Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemesini de bırakın, 
Üniversitesi mütevelli heyetinin yetkileriyle ilgili olarak 
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ra bağladı. Böylece iptalden doğan boşluğu doldurabilmesi 
nma zaman ayırdı. Ancak aynı Anayasa Mahkemesi, 
yasa maddesi de değil, Anayasa maddesini iptal ederken 
ğini duymadı. 

Acaba neden? Şöyle bir olay düşündürücü değil 
nin kentin batı yakasmda dört yüz bin kişiyi barındıracak 
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lediye, kamulaştırma için tapuya "şerh" düştü. MC, 
yılımn son aylarında Anayasa Mahkemesi'nin 38 inci 
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yılının son günlerinde MC Hükümeti'nin Imar ve ıskan 
yerleşme projesini onayladı. Anayasa Mahkemesi'nin 
yayınlanınca, bu karar ile MC Hükümeti'nin gecikmiş 
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Buraya kadarı böyle. Bundan sonrası daha da 
ilginç. Bundan sonrasını T.C. Resmi Gazetesi'nin 20 
sayılı "mükerrer" baskısından izlemek gerek. Anayasa 
ve gerekçesi bu "mükerrer" baskıda açıklandı. Mükerrer 
baskı anlamına geliyor. Resmi Gazete, bu karar için 
yor. Kararın niteliğine pek uygun. 
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"gerçek karşılık" ilkesi uyarınca ödeme yapılacağı yazılı. 
ğişikliği "vergi değeri" ilkesini getirdi. Vergi değeri, 
gi beyannamesinde mUlk için gösterilen, mülk sahibinin 
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ğişiklik, arazi ve emlak tUrunden muık sahiplerinin zaten 



hükmü, Cumhuriyet ilkelerine aykırı bulduğu için yaptı. Böylece vergi k.llçak
çılığının Cumhuriyet ilkeleri arasında yer aldığı tezini getirmiş oldu. 

Gerekçe devam ediyor. Devam edince de, Anayasa Mahkemesi'nin anla
yışına göre, Cumhuriyet'in "mantığı" �rtaya çıkıyor. Şöyle: "Kamulaştırma
nın tek (ardıtiı işleyen bir zOrdılım müessesesi olduğu göz önünde tutulursa, ka
mulaştırma işlemine girişen kamu kurumu, taşınmaz malın gerçek değerini 
ödemek zorunluluğundadır. Bunun dışında bir anlayış, yani gerçek değeri ye
rine daha düşük bir değerin ödenmesi, o malın kısmen müsaderesi niteliğini 
taşır. Çünkü böyle bir durumda karşımıza şu tablo çıkmaktadır: Devlet kamu 
yardırı nedenini öne sürerek bireyin özel mülkiyetinde olan bir taşınmazı zorla 
elinden alacak, fakat kendisine bunun karşılığı olan para verilmeyecek, taşın
mazın bir bölüğü karşılıksız devletin veya kamu kuruluşunun mülkiyetine ge
çecek

'
tir." Anayasa Mahkemesi'nin çok yüce yargıçları",n mantıklı gerekçesı 

böyle. Bu gerekçeye ne demeli? Eğer Anayasa Mahkemesi'ni bu denli rahatsız 
eden böyle bir "haksızlık" Q.rtaya çıkacaksa bunun sorumlusu kim? Anayasa'
ya ve vergi yasasına göre mülk sahibinin vergi beyanını, her ne ise "gerçek de
ğere" göre yapması gerekmiyor mu? Eğer mülk sahibi, uten son derece düşük 
oranlarla alınan vergisini kaçırmak için mülkünü "gerçek değerinin" altında 
gösteriyorsa, böyle bir "haksızlığı", Anayasa ve diğer yasalara aykırı bir bi
çimde kendisi hazırlamış olmuyor mu? Yüce yargıçların yüce "mantığı" böy
le mi oluyor? 

Minareye kılıf hazırlamak çok zor. Gerekçe devam ediyor. Devam ettik
çe de Anayasa Mahkemesi'nin yüce yargıçları bilmedikleri ve kesinlikle yet
kisiz oldukları konulardı da lıyorlar. Şöyle: "Bugün uygulanmakta olan, taşın· 
mazın gerçek değeri üzerinden emlak vergisi alınması yöntemi her zaman için 
izlenmesi gereken anClYasal bir ilkeye dayanmamaktadır. Bu vergi taşınmazın 
yıllık geliri veya kirdı tutarı, ya da o taşınmazdan yararlanma biçimi gözonün
de tutularak çeşitli yöntemlerce devletçe belirtilebilir. Hatta emlak vergisi adı 
altında bir vergi alınmayardık kişinin mClIi gücünün saptanmasında ıaşınmazlar, 
başka usul ve ölçülerle değerlendirilerek başka adlar altında vergiye konu edi
lebilir". Hoppala. Gerçekten hoppala. Emlak vergisinin alınmayacağını göste· 
ren Anayasa hükmü ya da Cumhuriyet ilkesi var mı? Anayasa ilkeleri, "her za
man için izlenmesi gereken" ilkeler ve her zaman için izlenmesi gerekmeyen 
ilkeler diye ikiye mi ayrılıyor? Anayasa Mahkemesi, yasama organının vergici· 
lik danışmanı mı oluyor? 

Gerekçe devam ettikçe gerekçe olmaktan çıkıp metafiziğe dönüşüyor. 
Anayasa Mahkemesi arazi ve emlak kamulaştırmasıyla ilgili 38 inci madde ile 
özel işletmelerin devletleştirmesiyle ilgili Anayasa'nın 39 uncu maddesini kar
şılaştırıyor. Ve yine bir "haksızlık" buluyor. Şöyle: "Kamulaştırma halinde 
ödenecek tutar vergi değeri, değeri ile sınırlı bir bedel olacak,.buna karşılık 
devletleştirmede özel teşebbüslerin gerçek değeri ödenecektir. Kamu yararına. 
dayanan benzer iki işlemde böyle farklı yöntemlere yer verilmesi, demokratik 
hukuk devletinin temel taşlarından biri olan hukukun üstünlüğil ilkesini de ze
delernektedir." Kuşkusuz, Anayasa Mahkemesi, hukukun üstünlüğü ilke.sinin 
zedelenmesine müsaade edemez. 

Ancak önce şu hukukun üstünlüğü ilkesinin zedelenmesine yol açan 
"gerçek" değer üzerinde düşünmek gerekmez mi? Sık sık sözü ediliyor. Nedir, 
"gerçek değer?" Gerçek değere, rl1arksist iktisatm verdiği cevap var: Bir 
metayı yeniden üretmek için gerekli emek miktarı. Bilimsel olanı, bu. Bundan 
çıkan birinci sonuç şu: Arazi, yeniden üretilemez. 'lu yüzden gerçek değeri 
olamaz. Özel işletmelerdeki bina ve makinalar yeniden üretilebilir. Bu yüzden 
gerçek değeri olur. Fakat bu değerler de işçinin artık emeği ile biriktirilir. Bu 
YÜl.den kamulaştırma, özel ellerde toplanan işçinin artık emeğinin topluma 
dönüştürülmesi anlamına gelir. Bilimin bulguları böyle. Yalnız, Anayasa Mah· 
kemesi'nin bilimin bulgularına göre hareket etmesini istemek, bugünün somut 
koşullarında, bir ütopyadan farksız. 

Öyleyse Anayasa Mahkemesi nasıl hareket edecek? Kuşkusuz, burjuva 
iktisatına göre. Burjuva iktisatının da bir "gerçek değer" anlayışı var. Şöyle: 
Burjuva iktisadında, burjuva gerçeğinde, piyasa ekonomisinde, bir emlakın 
değeri getirdiği yıllık kiraya; bir özel işletmenin değeri getirdiği yıllık kara 
göre belirlenir. Böyle hesaplanır. Yıllık kira veya karı, piyasada cari ortalama 
foIiz haddi ile bölünerek bulunur. Bir örnek: Eğer bir emlak yılda on bin lira 
net kira getiriyorsa ve piyasa faiz oranı yüzde yirmi ise bu emlakin "gerçek" 
değeri elli bin lira olur. Piyasada, burjuva iktisatınm gerçeğinde bir özel işlet
me, bir emlak satılıyorsa, bu işlem yapılır. Işletmeler biribiriyle birleşirken, 

kapitalistler mülklerini birleştirirken, en "gerçekçi değerlemeyi" yaparlar. De
ğerlemeyi dt böyle yaparlar. Burjuva düzeninde kamu otoritesi de böyle yap
mak durumunda. Yıllık kira veya kara bakıp, bunun faiz oranı ile işleyip 
"gerçek değeri" bulma durumunda. Yıllık kira veya karı nereden mi bulaQk? 
Vergi beyannamelerinden. Çünkü vergi beyannamelerinde gösterdikleri kira 
veya karı, "serbest iradeleri" ile bildiriyorlar. Vergi kaçırmak için eksik göste
riyorlarsa, bu, onların sorumluluğu. Eksik göstermesinier. Eksik gösterirlerse 
de Anayasa Mahkemesi, bu eksikliği tamamlamayı görev bilmemeli. 

Anayasa Mahkemesi'nin vergi beyannamesinde gösterilen değer ile "ger. 
çek değer" arasında bulduğu haksızlık da bu kadar. Burada bir haksızlık yok: 
Burada, gerekçenin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, bilinçli bir bilgisiz
lik var. Bilgisizlik tehlikeli. Ancak bilinçli bilgisizlik daha da tehlikeli. Emlak 
Vergisi yasasına göre beyanname beş yılda bir veriliyor. Anayasa Mahkemesi 
beş yılda bir beyanname vermekte!1 doğan gelişmelerden de rahatsız oluyor. 
Beş yıl içinde fiyatlar genel düzeyi yükseliyor. Bunun sonucunda mülk "fıyat
ları "da yükseliyor. Anayasa Mahkemesi, bu durumun yaratacağı ve Cumhuri
yet ilkelerini zedeleyici "adaletsizliği" şöyle açıklıyor: "Bilinen ekonomik ne· 
denlerle taşınmaz mal fiyatları yükselir, bazan bir kaç yıl içinde bu yükselme, 
bildirimde gösterilen değerin iki veya üç kat yüksek bir düzeye varabilir. Bu 
takdirde de taşınmaz mal sahibinin lehine olan gerçek değer bir yana bırakıla
rak aleyhindeki vergi değeri, kamulaştırma bedeli olarak ödenmektedir. Ger
çek değerin, bunun üstünde kalan' böl�mü ödenmemekte, yani bu miktar kar
şılıksız olarak bireyin mal varlığından çıkıp kamunun eline geçmektedir." 
Anayasa Mahkemesi'nin yüce yargıçları, böyle bir durumun ortaya çıkma ola
sılığına çok üzülmüşler. 

Üzülmeden önce birbirlerine bir kaç soru sorsalardı, hiç üzülmezlerdi. 
Bir taşınmaz malın "fiyatı" vergi beyannamesinde "gösterilen değerin iki veya 
üç kat yüksek bir düzeye" ulaşması nasıl oluyor? Mülk sahibi taş atıp kolunu 
mu yoruyor? Fiyatın iki üç kat yükselmesi için emek mi harcıyor? Hayır. Ka
pitalist sistemıI)' kendi yapısı gereği genel fiyatlar düzeyi hızla yükseliyor. Mül
kün "fıyatı" bu yüzden iki veya üç kat artıyor. Enflasyo' n ne kadar hızlı olursa 
katlar da o kadar hızlı ve büyük oluyor. Böyle fıyat artışlarına da "gerçek de
ğer" artışı değil, spekülasyon deniyor. Çimentoyu, demiri, sigardı alıp fıyatlar 
yükselince daha yüksek fiyattan satmaya spekülasyon denmesi gibi. Şimdi 
spekülatörleri korumak da mı, Cumhuriyet ilkelerinden sayılacak? 

Dahası da var. Emlak vergi beyannamesinin beş yılda bir verileceği nere
de yazılı? Anayasa'da mı? Hayır. Bir normal yasa olan Emlak Vergisi Yasasın
da. Öyleyse Anayasa Mahkemesi'nin bulduğu hu adaletsizlik, Anayasa hük
münden değil bir normal yasadaki hükümden ileri geliyor. Bu durumda, Ana
yasa Mahkemesi'nin yüce yargıçlarına değil, Hukuk Fakültelerinin birinci sı
nıfındaki öğrencilere sormak gerek? Bir yasadaki hükümden dolayı bir "ada
letsizlik" ortaya çıkıyorsa, siz, bu yasadakihükmü mü, yoksa Anayasa hükmü
nü mü iptal edersiniz? Bu mu, "hukukun üstünlüğü" ilkesi? Bir de "Anayasa, 
en üstün yasadır" deniliyOf. Biraz tutarlı olmak gerek. 

"Sonuç": "9/1/1961 günlü, 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'
nın 20/9/1971 günlü, 1488 sayılı Yasa ile değişik 38. maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkralarının Anayasa'nın 9. maddesinde yer alan (Devlet şeklinin Cum
huriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi 
teklif edilemez) yolundaki biçim kuralına aykırı olduğuna ve Sözü geçen 
fıkraların bu yönden iptaline" sekize yedi oyçokluğuyla karar verildi (T .C. 
Resmi Gazete, sayfa 7) Anayasa Mahkemesi, Devlet "şeklinin" Cumhuriyet 
olduğu, ilkesinde geçen "şekil" kelimesini, Anayasa değişikliklerinin biçim 
yönünden denetlenmesi hükmünü uygulayabilmek için gerekçe olarak kullanı· 
yor. Böylece, mülk sahiplerinin serbest iradelerine göre bildirdikleri "değer" 
üzerinden kamulaştırma yapmayı mülkiyet hakkına bir saldırı olarak görüyor. 
Bu sözde "saldırı" ile Cumhuriyet ilkelerinin zedelendi ği görüşüne varıyor. Bu 
görüşe varabilmek için de kendi kararlarını, temel mantık kurallarını bir kena-

. ra koyabiliyor? 
Neden? Çünkü, burjuvazi iktidarını tehlikede görüyor. Ölenler, bunun 

için öıüyor. Faşizm bunun için tezgahlanıyor. Parlamentoda temsil edilen 
burjuva partileri bunun için susuyor. ölenler, üç temsilcili bir parti hükümete 
girdiği için ölmüyor. Bir sınıf olarak burjuvazi, iktidarını tehlikede gördüğü 
için ölüyor. Ölenleri, üç temsilcili bir partinin hükümette olmasına bağlamak, 
aysbergin tepeleriyle oyalanmaktan farksız. Bilinçli bilgisizliğe son vermek ge
rek. Çünkü bilinçli bilgisizlik, en tehlikeli bilgisizlik demek. 

demeli? Eğer Anayasa Mahkemesi'ni bu denli rahatsız 
"haksızlık" Q.rtaya çıkacaksa bunun sorumlusu kim? Anayasa'

göre mülk sahibinin vergi beyanını, her ne ise "gerçek de
gerekmiyor mu? Eğer mülk sahibi, uten son derece düşük 

vergisini kaçırmak için mülkünü "gerçek değerinin" altında 
"haksızlığı", Anayasa ve diğer yasalara aykırı bir bi

hazırlamış olmuyor mu? Yüce yargıçların yüce "mantığı" böy

hazırlamak çok zor. Gerekçe devam ediyor. Devam ettik
Mahkemesi'nin yüce yargıçları bilmedikleri ve kesinlikle yet

da lıyorlar. Şöyle: "Bugün uygulanmakta olan, taşın· 
üzerinden emlak vergisi alınması yöntemi her zaman için 

anClYasal bir ilkeye dayanmamaktadır. Bu vergi taşınmazın 
tutarı, ya da o taşınmazdan yararlanma biçimi gözonün

yöntemlerce devletçe belirtilebilir. Hatta emlak vergisi adı 
alınmayardık kişinin mClIi gücünün saptanmasında ıaşınmazlar, 

değerlendirilerek başka adlar altında vergiye konu edi
Gerçekten hoppala. Emlak vergisinin alınmayacağını göste· 

da Cumhuriyet ilkesi var mı? Anayasa ilkeleri, "her za
gereken" ilkeler ve her zaman için izlenmesi gerekmeyen 

ayrılıyor? Anayasa Mahkemesi, yasama organının vergici· 
oluyor? 

ettikçe gerekçe olmaktan çıkıp metafiziğe dönüşüyor. 
arazi ve emlak kamulaştırmasıyla ilgili 38 inci madde ile 

devletleştirmesiyle ilgili Anayasa'nın 39 uncu maddesini kar
bir "haksızlık" buluyor. Şöyle: "Kamulaştırma halinde 
değeri, değeri ile sınırlı bir bedel olacak,.buna karşılık 
teşebbüslerin gerçek değeri ödenecektir. Kamu yararına. 

işlemde böyle farklı yöntemlere yer verilmesi, demokratik 
taşlarından biri olan hukukun üstünlüğil ilkesini de ze

Kuşkusuz, Anayasa Mahkemesi, hukukun üstünlüğü ilke.sinin 
edemez. 

hukukun üstünlüğü ilkesinin zedelenmesine yol açan 
"gerçek" değer üzerinde düşünmek gerekmez mi? Sık sık sözü ediliyor. Nedir, 

Gerçek değere, rl1arksist iktisatm verdiği cevap var: Bir 
üretmek için gerekli emek miktarı. Bilimsel olanı, bu. Bundan 

şu: Arazi, yeniden üretilemez. 'lu yüzden gerçek değeri 
işletmelerdeki bina ve makinalar yeniden üretilebilir. Bu yüzden 

Fakat bu değerler de işçinin artık emeği ile biriktirilir. Bu 
özel ellerde toplanan işçinin artık emeğinin topluma 

anlamına gelir. Bilimin bulguları böyle. Yalnız, Anayasa Mah· 
bulgularına göre hareket etmesini istemek, bugünün somut 

ütopyadan farksız. 
Mahkemesi nasıl hareket edecek? Kuşkusuz, burjuva 
iktisatının da bir "gerçek değer" anlayışı var. Şöyle: 

burjuva gerçeğinde, piyasa ekonomisinde, bir emlakın 
kiraya; bir özel işletmenin değeri getirdiği yıllık kara 

hesaplanır. Yıllık kira veya karı, piyasada cari ortalama 
bölünerek bulunur. Bir örnek: Eğer bir emlak yılda on bin lira 

beş yılda bir beyanname vermekte!1 doğan gelişmelerden 
Beş yıl içinde fiyatlar genel düzeyi yükseliyor. Bunun 
ları "da yükseliyor. Anayasa Mahkemesi, bu durumun 
yet ilkelerini zedeleyici "adaletsizliği" şöyle açıklıyor: 
denlerle taşınmaz mal fiyatları yükselir, bazan bir kaç 
bildirimde gösterilen değerin iki veya üç kat yüksek 
takdirde de taşınmaz mal sahibinin lehine olan gerçek 
rak aleyhindeki vergi değeri, kamulaştırma bedeli olarak 
çek değerin, bunun üstünde kalan' böl�

kamulaştırma 
�

kamulaştırma 
mü ödenmemekte, 

şılıksız olarak bireyin mal varlığından çıkıp kamunun 
Anayasa Mahkemesi'nin yüce yargıçları, böyle bir durumun 
sılığına çok üzülmüşler. 

Üzülmeden önce birbirlerine bir kaç soru sorsalardı, 
Bir taşınmaz malın "fiyatı" vergi beyannamesinde "gösterilen 
üç kat yüksek bir düzeye" ulaşması nasıl oluyor? Mülk 
mu yoruyor? Fiyatın iki üç kat yükselmesi için emek 
pitalist sistemıI)' kendi yapısı gereği genel fiyatlar düzeyi 
kün "fıyatı" bu yüzden iki veya üç kat artıyor. Enflasyo
katlar da o kadar hızlı ve büyük oluyor. Böyle fıyat 
ğer" artışı değil, spekülasyon deniyor. Çimentoyu, 
yükselince daha yüksek fiyattan satmaya spekülasyon 
spekülatörleri korumak da mı, Cumhuriyet ilkelerinden 

Dahası da var. Emlak vergi beyannamesinin beş 
de yazılı? Anayasa'da mı? Hayır. Bir normal yasa olan 
da. Öyleyse Anayasa Mahkemesi'nin bulduğu hu adaletsizlik, 
münden değil bir normal yasadaki hükümden ileri geliyor. 
yasa Mahkemesi'nin yüce yargıçlarına değil, Hukuk 
nıfındaki öğrencilere sormak gerek? Bir yasadaki hükümden 
letsizlik" ortaya çıkıyorsa, siz, bu yasadakihükmü mü, 
nü mü iptal edersiniz? Bu mu, "hukukun üstünlüğü" 
en üstün yasadır" deniliyOf. Biraz tutarlı olmak gerek. 

"Sonuç": "9/1/1961 "9/1/1961 günlü, 334 sayılı Türkiye 
nın 20/9/1971 günlü, 1488 sayılı Yasa ile değişik 
üçüncü fıkralarının Anayasa'nın 9. maddesinde yer alan 
huriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez 
teklif edilemez) yolundaki biçim kuralına aykırı olduğuna 
fıkraların bu yönden iptaline" sekize yedi oyçokluğuyla 
Resmi Gazete, sayfa 7) Anayasa Mahkemesi, Devlet 
olduğu, ilkesinde geçen "şekil" kelimesini, Anayasa 
yönünden denetlenmesi hükmünü uygulayabilmek için 
yor. Böylece, mülk sahiplerinin serbest iradelerine göre 
üzerinden kamulaştırma yapmayı mülkiyet hakkına 
Bu sözde "saldırı" ile Cumhuriyet ilkelerinin zedelendi 
görüşe varabilmek için de kendi kararlarını, temel mantık 

. ra koyabiliyor? 
Neden? Çünkü, burjuvazi iktidarını tehlikede 

için öıüyor. Faşizm bunun için tezgahlanıyor. Parlamentoda 
burjuva partileri bunun için susuyor. ölenler, üç temsilcili 
girdiği için ölmüyor. Bir sınıf olarak burjuvazi, iktidarını 



TlJRKiYE·DE YlJRCIYIJS 

Işbirlikçi sermaye sınıfının en geri, 
en çarpık ve insanlık dışı özlem ve iş
lemlerinin politik ifadesi olan Me'nin 
22 aylık şeceresine kanlı bir hafta daha 
eklendi. 

Turkiye'nin toplumsal yaşamını, tüm 
alanlarda örneklediA:i vahşet olaylarıyla 
aRif bombardımana uRralan büyük ser
maye ve gerici müttefiklerinin politik ik
tidarı, gec;-tiRimiz hafta kelimenin lam 
anlamıyla ülkede mezbaha sergiledi. 

Sömürü, soygun, kar, daha çok kar, 
şiddet, cinayet, terör basamaklarından 
sıkı ve zulüm yönetimine sıçramayı düş· 
leyen biıyük sennaye ve gerici iktidarı, 
22 aylık suç harekatına kanlı bir halka 
daha eklerken, kitlelerin gözünde bir kez 
daha mahküm oldu. 

Işçi sınıfı, emekçi kitleler, tüm ilerici 
yurtsever aydınlar, Türkiye'nin demok· 
ratik dinamiiıi, emperyalizme bağımlı 
Türkiye kapitalizminin ayak izlerinin ci
nayet slA'ınaRına çıktıRını artan bir tik
sintiyle geçtiRimiz hafta daha çok yargı· 
ladılar. 

MC'nin 22 aylık yönetiminde siyasal 
nedenlerıe öldürülenlerin sayısı 150'ye 
yaklaşırken, geçtiRimiz hafta, tatil günü 
hariç tutulursa her gün bir cinayet iş
lendi. 

CINAYET HARiTASı 

Manisa, Malatya, ıSkenderun Isparta 
ve ıstanbul'da üçü öA:renci, ikisi işçi, bi
ri öA'retmen olmak üzere altı suçsuz in
san katledildi. 

Bunun yanısıra tüm ülke, cephe şebe
kesinin, cinayet, şiddet, terör şartelini 
oynatmasıyla cereyana tutuldu, bir çok 
insan yaralandı ve saldırıya uğradı. 

MC'nin cinayet sofrası geçtiAirniz 
haftanın başında Manisa'da kuruldu. 
Komandolar tarafından bıçakla aA'lr şe
kilde yaralanan öArenci Ali Rıza Yerli 
öldü. 

Bir sonraki gün, Malatya'da suçu 
rröB·DER üyesi olmak olan Mehmet 
Yılmaz komandolar tarafından pusuya 
düşürülerek bıçakla öldürüldü. 

Aynı gün, Isparta'ya baRIı Keçiborlu 
ilçesinde duvarlara afiş asan gençle:ri 
kurşun yaA'muruna tutan komandolar 
Mustafa Büyükkorkmaz adındaki kahve' 
ci çıratını katiettHer. Komandolar, kur
şunla yaralanan Büyükkorkmaz'ı daha 
sonra bıçak darbeleriyle öldürdüler. 

ıskenderun'da işlenen cinayetle ise 
Yavuz Çalışkan adındaki Ticaret Lisesi 
öRrencisi hayatını kaybetti. 

Cinayetler ıstanbul'a da sıçramakta 
gecikmedi. Tıp fakültesi ö�rencisi olan 
Hüseyin Yavuz ve Baki Ünlü adındaki 
gençler, sokakta yürürlerken, bir taksi
den açılan komando kurşunlarıyla can 
verdiler. 

SıKıYÖNETIM TEZGAHı 

Faşist kurguyla tezgahlandıitı her za· 
mankinden daha çok kamu oyunca bi
linen terör, MC'nin resmi politikası ola
rak vahşet donıklarına vardırılırken cep
henin büyük başı şöyle konuştu: 

"- Bunu yaptıran yapan, hükümet ile 
en ufak alakalı olan bir şey deiti!. Ama 
hükümet ne yapıyor? Hükümet yaptıranı 
da, yapanı da arıyor ..... 

Ifade keşmekeşinin ardında sırıtan 
suçluluk, ilerici kamu oyuyla alay eder
cesine şunları da ekledi: 

"- Yakasına yapışılmadık kimse 
yok. Bu cinayetlerden (aili meçhul ka
lanlar vardır ama faili aranmaya devam 
olunuyor. Onun dışında herkesin yaka· 
sına yapışıhyor ..... 

"Bakanlar Kurulu" diye adlandırılan 
bir kurulun geçtiA'imiz Perşembe günkü 
toplantısından çıkarken, kendisine sıkı
yönetim konusunda soru yön�lten bir 
gazeteciye cephenin büyük başı şöyle 
cevap verdi: 

"- Sıkıyönetim konu,unun şartları 
var. Hükiımet_o şartların yerine gelme
mesi halinde sıkıyönetime gidemez ..... 

Cephenin büyuk başı, sermaye besle
mesi başında yaygın söylentiyle "Mtr'· 
in Seıi" olarak tanınan bir gazetenin 
"Sıkıyönetim" hisLeri'ini, zar-zor bastı
rabildiAi iştahıyla ifarlelendirebiliyordu. 
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Ama bazı "şartlann" yerine gelmesi ge
rekiyordu! ... 

Sıkıyönetim iştahı saA basında açık 
açık dile getiriliyordu. Esasla Türk·lş'le 
birleşen, teferruaıta ayrılan bir ucube 
"konfederasyon"un temsilcisi de, kendi 
sesini duyabildiA'i bir çatı altında "işçi
ler adına" sıkıyönetim çaRnsında bulu
nuyordu. 

BüYüK SERMAYE SIGINAGI 

Büyük sermayenin sıkıyönetim reçe
tesi cephedeki bir imza eksiRi nedeniyle 

sıkıyönetime yaklaştırmak için de, cep· 
he şebekesi kan akıtıyor, ülkeyi yangın 
yeri haline getirmeyi deniyordu .. 

ToplumsaJ yaşamda yaratılan şiddet, 
elbette ıalt sıkıyönetim duraitına vardırı
cı bir lokomotif olarak kuııanılmıyor. 
Kitlelerde yılgınlı(:ı kurumlaştırmak, de
mokratik hak ve talepleri bastırmak, te
melde de, işçi sınıfının, emekçilerin e
konomik, politik mücadele inanç ve ka· 
rarlıhklarını tahrip etmek, amaç ve he· 
denerin başlıcasını oluşLuruyor. 

CeçtiRimiz haftalarda büyük serma· 
yenin, işçi sınıfına ve demokratik itti
faklanna karşı giriştiiti açık saldırı hare
katının karargahı olarak kurulan "Tiirk 
I-Iür Teşebbüs Konseyi" toplantı kararla
rı ve temsilcilerinin aRızıyla açlA'a vuru
lan hedenerlc, son kanlı.olaylar arlUlın
daki ilinti elbette raslanlısal deA'ildir. 
ruyonu Yönetim Kurulu Da,kanı ve 
"Türk Hür Teşebbüs Konseyi"başkanı 
Halit Narin'in bu görüşleri "Türkiye'de
ki bu özgürlük hiç bir yerde yoktur" bi· 
çiminde i,porta ediliyordu!.. 

Türkiye'de 22 aydır sürdürülen cephe 
mezaliminin tezgahtan, namludan çıkan 

--

SERMAYENIN 
gerçekleşemiyor, bu oyun bozanlıitı 

DUMAN YÖNTEMI 

In'den yaratık çıkartma yöntemi ile 
karanlıita duman tutulduRunda, işbirlik
çi büyük sermaye ses veriyordu. En yet
kin temsilcilerinin aAzından "özgürlükçü 
demokrasi" yorumu şu şekilde yapılı
yordu: 

"- Biz ilerici ve ileri düşünen fikirde 
olduitumuzu iddia etmiyoruz. Ama 
hakiki vatanperver ve milliyetçi düşünce 
içinde olduAumuzu her zaman iddia ve 

ispat ediyoruz." 
Türkiye ı�veren Sendikal.n Konlede

ölümcül hayaletin kimiiRini laşıyordu. 
KimliA:io üzerinde okunan sadece şu: U
luslararası emperyalizmin yanaşması Le
kelci burjuvazi ve gerici müttefikleri. 

Sıkıyönetim iştah i "özgürlük" şam
piyonu ilan edilen Türkiye kapitalizmi
nin, seçim öncesi stral.eji,inin belkemi
�ini oluşturuyor. 

MSP: IKILI OYUN 

Milli Güvenlik Kurulu 
da, cephenin büyük başı ile cephenin "a-
sayiş" zaptiyesi komandobaşı "nuzur" 
fonnülleri okuyorlardı. 

Ancak iki numaralı ortaAm "Dahili
ye" nazın toplantılarda bir oranda oyun 
bozanlık etmekten kendini alamıyordu. 

Asiltürk, güvenlik kuvvetlerinin "ge
niş" tedbirler aldlAınl ve uygulamaya 
yöneldiRini örnekler vererek anlatmaya 
çalışıyor, ancak bir itirafta da bulunu· 
yordu: Olaylarda, ülkücüler "sanki" da
ha önceden haberleri vannış gibi emni· 
yet kuvvetlerinin boş bıraktıitı yerlerde 
vur-kaç uygulaması yaparak olay çıkar· 
lıyorlardJ. Emniyet Kuvvetleri oraya gi
dene kadar da ortaJıkta kimse kalmıyor
du! .. 

MSP'li bakanın bu ifadelerine bakın 
MSP'yi MC'nin suç bataRından soyutla
maRa da olanak yoktur. 22 aydır yürü
yen ve azıtan ortaklıitın iki numaralı so· 
rumluluAunu yüklenmek ve sonra da bir 
zamanlar açıkça "devlete yardımcı güç
ler" olarak ilan edilen besleme sürülerin 
marifetlerini itiraf etmekle aklanmak 
mümkün delildir. 

MC ortakiıRı içinde kalıp salt sıkıyö
netime "evet" demediAi için kendisini 
CHP'ye aklatan MSP'nin, temsil ettiiti 
sennaye gruplannın sosyaJ konumlann
dan beslenen ikili politikası her karar ve 
alanda kendini göstermektedir. 

AP'YE ÇiÇEK 

Her geçen gün biraz daha pekişen suç 
ortaklılını, gerek parlamento içinde ge· 
rekse parlamento dışında demokratik 
dayatmaJarla daRıtma yönünde becerik
sizlik örnekleri sergileyen ana muhalefet 
CHP'nin ibra süzgecinden sadece MSP 
geçmedi. 

GeçtiAirniz hafta eski Demokrat Par
ti'nin devamı olduklannı söylemekten 
öte "demokrat"lıl1 kalmayan Süleyman 
Demirel'e yapılan çaln, AP'nin de ibra 
edildili yoluna varmaktadır. 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
"Rejim ve can güvenliiti için" Demirel 
ile görüşmeye hazır olduAunu açıklama
sı ilerici kamu oyuyla alay etmek deRiI-

27 OCAK 1977 ŞERAFETTıN ATALAY'I ANMA TOPLANTISI 

ıÇIN TIP GENEL BAŞKANı BEHICE BORAN'IN MESAJı 

Merkez Yönetim Kurulu çalışmaları nedeniyle aranızda bulunamıyorum. 
Ama gönlüm sizinle beraberdir. 27 Ocak 1970 günü işçi ve emekçi halkımızın 
sınıf düşmanlarının kahbe kurşunlarıyla öldürülen Amasya il örgütü başkanı 
Şerafettin Atalay, Türkiye Işçi Partili olmanın bilincinde, yiğit ve mücadeleci 
bir arkadaşımızdı. Onunla açıkca, mert çe mücadeleyi göze alamadılar, alamaz
lardı. Gecenin karanlığında pusu ya yatıp, onu pusu ya düşürerek ancak öldür
meyi becerebiidiler. Sınıf düşmanı öyledir, sinsidir, düzenbaıdır, cepheden sal· 
dıramayınca arkadan vurur. Ama işçi sınıfının, onun politik hareketinin, Par
tisinin sindirilemiyeceğini, yok edilemiyeceğini bilmezler. Bu geceki toplantı, 
onların bilmediği, bilmek istemedikleri bu gerçeğin bir kez daha doğrulanışı, 
açığa vuruluşudur. 

Amasya ilimizde Partimiz bütün ilçeleriyle örgütlenmiştir. Eskisinden de 
daha güçlü, daha kararlı. Bu örgiltleniş, Atalay arkadaşımızı katledenlere karşı 
en yerinde, en etkin cevaptır; Şerafetıin Atalay ark�daşımız ebedi uykusunda 
rahat uyusun. Uğrunda hayatını verdiği bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesi yeni yeni suların katılmasıyla durmadan büyüyen dev bir ırmak 
gibi ça§ıldayarak tarihsel akışını sürdürüyor, aydınlık, mutlu yarınları doğru. 

Selam Şerafettin Atalay arkadaşımızlıl amsına! 
Selam Türkiye Işçi Sınıfına! 
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mokratik hak ve talepleri bastırmak, te
melde de, işçi sınıfının, emekçilerin e
konomik, politik mücadele inanç ve ka· 
rarlıhklarını tahrip etmek, amaç ve he· 
denerin başlıcasını oluşLuruyor. 

CeçtiRimiz haftalarda büyük serma· 
yenin, işçi sınıfına ve demokratik itti
faklanna karşı giriştiiti açık saldırı hare
katının karargahı olarak kurulan "Tiirk 
I-Iür Teşebbüs Konseyi" toplantı kararla
rı ve temsilcilerinin aRızıyla açlA'a vuru
lan hedenerlc, son kanlı.olaylar arlUlın
daki ilinti elbette raslanlısal deA'ildir. 
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sınıf düşmanlarının kahbe kurşunlarıyla öldürülen 
Şerafettin Atalay, Türkiye Işçi Partili olmanın bilincinde, 
bir arkadaşımızdı. Onunla açıkca, mert çe mücadeleyi 
lardı. Gecenin karanlığında pusu ya yatıp, onu pusu 
meyi becerebiidiler. Sınıf düşmanı öyledir, sinsidir, düzenbaıdır, 
dıramayınca arkadan vurur. Ama işçi sınıfının, onun 
tisinin sindirilemiyeceğini, yok edilemiyeceğini bilmezler. 
onların bilmediği, bilmek istemedikleri bu gerçeğin 
açığa vuruluşudur. 

Amasya ilimizde Partimiz bütün ilçeleriyle örgütlenmiştir
daha güçlü, daha kararlı. Bu örgiltleniş, Atalay arkadaşımızı 
en yerinde, en etkin cevaptır; Şerafetıin Atalay ark�daşımız 



SIGINAGI: CiNAYET Ecevit'in "çağn"sından sonra bir de 
"Uyarı ÇaRrısl" yapılıyordu! 

se miyopluktan öte bir şey de de�i1dir. 
Partisinin geçti�imiz hartanın orta

sında orlak grup toplantısında yaptı�ı 
konuşmada Ecevit, Demirel tarafından 
bugüne kadar kaç kere refıize edildi�ine 
ilişkin bilgi verirken, cephenin büyük ba
şından bir kez daha randevu istedi. 

CHP Genel Başkanı, "AP Genel Baş
kanına bu aşamada yapaca�ımız yeni bir 
çaA:rının açıkta kalaeaA:ından kaygı duy
du�unu" da konuşmasında belirtti .. 

CHP'nin "hikmeti kendinden men
kul" taktisyenlerinin desleRinde Ecevit 
yeni bir iyi niyet saldırısına geçiyordu .. 
Parlak bir görüşe göre: "Süleyman'ı böy
lece köşeye sıkıştırmak mümkün olur 
muydu acaba? _." 

ÇAGRIYA CEVAP! 

Ilkeli ciddiyet ve tutarlılıktan yoksun 
bu politikanın encamı ise bir gün sonra 
belli oldu. Demirel'in, Ecevit'in ça�rısı
na verdi�i cevap söı.den çok bir hareketi 
andırıyordu ve o hareket de, el uzatmak
tan.çok elin teniyle ilgili gözuküyordu. 

Kendisine CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'in ça�rısını hatırlatan bir gazete
ci ye Demirel çıkışarak karşılık veriyor
du: 

"- Ne ça�rısı?." 
Sözün devamı şöyle geliyordu: 
"- Anarşinin önlenmesi hususunda 

bana yapılmış bir çaArl olduA'unu ben 
hatırlamıyorum. Bana ne çalırısında bu
lunmuş, ne zaman bulunmuş? .. " 

Oysa Ecevit, bu konuda bir liste Çı
karmıştı. Remze listesinde ilk "acı" ha
lıra 12 Mart dönemine rastlıyordu. 

Ecevit, o dönemde cumhurbaşkanlıgı 
seçimine geçilmeden önce çok önemli 
bir mesaj götürmek uzere AP Genel Baş
kanından randevu istemiş, Demirel ilk
önce randevu verdiRi halde sonra reddet-
mişti�.. 

. 

Daha sonraki bir tarihte ise Cumhur' 
başkanı Koruturk Ecevit'e bir lelkinde 
bulunmuş, halla bunun da ötesinde gö
rev vererek AP Genel Başkanıyla görüş
mesini i8temişti. Ecevit, Demirel'e baş
vurmuş, cumhurbaşkanından bir mesaj 
aldlRınl, kendisiyle gönişmesi gerektiiti
ni söylemişti ama Demirel gene reddet
mişti!., 

Ecevit usanmamış, Demirel başbakan 
olduktan sonra gidip makamında kendi· 
sini ziyaret etmişti ama bu kez de ziya
reti iade edilmemişti� 

"Reddetmeler" bu kadarla bitmiyor
du. 

Demirel'in başından bir de yumruk 
olayı geçmiş, Ecevit Dışişleri Bakanıyla 
göruşerek, Demirel'i ziyaret ederek 
"geçmi4 olsun" demek i8tediitini kendi
sine söylemi., bunun üzerine Çaltlayan-

gil "çok iyi olur, çok makbule geçer" 
demesi üzerine gene DemireJ'in kapısını 
tık'latmıştl! ... Ama ne olmuştu? Demi
rel gene kapıyı açmamıştı! .. 

CHP Genel Başkanı bir başka tarihte 
bir başka vesileyle günişme istegini 
yinelemiş fakat gene Demirel taranarın· 
dan ses gelmemişti! .. . 

Işte şimd i gene "rejim ve can güven
ligi" için Demirel ile görüşmeye hazırdı; 
çagrı yapıyordu! ... 

CHP: KıSıR DÖNGÜ 

Hazırdı ama karşıdan gelen cevap da 
pek kısaydı: 

"- Ne çagrısı? .. " 
Demokrasiyi katletmekten öte zırnık 

düşünmeyen Demirel, bir anlamda poli
tik bir avantaj daha ediniyordu: Ancak 
kendi dayattıRı sınır ve koşuııarda CHP' 
ye hareket olanağı ıanımak .. 

Soluna duvar örmeyi kompleksli bir 
hezeyanla politika haline getiren daha 
doğrusu sermaye tarafından bu kahba 
sıkıştırılan CHP'ye "demokratik" ufuk· 
ları AP ile birlikte seyretmek kalıyordu. 

Demokratik mücadelenin kararlı, 
ciddi ve tutarlı ölçü ve aşamalara vardı
rılmasının ancak ve ancak sosyalist ha
fekete saygıyı eylemli birliğe dönüştür
mekle müm kün olabilecegi gerçeğinden 
uzaklaşan CHP'nin, kitlelere bugün için 
söyleyebiidiRi tek şey Demirel'in rerlize 
tarifesini açıklamak oluyor. 

ISRANAME 

Ecevit'in son politik girişimi bir baş
ka açıdan da yanlışlıkları sergiliyor. 

BilindiRi gibi MC'nin ilk döneminde 
cinayet ve �iddet sorumlusu olarak CHP 
politikasını MHP üzerinde dondurmuş
tu. CHP Genel Başkanı daha sonra AP'yi 
nişan almış, MHP'yi muhatap saymadı
�ını ilan etmişti. 

Şimdi bu konuda gene eskiye dönülü
yordu: Şu MHP olmasa bu kadar kan 
akmaz mıydı; rejim ve can g\ivenliiti 
böylesine tehlikeye girmez miydi? 

Acaba MHP'ye yüklenerek, onu öbür
külerden tecrit etmek mümkün olmaz 
mıydı? 

Veri olarak "rejimin ve can güvenli
itinin" son çözümlemede büyük sermaye 
tasallutu altında bulundurulduitu gerçe
ği alınmayınca, soruların düzenlenmesi 
ve o sorulara doRru cevap bulunması 
mümkün olmuyordu. 

Bir yandan büyük sermayeye güven
celer taşımak, daha çok manyetiğinc 
girmek, beri yanda da demokratik mü
cadeleyi sürdürmek! "Musa"ya yakışan 
mucizeyi gerçekleştirmek de CHP'ye dü-
4ccek! 

"UYARı ÇAGRISI ... " 

CHP Genel Başkll'nının "rejim ve can 
güvenliği"adına AP'ye yaptığı çağınnın 
devamı da DISK üst yönetiminin başı ta
rafından gerçekleştirildi. Son haftalarda 
iki büyük işveren kuruluşunun kongrele
rine çelenkle-r göndererek "insani ilişki· 
ler" babında maharet sahibi olduğunu 
kanıtlayan DISK Genel Başkanı Kemal 
Türkler bir "Uyarı çağrısı" yaptı. 

Türkler'in de şikayeti MHP'de odak
laşıyordu. 

"Uyarı"nın özünden çıkan anlam 
şuydu: MHP'nin içinde bulunmayaca". 
geçici bir seçim hükümeti oluşturmak, 
erken ya da zamanında seçime gitmek. 

CHP kuyrugunda "işçi sınıfı sendika
cılıgının" CHP'den öte söyleyebileceA:i 
tek şey; aynı metni bir başka makam' 
dan okumak! 

CHP do"ruluRu ve olabilirliği pek 
kuşkulu bir politik taktik mi deniyor
du? DıSK üst yönetimi duracak mıydı? 

OIkenin ekonomik, politik, toplum
sal alanda içinde bulundultu dar boğazın 
sorumlusu olarak salt MHP denen "siya
si teşekkülü" görmek ve göstermenin an
lamı ve hikmeti de Ecevit'in beyninde 
mündemiçtir. 

ANCAK Işçi SıNıFıYLA 

Büyük sennayeye teslimiyet ile de
mokratik mücadelenin yan yana götürül
düğünde varacağı yer sermayenin otur
ma odasıdLr. 

MC'nin seçimlerden önce düşürülmesi 
. için- CHP patentiyle AP'den istenen 

omuzun bir takım taktik hesaplardan 
çok temelde teslimiyetçilikle ilgili oldu
ğu ise her zamankinden daha çok net 
görünebiliyor. Demokratik her kazanım, 
sadece işçi sınıfının baRımsız politik 
karar ve etkinlikleriyle olanaklıdır. Bur
juvazinin karar ve etkinlik alanlannda 
ulufe dilenmenin yanılgıdan çok nesnel 
olarak şaşırtmaca ve burjuvazi adına 
iş görmekle ilgili oldugu gerçeRi bugün
den ortadadır. 

YENI BIR BILMECE: MEHMET FERDA KIM? 

Bir ara, Tercüman yazarlarından birinin kimliği üzerinde çok duruldu. 
Tercüman gazetesinde "Ahmet Muhtar" takma adı ile yazan bu kişinin eski 
"ilerici"lerden doçent Mukbil Özyörük olduğu ileri sürüldü. Ileri sürülenler 
doğrulandı. Bugün Mukbil Özyörük Tercüman sütunlarında kendi adı ile y�r 
alıyor. "Ahmet Muhtar'\ın kimliğinin ortaya çıkarılmasında ilerici yazar
ların ve bu arada Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu'nun büyük katkıları oldu. 

Şimdi başka bir merak konusu var. Merak edilen, DISK üst yönetiminin 
gazetesi Politika'ya "Mehmet Ferda" adıyla yazı yazan kişinin gerçek kimli
ği. "Mehmet Ferda" gerçekten merak ediliyor. Daha önce "Ahmet Muhtar"ın 
kimliğini ortaya çıkarmada büyük başarı sağlayanların, aynı başarıyı "Meh
met Ferda"nın gerçek kimliği konusunda da göstereceklerinden kuşku duyu 1-
muyor. 

PROTESTO ORTAKllCI: 
KORUT Ü R K  -T ÜRKLER 

DGM yasa önerisini protesto ederken yasa dışına çıktıkları iddiasıyla 

Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmağa başlayan OISK ÜSt 

yönetiminin, mahkemedeki savunmaları sırasında yaptıkları konuşmalar, 

bazı noktalara ışık tutması bakımından ilginç boyutlar arz ediyor. 

Bu konudaki en ilginç savunmayı da DiSK Genel Başkanı Kemzl Türk

ler yapıyor. 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü de ilgilendirmesi bakımından şu ifa

deler dikkat çekici: "_ DGM'yi protestomuz Reisicumhurun yaptığından farklı bir şey 

değildir ... " 
OISK Genel Başkanı tarihe "Eylül Oirenişi" olarak geçecek olan ey

leme Cumhurbaşkanını da ortak ediyor. 
Cumhurbaşkanı Korutürk'ün DGM'leri protesto konusunda "yaptıkla

rından" habersiz olanlar için ilginç bir siirpriz ... Cumhurbaşkanı da bir açık· 

lama yaparak "Benim GDM'yi proıestom Kemal Türkler'in yaptığından fark

lı bir şey değildir" demesin!... 
üç bin işçinin kıyımıyla sonuçlanan "Genci Yas" direnişinin ilk ilan 

edildiği yorumuyla şimdiki yorumu arasında önemli farklar var. Fark

lar önemli ama şaşırtıcı değil. 
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rastlıyordu. 

cumhurbaşkanlıgı 
çok önemli 

Genel Baş
istemiş, Demirel ilk

sonra reddet-

ise Cumhur' 
bir lelkinde 
ötesinde gö

Başkanıyla görüş
Demirel'e baş

bir mesaj 
aldlRınl, kendisiyle gönişmesi gerektiiti

gene reddet

Demirel başbakan 
makamında kendi· 

kez de ziya

gil "çok iyi olur, çok makbule geçer" 
demesi üzerine gene DemireJ'in kapısını 
tık'latmıştl! ... Ama ne olmuştu? Demi
rel gene kapıyı açmamıştı! .. .. 

CHP Genel Başkanı bir başka tarihte 
bir başka vesileyle günişme istegini 
yinelemiş fakat gene Demirel taranarın· 
dan ses gelmemişti! .. . 

Işte şimd i gene "rejim ve can güven
ligi" için Demirel ile görüşmeye hazırdı; 
çagrı yapıyordu! ... 

CHP: KıSıR DÖNGÜ 

Hazırdı ama karşıdan gelen cevap da 
pek kısaydı: 

"- Ne çagrısı? .. " 
Demokrasiyi katletmekten öte zırnık 

düşünmeyen Demirel, bir anlamda poli
tik bir avantaj daha ediniyordu: Ancak 
kendi dayattıRı sınır ve koşuııarda CHP' 
ye hareket olanağı ıanımak .. 

Soluna duvar örmeyi kompleksli bir 
hezeyanla politika haline getiren daha 
doğrusu sermaye tarafından bu kahba 
sıkıştırılan CHP'ye "demokratik" ufuk· 
ları AP ile birlikte seyretmek kalıyordu. 

Demokratik mücadelenin kararlı, 
ciddi ve tutarlı ölçü ve aşamalara vardı
rılmasının ancak ve ancak sosyalist ha
fekete saygıyı eylemli birliğe dönüştür
mekle müm kün olabilecegi gerçeğinden 
uzaklaşan CHP'nin, kitlelere bugün için 
söyleyebiidiRi tek şey Demirel'in rerlize 
tarifesini açıklamak oluyor. 

ISRANAME 

Ecevit'in son politik girişimi bir baş
ka açıdan da yanlışlıkları sergiliyor. 

BilindiRi gibi MC'nin ilk döneminde 
cinayet ve �iddet sorumlusu olarak CHP 
politikasını MHP üzerinde dondurmuş
tu. CHP Genel Başkanı daha sonra AP'yi 
nişan almış, MHP'yi muhatap saymadı
�ını ilan etmişti. 

Şimdi bu konuda gene eskiye dönülü
yordu: Şu MHP olmasa bu kadar kan 
akmaz mıydı; rejim ve can g\ivenliiti 
böylesine tehlikeye girmez miydi? 

Acaba MHP'ye yüklenerek, onu öbür
külerden tecrit etmek mümkün olmaz 
mıydı? 

Veri olarak "rejimin ve can güvenli
itinin" son çözümlemede büyük sermaye 
tasallutu altında bulundurulduitu gerçe
ği alınmayınca, soruların düzenlenmesi 
ve o sorulara doRru cevap bulunması 

"UYARı ÇAGRISI ... " 

CHP Genel Başkll'nının "rejim ve can 
güvenliği"adına AP'ye yaptığı çağınnın 
devamı da DISK üst yönetiminin başı ta
rafından gerçekleştirildi. Son haftalarda 
iki büyük işveren kuruluşunun kongrele
rine çelenkle-r göndererek "insani ilişki· 
ler" babında maharet sahibi olduğunu 
kanıtlayan DISK Genel Başkanı Kemal 
Türkler bir "Uyarı çağrısı" yaptı. 

çok temelde 
ğu ise her 
görünebiliyor. 
sadece işçi 
karar ve etkinlikleriyle 
juvazinin karar 
ulufe dilenmenin 
olarak şaşırtmaca 
iş görmekle 
den den ortadadır. ortadadır. 

YENI BIR BILMECE: MEHMET FERDA 

Bir ara, Tercüman yazarlarından birinin kimliği 
Tercüman gazetesinde "Ahmet Muhtar" takma adı 
"ilerici"lerden doçent Mukbil Özyörük olduğu ileri 
doğrulandı. Bugün Mukbil Özyörük Tercüman sütunlarında 
alıyor. "Ahmet Muhtar'\ın kimliğinin ortaya çıkarılmasında 
ların ve bu arada Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu'nun 

Şimdi başka bir merak konusu var. Merak edilen, 
gazetesi Politika'ya "Mehmet Ferda" adıyla yazı yazan 
ği. "Mehmet Ferda" gerçekten merak ediliyor. Daha 
kimliğini ortaya çıkarmada büyük başarı sağlayanların, 
met Ferda"nın gerçek kimliği konusunda da göstereceklerinden 
muyor. muyor. 

PROTESTO ORTAKllCI: 
KORUT Ü R K  -T ÜRKLER 

DGM yasa önerisini protesto ederken yasa dışına 

Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmağa 

yönetiminin, mahkemedeki savunmaları sırasında 

bazı noktalara ışık tutması bakımından ilginç boyutlar 
Bu konudaki en ilginç savunmayı da DiSK Genel 

ler yapıyor. 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü de ilgilendirmesi 

deler dikkat çekici: "_ DGM'yi protestomuz Reisicumhurun yaptığından 

değildir ... " " 
OISK Genel Başkanı tarihe "Eylül Oirenişi" 

leme Cumhurbaşkanını da ortak ediyor. 
Cumhurbaşkanı Korutürk'ün DGM'leri protesto 

rından" habersiz olanlar için ilginç bir siirpriz ... Cumhurbaşkanı 

lama yaparak "Benim GDM'yi proıestom Kemal Türkler'in 
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ıŞÇı �I E M U R  A Y 1 R 1Ml  A I L I Ş K I  SO K A R A R N AM EDEN 
SON R A  RO. OKU L VE tıAZl DEVLET K U R U M L A R ı  DA 
ı Ş Ç i LER I N  ÖRGÜTLENME ÇA IlA L A R I  H I ZLA D I .  SE Di
K A L A Ş M A  M ÜCADELESININ S Ü R D  Cü I L LER DEN B I R I  
Ili:. ı Z M I R .  ıZM I R 'DE,  i Ş KOLU U N  I l I S K  ı Ç i  DE EN G C Ç L Ü  
SE DI KASI D U R U M U  DA tı U lU N A N  SOSY A L- I Ş ' I N  ÖR
G Ü T L E N M E  Ç A B A L A R ı  E BAŞTA DISK ÜST YöN E T I M I  V E  
ONLA R ı N  ıZM I R  Ş U BESI V U R A L  A T l S  TA R A F I N DA N  EN
G E L LENMEYE Ç A l ı Ş ı lı YOR. SOS Y A L- I Ş ' I N  ÖRGÜTLEN
MESINI ENGELLE MEK ıÇiN.  A l ı N M ı Ş  M A H KE M E  K A R A R l -

S O SYAL-IŞ '  IN 

DURDURAMAZ 
A RACMEI'\ "SOSYA L-I Ş' I N  DISK ÜYESI OLM A Dı C I "  YA

LAN I N A  tıA Ş V U R U LUYOR. 

Işçi  memur ayırımına iIi:jkin son ka
rarnameden sonra bürolar, okullar ve 
devleL kurumlannda �alışan işçi niteli
ğindeki emekçilerin örgütlenme çalışma
lan hızlandı. 

Bu işkolunda DISK'e baeıı en güçlü 
sendika Sosyal-Iş. Dieerleri Teknik-Iş ve 
Bank-Sen. -

örgütlenme çalışmalannın başlaması 
ile DISK içindeki Sosyal-Iş düşmanlıgı 
da hemen kendisini gösterdi. Özellikle 
üçüncü bölgedeki gelişmeler ilginç. 

HARCANMAK iSTENEN SENOiKA 

ızmir'deki yüksek okullarda çalışan 
çok sayıda emekçiyi örgütlernek için 
son kararnameden sonra hemen çalışma
lara başlanıyor. Aynı işkolunda, aynı iş 
yerinde ikisi de DISK"e baeıı iki sendika 
çalışmalarını sürdürüyorlar_ DISK'in bu 
konudaki en güçlü sendikasına DISK'e 
ba!1t diger bir sendika ve üçüncü bölge 
Lemsilcisi " rekabet" ediyor. Hem de ne 
rekabet. 

Bu gibi ihtiyaçlar için kullanılan 
gençler yine sahneye çıkartıhp işçilerin 
karalarını bulandırmaya, işçi sınırını 
bölmeye, örgütlenmelerini engellemeye 
yönelik çalışmalara başlatılıyorlar. Bu 
çocuklara Sosyal-Iş 'in DISK üyesi olma
dıeı yalanı söylettiriliyor. Teknik-Iş'in 
"bu işkolundaki lek Disk Sendikası" ol
dueu imajı yaratılmak isteniyor. Kanıt 

lI u y u n o  

işçi Ml:HUR AYftUlIllDAl1 SeNflA nDLGEM1ZDE YOGUN 
ÖRGUTLENM ÇALIŞHASI BAŞLADI. • 

TUM EGİT111 KURU/ıLARINDA ÇALIŞANLAII DlsK' E 
lIAGLI TEKNİK-İll SEND1KASINDA DANKALARDA ÇALIŞANLAII iSE 
lıiSK 'E BAOLI DANK-SEN SEllniKASINDA ÖRGUTLEN1YORLAR. 

ANCAK SeSYAL-l/i Si;ıIDİKASI KElIDİsİNİII _İSK 
UlESİ eı.uiluııu KULLANARAK nöLGEHIZ ÖnGUTLEN�IESİNDE DİSK 

EN,İKALRINA VE İşçİ SINIFlNIN BİRLİüiNE İDANET m'llX
UYELİGİNDEN DUŞMUŞTUR. 

ANDA DİSK ' Lı;; niç DtR İLişKİsİ Y" K'rllJl , İşçİ KARDEŞLERhıili 
İLGİL:ı�lNE SlJNARırı. 1 
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V U R A L  ATlS. SOSYAL-IŞ' IN ÖRGÜTLEN M ES I N I  ENGELLE
Y E B i L M E K  ıÇiN BöYLE U Y D U R M A  DUY U R U LA R  K A L E M E  
A lı YO R .  
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olarak da DISK'in aylık yayın organın
daki sendikalar listesinde, Sosyaı-Iş'in 
adının geçmemesi gösteriliyor. 

ÇABALAR SONUÇ VERMiYOR 

Işçiler önünde tartışma toplantıları 

düzenleniyor, ama Sosyal.lş yetkilileri 
toplantılara gittiklerinde tartışacak kim
se bulamıyorlar. 

Bir dedikodu ve yalan furyasıdır gidi
yor. Ortada hiç bir somut veri, hiç bir 
kanıt olmaksızın yıeınla suçlama yapılı
yor. Çok ueraşılıyor; ama bütün gerçek· 
Hei ile Sosyal-Iş olgusu gözlerden �izle
nemiyor. 

Bu kez en aeır top kullanılıyor. DİSK 
üçüncü bölge temsilcisi Vural Atis bir 
bildiri yayınlıyor. DISK'e ilişkin hepimi
zin bildiei ve sahip çıktıeı ilkeler, özel
likler sıralandıktan sonra işçiler, böylesi 
bir örgütün bir parçası olan Teknik-Iş'te 
örgütlenmeye çaeınlıyor. 

Akan sulann duracaeı bekleniyor. 
Çaen büyük yerden gelmiştir! örgütlen
me önerilerine ilişkin tavır bu olmalıdır! 

Ama umIJlan olmuyor. Teknik-Iş'in 
lehinde beklenen gelişme saelanamıyor. 

TASFiYECi TUTUM 

Küçüklerin söyledi ei yalanlar inandı
ncı olmamış, istenilen imaj yaratılama· 
mıştır. Bu kez yalan en büyük aeızdan 
söyleniyor: DISK ıZmir Bölge Temsilci
Heinden 15.1.1977 tarihli bir duyuru 
yapılıyor. Altında DISK kaşesi, bir de 
imza, DISK 3. Bölge temsilcisi Vural 
Atis... 

Deniliyor ki " ... Tüm eeitim kurumla-

SİSAG GREVİ BAŞARI İLE SONUÇLANDı 
Sosyal·lş Sendikasının örgütlü bulun

du�u SISAG işyerinde 5 Ekim 1976 gü
nü başlatılan grev, 27 Ocak 1977 günü 
sona erdi. Sosyal-Iş 'e üye işçilerin zaferi 
ile. Zaferin büyük oluşu, SISAC işyeri
nin hem kuruluşu ile, hem de yaptı eı iş
lerle ilgili. Önce SISAG kuruluşundan 
söz etmpk gerekiyor. 

SISA Hacettepe Vakfı kuruluşla-
rından b "i. Vakfın başında ıhsan Doe
ramacı var. ıhsan Doeramacı ve Hacette
pe Universitesi hakkında çok şey bilini
yor. Yaygın bilinmeyen, Do�ramacı'nın 
sendikalara, başka bir deyişle işçilerin 
örgütlü gücüne karşı tavn. DoAramacl' 
nın vakfına ba�1ı Tepe Mobilya işyerin
de birkaç yıl önce DISK üyesi ASIS'in 
yüriittüAü grev hatırlanmalıdır. 

Işle, SISAG'da çalışan 170 leknik 
elemanın örgütlü mücadelesi, normal 
prosedür içinde toplu sözleşmenin ba!ıl. 
lanmasıyla bitemezdi, bitmemiştir. Nor
mal toplu 5Özle,me görüşmeleri başlatı· 
lamadan grev noktasına gelinmiştir. 

Grevin önemi ise, SISAG'ın yaplı�ı 
işlerde var. SıSAG. iki önemli iş yapıyor. 
Birincisi, mimari proje, iltincisi bilgi sa
yar işlemi. 

Mimari projeler yeni kurulan üniversi· 
telerin, üniversiteye baAIı hastanelerin . 
Bu anlamda büyük ve önemli projeler. 
Bu projeler, ancak bu işe yıllannı venniş 
ve bu konuda uzmanlaşmış SISAG işçi· 
lerince yürütülebilir. 
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Bilgi sayar işll!mi ise, bir başka önem· 
de. Bu işlemlerin arasında üniversite seç
me sınavlarının de�erıendiriımesi de var. 
Ama, grevi n başlama süresine giren en ö
nemlisi Yay-Kur'un sınav sonuçlannın 
değerlendirilmesi var. Bu iş de yine an· 
cak bu a1anda uzmanlaşmış StSAC işçi
leri tarafından yapılabilir. 

Grev nedeniyle Yay-Kur'un sınav so
nuçlannın deecrlendirilememesi, SISAG 
grevini "olay" haline dönüştürmüştür. 
Milli Eeitim Bakanlı�ı. Içişleri Bakanlı· 
�ına gizli yazı yazarak Yay-Kur sınav so
nuçlanmn de�erlendiriımesi için gerekli 
önlemleri almasını istemiştir. Bu istemle 
birlikte Ankara Valisi doe-rudan SISAG 
grevi ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilgi· 
lenme, grev çadınnı kurdunnamadan, 
toplum polislerini grevci işçilerin üzeri· 
ne fiilen saldırtmaya kadar vardı. 

Ama hiç bir çaba, Sosyal.lş üyesi SI· 
SAG grevcilerini bir adım dahi gerilete· 
medi. Bu durumu dee-erlendlren güçler, 
çıkaryotu Bakanlar Kuruluna grevi 30 
gün erteletmeye sevkeUI. "Milli güvenlik" 
gerekçesiyle MC'nin Bakanlar Kurulu, 
SISAG grevini 30 gün erteledı' Ama bu 
erteleme, Danıştaydan döndü. Danıştay 
Genel Kurulu oyblrllAi ile Bakanlar Ku· 
rulunun grevi durdunna karannı Iptal 
elti. Durdurulan grev yeniden başladı. 

Bu arada, Yay-Kur sınav sonuçtan, 
ehliyetsiz kişiler tarafından sonuçlandı· 
nı dı ve sonuçlar ilan edildi. 25 bin öe-

renciden sadece 247 'si başanlı olmuş· 
tu(!) Bu sonuç saAlıklı deAUdi elbette. 
Bu sa�lıksızhk en kör gözlercc de görül
dü ve Yay·Kur bütünleme sınavlan erte
lendi. 

Bu arada, ıhsan Do�ramacı, at deAiş
tirdi. StSAG 'ın yöneticilerini görevden 
aldı, yenilerini atadı. Paravan şirketleri 
aradan çıkardı ve uzlaşma yolunu seç
mek zorunda kaldı. Grevin 100. gününde 
toplu Iş sözleşmesi ImzaJandl. Aslında 

grevln 100. günü de�iI, nı. günüydü. 
Ama 1 1  gün, grevin ertelenmesi YÜıiin· 
den işbaşı yapılmıştı. 

TOPLU Iş SÖZLEŞMESI ILE 
KAZANILAN�AR 

Grevin kazanımları çok fazla. Bu ka· 
zanımların bir kısmı ise, toplu iş sözleş· 
mesinde var. Toplu iş sözleşmesındeki 
kalıcı haklar şunlar: 

hemen çalışma
işkolunda, aynı iş 

baeıı iki sendika 
DISK'in bu 

sendikasına DISK'e 
üçüncü bölge 

Hem de ne 

kullanılan 
çıkartıhp işçilerin 

işçi sınırını 
engellemeye 

başlatılıyorlar. Bu 
üyesi olma

Teknik-Iş'in 
Sendikası" ol

isteniyor. Kanıt 
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olarak da DISK'in aylık yayın organın
daki sendikalar listesinde, Sosyaı-Iş'in 
adının geçmemesi gösteriliyor. 

ÇABALAR SONUÇ VERMiYOR 

Işçiler önünde tartışma toplantıları 

Akan sulann 
Çaen büyük 
me önerilerine önerilerine öner

Ama umIJlan 
lehinde beklenen gelişme 

TASFi

Küçükler
ncı olmamış, 
mıştır. Bu 
söyleniyor: 
Heinden 15.1.1977 
yapılıyor. Altında DISK 
imza, DISK 
Atis... 

Deniliyor ki 

SAG GREVİ BAŞARI İLE SONUÇL
örgütlü bulun
Ekim 1976 gü

Ocak 1977 günü 
işçilerin zaferi 
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önemli iş yapıyor. 

iltincisi bilgi sa

kurulan üniversi· 

Bilgi sayar işll!mi ise, bir başka önem· 
de. Bu işlemlerin arasında üniversite seç
me sınavlarının de�erıendiriımesi de var. 
Ama, grevi n başlama süresine giren en ö
nemlisi Yay-Kur'un sınav sonuçlannın 
değerlendirilmesi var. Bu iş de yine an· 
cak bu a1anda uzmanlaşmış StSAC işçi
leri tarafından yapılabilir. 

Grev nedeniyle Yay-Kur'un sınav so
nuçlannın deecrlendirilememesi, SISAG 
grevini "olay" haline dönüştürmüştür. 
Milli Eeitim Bakanlı�ı. Içişleri Bakanlı· 
�ına gizli yazı yazarak Yay-Kur sınav so
nuçlanmn de�erlendiriımesi için gerekli 
önlemleri almasını istemiştir. Bu istemle 
birlikte Ankara Valisi doe-rudan SISAG 
grevi ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilgi· 
lenme, grev çadınnı kurdunnamadan, 
toplum polislerini grevci işçilerin üzeri· 
ne fiilen saldırtmaya kadar vardı. 

Ama hiç bir çaba, Sosyal.lş üyesi SI· 
SAG grevcilerini bir adım dahi gerilete· 
medi. Bu durumu dee-erlendlren güçler, 
çıkaryotu Bakanlar Kuruluna grevi 30 
gün erteletmeye sevkeUI. "Milli güvenlik" 
gerekçesiyle MC'nin Bakanlar Kurulu, 
SISAG grevini 30 gün erteledı' Ama bu 
erteleme, Danıştaydan döndü. Danıştay 
Genel Kurulu oyblrllAi ile Bakanlar Ku· 

renciden sadece 247 'si başanlı olmuş· 
tu(!) Bu sonuç saAlıklı deAUdi elbette. 
Bu sa�lıksızhk en kör gözlercc de görül
dü ve Yay·Kur bütünleme sınavlan erte
lendi. 

Bu arada, ıhsan Do�ramacı, at deAiş

grevln 100. 
Ama 1 1  gün, 
den işbaşı yapılmıştı. 

TOPLU 
KAZANILAN�AR 
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GELI ŞME SINI KIMSE 
nnda çalışanlar DISK'e baeıı Teknik-Iş 
S('ndikasmda, bankalarda çalı�anlar ise. 
Bank.sC'n sendikasında örgiiı.lcniyorlar. 
Ancak Sosyal.lş sendik .. ıst kendisinin 
DISı\: iiyesi oldu�unu kullanarak bölge
miz örgütlenmesine DISK sendikalanna 
ve işçi sınıfının bir\i�inc ihanet etmekte
dir. Sosyal-Iş sendikası DIsK üyeliğin
den düşmüştür. Şu anda DİSK'le hiç bir 
ilişkisi yoktur. lş� i kardeşlerimin bilgi
lerine sunanın. " 

Duyum, aslından alman (otokopiler 
halinde dagıtılmış ve üzerine herhangi 
bir evrak kayıt numarası konmamıştır. 

Keramik-Iş ve ASIS'e karşı kurduru
lan Beton-İş ve Ağaç-Sen adlı naylon 
sendikalan bilenler, bu biçimde bir du
yuruya kuşku ile bakıyorlar. Haklıdırlar 
da. Sosyalist sendikalara karsı alınan ta· 
vır genel ve bilinen bir tavırdır. 

ÜYE Mi DEGiı M i ?  

ızmir Bölge Temsilcisi, h i ç  bir de�er 
yargısına göre olumlu sayılamayacak bir 
tutum içindedir. DISK bölge temsilcisi, 
kendine baeıı sendikalan bilmemektedir 
( ! ). Biliyorsa, kendine baeıı sendikalar 
hakkında DISK hukuk bürosunun ve 
yargı organlannın kararlannı bilmemek· 
tedir ... ( ! )  Bütün bunlan biliyorsa .. DISK 
3. Bölge temsilcisi yalan söylemektedir. 

Sosyal.lş DISK üyesidir. Uye olmadı
eı söylentileri, kendilerinde işçi sınıfı 
adına söz söyleme yetkisi görenlerin çir
kin dedikodularıdır. "Sosyal-Iş DISK 
üyeli�inden tüzük gereei kendilieinden 
düştü" denmişti. DISK'in olaeanüstü ge· 
nel kuruluna çaeınlmamıştı. Gerekçeler 
biliniyor. Sosyal.lş yetkilileri, yetkili 
mahkemeye, Bakırköy 2. Asliye Hukuk 
mahkemesine başvurmuşlardı. 29.12. 
1976 tarihli duruşmada 1976/291 sayılı 
kararla yürütmeyi durdurma kararı alın· 

· örgütlenme sırasında işten çıkanlan 
9 işçi, işten çıkanlmamış gibi Işlem gö· 
recektir. 

- lş yasasının 17. maddesinin işlemesi 
tamamen ortadan kaldınlmıştır. İşlenen 
suçlardan dolayı işine son verilme işlemi 
disiplin kurulunca verilecektir. Disiplin 
kurulunda 2 işçi ve 2 işveren temsilcisi 
vardır. Eşit oya sahiptirler ve işten çıkar
ma karan oybirfiA'i ile verilebilecektir. 

- Iş yasasının 13. maddesinin işlemesi 
ise tek taranı olmaklan çıkanımıştır. Iş. 
yerinin somut ekonomık gerekçelerine 
dayanması halinde, kıdemli-ihbarh işe 
son verme Işleyebilecek. Aynca, önü· 
müzdeki 5 ay ıçınde bu da kuUanılamı
yacak. Bir de işe son vermede sendikalı 
olanlar en SOn &ırada yer alıyor. Şu anda 
sendikasız 20 işçi var. 

- Kıdem tazminatı çalışılan her yıl 
için 40 gün üzerinden hesabedilecek. Ay
nca, SISAG'da 5 )'11 çalıım'4 ulanlar 
kendi istekleriyle işten aynısalar dahi 
kıdem tazmlnatıru alabUecekler. lş yua
ıında kendill�lnden işten aynlanlara kı
dem tazminatı ödenmez hükmü var. 

- Haftalık çalışma saati 42,5. Cumar
tesi ve Pazar tatil. • 1 Mayıs lşçi Bayramı olarak sözleş
mede yer almıştır. 

Bu kalıcı kazanımlann yanısıra para· 
sa) açıdan getirilen kazanımlar ise şöyle: 

· Işyerinde yap�.n lıe göre 8 grup 
belirlenerek her grup için başlangıç üc
retleri tesbıt edilmi,tır. En az ücret 
2.000 .. TL.dir. 

- Başlangıç ücretlerine: · Llsa .. diploması olanlar ıçın % 10 · Yabancı dU bUenler ıçın % 10 · Mimarlık ölrenimlnde bulunanlar 

nuştı. Ayrıca Istanbul Barosu Ikinci 
Başkanı, DISK Hukuk Bürosu Başkanı 
Müşir Kaya Canpolat, belgeler üzerinde 
yaptı eı incelemede özetle iki noktada 
toplamıbilecek bir raporu DISK yürütme 
kuruluna vermişti. 

1) Eldeki belgelere göre Sosyal.lş 
DISK anatlizügünün 14. maddesi gere
eince DISK üyeHeinden düşmemiştir. 

2) Sosyal.lş gibi bir sendikayı usul 
maddelerine dayanarak DISK üyeliein
den düşürmeye çalışmak büyük yanlıştır. 

Gerçi bu rapor da hasır altı edilmiş 
ve Sosyal.lş'e bu konuda her hangi bir 
haber verilmemişti ama temsilci Atis'in 
bundan haberi olması gerekirdi. 

Son gelişmeler üzerine ızmir'de bir 
basın toplantısı düzenleyen Sosyal-Iş Iz· 
mir şube başkanı Ersin Atlı, Bölge Tem
silcisini kamuoyu önünde iddialarını ka· 
nıtlamaya çaeırırken, Atis'j yargı organ· 
larının kararlarını tanımayarak belli mih· 
raklann paraleline düşmekle, DISK'in il
keleri ile baedaşmayacak tutarsız davra· 
nışlar içine girmekle suçlamış, Türkiye 
işçi sınıfının ilerici sendikal birlieinin 
tek simgesinin DISK oldu�unu, SosyaI
lş'in bu ilkelere sahip çıkıp, anlan yaşa· 
ma geçirmeye çalışırken, DISK'i özün
den boşaltmayı amaçlayan her türlü giri· 
şimin de karşısında olaca�ını belirtmiş· 
tir. 

"Vural Atis Sosyal-Iş hakkında dar 
görüşmelerde geliştirdiei dedikodulannı 
imzası ve DISK kaşesi ile belgelemek ta· 
Iihsizlieine ueramışlır." diyen Ersin Atlı 
DISK anaıüzüeüne aykırı davranışların
dan dolayı Atis'in kesin ihraç talebi ile 
DISK yürütme kuruluna şikayet edildi· 
eini, yasalara aykırı davranışlanndan do· 
layı da yargı organları nezdinde kovuş· 
turma açıldıeını duyurmuştur. 

YURUYUŞ ıZMIR BUROSU 

için % 10 
Meslekte her çalışma yılı için % 10 

ücret zammı eklenecektir. Böylece her 
çalışarun ücreti bulunacaktır. Bu 'ücretle
re aynca SİSAG'daki her çalışma yılı 
için 300 .. TL. eklenecektir. 

Böylece bulunacak ücretlere, birinci 
yıl için 750,- TL ve aynca % 10, ikinci 
yıl için 1.000,- TL, aynca % LO ücret 
zammı eklenecektir. 

- Her yıl için 2 aylık ücret tutannda 
Ikramiye odenecektir. 

· Çalışılan her gün için 15,' TL. net 
yemek yardımı verilecektir. • Okula gitmeyen her çocuk için ay· 
da 50,- TL., ilkokulda okuyan her ço
cuk için yılda l.OOO,·TL, orta öRrenim
de bulunan her çocuk için 1.750,· TL. 
ve yüksek öRrenimde bulunan her çocuk 
için ise 2.500,' TL. ödenecektir. 

· Yılda 2.000 .. TL. giyim yardımı ve 
yılda 1.000,- TL. yakacak yardımı veri· 
lecektir. 

- Yıllık Izine çıkan işçiye 500,' TL. 
izin harçlılı verilecektir. 

BIR ÖNEMLI HUSUS DAHA 

S1SAG'da çalışanlann tamamına ya
kıru teknık eleman. Bu düzeyde bır Işye
rinde teknık elemanlann 111 gün süren 
zorlu bır grev sonucu başanya ulaştıkla· 
n ilk Işyeri. Grevli, toplu ,özleşmell grey 
hakkına sahıp teknık elemanlann bu de
neyi, bır taranan bu hakka sahıp ama, 
örgütlenernemi, teknık elemanlara ör· 
nek olacak, dlRer tarattan toplu sözleş· 
meli-grevli örgütlenme hakkı Için mUca
dele veren tüm teknık elemanltınn mUca· 
deleaine de hız katacaktır. 

ERSıN ATlı: DISK'I ÖlONDEN BOŞALTMAYA YöNELIK 
HER ÇABANıN KARŞıSıNDAYIl 

SENDIKAL DEMOKRASI VE TABANıN Söı VE KARAR 
SAH I B I OLMASI 

VEDA T PEKEL 

" Binaenaleyh bütün davranışlarımızda daima bir sosyalist gibi düşünmek 
ve sosyalizmin gereklerine göre hareket etmek mecburiyetindeyiz, bu benim 
özel hayatım, parti hayatı ayrı, bu benim ser"idika, mesleki kuruluş, gençlik 
örgütü hayatım, faaliyetim, parti faaliyeti çizgisi ayrı, bunlar hiç kabul olun. 
mayacak ayrışımiar, farklılıklar ortaya sürmektir." (Behice Boran, Türkiye Iş_ 
çi Partisi 1. Iı Temsilcileri Toplantısı konuşmasından) Başka bir deyişle sosya
list olmanın bir bütünlüğü vardır. Bu bütünlüğe halel geldi mi, sosyalistliğe de 
halel gelir. 

Demokrasi anlayışı ya da demokrat olma açısından da aynı ölçüler ge_ 
çerli. Tutarlı bir demokrat olmak için her zaman, her konuda ve bir bütünlük 
içinde demokrat olmak gerekir. Bir siyasi parti, bir sendika veya herhangi bir 
örgüt içinde, örgüt içi demokrasi yoksa, böylesine kuruluşlar tarafından öne 
sürülen demokratik taleplerin kuşkuyla karşılanması doğaldır. En azından ger
çekleşcbilmeleri açısından kuşku duymak gerekir. 

Türkiye'de, özellikle devrimci sendikal hareket içinde çokça sözü edilen 
bir kavram vardır, "Tabanın söz ve karar sahibi olması". Bu ilke, doğru ve sa
vunulması gereken bir ilkedir. Ancak !.ıvunulması ile yetinmeyip hayata geçi
rilmesi gereken bir ilkedir de. Bıktıracak kadar çok sözü edilmesine ve çok 
yaygın olarak savunulmasına rağmen bu ilkenin uygulanabildiğini söylemek 
zordur. Kuşkusuz tabanın gerçekten söz ve karar sahibi olduğu örgütler, sen
dikalar vardır ülkemizde. Ama ıKimy�-lş, Petro Kimya-Iş birleşmelerinde ol· 
duğu gibi kararından dolayı tabanı cezalandıran örgütler de vardır. 

Konuyu daha somut olarak açıklayabitmek için "Tabanın söz ve ka ... r 
sahibi olması" ilkesini savunan bir sendikanın tüzüğüne bakalım. Sendika, 
Mehmet Kılınç'ın Genel Başkanı bulunduğu, Petrol Kimya·lş'le birleşmeden 
önceki Petkim·lş'tir. Tüzüğün 7. maddesi üyelikten çıkarılma ile ilgili ve şöy
le: "Sendika üyeleri aşağıdaki hallerde, Yürütme Kurulunun ulebi ve Onur 
Kurulunun kararı ile sendikildan çıkilrılırlilr. 

a) Genel oliırak sendika nezaket ve sevgisi ile itimadını, sendika tesanü· 
dünü ve çalışmalarını bozacak hareketlerde bulunanlar, 

b) Sendika programları ve Anatüzük hükümlerine ve sendika organları
nın karar ve talimatlarına aykırı hareket edenler ve sendika hUkmi şahsiyetine 
saygı duymayanlar, 

e) Yabancı bir devletin siyasetine i11let olanlar, 
f) Milli menfaatlere aykırı harekette bulunanlar sendikadan çıkarılırlar." 
Bu tüzük hükUmlerini hakkıyla (?) uygulaYilbilmek için sendikanın, her-

halde bir de gestapo gibi örgütü bulunması gerekir. Işin şakası bir yana bu tU
züğe sahip olan sendika O ISK üyesidir ve yine bu sendikanın genel başkan, 
" CHP dışındaki sol partilerin genel başkanları ajanıdır." diyebilen bir kişidir. 
Işçilerin başında Demokles'in kılıcı gibi :asılı du ... n bu tüzük maddeleri durur
ken "Tabanın söz ve karar sahibi olması"ndan bahsetmek en hafif ubiriyle iki 
yüzlUlüktür. Aliağa Rafinerisinde Kılınç'a muhalefet eden bir takım işçilerin 
sendikadan ihraç edilerek toplu sözleşmeden uzun süre yararliilndırılmadıkları 
bilinen bir gerçek. 

Sendikanın yönetimi de normal değil. Sendikayı, Genel Başkıın, Genel 
Sekreter ve Teşkilatlanma Sekreterinden oluşan üç kişilik bir yürütme kurulu 
yönetiyor. Işyeri temsilcilerinin aUnmasl yönetmelik hükmü haline getirilmiş. 
Şayet yöneticiler dilerse seçim de yaptırabilecekler. Temsilci olabilmek için 
esaslı bir şart da konulmuş: "Milli menfaatleri sabote edecek faaliyetlerde asli 
veya fer'i şekilde" bulunmuş olmamak. 

Petkim·lş bir örnek. Dahası var. Işin özeti şu: Işçi sınıfı adına demokra
si talep edenler, işçi sınıfına demokrasiyi tanımıyorlar. Kendi örgütleri içinde 
demokrasiyi uygulamayanlar öne sürdükleri demokratik taleplerde Ymimi ola
mazlar. Örgüt içi demokrasi uygulanmaya başlandığında ise demokrui aslan
ları tası urağı toplayıp gidecekler. 
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lş'in bu ilkelere sahip çıkıp, anlan yaşa· yaşa· 
ma geçirmeye çalışırken, DISK'i özünözün
den boşaltmayı amaçlayan her türlü giri· giri· 
şimin de karşısında olaca�ını belirtmiş· belirtmiş· 
tir. 

"Vural Atis Sosyal-Iş hakkında dar dar 
görüşmelerde geliştirdiei dedikodulannı dedikodulannı 
imzası ve DISK kaşesi ile belgelemek ta· ta· 
Iihsizlieine ueramışlır." diyen Ersin Atlı Atlı 
DISK anaıüzüeüne aykırı davranışların
dan dolayı Atis'in kesin ihraç talebi ile ile 
DISK yürütme kuruluna şikayet edildi· edildi· 
eini, yasalara aykırı davranışlanndan do· do· 
layı da yargı organları nezdinde kovuş· kovuş· 
turma açıldıeını duyurmuştur. 

YURUYUŞ ıZMIR BUROSU BUROSU 

için % 10 
Meslekte her çalışma yılı için % 10 

ücret zammı eklenecektir. Böylece her 
çalışarun ücreti bulunacaktır. Bu 'ücretle
re aynca SİSAG'daki her çalışma yılı 
için 300 .. TL. eklenecektir. 

Böylece bulunacak ücretlere, birinci 
yıl için 750,- TL ve aynca % 10, ikinci 
yıl için 1.000,- TL, aynca % LO ücret 
zammı eklenecektir. 

- Her yıl için 2 aylık ücret tutannda 
Ikramiye odenecektir. 

· Çalışılan her gün için 15,' TL. net 
yemek yardımı verilecektir. • Okula gitmeyen her çocuk için ay· 
da 50,- TL., ilkokulda okuyan her ço
cuk için yılda l.OOO,·TL, orta öRrenim
de bulunan her çocuk için 1.750,· TL. 
ve yüksek öRrenimde bulunan her çocuk 
için ise 2.500,' TL. ödenecektir. 

· Yılda 2.000 .. TL. giyim yardımı ve ve 
yılda 1.000,- TL. yakacak yardımı veri· veri· 
lecektir. 

- Yıllık Izine çıkan işçiye 500,' TL. TL. 
izin harçlılı verilecektir. 

BIR ÖNEMLI HUSUS DAHA DAHA 

S1SAG'da çalışanlann tamamına yaya
kıru teknık eleman. Bu düzeyde bır IşyeIşye
rinde teknık elemanlann 111 gün süren süren 
zorlu bır grev sonucu başanya ulaştıkla· ulaştıkla· 
n ilk Işyeri. Grevli, toplu ,özleşmell grey grey 
hakkına sahıp teknık elemanlann bu dede
neyi, bır taranan bu hakka sahıp 

Binaenaleyh bütün davranışlarımızda davranışlarımızda davr daima bir 
ve ve sosyalizmin gereklerine göre hareket etmek mecburiyetindeyiz, 
özel özel hayatım, parti hayatı ayrı, bu benim ser"idika, 
örgütü örgütü hayatım, faaliyetim, parti faaliyeti çizgisi ayrı, 
mayacak mayacak ayrışımiar, farklılıklar ortaya sürmektir." ayrışımiar, farklılıklar ortaya sürmektir." 
çi çi Partisi 1. Iı Temsilcileri Toplantısı konuşmasından) 
list olmanın bir bütünlüğü vardır. Bu bütünlüğe halel 
halel halel gelir. 

Demokrasi anlayışı ya da demokrat olma açısın
çerli. çerli. Tutarlı bir demokrat olmak için her zaman, her 
içinde içinde demokrat olmak gerekir. Bir siyasi parti, bir 
örgüt örgüt içinde, örgüt içi demokrasi yoksa, böylesine 
sürülen sürülen demokratik taleplerin kuşkuyla karşılanması 
çekleşcbilmeleri çekleşcbilmeleri açısından kuşku duymak gerekir. 

Türkiye'de, özellikle devrimci sendikal hareket 
bir bir kavram vardır, "Tabanın söz ve karar sahibi olması". 
vunulması vunulması gereken bir ilkedir. Ancak !.ıvunulması ile 
rilmesi gereken bir ilkedir de. Bıktıracak Bıktıracak Bıktır kadar çok 
yaygın olarak yaygın olarak savunulmasına rağmen bu ilkenin uygulanabildiğini 
zordur. zordur. Kuşkusuz tabanın gerçekten söz ve karar sahibi 
dikalar dikalar vardır ülkemizde. Ama ıKimy�-lş, Petro Kimya-Iş 
duğu duğu gibi kararından dolayı tabanı cezalandıran örgütler 

Konuyu daha somut olarak açıklayabitmek için 
sahibi sahibi olması" ilkesini savunan bir sendikanın tüzüğüne 
Mehmet Mehmet Kılınç'ın Genel Başkanı bulunduğu, Petrol 
önceki önceki Petkim·lş'tir. Tüzüğün 7. maddesi üyelikten 
le: le: "Sendika üyeleri aşağıdaki hallerde, Yürütme 
Kurulunun Kurulunun kararı ile sendikildan çıkilrılırlilr. 

a) Genel oliırak sendika nezaket ve sevgisi ile 
dünü dünü ve çalışmalarını bozacak hareketlerde bulunanlar, 

b) Sendika programları ve Anatüzük hükümlerine 
nın karar ve talimatlarına aykırı hareket edenler ve 
saygı saygı duymayanlar, 

e) Yabancı bir devletin siyasetine i11let olanlar, 
f) Milli menfaatlere aykırı harekette bulunanlar sendikadan çıkarılırlar." 
Bu tüzük hükUmlerini hakkıyla (?) uygulaYilbilmek 

halde halde bir de gestapo gibi örgütü bulunması gerekir. 
züğe züğe sahip olan sendika O ISK üyesidir ve yine bu 
" C" C" CHP dışındaki sol partilerin genel başkanları ajanıdır." 
Işçilerin başında Demokles'in kılıcı gibi :asılı du ... n 
ken ken "Tabanın söz ve karar sahibi olması"ndan bahsetmek 
yüzlUlüktür. yüzlUlüktür. Aliağa Rafinerisinde Kılınç'a muhalefet 
sendikadan sendikadan ihraç edilerek toplu sözleşmeden uzun 
bilinen bilinen bir gerçek. 

Sendikanın yönetimi de normal değil. Sendikayı, 
Sekreter Sekreter ve Teşkilatlanma Sekreterinden oluşan üç 
yönetiyor. yönetiyor. Işyeri temsilcilerinin aUnmasl yönetmelik hükmü 
Şayet yöneticiler dilerse seçim de yaptırabilecekler. 
esaslı esaslı bir şart da konulmuş: "Milli menfaatleri sabote 
veya veya fer'i şekilde" bulunmuş olmamak. 



• • ISÇ I s ı N ı Fı · VE KAY 
U M UTLAR LisTES i 

METIN ÇULHAOCLU 

Politikaya ilişkin bir benzetme" var. Lenin tara
fından yapılan bu benzetme şöyle: "Politika, aritme
tikten çok cebire benzer. Dahası, elementer materna
tikten de çok yüksek matematiğe benzer." 

Benzetme şuna dayanıyor: ilk bakışta politika, 
karmakarışık bir görüntüden ibaret. Birbiriyle içiçe 
geçen sayısız olgu söz konusu. Ancak, bu kargaşanın 
içinde bir mantık da gizli. Çünkü, tek tek bütün·.poli
tik oluşumlar arasında belirli b"ağlar var. Politika, bu 
bağları bulup ortaya çıkartma ve bir çerçeveye oturt
ma sanatı. 

Siyasal örgütler, bu sanatı icra etmek zorunda. 
Sosyalist hareket ve sosyalist örgüt de kendi dünya gö
rüşü açısından değerlendirmesini yapıyor. Sosyalist 
örgüt, bu değerlendirmeyi yapmadan yol alamaz. Yol 
almak bir yana, varlığını bile koruyamaz. 

GERÇEKÇı OLMA Y AN UMUTLAR VE 
GEÇERSIZ UMUTSUZLUKLAR 

Sosyalist hareket, olaylar üzerine değerlendirme· 
sini yapıyor. "Cephe", "birlik", "demokrasi cephesi", 
"faşizme karşı birlik" çağrılarının en yüksek perde· 
den yapıldıAı bir ortamda, sosyalist hareket kendi de
ğerlendirmesini yaparak yoluna devam ediyor. 

Sosyalistlerin, ilericilerin ve demokratların MC'ye 
karşı yekvücut olmaları gereğinin, haklı olarak, sık sık 
vurgulandığı bir dönemde, somut olayların gelişimine 
bakmak büyük bir zorunluluk. Somut olayların gelişi· 
mini ve aralarındaki ba�ları ele almayan ya da gizle· 
yen bir "birlik" anlayışının bugüne dek dünyanın hiç 
bir yerinde yararı görülmedi. En azından gerçekten et· 
kin bir "birlik"in oluşturulmasında, böyle kestirmeci 
bir anlayışın en küçük bir katkısı olmadı. 

Tam ters yönde gelişmeler oldu. Böyle bir anlayı
Şı savunanları gerçekçi olmayan umutların peşinden 
koşanlar, değerlendirmeye tenezzül etmedikleri ya da 

örtbas etmeye çalıştıkları gelişmeler hızlanınca, nefes· 
leri ilk kesilenler oldular. Umutsuzluğa en başta kapı· 
lanlar, bunlar oldu. 

Gerçekçi olmayan umutların sonu, yine gerçekçi 
olmayan umutsuzluklar ve bezginlikler oluyor. Dev
rimci mücadelede, ne gerçekçi olmayan umutlarını ne 
de geçerli olmayan umutsuzlukların yeri olmalı. Her 
ikisi de eşit ölçüde zararlı. 

AYLAR NASI L GEÇTI? 

Türkiye, geçtiğimiz iki yıl içinde hızlı gelişmelere 
tanık oldu. Yıldızlar parladı, yıldızlar söndü. Umutlar 
doğdu, umutlar yıkıldı. En "temel" umutlar zayıfla
dıkça en temelsiz yeni umı..ıtlar peşinde koşuldu. Gün
ler, aylar böyle geçti. 

TARIH TORKlYE'DE cHP' 
N E, lSOO'lERDEKI DE
MOKRATLARıN YA DA 
1900'LERIN AVRUPA 'SIN
DAKI SOSYAL DEMOK
RATLARıN ŞANSlNI TA
NıMıYOR. SIKIŞAN TA
RIH , HEM SERMAYENIN 
ÖRGOTO OLMA,HEM DE 
GENIŞ KITLELERIN 
UMUDU OLARAK KALA
BilME ŞANSlNI, KISA 
BIR SOlU: ıÇIN BILE OL
SA , KIMSEYE TANıMı· 
YOR. BATI AVRUPA SOS· 
Y Al DEMOKRASILERI· 
NIN YILLAR SONRA U· 
LAŞTIKLARI BUGÜNKO 
TlKANIKLlCA , TORKIYE 
GIBI OlKELERIN SOS
YAL DEMOKRATLARı
NIN ÇOK DAHA KISA BIR 
SÜRE IÇERısINDE ULA· 
ŞACAKlARINI BilMEK 
GEREKIYOR. 

Yakın geçmişin olaylarına göz atmak yeterli. 
MC, CHP muhalefetine bağlanan umut ve "CHP' 

nin 1977 yılında nasıl olsa iktidara geleceği" tesellisi 
ortamında göreve başladı. ilerici kesimin önemli bir 
bölümü, bu umut vç: teselli ilc MC'1i günleri geçirmeye 
başladı. Ardından yeni "umut"lar geldi, yaratılan ye
ni umutların peşinden koşuldu. 

Ecevit "MC 'yi düşürmek için elinden geleni yapa
cak"tı. Dahası "bugüne kadar hiç bir yerde denenme· 
miş, görülmemış demokratik eylem biçimlerine baş
vuracak"tl. Dahası "Türk-Iş ilc DISK arasında diyalog 
kurup, bunları MC'ye karşı seferber edecek"ti. Dahası 
sendikalar yola gelmediği takdirde "en geç Ocak ayın
dan itibaren işçiler içinde çalışıp, alttan üste yöneıi
mi adam edecek"ti. 

Aylar, bunlarla geçti. "Görülmemiş eylem biçim
leri"nin neler olduğu bugün bile merak ediliyor. " Iş_ 
çilerin içinde çalışıp yönetime gelme" sözlerinin ise 
hangi amaca yönelik bir tehdit olduğu iyiden iyiye or
taya çıktı. 

Ama aylar yalnızca bunlarla geçmedi. CHP ve li-

deri, ilericilerin gönüllerini bunlarljl ferahlatırken, baş
ka işler de yaptı. Kurultayı sigorta edebilmek için ye
rel kongrelerin bir çoğunu kitabına uydurdu. Kurul
tay, sermayeye güvence kurultayı oldu. Ecevit'in ken
di hesaplarına herşeyi düşünmesinden büyük mutluluk 
duyanlardan oluşan bir ekip, yönetime geldi. 

Bugün olup bitenler çok daha açık. CHP ve lideri, 
demokrasi adına kendilerine açılan krediyi son kuru
şuna kadar harcamakla meşgul. Son olarak "rejim adı
na" AP ve Demirel ile her türlü diyalogu kurabileceği
ni anlatmaya çalışıyor. "Kendisinin zaten hep bu tür 
diyaloglar istediğini ama Demirel'in hep reddettiğini" 
inandırıcı bir biçimde ve belgeleriyle anlatmaya özen 
gösteriyor. Işverenlerin önde gelenleri, Ecevit'in bu 
sözlerini "çok olumlu" bulduklarını açıklıyorlar. Di
ğerleri "hep polemik konusu oluyor" diye görüşlerini 
açıklamıyorlar. 

Bu kadar gülünç. CHP'nin ve liderinin geldiği 
nokta bu. Bu noktada Demirel'le "diyalog" çalışmala
rı konusunda ifade vermenin yanısıra, bir de "özeği
tim" ve Niyazi Onsal konuları var. Hepsi bu. 

UMUTLAR LISTESI 

Temelsiz umutlardan, daha temelsiz umutlara, 
oradan da geçersiz umutsuzluklara sürüklenenler de 
var. 

Bir dönem CHP umudunu AP'den Sebati Ataman 
"umudu" ile takviye ettiler. Temel umut inandırıcıh
ğını yitirdikçe dışarıdan umut takviyesi gereksinimle
ri arttı. Sebati Ataman takviyesi devrini doldurunca, 
bu kez boşluğu D ISK·Türk·lş işbirliği ve Türk.lş'in 
ünlü "sosyal demokrat" sendikaları doldurdu. Bu da 
bitti. Bundan sonra DISK üst yönetimi, CHP yönetici· 
leri ile aynı umut ve kahramanlık mertebesine çıkarıl
dı. Ancak DiSK üst yönetiminin niteliği ve tutumu 
yüzünden bu umudun ömrü, Sebati Ataman kadar bile 
olamadı. 

Sonra başka umut takviyeleri geldi: AP-MSP ihti
lafı ve Karataş'ın görevden alınması. Aylarca da bun· 
larla uğraşıldl. Her gün yeni bir "AP-MSP ihtilafı" bu
lundu. TRT seçim kurulunun toplanacağı günler iple 
çekildi. 

Hiç biri olmadı. Türkiye'de demokrasi mücadele
sini CHP'ne, AP-M SP ihtilafına ya da Karataş'ın gö
revden alınmasına indirgeme düşüncesi, inandırıcıfığı· 
nı hızla yitirmeye başladı. Buna inananların umutsuz· 
luğa' sürüklenmesiyle birlikte. 

Ş imdi çaresizlik dönemi başladı. Kariyerlerini 
CHP'ne bağlayanlar, "CHP'nin demokrasi getireceği
ni" vurgulamakla birlikte, "programın hiç bir köklü 
dönüşüm öngörmediğini" kabul ediyorlar. "Herşeyi 
bırakıp kafa çekmek" gibi alternatiflerin yanl5Jra par· 
lamenterlerin günah keçisi haline gelen Niyazi Onsal'a 
kızılıp, maaşlarının bir bölümünü partilerine bırakan 
Fransız komünist parlamenterlere imreniliyor. Hepsi 
bu kadar. 

GERILEMENI nıeER KESı�ıı 

Parlayıp sönmeler, umuttan umutstlzluğa savflll· 
malar, yalnızca bunlarla sınırfı değiL. 

Kimileri, 1971 öncesinin Dev-Genç'ini, 1973 son
rasının bir umudu olarak değerlendirdi. Kiiçük burju
va radikalizmi, gençlik içinde 1971 öncesine dönebi
leceğini sandı. 

Bu umutlar da çok çabuk yıkıldı. Ilkesel ve nitd 
özellikleri bir yana, bugiin 1971 öncesi Dev-Genç ' i ,  
onun yarısından az  bir  toplam nicel giiçle 8 civar ınd,\ 
birbirine düşman kamp temsil ediyor. Her iki dönem· 
de de harekete verdikleri urarlar bir yana, 1971 önce· 
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sinin Dcv-Gcnç'çiliği bugün "abç'cilik" haline geldi. 
Çıkardıkları dergilerde klasiklerden yaptıkları yerli 
yersiz alınııların altını çizip "abç" (altını biz çizdik) 
ibaresini ekleyerek birbirleriyle boğuşuyorlar. Bu şe
kilde "sosyalist hareketin birliğini" sağlamaya çalışı
yorlar. Daha da gerileyecekler". 

Kaybolan umutlar listesi bitecek gibi değiL. 1973 
sonrasının sosyalist örgüt boşluğu da kimileri için bir 
umut oldu. Yine "sosyalist hareketin biriiğitini sağla
mak üzere yola çık.ldı. Sonra kendi "örgüt"lerini ku
ranlar, bu anda "birliğin sağlandığını" ilan ettiler. Bir 
dönem "birlik"ten söz edilmez oldu. Sonra, Türkiye 
işçi Partisi 'nin kurulup gelişmesiyle birlikte, "birlik" 
meselesi yeniden gündeme getirildi. "Birlik" çağrıları, 
puan ve itibar toplamak için makyavelistçe kullanılan 
araçlar oldu. 

Bugün, parti olarak varl ıklarını koruduklarını,  ör
gütlendiklerini ve güçlendiklerini iddia edenler, bir 
yar" ın da " sosyalist hareketin örgütlü birlikten yok
sun olduğunu" ileri sürüyorlar. Umutl�rını, "parti" 
olarak ileri sürdükler; kendi örgütlerine değil, bu örgüt
ler aracılığıyla yapmayı tasarladıkları kariyer sıçrama
larına bağlıyorlar. Kendi örgütlerine saygı duymayan
lar, başkalarından, kendilerine ve örgütlerine saygı du
yulmasını beklememeliler. 

EVRENSEL GERÇEK VE 
TORKIYE PRATlGI 

Somut olguların bir 6ölümü böyle. Somut olgula. 
rın, teorik bir açıklaması olmalı. Bu teorik açıklama
ya ulaşabilmek için önce evrensel geçerlilikte bir göz
lemden hareket etmek gerekiyor: 

"Günümüzde devrimci süreç gerçekten evrensel 
bir nitelik kazanmıştır. Devrimci dönüşümler daha ile· 
ri ve daha derin olmaktadır. Farklı nitelikteki devrim
ci akımlar kaynaşmakta, ekonomik, politik ve top· 
lumsal devrimci dönüşümlerin süresi kısalmaktadır" . 
(K. Zaradov, Leninizm ve Kapitalizmden Sosyalizme 
Geçiş, s.66, Temel Yayınları) 

Zaradov, evrensel geçerlilikte bir olguya işaret 
ediyor. Bunu, yine evrensel olarak tarihin sıkışması ya 
da kısalması olarak değerlendirmek mümkün. Tarihin 
evrensel olarak sıkıştığına kuşku yok. Ancak bu göz
lemin herhangi bir ülke- için aynı ölçüde geçerli olması 
söz konusu değiL. Evrensel olgunun yerel ölçekteki 
geçerliliğini, yerel koşullar belirliyor. 

�.u açıdan, Türkiye'nin yerel koşullarının, Türki
ye için zamanı daha çok sıkıştırdığını, tarihi daha da 
kısaltıığını söylemek mümkün. Emek-sermaye çelişki
sinin Türkiye ölçeğinde ulaştığı boyutlar, Türkiye'de 
tarihi daha da sıkıştırıyor. Çelişki şiddetlendikçe, ta
rih Türkiye'de daha da kısalıyor. 

Türkiye'de burjuvazinin rahatsızlığının, sermaye 
partilerinin bölünmesinin, sermaye örgütlerinin çoğal
masının, hızla yükselip hızla inen umutların, 5 yıl ön
cesini geri getirmeye çalışanların gülünç duruma düş
mesinin ve her türden savrulmanın kaynağını burada 
aramak gerekiyor. 

SIKIŞAN ZAMAN ıÇiNDE 
ıŞÇı SıNıFı HAREKETI 

Türkiye'de, tarihin sıkışmasına verilebilecek ör
nekler boL. Ancak bundan önce bir başka alıntı daha: 

"Işçi hareketi tarihinin incelenmesi, işçi sınıfının 
kendisinin kurtarıcısı olması ile tüm toplumun geliş
mesinde egemen sınıf olması arasındaki ilişki sorunu
nu ortaya çıkarıyor. Uluslararası işçi örgütlerinin do· 
ğuşu ve sosyal ilerlemenin temel motoru olarak prole-

taryanın oluşumu sırasında, Lenin'in dediği gibi, pro
letaryanın genel demokratik kitl'elerden ayrılışı birin
cil rol oynamıştı. Oaha sonraları ise işçi sınıfının nü
fusun proleter olmayan geniş katmanları ile yakınlaş
ma, temelli sosyal, ulusal ve genel insanlık sorunları
nın çözümünde tüm halk kitlelerinin çıkarının yansıtı
cısı olarak proletaryanın gerçek egemenliği ön plana 
çıktı". ( Boris Ponomaryev, Uluslararası işçi Hareketi: 
Tarihsel ve Kuramsal Sorunlar, Yurt ve Dünya, sayı l ,  
s.133) 

Türkiye'de, sıkışan zaman içerisinde, proletarya
nın genci demokratik kitlelerden ayrılarak, temıl bü
tün sorunların çözümünde egemen sınıf, sürükleyici sı
nıf olarak ortaya çıkması da nisbeten kısa bir zaman 
dilimine slklŞlYor. 

Örnekleri çok açık. Bugün, 1 960'ların sonlarına 
dek yaygınlığını koruyan Atatürklü, Kemalizmli, 27 
Mayıslı, sosyal. adaleıli ve bütün bunların arasında bel
ki de işçi sınıfl ı ilerici hareket yok. Bugün Türkiye'de 
her alanda başını işçi sınıfının çektiği ilerici, demok
ratik, sosyalist hareket var. Türkiye, yaklaşık 10 yıllık 
bir süre içerisinde bu dönüşümü ve netleşmeyi yaşadı. 
Bütün acıları, savrulmaları ve yanlışhkları ile birlikte. 

TUTMA Y AN IMAJLAR 

Somut olguları, bu iki teorik açılım ışığında de
ğerlendirmek gerekiyor. 

Rusya'da, 1 890'lardan sonra da zaman hızla ak· 
maya başladı. 1870'lerdeki devrimci demokratların 
mirasçısı olarak ortaya çıkan Narodniklere, 1 890'lar
dan sonra "gericilik"ten başka bir sıfat bulunamadı. 
1971 öncesi küçük burjuva radikalizminin bugünkü 
temsilcileri ise 1 890'Iarın Narodniklerinden çok daha 
geri bir konumda. Eski demokratik özünü de büyük 
ölçüde yitirmiş bulunuyor. 

"AET'ye ve emperyalizme karşı MSP" imajı bu 
sıkışmanın bir uzantısı olarak hiç tutmuyor. "Serma
yenin demokrat sözcüleri Ataman ve Erkmen" masal
ları da bu yüzden hiç inandırıcı olamıyor. Işçi sınıfı
nın politik hareketinin gelişerek toplumun her kesi
mini etkilediği bir dönemde 1 880'lerin "bağımsız 
mahfiiltieri ruhuyla sosyalizm yapmaya kalkanlar, bu
nun için yalnızca gülünç oluyorlar. "En demokrat ki
şilikler" bile bunun için demokrasinin yeterli güven
cesi olamıyorlar. 

Evrensel doğrular Türkiye pratiği ile bütünleşti
ğinde, sosyalist harekete ters ya da sosyalist harekete 
duvar oren herkes için, çabuk sönen umutlardan ve 
gerilemeden başka bir istikbal kalmıyor. 

ÇıKAR YOL NE? 

Bütün bunlara rağmen çıkar yol var. Sosyalist ol
mayan, ama samimi olarak demokrasiden yana herkes, 
her kuruluş için çıkar yol var. Sosyalist hareketi kü
çümseyenlerin, sosyalist harekete duvar örmekte ka
rarlı olanların dışında hıerkes için çıkar yol var. 

Ancak önce demokrasi ile ilgili bir hatırlatma 
yapmak gerekiyor. Lenin'den: "Proletarya dışındaki 
tüm sınıfların ,  grupların ve tabakaların demokrasileri, 
hep geriye bakar." 

Tutarlı demokrat olabilmek için her dönemde ile
riye bakmak gerekiyor. Bugün, tutarlı demokrat ola-
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rak kalabilmek için ileriye, sosyalist harekete bakmak 
zorunlu. Sosyalist hareketi küçümseyenler, geriye, 
1973 CHP-MSP iktidarının demokrasisine bakıyorlar. 
Yavaş yavaş sosyalist hareketin yanısıra CHP'yi de kü
çümseyenler ise 1973'ten de geriye, 27 Mayıs'a bakı
yorlar. 

Sosyalist hareketin dışındaki demokratların, tu
tarlı olabilmeleri için bu tehlikeli eğilimleri aşmaları 
gerekiyor. Tabanda, bu eğilimlerin aşıldığını gösteren 
belirtilerv�r. CHP'nin tabanındaki tutarlı demokratlar, 
ileriye, sosyalist harekete bakıyorlar. Demokrasi için 
mücadelede, sosyalist hareketle yan yana omuz omu
za saf tutuyorlar. 

Olumlu olan ve yerleşmesi gereken, bu. Bunun 
Türkiye'de, demokrasi mücadelesinde bütünüyle yerle
şebilmesi için, aşılması gereken bir başka yanılgı daha 
var. Bu, demokrasi mücadelesinde, demokratlarla sos
yalistleri, birbirlerine alternatif sayma yanılgısı. En tu
tarlı demokratların sosyalistler olması, hiç bir şekilde, 
sosyaıfstlerin demokrasi mücadelesinde demokratların 
alternatifi olmaları anlamına gelmiyor. Çünkü birin
den birinin eksikliği durumunda, tutarlı ve etkin bir 
demg.krasi mücadelesi verebilmek mümkün değil. 

BAŞKA YANıLGı LAR 

Ne var ki, sosyalist harekete duvar önnek isteyen
lerin ısrarı ve kendilerini sosyalist sayanların katkıları 
ile bu yanılgı, kalıcı kılınmak isteniyor. Bir "sosyalist" 
dergiden bir örnek şöyle: "Sosyalist hareketin örgütlü 
birlikten yoksun, güven vennez yapısı da önümüzdeki 
güz seçimlerinde CHP'nin oy potansiyelini arjırıcı bir 
güç olmaktadır." 

Sosyalistlerin seçimlere katılmaları ya da aldıkları 
oy, ayrı konular. Ancak yukarıdaki düşünce kadar 
yanlış bir düşüncenin olamayacağını vurgulamak ge
rek. Sosyalistlerin ve sosyal demokratların güçlerini 
ve tabanıarını, bileşik kaplar mantığı içinde düşün
mek büyük bir yanılgı. 

Yanılgıyı aşmak için şunu öğrenmek gerekiyor: 
Sosyal demokratların güçlenmesi, otomatikman sos
yalistlerin güçsüzleşmesi anlamına gelmez. Aynı şekil
de, sosyal demokratların oy yitirmeleri de zorunlu 
olarak sosyalistlerin bundan kazançlı çıkmalarını ge
rektirmez. 

Özellikle Türkiye konumundaki ülkeler için. Tür
kiye'de bugün güçsüzleşen, giderek tabanını yitiren, 
sermaye. Sıkışan zaman, sermayenin dışındaki tüm 
demokratların, sosyalistlerin lehine işliyor. Bunu gör
mek gerek. Bunu görmek için de oy ve seçim gibi ko
nulara bakkal hesabı açısından yaklaşmaktan vazgeç
mek gerek. 

Tarihin sıkışması, sosyalist hareketin değerlendir· 
melerinden biri. Ancak sosyalist hareketin deAerlen
dirmelerinde, tierkes için alınacak dersler var. Bu ders
lerden biri şu: Tarih Türkiye'de CHP'ye, 1 800'lerdeki 
demokratların ya da 1900'lerin Avrupa'sındaki sosyal 
demokratların şansını tanımıyor. Sıkışan tarih, hem 
sermayenin örgütü olma ... hem de geniş kitlelerin umu
du olarak kalabilme şansını, kısa bir süre için bile olsa 
kimseye tanımıyor. Batı Avrupa sosyal demokrasileri
nın yıllar sonra ulaştıkları bugünkü tıkanıklıAa, Türki
ye gibi Ulkelerin sosyal demokratlarının çok daha kısa 
bir süre içerisinde ulaşacak!arını bilmek gerekiyor. 

güçlendiklerini iddia edenler, bir 
örgütlü birlikten yok

sürüyorlar. Umutl�rını, "parti" 
örgütlerine değil, bu örgüt

tasarladıkları kariyer sıçrama
örgütlerine saygı duymayan

ve örgütlerine saygı du

GERÇEK VE 
PRATlGI 

6ölümü böyle. Somut olgula. 
olmalı. Bu teorik açıklama
evrensel geçerlilikte bir göz

gerekiyor: 
süreç gerçekten evrensel 

Devrimci dönüşümler daha ile· 
Farklı nitelikteki devrim

ekonomik, politik ve top· 
süresi kısalmaktadır" . 

Kapitalizmden Sosyalizme 

geçerlilikte bir olguya işaret 
olarak tarihin sıkışması ya 

değerlendirmek mümkün. Tarihin 
kuşku yok. Ancak bu göz

aynı ölçüde geçerli olması 
olgunun yerel ölçekteki 

belirliyor. 
yerel koşullarının, Türki

çok sıkıştırdığını, tarihi daha da 
Emek-sermaye çelişki

ulaştığı boyutlar, Türkiye'de 
Çelişki şiddetlendikçe, ta

kısalıyor. 
rahatsızlığının, sermaye 

sermaye örgütlerinin çoğal
inen umutların, 5 yıl ön

çalışanların gülünç duruma düş
ulmanın kaynağını burada 

ZAMAN ıÇiNDE 
HAREKETI 

tarihin sıkışmasına verilebilecek ör
bundan önce bir başka alıntı daha: 
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Türkiye'de, sıkışan zaman içerisinde, proletarya
nın genci demokratik kitlelerden ayrılarak, temıtemıtem l bü
tün sorunların çözümünde egemen sınıf, sürükleyici sı
nıf olarak ortaya çıkması da nisbeten kısa bir zaman 
dilimine slklŞlYor. 

Örnekleri çok açık. Bugün, 1 960'ların sonlarına 
dek yaygınlığını koruyan Atatürklü, Kemalizmli, 27 
Mayıslı, sosyal. adaleıli ve bütün bunların arasında bel
ki de işçi sınıfl ı ilerici hareket yok. Bugün Türkiye'de 
her alanda başını işçi sınıfının çektiği ilerici, demok
ratik, sosyalist hareket var. Türkiye, yaklaşık 10 yıllık 
bir süre içerisinde bu dönüşümü ve netleşmeyi yaşadı. 
Bütün acıları, savrulmaları ve yanlışhkları ile birlikte. 

TUTMA Y AN IMAJLAR 

Somut olguları, bu iki teorik açılım ışığında de
ğerlendirmek gerekiyor. 

Rusya'da, 1 890'lardan sonra da zaman hızla ak· 
maya başladı. 1870'lerdeki devrimci demokratların 
mirasçısı olarak ortaya çıkan Narodniklere, 1 890'lar
dan sonra "gericilik"ten başka bir sıfat bulunamadı. 
1971 öncesi küçük burjuva radikalizminin bugünkü 
temsilcileri ise 1 890'Iarın Narodniklerinden çok daha 
geri bir konumda. Eski demokratik özünü de büyük 
ölçüde yitirmiş bulunuyor. 

"AET'ye ve emperyalizme karşı MSP" imajı bu 
sıkışmanın bir uzantısı olarak hiç tutmuyor. "Serma
yenin demokrat sözcüleri Ataman ve Erkmen" masal
ları da bu yüzden hiç inandırıcı olamıyor. Işçi sınıfı
nın politik hareketinin gelişerek toplumun her kesi
mini etkilediği bir dönemde 1 880'lerin "bağımsız 
mahfiiltieri ruhuyla sosyalizm yapmaya kalkanlar, bu
nun için yalnızca gülünç oluyorlar. "En demokrat ki
şilikler" bile bunun için demokrasinin yeterli güven
cesi olamıyorlar. 

Evrensel doğrular Türkiye pratiği ile bütünleşti
ğinde, sosyalist harekete ters ya da sosyalist harekete 
duvar oren herkes için, çabuk sönen umutlardan ve 
gerilemeden başka bir istikbal kalmıyor. 

ÇıKAR YOL NE? 

Bütün bunlara rağmen çıkar yol var. Sosyalist ol
mayan, ama samimi olarak demokrasiden yana herkes, 
her kuruluş için çıkar yol var. Sosyalist hareketi kü
çümseyenlerin, sosyalist harekete duvar örmekte ka
rarlı olanların dışında hıerkes için çıkar yol var. 

Ancak önce demokrasi ile ilgili bir hatırlatma 
yapmak gerekiyor. Lenin'den: "Proletarya dışındaki 

ileriye, sosyalist harekete bakıyorlar. 
mücadelede, sosyalist hareketle 
za saf tutuyorlar. 

Olumlu olan ve yerleşmesi 
Türkiye'de, demokrasi mücadelesinde 
şebilmesi için, aşılması gereken 
var. Bu, demokrasi mücadelesinde, 
yalistleri, birbirlerine alternatif 
tarlı demokratların sosyalistler 
sosyaıfstlerin demokrasi mücadelesinde 
alternatifi olmaları anlamına 
den birinin eksikliği durumunda, 
demg.krasi mücadelesi verebilmek 

BAŞKA YANıL

Ne var ki, sosyalist harekete 
lerin ısrarı ve kendilerini sosyalist 
ile bu yanılgı, kalıcı kılınmak isteniyor. 
dergiden bir örnek şöyle: "Sosyalist 
birlikten yoksun, güven vennez 
güz seçimlerinde CHP'nin oy 
güç olmaktadır." 

Sosyalistlerin seçimlere katılmaları 
oy, ayrı konular. Ancak yukarıdaki 
yanlış bir düşüncenin olamayacağ
rek. Sosyalistlerin ve sosyal demokratların 
ve tabanıarını, bileşik kaplar 
mek büyük bir yanılgı. 

Yanılgıyı aşmak için şunu 
Sosyal demokratların güçlenmesi, 
yalistlerin güçsüzleşmesi anlamına 
de, sosyal demokratların oy 
olarak sosyalistlerin bundan kazançlı 
rektirmez. 

Özellikle Türkiye konumundaki 
kiye'de bugün güçsüzleşen, giderek 
sermaye. Sıkışan zaman, sermayenin 
demokratların, sosyalistlerin lehine 
mek gerek. Bunu görmek için 
nulara bakkal hesabı açısından 
mek gerek. 

Tarihin sıkışması, sosyalist hareketin 
melerinden biri. Ancak sosyalist 
dirmelerinde, tierkes için alınacak 
lerden biri şu: Tarih Türkiye'de 
demokratların ya da 1900'lerin 
demokratların şansını tanımıyor. 
sermayenin örgütü olma ... hem de 
du olarak kalabilme şansını, kısa 



HARB- IŞ GE EL KURU LU : 
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SO SYAL DEMO K RAT ETIKETLI 
• 

SARI SENDIKACıLıK 

TÜRK-IŞ'E BACLI TÜRK HAR B-IŞ SENDIKASı GENEL KU
RULU GEÇENLERDE YAPıLDı'  SENDIKA YÖNETIMINE BIR 
SÜREDIR IPOTECI i KOYM U Ş  BULUNAN CHP'LI KE AN 
DURU KAN'IN "SOSYAL-DEMOKRAT" EKIBI  YÖNETIM DE 
KALMA YI BU KEZ DE BAŞARDı'  ANCAK SENDIKA ıÇiNDE 
HENÜZ B I U(IIÇLl OLMAMAKLA BIRLIKTE ILERICI VE DÜ
RÜST SENDIKACıLICIN TEMSILCILERI SESLERINI DUYUR
MAYA BAŞLADı LAR. B U .  GELECEK ıÇiN UMUT VERICI BIR 
GELIŞME 

Türkiye'de, burjuvazinin özellikle ö· 
nem verdiei işkollanndan biıi de harb 
işkolu. Adı üzerinde, stratejik bir önem 
taşıyor. ııerici sendikacılıeın bu işkolun
da yerleşernemesi için her türlü yönte
me başvuruluyor. 

Bunla"n yanısıra, mevcut sendika 
içindeki ilerici muhalefeti ezmek ya da 
en azından etkisiz bırakmak için de her 
türlü girişimde bulunuluyor. Bu girişim· 
ler, tehditten, delege satın almaya kadar 
çeşitli biçimlere bürünüyor. 

CHP'L1 PARLAMENTER'IN 
EKIBI  

Harb işkolunun bir çok işyerinde, 
'I\irk-Iş'e ba�1ı 'I\irk Harb.lş Sendikası 
örgütlü. Sendikanın başında, sendika 
"yönetiminde" uzmanlaşmış ve iyice 
"otunnuş" bir ekip; CHP'U parlamenter
lerden Kenan Durukan'ın ekibi bulunu
yor. 

Bu "otunnuş" ekip, son yapılan 
genel kurulda da bütün marifetlerini or
laya döktü. 

Durukan ve ekibi son genel kurula 
kadar yaptıklan çeşitli toplu sözleşme
lerde, sosyal demokrasinin felsefesine 
çok uyan bir biçimde, "çalışma banşı" 
nı hiç bir şekilde zedelemeden "idare et· 
tiler". Kendi bildiklerini böyle okudu· 
lar. 

IYI NIYETLI AMA B I L INçsiz 
MUHALEFET 

Ancak son genel kurulda, bundan 
sonra yapılacak toplu sözleşmelerde İş· 
çilerin de görüşlerinin alınmasını iste
yen bir muhalefetle karşılaşıldı. 

Iyiniyet unsuruna dayansa bile, ken
dilieinden ve örgütsüz bir muhalefetti bu. 
Bu yetenizliA"i Türk Harb-Iş'in bugijnkü 
yönetimi de biliyordu. Ama yine de 
tedbirli olmak gerekiyordu. Ne de olsa, 
" yılanın başı küçükken ezilmeliydi.." 
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Durukan ekibi, daha delege seçimle
rinden önce kolları sıvamıştı. Sendika 
yönetimine karşı olduklan bilinen işçi
lere gelecek yönetim de çeşitli mevkiler 
vadedildi. Bu sökmeyince, kabl'I etme· 
yenler işten atılmakla tehdit olundu. 
Bütün bu çaba1ara karşılık, sendikanın 
örgütlü bulundu�u işyerlerinden olan 
1011 Ordu Donatım Anatamir rabrika
sından gelen 40 delegeden 34 'ünün iyini
yetli ve bugünkü yönetimin robotu ol· 
mayan kişilerden seçilmesini önleyeme
diler. 

USTA BIR SENARYO 

Sendika yönetimi için durum pek iç
açıcı deA"i1di. Ama tecrubeli ekip de he
nüz son kozlannı oynamamışlı. 

Önce bilinçsiz delegelerin satınalın
ması yoluna gidildi. Bunun için, Genel 
Merkezde ustaca bir senaryo hazırlandı. 

Anatamir fabrikasından seçilen dele
gelerı sendikanın Istanbul ve ızmir'de
ki daha önceki kongrelerine de konuk 
olarak katılabileceklerdi. Oysa işyerinde 
Mart ayına kadar sürecek olan saat 
20.00'ye kadar zorunlu mesai uygulama
sı vardı. Bu zorunlu uygulamaya raA"
men, işveren, delegelere 3'er günlük izin 
verdi. 

Bazı işçiler, bu seyahatlere niçin gö· 
tütüldüklerini anladılar. Ama die:erleri
nin olup bitenlerden haberi yoktu. Türk 
Harb·lş genel merkez yetkilileri gerçek
ten başanh bir iş yapmışıar, Istanbul, 
ızmır seyahatleri derken muhalefeti böl
meyi başannışlardı. 

CHP'NIN RAPORCU GENÇLERI 
SAHNEDE 

Gerçi muhalefet bölünmüştü ama Du· 
rukan 'ın ekibi, tedbiri son ana kadar el· 
den bırakmayacak ölçüde teetübeli bir 
ekipti. Genel kurul günü için de her türlü 
tedbir alınmıştı. CHP gençlik kollannın 
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bindirilmiş hazır ekipleri, genel kurul 
salonunda "yerlerini" almışlardı. Daha 
da ilginç olanı, dışandaki tedbirlerin de 
faşist militanlar tarafından alınmış 
olmasıydı. Sendikal hareketteki işbölü· 
mü zaman zaman bu boyutlan alabili
yordu. 

Yine de muhalefet bütünü ile etkisiz 
bir hale getirilemernişti. Bunun üzerine 
baş aktör Durukan sahneye çıktı. Duru
kan'a göre, karşısında yer alanlar �ocuk· 
tu. " Ciddiye alınmamalan gerekiyordu" 

Durukan'ın bu söylediklerine raA"men 
"çocuk" ve "gaynciddi" olarak bulunan 
muhalefeti bÖlebilrnek için bu "nitelik
leri taşıyan"(!) bir kaç kişiye sekreter
lik teklifi yapılmıştı. Ancak bu oyun 
sökmedi. 

Artık son kozlan oynamanın zamanı 
gelmişti. Dun.ıkan bütün ae:ırhe:ını koy
du. Faşistlere karşı "tek altemaUt"ti 
kendisi ve ekibi. Durukan. mensubu ol
duRu partinin oyurılannı, sendikasında 
böyle başanh bir biçimde oynuyordu, 

Sonuçta, Durukan ekibi yönetirnde 
kalmayı başardı. Yine kapalı kapılann 
ardında toplu sözleşmeler yapılacak. Iş-

çiler, işverenlerin dümensuyunda "ida· 
re" edilecek. 

Ancak, unutulmaması gereken başka 
noktalar da var. Şu anda çok güçlü 
olmasa bile, Türk-lş'in san sendika kılı
�ının gölgesi altında CHP parlamenterli
Ri ünvanı ile "sosyal demokrasi" şampi· 
yonlueu yapanlano kimler oldueunu 
kavrayan bir muhalefet gelişiyor. Bu ç� 
kirdek, daha bilinçli daha güçlü olarak, 
ileride Durukan ve benzerlerinin karşısı
na tekrar çıkacak. 

YINE PARLAMENTER ZAMLARı 

Işçiler son gelişmeler sırasında Duru
kan 'dan bir başka şey daha öe:renmişler
di. "Parlamenterlerin aldıklan son zam 

da yetersizdi." Zin "bir parlamenter, se
çilebilmek için milyonlar harcıyordu", 
aldıklan, "dört yılda ancak burılan kar
şılıyordu". 

Masraf kapatmak için, milletvekili ol
mak kadar sendikacı olmak da bir yön
tem. Her ikisini birden yapanlann mas
raOannı çok daha çabuk kapattıklan da 
kuşkusuz. 

KURGU: ıLHAN AKALIN ÇiZGI : NEZIH DANYAL 
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Bazı işçiler, bu seyahatlere niçin gö· 
tütüldüklerini anladılar. Ama die:erleri
nin olup bitenlerden haberi yoktu. Türk 
Harb·lş genel merkez yetkilileri gerçek
ten başanh bir iş yapmışıar, Istanbul, 
ızmır seyahatleri derken muhalefeti böl
meyi başannışlardı. 

CHP'NIN RAPORCU GENÇLERI 
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Gerçi muhalefet bölünmüştü ama Du· 
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gelmişti. Dun.ıkan bütün ae:ırhe:ını koy
du. Faşistlere karşı "tek altemaUt"ti 
kendisi ve ekibi. Durukan. mensubu ol
duRu partinin oyurılannı, sendikasında 
böyle başanh bir biçimde oynuyordu, 
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DEMOKRATi K HAKLAR iç i N EYLEME !  
TOM-DER, TOTED ve TöB·DER tararından ortaklaşa düzenlenen 

"Ekonomik-Demokratik Haklar Miting ve Yürüyüş"lerinin bölgesel düzeydeki 
ilk bölümü 22 Ocak 1977 günü Denizli ve Mersin'de yapıldı. Giresun'da da-or
taklaşa yapılması gereken mitinge, goşistlerin yönetirnde bulundu�u TOn· 
DER şubesinin. Genel Merkezleree çizilen miting çerçevesine uymaması ve 
TOB-DER Genel Mf'rkezi'nin demokratik merkeziyetçi tavrını hiçe sayması 

sonucu TUM-DER ve TOTEO Genel Merkez ve şubelerinin tümü katılmadı. 

TOB·DER Genel Merkezi ise şubesi tararından düzenlenen mitinge katıldı. 

TOB·DER, TOTED ve TOM-DER Türkiye'deki kamu personelinin 200 
binini örgütlemiş, örgüt dışında kalanlar üzerinde de büyük bir sempati ye sa· 
hip. ülkenin en güçlü örgüllerini oluşturuyor. Bu örgütler açısından, en etkin 
ve en büyük örgütler olmanın getirdig; önemli sorunlar var. Bu örgülleri do�ru 
demokratik kitle örgütü anlayışından uzaklaştınna çabalan yojtun olarak sür· 
dürülüyor. Dogru demokratik kitle örgütü anlayışının en temel ilkesi kitle ta· 
banının birinci derecede ekonomik·demokratik talepleri dogrultusunda müca· 
dele çarpıtılmak isteniyor. Merkezi örgüt olmanın gerektirdigi demokratik 
merkeziyetçilik anlayışı yok edilmeye çalışılıyor. 

Giderek etkinli�ini yitinneye başlayan bu tür sapkın anlayışlar, yıllarca 

demokratik kitle örgütlerinin birinci derecedeki işlevini bir yana attılar. Kitle 

tabanının temel sorunlarına yan çizdiler. Kitle örgütlerini dar kadro anlayışına 

hapsettiler. Sosyal demokratlan örgüt içinde yok saydılar. Bu temel hatalar 

nedeniyle de yıllaroa tabanın ekonomik taleplerinden çıkarak bu tür örgütler 

için yapılması gereken politik açıga vurmalar ihmal edildi. Yıllarca kitle taba

nının ekonomik-demokratik talepleri dogrultusunda miting ve yürüyüşler dü

zenlenmedi. 

TOTED, TöB-DER ve TOM-DER tarafından düzenlenen ve gerek yerel, 
gerekse merkezi diger örgütlerin de etkin olarak destekledigi miting ve yürü
yüşler dizisi, yukarıda belirtilen nedenlerle büyük önem kazanıyor_ Bütçe gö· 
rüşmelerinin yogun oldugu bu günlerde, bu güçlü örgütlerin parlamento üze
rindeki demokratik baskıları sınırlı da olsa sonuç alıcı olabiliyor_ 

Günümüz koşullannda kamu personelinin bir aşama olarak temel talebi
ni grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı oluşturuyor. TöB-DER, TOTED ve 
TOM-DER esas itibariyle bu hakkı alma yönüoae mücadele ediyorlar. Bu hak-

kın çok kısa bir dönemde alınmasının olanaksızhgı biliniyor. Ancak her geçen 
gün hedefe bir adım daha yaklaşılıyor. ışçi-memur ayrımına ilişkin komisyon 
karannda kapsarnın geniş tutulmasında bu örgütlerin mücadelesinin payı bü· 
yük. Ancak bunun da yetersizligi ve işçi-memur aynmına tüm çalışanlann 
sendika hakkı almasının son vereceei biliniyor. 

Denizli ve Mersin mitinglerine katılan "Jtbinlerce kamu pel$oneli bir 
yandan grevii toplu sözleşmeli sendikal haklannı vurgularken, diger yandan 
657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun hayata geçmeyen sosyal haklannı 
açıga çıkanyordu. Mitingler boyunca aynı zamanda faşist baskılar lanetleni
yordu. Kamu pel$oneli, demokratik taleplerini dile getiriyordu. Memur kıyı
mına yol açan anti-demokratik 76_ maddeye onbinler hayır diyordu. "Sendi
ka Hakkımız, Söke Söke Alınz" sloganı yeri gö� inletirken, "Faşizme Geçit 
Yok", "MC 'ye Hayır" slogan ve pankartlan yotun olarak dikkatleri çekiyor
du. 

Genel olarak olumlu bir havada geçen Denizli ve Mel$in miting ve yürü
yüşlerine, mao'cu bozgunculann ve goşistlerin de kendi slogan ve pankartla
nyla katıldıklan görüldü. Mao'cular çembere alınıp kitleden tecrit edildUerse 
de anti sosyalist pankartlan indirilemedi. Miting ve yürüyüşler boyunca mao' 
culann bir etkinligi görülmedi. 

TUM·DER ve TUTED'in miting ve yürüyüşten çekilmesiyle gücünden 
çok şey yitiren Giresun mitingi esas itibariyle goşizmin etkinli�jne girdi. Mao' 
culann da özgürce cirit attı�ı Giresun mitingine goşizm damgasını vurdu. Kür
südeki mikrofondan "Tek Yol Devrim" sloganı bile atıldı. 

Giresun miting ve yürüyüşünün bu do�rultuda geçecee:i miting çalışma
Ian sırasında belli olmuştu. Genel Merkezler'in saptadı�ı miting ve yürüyüşle
rin adı, Giresun TöB-DER şubesince "Faşizme, Pahalılı�ı ve Şovenizmi Pro
testo" olarak önceden belirlendi. Merkezi tavra uyulması istekleri yerine geti
rilmedi ve miting ve yürüyüş TöB-DER Genel Merkezine rae:tnen bu ad altın
da yapıldı. 

Türkiye'nin emekçilerin bu kesimleri itibariyle en güçlü bu üç örgütün 
miting ve yüriiyüşleri önümüzdeki iki hafta boyunca sürecek. 29 Ocak günü 
Bursa ve Diyarbakır'da ortak, Konya ve Zonguldak'ta yalnızca TöB-DER'in 
düzenleyece�i miting ve yürüyüşler var. 5 Şubat günü ise merkezi planda An
kara Tando�an alanında büyük bir miting yapılacak. 

ÇORUM'DA YILGINLIK YOK!  
MC iktidan ile birlikte, öitrenim öz

gürlüA:ünün hemen hemen tümüyle orta
dan kalktlRı biliniyor. Ancak bu özgürlü
A:ün ortadan kalktlRı yerler olarak, yal· 
nızca üniversite, yü�k okul ve akade' 
mileri gönnemek gerekiyor. MC'nin sal
dınlan, giderek artan boyutlarda, liseleri 
de hedef almaya başladı. 

Faşist tınnanışın çeşitli öitrenim 
kurumlannı boy hedefi aldıitı illerden 
biri de çorum. Geçti�imiz yıl ve bu öR
renim yılının başında, faşist beslemele
rin yerleştirilmesiyle dikensiz gül bahçe
si haline getirilmek istenen EA:itim Ens
titüsünden sonra, sıra orta dereceli okul
lara geldi. 

GeçtiRimiz hafta, bir üs olarak kul
lanılan çorum E�itim Enstitüsünden Çı
kan komandolar, çorum Lisesinde eititi
mi engelleme çabalanna giriştiler. Ko
mandoların bu çabaları sonucunda, lise, 
can güveniiRinden söz edilemeyecek bir 
kurum haline geldi. 

Saldırılar ve gövde gösterileri, daha 
sonra daha geniş bir alana yayıldı. Bu 
kez hedef olarak Ticareı Meslek Lisesi 
seçilmi"ti. 

Olaylar, okulda ilerici olarak tanı
nan Selahattin Alkaya adlı bir öRrenci· 
nin, komando olarak tanınan diRer bazı 
öRrenciler taraCından saldırıya uRramasl 

ile başladı. Alkaya önce teneCfôste, sonra 
da sınıf ta saldırıya u�rayarak muşta ile 
yaralandı. 

Daha sonra sınıfa gelen ö�retmen, 
müdür yardımcısı ve Olkü-Bir üyesi Hü
seyin öztürk de saldırılara katılarak, ya
ralı ö�renciyi tekmelemeye başladılar. 

öitretmen-komando ö�renci işbirli
�i bununla da kalmadı. Saldırgan ö�ren· 
cilerden Mustafa Kubat, "Komünistleri 
öldüreceRiz" naraları ile bu kez Orhan 
Topçu adlı öRrenciye saldırdı. Müdür 
yardımcısı tarafından tutulan Topçu, bu 
haldeyken, Kubat elindeki bıçakla Top
çu'yu aA:ır biçimde yaraladı. Müdür yar
dımcısının yardımlarıyla rahatça adam 
bıçaklayan Kubat, okuldan kaçarken bu 
kez de Kazım Duran adlı öRrenciyi aynı 
sekilde aıtır yaraladı. 

Güvenlik kuvvetlerinin "anlayışlı" 
tutumlanndan da destek alarak iyiden 
iyiye azıtan besleme komandolar 17 O
cak günü Çorum'da bir de gövde gösteri
si düzenlediler. Gösteri, Danıştay'ın ERi
tim Enstitüleri sınavlan konusunda aldı
R ı  yeni kararı protesto amacı ile düzen
lenmişti. "Komünist Danıştay istiCa" tü
renden sloganlar, bu gösteride bol bol 
kullamldl. 

Daha sonra yakalanan Kubat, tu· 
tuklanmı" ancak di�er öitrenciler ve öA:
retim üyeleri hakkında herhangi bir iş· 

leme geçilmemiştir. 
2 ö�rencinin aR ır biçimde yaralan

ması ile sonuçlanan saldırıları protesto 
için Valilik önünde bir gösteri düzenlen
di. Gösteriye halk ve öRrenci velileri bir
likte katıldı. Gösterinin polisler tarafın
dan saldırıya uRramasl üzerine çatışma 
çıktı. 

Çıkan çatışmadan sonra 8 kişi "0-
laylann kışkırtıclSl" olarak göz altına a
lındı. Bunların arası nda TİP 11 sekreteri 
Selim Aylar ve Kargı ilçe yöneticiSi Şe
rif Çankaya 171 sayılı yasaya muhalefet 
ve polise karşı gelmek suçlanndan savcı
Iıita verildiler. Bu arada TİP il saymanı 
Arif Yücel'in evi de bir gece içinde 4 kez 
polis taraCından baskına uRruyordu. 

Olup bitenler, ölrenci velileri başta 
olmak üzere Çorum halkını geniş ölçüde 
tedirgin etti. öRrenci velileri, okullarda 
can güveniiRinin ve öRretim özgürlüRü
nün saRianması için ilgili makamlara 
başvurdular. Başta Çorum valisi Adil 
Aktan olmak· üzere, "ilgili merciler" ço
Ru yerde çoRu kez olduRu gibi hamasi 
sözlerle dertli ana babaları ve halkı uyut· 
ma yoluna gittiler. "Devlet güçlü, bu gi
bi olaylann önünü almaya muktedir"di. 
Hepsi bu kadar. 

Komando bozuntulannın ngmca 
saldırılarına, "ilgili makamlar"ın kayıtsız 
tutumuna raRmen, en küçük bir yılgınıık 
yaratılamadı. Bundan sonra da hiç bir 
şekilde yan.tJlamayacak. 
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TOTED, TöB-DER ve TOM-DER tarafından düzenlenen ve gerek yerel, 
örgütlerin de etkin olarak destekledigi miting ve yürü
belirtilen nedenlerle büyük önem kazanıyor_ Bütçe gö· 

yogun oldugu bu günlerde, bu güçlü örgütlerin parlamento üze
baskıları sınırlı da olsa sonuç alıcı olabiliyor_ 

koşullannda kamu personelinin bir aşama olarak temel talebi
sözleşmeli sendika hakkı oluşturuyor. TöB-DER, TOTED ve 
itibariyle bu hakkı alma yönüoae mücadele ediyorlar. Bu hak-

saptadı�ı miting 
rin adı, Giresun TöB-DER şubesince "Faşizme, "Faşizme, "Faşi Pahalılı�ı 
testo" olarak önceden belirlendi. Merkezi tavra uyulması istekleri yerine 
rilmedi ve miting ve yürüyüş TöB-DER Genel Merkezine rae:tnen 
da yapıldı. 

Türkiye'nin emekçilerin bu kesimleri itibariyle en güçlü 
miting ve yüriiyüşleri önümüzdeki iki hafta boyunca sürec
Bursa ve Diyarbakır'da ortak, Konya ve Zonguldak'ta yalnızca 
düzenleyece�i miting ve yürüyüşler var. 5 Şubat günü ise merkezi planda 
kara Tando�an alanında büyük bir miting yapılacak. 

ÇORUM'DA YILGINLIK YOK!  
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ile başladı. Alkaya önce teneCfôste, Cfôste, Cf sonra 
da sınıf ta saldırıya u�rayarak muşta ile 
yaralandı. 

Daha sonra sınıfa gelen ö�retmen, 
müdür yardımcısı ve Olkü-Bir üyesi Hü
seyin öztürk de saldırılara katılarak, ya
ralı ö�renciyi tekmelemeye başladılar. 

öitretmen-komando ö�renci işbirli
�i bununla da kalmadı. Saldırgan ö�ren· 
cilerden Mustafa Kubat, "Komünistleri 
öldüreceRiz" naraları ile bu kez Orhan 
Topçu adlı öRrenciye saldırdı. Müdür 
yardımcısı tarafından tutulan Topçu, bu 
haldeyken, Kubat elindeki bıçakla Top
çu'yu aA:ır biçimde yaraladı. Müdür yar
dımcısının yardımlarıyla rahatça adam 
bıçaklayan Kubat, okuldan kaçarken bu 
kez de Kazım Duran adlı öRrenciyi aynı 
sekilde aıtır yaraladı. 

Güvenlik kuvvetlerinin "anlayışlı" 
tutumlanndan da destek alarak iyiden 
iyiye azıtan besleme komandolar 17 O
cak günü Çorum'da bir de gövde gösteri
si düzenlediler. Gösteri, Danıştay'ın ERi
tim Enstitüleri sınavlan konusunda aldı
R ı  yeni kararı protesto amacı ile düzen
lenmişti. "Komünist "Komünist "Komüni Danıştay istiCa" tü
renden sloganlar, bu gösteride bol bol 
kullamldl. 

Daha sonra yakalanan Kubat, tu· 
tuklanmı" ancak di�er öitrenciler ve öA:
retim üyeleri hakkında herhangi bir iş· 

leme geçilmemiştir. 
2 ö�rencinin aR ır biçimde yaralan

ması ile sonuçlanan saldırıları protesto 
için Valilik önünde bir gösteri düzenlen
di. Gösteriye halk ve öRrenci velileri bir
likte katıldı. Gösterinin polisler tarafın
dan saldırıya uRramasl üzerine çatışma 
çıktı. 

Çıkan çatışmadan sonra 8 kişi "0-
laylann kışkırtıclSl" olarak göz altına a
lındı. Bunların arası nda TİP 11 sekreteri 
Selim Aylar ve Kargı ilçe yöneticiSi Şe
rif Çankaya 171 sayılı yasaya muhalefet 
ve polise karşı gelmek suçlanndan savcı
Iıita verildiler. verildiler. ver Bu arada TİP il saymanı 
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GOZ GORE GO RE 
YURUYUŞ ıZMIR BUROSU 

Yeşildere, İzmir'in gecekondu semt· 
lerinden birisi. Halkının büyük bir ço' 
jİunhlltu işçi. Kadınların bir kısmı mev
simlik tütün işinde çalışıyorlar. Gelir dü' 
zeyi çok düşük olan haık aynı zamanda 
ilerici nitelik taşıyor. Son seçimlerde 
MC'yi oıuşturan partilere çok az oy çık· 
mış. 

Yeşildereliler 1977'ye büyük bir do
Ral afet tehlikesi ile giriyorlar. VeziraRa, 
daha sonra Altay, tmariye, Kireçlikaya, 
mahaılelerinde toprak kayması sonucun· 
da yollarda ve evlerin duvarlarında derin 
çatlaklar ve çökmeler oluşuyor. Kayma· 
nın genişleyebilme olasılıRını da gözönü· 
ne alırsak toplam 200 000 kişiyi Lehdit 
eden bir tehlike söz konusu. Uzmanlar 
olayın mevzii toprak kayması olmadı�ı· m, bütün Kadifekale sırtlarının kaydı�ını 
söylüyorlar. 

"YENi BIR VAN DEPREMI 
ISTEMIYORUZ" 

Çatlaklardan oturulamıyacak hale 
gelmiş bir evin sahibinin sözleri bunlar. 
Cevapsız bırakılan, ilgi gösterilmeyen ya· 
kınmalardan biri. Toprak kayması başla
dı�ından beri ne Vali ne tı İmar Müdür· 
mRü, ne de tm ar ıskan Bakanlı�ı kılını 

kıpırdatmıyor. Yerel görevliler u�ramı
yorlar bile olay yerine. Yeni yeni kimi 
göstermelik hareketler başladı yojtun 
kamuoyu baskısı karşısında. 

Gerçekte ilgisizlik burjuvazinin ikti
darlarının geniş halk yı�ınlarına ilişkin 
::enel tavrı. Şöyle bir bakalım: 

1) Burjuvazinin kamu harcamaları 
içinde sosyal tesisler ve gecekondu soru
nunun çözümü için ayrılan payın gülünç 
denecek kadar küçük olması. 

2) Burjuva politikacılarının kenl nü· 
ruslarının önemli bir kısmını oluşturan 
gecekondu sakinlerine oy deposu gözü 
ile bakması seçim öncesi tapu, elektrik, 
su vaad edip, seçim sonrasında bu arazi
leri gecekondu aitaları ile elele gecekon
dulardan temizleyip, arsa spekülasyonu
na açmaıar .. 

3) Son MC yönetiminin belediyeler 
üzerinde oynadı�ı yeni oyunlar yerel yö· 
netimi kaybettikleri yerlerde kendilerine 
oy vermeyen kitleleri bir anlamda ceza· 
Iandırmak sayılacak uvgulamaıar, elle· 
rinden her türlü yaptınrncı olanakları alı· 
nan ilerici belediyelerin halkla karşı kar
şıya getirilerek tecrit edilmek istenmesi, 

Ve düzenin yapısal bozuklu�unun bu 
konuya ilişkin yanları. örnekse, düzen· 
siz plansız azami kar amacına yönelik 
sanayileşme süreci. Bu anlamda kontrol
suz bir göçü ve çarpık kentleşmeyi de 

INTER ıŞçILERININ DIRENIŞI 

Taksim 'de 450'ye yakın işçinin çalıştığı Interkorıtinental Otelinde: top' 
lu sözleşme yetki6inin Türk-Iş 'e bağlı Oleyis sendikasına verilmesi üzerine, Tu
rizm-Iş 'e ballı işçiler direnişe geçtiler. 

J hafta kadar önce. Turizm-Iş 'e bağlı işçiler Otel yönetimine bir muhtıra 
uereliler. 200'ü aşkın işçinin uerdiği muhtıraya karşı işuerenin oyafama takti· 
line başvurması üzerine, işçiler oturma direnişine başladılar. 

Direniş üzerine, Otel yönetimi Turizm·/ş ile temasa geçmeyi kabul etti. 
lşuerenle yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. 

Referondum için başvurulan mahkemenin dauoyı reddetmesi üzerine, iş
veren de işyerine noter getirtip durumu tesbit etme öneri6ini reddediyar. 

Bunun üzerine geçtikimiz hafta Cuma sabahı saat 9. 00 'da kafeteryada di· 
reniş başlıyor. 

aI'eye dolru Otelin genel müdürü tarafından hoparlörle ve Ingilizce ola· 
rak yapılan çağrıda "direnişin kanun8uz olduğu, işçilerin işbaşı yapmaları ge· 
rektili" söyleniyordu. 

Otel müdüründen sonra direniş yerirıe gelen i. Şube Emniyet amiri de di· 
renişin .ona erdirilmesini talep etti. Daha ,onra, kafeteryaya sağıık halJO veri· 
lerek direniş kınlmak iılendi. 

A kşam saat 20.00 sıralarında ise toplum poli6leri amiri direniş yerine ge· 
lerek, işçilerin dışarı çıkmalannı istedi. "Ah,; taktirde zor kullanılacaktı" 

Burada, bir oyun oynarımak istendi. Işçilerin çıkmaları istendiği halde, 
arkaya açılan penonel kapısı kilittenm işli. Tek çıkış, polisler tarafından tutul
muştu. Polisin amacı, tek çıkış kanalında birihip, yıldırma amacıyla işçilerin 
üzerine saldırmaktı. 

Oyunu anlayan işçiler, asıl çıkışa yönelerek polilin oyununu bozdular. 
Ancak polis, direnişçi işçileri yıldırmaya kararlı görünüyordu. Polis şefi 

dışarı çıkan işçilerin üzerine ,aldırı emri verdi. Saldırı ,ırasında 2 yaralan
dı. 6 işçi de meydarı dayağmdarı geçirilerek harakola götürüldü. 

Bu arada diler işçiler otel önündeki parkta toplanmıştı. Da/ıa sonra bu 
topluluk da dağıldı. Erte'i giin, yeni bir giin başlayacaktı. 

. . .. . ı 
22 Ocak .abahı Otelin önünde direniş çadırı kuruldu. Dırenış gııçlenıyor. 

Otelin birçok böhimıi çalışamaz durumda. 
Direrıişçi işçiler, işçi sınıfının gücüne giiveniyorlar. Tabanın söz ve karar 

sahibi olmllSl ilkesirıden hureketle, ve bileklerinin hakkıyla, haklarını almak 
için veriyor. Zafer, mutlaka Inter olacah. 
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beraberinde getiriyor. Gecekondu denen 
bannaklar ve gecekondu bölgeleri denen 
semtler ortaya çıkıyor. 

Bu barınakların gerektirdiRi malzeme 
miktarı cinsi, asgari inşaat bilgisi yeter' 
siz1i�i gibi sorunlar yapımcılann niteli· 
�inden, alt yapı (su, kanaıizasyon, elek
trik vb.) yöneticilerin ilgisizli�inden ye
terince saRlanamayınca geniş halk yı�ın' 
ları büyük tehlikeler ile karşı karşıya ge' 
Iiyorlar. Bu gibi yörelerde saRiık koşul· 
ları alabildi�ine bozuk olduRu gibi, de
netim altına alınamayan yapırn olayı, 
deprem, heyelan bölgesi olup olmadı�ı' 
na aıdınlmadan bu bölgelerin gerektirdi' 
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�i asgari standartlara bile uymayan bir 
biçimde gelişmektedir. 

YANGıNA KÖRüKLE GITMEK 

Yine Yeşildere'den yola çıkalım. 
Çok önceleri yabancı jeofizikçilerin 
yaptıkları araştırmalar sonucunda bu 
yörede toprak altının su olduRu, yamaç
ların kayabilece�i, gerekli tedbirlerin 
alınması gerejİi belirtildiRi haıde bu kay' 
mayı önleyecek hiç bir tedbir alınmadı· 
�I gibi, kaymaya yardım edecek nitelik
te uygulamalar da yapılmıştır. 

Bölgede ana suların aRızlan kapan· 
mıştır. Suların nerelere baRlandıRı bilin' 
memektedir. La�ım sulan toprajİa veril' 
mekte, yeraltı sulannın varhRı ile birleş
tiRinde bu, kaymayı hızlandırıcı rol oy
namaktadır. 

Bir aydan beri, daracık, hafif kapasi
teli Yeşildere yolu kestirme olduRu ge· 
rekçesi ilc ajİır TIR kamyonlarına açıl
mış, bu aRır araçlann sebep oldukları 
tahribat kaymaya yardımcı olmuştur. 

Sorun toplumsal yapının sınıfsal nile' 
li�inden kaynaklanmaktadır. Umutsuz' 
luklar, çaresizlikler iktidarın burjuvazi· 
nin elinde olmasmdan kaynaklanmakta· 
dır. Çözüm, kendilerine taşıdlRmdan 
farklı ve fazla güçler atfedilen politikacı
ların, ilerici görünmekle birlikte özünde 
burjuva sınıfının olan partilerin ellerinde 
olan bir şey deRildir. Ancak işçilerin, 
emekçilerin kendi sosyalist partileri elde 
bulunan olanakları ve güçleri emekçiler 
ve işçiler yaranna kullanabilir. 

DERT BIR DEOILKI . . .  

ÇÖZüM IçiN NELER YAPILMALI 

Yeşildere semtindeki sorun bütün ÇlP
laklıRı ile İzmir'in ve gecekondu yerle· 
şimierinin büyük ölçüde aRırlık ta41dıRı 
dijİer büyük kentlerinin ıorunlanndan 
baRımsız deRiidir. 

Türkiye'deki dengesiz, e4itsiz ekono
mik gelişmenin bir sonucu olarak doRan 
büyük kentlere işçi göçü ve çarpık kapi· 
tali,t sistemin konut politikası sonucun· 
da patlayan gecekondu yerleşimleri; 1 )  
Tapu mekanizmalan, 2) Gecekondu aga· 
larına ödenen kiralar, 3) işyerlerine ya
kınlık ve ulaşım sorunlan. 4) Altyapı hiz
metleri açısından sa�ıam4'yapıcl, kalıcı 
çözümler beklemektedir. 

Yeşildere'de ıtraştırma yapanlar, yeni 
bir Van katliamını önlemek ve sonuna 
kadar kalıcı çözümler getinnek açısın· 
dan kısa ve uzun vadeli öneriler geliştir
diler. 

Kısa vadeli olarak derhal yapılması 
gerekenler: 

1 )  Tehlike altında bulunan konutlar 
derhaı boşaltıımalı, bura haıkı geçici 
olarak ücretsiz ya da dÜ$ük bir kira ile iş 

yerleri gözönünde tutularak sosyal mcs' 
kenlere yerleştirilmelidir. 

2) Toprak kaymasının görüldüR'ü 
semtlerde kaymaya kısmen ve geçici ola
rak karşı koyabilmek için teraslar yapıl
malı, istinat duvarlan ile saRlamlaştınl
malıdır. 

3) Semtin ara karayolu ile TIR kam
yonlanna kapatılma1ıdır. 

4) Lajİım ve yeraltı sulannın durumu 
incelenmelidir. 

Uzun vadeli olarak da: 
Gecekondularda yaşayan halkın iş

yerlerine ulaşımian,' sa�hk kültürel ve 
tüm sosyaı gereksinmeleri gözönüne alı
narak toplu sosyaı kODutlar inşa edilme
li, buraya yerleşecek olan halktan ya 
çok az bir kira almalı, ya da uygun bir 
konut politikası, kredi verilerek konut 
sahibi olmalan saRIanmalıdır. 

"Toplu ulaşımı rahatça saRlayıcı ve 
çevre kirlenmesini önleyici modern kent
leşme gereklerine uygun biçimde ve her 
ailenin bir konut sahibi olmasını sa�la· 
mak üzere kentleşmede yabancı ve yerli 
tekellerin ve onların paravan kuruluşIan
nın müdahalesine son verilmesini, toplu 
konut üretiminin emekçiler yararına ka· 
mu kuruluşları ile gerçekleştirilmesini 
kent topraklarının kamuIllÇtınlmasım ... " 
(TİP Programı) 

Görülüyor ki kalıcı çözümün gerçek· 
leştirilmesi bir iktidar sorunu olup so· 
runlara çözüm getirecek kaynaklann 
bizzat sorunları olanların elinde olması 
ve bu kaynakların kendi smınan yaran· 
na kullanılması tek çıkış yoludur. 

oturulamıyacak hale 
sahibinin sözleri bunlar. 

gösterilmeyen ya· 
Toprak kayması başla

ne tı İmar Müdür· 
Bakanlı�ı kılını 

nan ilerici belediyelerin halkla karşı kar
şıya getirilerek tecrit edilmek istenmesi, 

Ve düzenin yapısal bozuklu�unun bu 
konuya ilişkin yanları. örnekse, düzen· 
siz plansız azami kar amacına yönelik 
sanayileşme süreci. Bu anlamda kontrol
suz bir göçü ve çarpık kentleşmeyi de 

INTER ıŞçILERININ DIRENIŞI 

ye yakın işçinin çalıştığı Interkorıtinental Otelinde: top' 
i6inin Türk-Iş 'e bağlı Oleyis sendikasına verilmesi üzerine, Tu

direnişe geçtiler. 
önce. önce. Turizm-Iş 'e Turizm-Iş 'e bağlı bağlı işçiler işçiler Otel Otel yönetimine yönetimine bir bir muhmuhtıra tıra 

işçinin uerdiği muhtıraya karşı işuerenin oyafama takti· 
üzerine, işçiler oturma direnişine direnişine direni başladılar. 

Otel yönetimi Turizm·/ş ile temasa geçmeyi kabul etti. etti. etti
görüşmelerden bir sonuç alınamadı. 

başvurulan mahkemenin dauoyı reddetmesi üzerine, iş
noter getirtip durumu tesbit etme öneri6ini reddediyar. 

geçtikimiz hafta Cuma sabahı saat 9. 00 'da kafeteryada di· 

Otelin genel müdürü tarafından hoparlörle ve Ingilizce ola· 
"direnişin kanun8uz olduğu, işçilerin işbaşı yapmaları ge· 

söyleniyordu. 
sonra direniş yerirıe gelen i. Şube Emniyet amiri de di· 

.ona erdirilmesini talep etti. Daha ,onra, kafeteryaya kafeteryaya kaf sağıık halJO veri· 
kınlmak iılendi. 

20.00 sıralarında ise toplum toplum poli6leri poli6leri amiri amiri direniş direniş yerine yerine ge· 
çıkmalannı istedi. "Ah,; taktirde zor kullanılacaktı" 

bir oyun oynarımak istendi. Işçilerin çıkmaları istendiği halde, 
penonel kapısı kilittenm işli. işli. i Tek çıkış, polisler tarafından tutul

tek çıkış kanalında birihip, yıldırma amacıyla işçilerin 

işçiler, asıl çıkışa yönelerek polilin oyununu bozdular. 
direnişçi direnişçi direni işçileri yıldırmaya kararlı görünüyordu. Polis şefi 

üzerine ,aldırı emri verdi. Saldırı ,ırasında 2 yaralan
dayağmdarı geçirilerek harakola götürüldü. 
işçiler otel önündeki parkta toplanmıştı. toplanmıştı. topl Da/ıa sonra bu 

dağıldı. Erte'i giin, yeni bir giin başlayacaktı. 
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�i asgari standartlara bile uymayan bir 
biçimde gelişmektedir. 

YANGıNA KÖRüKLE GITMEK 

Yine Yeşildere'den yola çıkalım. çıkalım. 
Çok önceleri yabancı jeofizikçilerin jeofizikçilerin 
yaptıkları araştırmalar sonucunda bu 
yörede toprak altının su olduRu, yamaçyamaç
ların kayabilece�i, gerekli tedbirlerin 
alınması gerejİi belirtildiRi haıde bu kay' 
mayı önleyecek hiç bir tedbir alınmadı· 
�I gibi, kaymaya yardım edecek niteliknitelik
te uygulamalar da yapılmıştır. 

Bölgede ana suların aRızlan kapan· kapan· 
mıştır. Suların nerelere baRlandıRı bilin' bilin' 
memektedir. La�ım sulan toprajİa veril' toprajİa veril' 
mekte, yeraltı sulannın varhRı ile birleşile birleş
tiRinde bu, kaymayı hızlandırıcı rol oyoy
namaktadır. 

Bir aydan beri, daracık, hafif kapasi
teli Yeşildere yolu kestirme olduRu ge· 
rekçesi ilc ajİır TIR kamyonlarına açıl
mış, bu aRır araçlann sebep oldukları 
tahribat kaymaya yardımcı olmuştur. 

Sorun toplumsal yapının sınıfsal nile' 
li�inden kaynaklanmaktadır. Umutsuz' 
luklar, çaresizlikler iktidarın burjuvazi· 
nin elinde olmasmdan kaynaklanmakta· 
dır. Çözüm, kendilerine taşıdlRmdan 
farklı ve fazla güçler atfedilen politikacı
ların, ilerici görünmekle birlikte özünde 
burjuva sınıfının olan partilerin ellerinde 
olan bir şey deRildir. Ancak işçilerin, 
emekçilerin kendi sosyalist partileri elde 
bulunan olanakları ve güçleri emekçiler 
ve işçiler yaranna kullanabilir. 
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MAKARIO S  AMERIKAN PLANıNA 

YAKLAŞıYOR 

DENKTAŞ-MAKARios GÖRÜŞMESiNI ÖNCEDEN HABER VEREN 
KAYNAKLAR, DEMIREL VE MAKARioS'UN, TOPLUMLAR ARASI GÖ
RÜŞMELERiN YÖNTEMi ÜZERiNDE BiR FORMÜLDE BiRLEŞTIKLE. 
RiNi  BiLDiRiYORLAR. BU PLANA GÖRE, BiRER AMERIKAN, FRAN. 
SIZ VE ALMAN YETKILiSiNDEN OLU ŞACAK ÜÇLü BiR KOMITE, KIB. 
RIS SORUNUNUN NiHAi ÇÖZÜM TASLAGINI ARALARıNDA HAZıR. 
LAYACAKLAR. TASLAK DAHA SONRA TÜRK VE RUM TOPLUMLARı. 
NA SUNULACAK. ALMAN YETKILiSiNiN WILLY BRANDT OLMASI 
OLASILIGINDAN SÖZ EDil iYOR. 

Kıbrıs sorununda geçtiRimiz hafta 
meydana gelen gelişmeler, Kıbrıs'ın Tür
kiye ve Yunanistan'a baRımlı hale geti
rilmesini amaçlayan Amerikan planının 
Ada halkına empoze edilmesi yönünde 
ciddi gelişmeler olduRunu gösterdi. Yeni 
ABD Başkanı Carter'ın göreve başla
masıyla Kıbrıs konusunda hızh gelişme
ler olacaA'1 tahminleri, Makarios'la Denk
taş arasında Perşembe günü yapılan gö· 
rüşme ile do�rulandı. 

Kıbrıs'taki gelişmelerin Cmer'ın 
ABD BaşkanlıRına seçilmesine baA'lan
ması, yanlış bir görüş açısını yansıtıyor. 
Kıbns'taki bugünkü gelişmelerin ABD'
de yönetim deRişikliai olasıhaından ba
RımSlz olarak önceden hazırlandıRı, dik· 
katlerden kaçınlıyor. Carter'ın ABD 
Başkanlıaı'na seçilmesinin, sadece geliş
meleri hızlandırıcı bir unsur olarak de
A'erlendirilmesi gerekiyor. Gelişmelerin 
temelinde ise, önce Yunanistan ve Tür
kiye'nin, daha sonra Kıbns'taki Türk ve 
Rum yönetimlerinin, Kıbns sorununun 
çözümünde Amerikan planının platfor
muna çekilmesi çabalan yatıyor. Bu ça
balar, bir yılı aşkın bir geçmişe dayanı
yor. 

Türkiye ile Yunanistan'ın bu plan 
üzerinde birleştirilmesi, 1976 yılının ilk 
Çaglayangil-Bilsios görüşmeleriyle so
mutlandı. Bu görüşmelerde, Yunanistan' 
ın, Kıbns'ta toprak aynmına dayanan 
ikili bir federasyon kurulmasını kabul 
ettilti açıklandı. ABD·Yunanistan ilişki' 
leri bu birleşmenin açıklanmasında be
lirleyici bir rol oynadı. ABD ile Yunanis· 
tan arasında, Yunanist.an'daki üsleri e il
gili olarak yapılacak, Türkiye ile yapıla
na benzer bir ikili anlaşmanın çerçevesi 
bu görüşmeler sırasında kesinleştiriidi. 

Çaglayangil'le Bitsios'un Amerikan 
planının çerçevesini belirlemelerinden 
sonra, toplumlar arası göıi.işmelerdeki 
Rum temsilcisi Klerides, resmi olmayan 
biçimde bu anlaşmayı benimsedi. Top· 
rak konusundaki önerilerini Denktaş'a 
sunma konusunda gizli bir söz verdi. 
Klerides'in bu gizli pazariıRının açlRa 
çıkması, Rum kesimindeki görevinden 
alınmasına neden oldu. Kıbrıs Rum kesi· 
minde işbirlikçi çevrelere karşı tepki bü
yüdü. 5 Eylül 1976'da yapılan Rum 
Temsilciler Meclisi seçimlerinde Klerides 
in Demokratik Birlik partisi kesin olarak 
yeniidi. Temsilciler Meclisi'ndeki 34 san· 
dalye ilerici cephe olarak birleşen parti
ler tarafından elde edildi. Klerides par- • 
lamento dışı kaldı. 

Ancak, Temsilciler Meclisi, Rum yö· 
netimindeki eA'i1imleri belirleyen tek un· 
sur degiidi. Temsilciler Meclisi'nin agırh· 
Rının Rum yönetimine tam olarak yan
sımasını önleyen ciddi engeller vardı. 
Kıbrıs Emekçi Halkının ııerid Partisi 
(AKEL) bu duruma dikkati çekiyor, an
ti-emperyalist güçlerin- birli�inin, ancak 
bir minimum programa dayalı t.emsili bir 
hükümetin kurulmasıyla somutlaşacaA'l
nı belirtiyordu. Temsilciler Meclisi'ne 
egemen olan ilerici cephe güçlerinin, 
Kıbns halkının kendi geieceRini ABD'
den ve NATO ülkelerinden tamamen ba
Itımsız biçimde çizmesi konusundaki ka
radıhA'ına raRmen, Makarios yönet.imini 
Amerikan planına yaklaştınna girişimle
ri yoA'unlaştı. 

Kıbns halkına Emirakan planının em
poze ettirilmesindeki temel .sorun, Rum 
kesimindeki işbirlikçisi güçlerin, faali
yet.lerini açık olarak sürdürebilecekleri 
bir ortamın yarat.ılmasıydı. Işbirlikçi 

SEDAT MISIR HALKıNı SUSTURAMA YACAK 

Son iki haftada Mısır'da büyük yığınlar direndi. Işbirlikçi Sedat yöneti
mine karşı Mısır hdlkının gücü ortaya kondu. Büyük kitle direnişleri, Sedat yö
netiminin politikası ile Mısır nalkının çıkarları arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı 
gözler önüne serdi. 

Bazı çevreler kasıtlı olarak olayları çarpıttılar. Büyük kitle direnişlerini 
birkaç zam kararının sonucu olarak gösterdiler. Büyük kitlelerin, birkaç zam 
kararına duydukları tepki ile, sadece bu nedenle sokaklara döküldüğü iddia e
dildi. Başka açıklamalar da yapıldı. "Birkaç zam" öyküsü inandırıcı olmayın
ca, "birkaç kışkırtıcı" öyküsü ortaya atıldı. Enver Sedat yönetimi ve onun 
bütün dünyadaki avukatları, kitle direnişlerini "Sovyet tahrikleri" ile açıkla
maya giriştiler. Sedat yönetiminin sosyalist ülkelere ve Mısır'daki ilerici güçle· 
re karşı saldırıları yoğunlaştı. Enver Sedat .böylece, emperyalizmle işbirliğini 
bir kez daha ispatladı. 

güçlerle NATO arasında kurulacak köp
ıi.i "meşru" bir kılıf kazanmadan, pla
nın uygulanması mümkün deRiIdi. Bu 
işbirliRinin, Rum halkının "ulusal çıkar� 
ları" ile baRdaştırılması gerekiyordu. 
ABD Başkanlık seçimleri kampanyası 
bunun aracı oldu. ABD'nin, Yunanistan' 
ın ve Kıbns Rum'larınm "ulusal çıkarla
rı"nın savunucusu olduRu tezi, şove
nizmin başlıca silahı haline' getirildi. Şö
venizm, Kıbrıs halkına, emperyalizmin 
kurtancılı�ını çıkar yol olarak göster
mek için kullanıldı. Böylece ABD'nin 
ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ın içişlerine ka
nşması, "ulusal" bir göıi.inüm kazamyor
du_ Caner'ın başkanlıA'a seçilmesi, Rum 
kesimindeki işbirlikçi güçleri harekete 
geçirdi. 

Başlıca amaçlan Makarios'u Ameri
kan planına zorlamak ve onu Temsilciler 
Meclisi'ndeki ilerici güçlerden koparmak 
olan emperyalizm ve işbirlikçi güçler, 
bu yönde dAha önceden önemli adımlar 
atmış göıi.inüyorlardı. Economist dergisi
nin 22 Ocak'ta yayınlanan sayısında i lk 
defa yapılan açıklamalar, bugüne kadar 
gizlenen bu adımlann ortaya dökülmesi 
zamanının geldiA'ini ortaya koydu. Eco
nomist şunlan açıkhyordu: 

Carter'ın Kıbns sorununa ilk olarak 
eRilmesi, seçim kampanyası sırasında 
Amerika'daki Rum topluluRuna yaptı Rı 
vaatlerin sonucu deltildi. Daha önceden 
Rum ve Türk yönetimleri arasında bir 
yakınlaşmanın sallanmış olmasının so
nucuydu. Makarios, Kıbns'ın ikibölgeli 
bir federasyon olmasını, federe devlet
lerin merkezi devletten çok daha büyük 
yetkilerle donatılmasını "kişisel olarak" 
kabul etmişti. Sorun, bunu "resmen"de 
kabul etmesiydi. Aynca Ada'nın yüzde 

30'unun Türk kesiminde kalması da 
kabul ediliyordu. Türk kesimindeki bu
günkü bölgenin yüzde 10 oranında aw
tılmasıyla, 80 bin kadar Rum göçmen in 
evlerine dönmesi de saA'lanmış olacaktı. 
Böylece göçmen sorununa da bir çözüm 
bulunmuş olacaktı! 

Economist dergisi, Demirel ile Maka
rios'un toplumlar arası göıi.işmelerin 
başlatılmasında da anlaştıklannı açıklı
yordu. NATO planının empoze edilmesi 
için de üçlü bir "şemsiye" öneriliyordu: 
birer Amerikan, Fransız ve Alman (ola
slhA'a göre WiIly Brandl) yetkilisinin o
luşturacatı üçlü komite, BM genel sekre
terinin gözetiminde toplanarak nihai çö
züm yolunu saptayacaktı. öneri, daha 
sonra Kıbns Rum ve Türk toplumlanna 
sunulacaktı. 

Avrupa Konseyi toplantılanna giden 
çatlayangil, bu açıklamalan do�rulayan 
ilk sinyalleri verdi. Bütün dünyaya bir 
"sürpriz" olarak sunulan M.karios-Denk
taş göıi.işmesi, çoktan kararlaştınlmışt.ı. 
Bu yüzden, Avrupa Konseyi'nin Kıbns'
taki baskı ve işkencelerle ilgili raporu, 
Konsey görüşmeleri sırasında sessiz seda
sız geçiştınidi. Konuyu tartışmak iste· 
yen bir Fransız parlamenter nerdeyse 
paylanarak susturuldu. 

Amerikan planının büyük olasılık ka
zanmasının, Türkiye'deki, Kıbns'ı NA
TO içinde paylaştınnak sevdasında olan· 
ları ne kadar sevindirditi , Denklaş - Ma
karios görüşmesinin ertesi günü yayınla
nan gazetelerde görüldü. Kıbns'm, hu
kuksal olarak olmasa bile, fiilen NATO' 
ya batlanmasının, Türkiye ve Yunanis
tan'ı daha çok NATO'yla kaynaştınna' 
nın da bir araçı olarak görenler bunu 
sak1amadılar. Amerikan planının önemli 
bir boyutu da buydu: Tercüman'ın, dış
işleri bakanlıRının gayrı resmi göıi.işleri
ni yansıttlRı anlaşılan imzasız Rapor sü
tununda, Cuma günü şöyle yazıhyordu: 

"Görüşme nasıl saRianmıştır? Bu ko
nuda çeşitli söylentiler var. ABD'nin 
baskısı Buluşmanın NATO ve AET ta
raCmdan kotanldlRı. Sanınz bunlarm 
hepsi doA'rudur. Batının bütün devlet..le
rinin ve kurum1anrun Türkiye-Kıbns-Yu
nanistan üçgenindeki çözülmeyi önleme 
gayretinde olmalan nonnaldir. Aynca 
Atina ve Ankara'dan sızan haberler bir 
buçuk yıldan beri çok gizli hazırlıklann 
yürütüldütü yolundadır". 

Böylece, NATO'nun, Türkiye ve yu
nanistan'ın NATO'ya baRımlı iktidarla
nnın, ve gerek Kıbns Türk yönetiminin 
başındaki gerekse Rum kesiminin için
deki gerici, işbirlikçi güçlerin, Amerikan 
planından ne bekledikleri ortaya çıkı
yordu: Kıbns'ın baR'ımsızlıRını yoket
mek. 

Büyük kitle direnişleri birçok gerçeği de ortaya çıkardı. Mısır halkının, 
başındaki iktidarların politikalarını sessizce izlemediği açığa çıktı. BUyük kitle 
direnişleri, birkaç zam kararından değil, iktidarın emperyalizmin 
politikasına karşı duyulan nefretten kaynaklandı. Mısır halkı, başındaki Sedat 
yönetiminin, bütün Ortadoğu halklarına karşı emperyalizm ve siyonizmle kur
duğu ittifakı reddettiğini belgeledi. Böylece, Mısır'ın bundan önceki anti-em
peryalist kazanımlarının, birkaç "liderin" değil, temelde Mısır halkının kendi 
kararl ılığının sonucu olduğu da kanıtlandı. 

peryalist kazanımların en kararlı koruyucusu ve mücadelecisi olduğu ispatIan
dı. Işçiler, kitle direnişlerinin en önünde oldular. Mısır'ı emperyalizme bağım
lılıktan ve siyonizmin saldırısından kurtarmak için, başka hiçbir "sihirli" gü
cün ögüdüne ihtiyaçları olmadığını gösterdiler. 

Direnişler bir başka gerçeği daha gösterdi :  Mısır iHi sınıfının, anti-em-

Sedat yönetimi, bu kez, kitlelerin tepkisini "yumuşatarak" bunalımı 
çözmeye çalışıyor. Ancak, bunu, emperyalizme verilecek yeni ödünler izleye
cek. Ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek, ABD ve siyonizm karşısında 
daha teslimiyetçi bir politikanın uygulanmasına çalışılacak. Bu politika, Mısır 
halkının tepkilerini hafıfletmeyecek, derinleştirecek. 
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gizli 
Klerides'in bu gizli pazariıRının açlRa 
çıkması, Rum kesimindeki görevinden 
alınmasına neden oldu. Kıbrıs Rum kesi· 
minde işbirlikçi çevrelere karşı tepki bü
yüdü. 5 Eylül 1976'da yapılan Rum 
Temsilciler Meclisi seçimlerinde Klerides 
in Demokratik Birlik partisi kesin olarak 
yeniidi. Temsilciler Meclisi'ndeki 34 san· 
dalye ilerici cephe olarak birleşen parti
ler tarafından elde edildi. Klerides Klerides Kler par- • 
lamento dışı kaldı. 

Ancak, Temsilciler Meclisi, Rum yö· 
netimindeki eA'i1imleri belirleyen tek un· 
sur degiidi. Temsilciler Meclisi'nin agırh· 
Rının Rum yönetimine tam olarak yan
sımasını önleyen ciddi engeller vardı. 
Kıbrıs Emekçi Halkının ııerid Partisi 
(AKEL) bu duruma dikkati çekiyor, an
ti-emperyalist güçlerin- birli�inin, ancak 
bir minimum programa dayalı t.emsili bir 
hükümetin kurulmasıyla somutlaşacaA'l
nı belirtiyordu. Temsilciler Meclisi'ne 
egemen olan ilerici cephe güçlerinin, 
Kıbns halkının kendi geieceRini ABD'
den ve NATO ülkelerinden tamamen ba
Itımsız biçimde çizmesi konusundaki ka
radıhA'ına raRmen, Makarios yönet.imini 
Amerikan planına yaklaştınna girişimle
ri yoA'unlaştı. 

Kıbns halkına Emirakan planının em
poze ettirilmesindeki temel .sorun, Rum 
kesimindeki işbirlikçisi güçlerin, faali
yet.lerini açık olarak sürdürebilecekleri 
bir ortamın yarat.ılmasıydı. yarat.ılmasıydı. yarat Işbirlikçi 

MISIR HALKıNı SUSTURAMA YACAK 

Mısır'da büyük yığınlar direndi. Işbirlikçi Sedat yöneti
gücü ortaya kondu. Büyük kitle direnişleri, Sedat yö

Mısır nalkının çıkarları arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı 

olarak olayları çarpıttılar. Büyük kitle direnişlerini 
sonucu olarak gösterdiler. Büyük kitlelerin, birkaç zam 

ile, sadece bu nedenle sokaklara döküldüğü iddia e
da yapıldı. "Birkaç zam" öyküsü inandırıcı olmayın

kışkırtıcı" öyküsü ortaya atıldı. Enver Sedat yönetimi ve onun 
avukatları, kitle direnişlerini "Sovyet tahrikleri" ile açıkla

yönetiminin sosyalist ülkelere ve Mısır'daki ilerici güçle· 
yoğunlaştı. Enver Sedat .böylece, emperyalizmle işbirliğini 

ın ve Kıbns Rum'larınm "ulusal çıkarla
rı"nın savunucusu olduRu tezi, şove
nizmin başlıca silahı haline' getirildi. Şö
venizm, Kıbrıs halkına, emperyalizmin 
kurtancılı�ını çıkar yol olarak göster
mek için kullanıldı. Böylece ABD'nin 
ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ın içişlerine ka
nşması, "ulusal" bir göıi.inüm kazamyor
du_ Caner'ın başkanlıA'a seçilmesi, Rum 
kesimindeki işbirlikçi güçleri harekete 
geçirdi. 

Başlıca amaçlan Makarios'u Ameri
kan planına zorlamak ve onu Temsilciler 
Meclisi'ndeki ilerici güçlerden koparmak 
olan emperyalizm ve işbirlikçi güçler, 
bu yönde dAha önceden önemli adımlar 
atmış göıi.inüyorlardı. Economist dergisi
nin 22 Ocak'ta yayınlanan sayısında i lk 
defa yapılan açıklamalar, bugüne kadar 
gizlenen bu adımlann ortaya dökülmesi 
zamanının geldiA'ini ortaya koydu. Eco
nomist şunlan açıkhyordu: 

Carter'ın Kıbns sorununa ilk olarak 
eRilmesi, seçim kampanyası sırasında 
Amerika'daki Rum topluluRuna yaptı Rı 
vaatlerin sonucu deltildi. Daha önceden 
Rum ve Türk yönetimleri arasında bir 
yakınlaşmanın sallanmış olmasının so
nucuydu. Makarios, Kıbns'ın ikibölgeli 
bir federasyon olmasını, federe devlet
lerin merkezi devletten çok daha büyük 
yetkilerle donatılmasını "kişisel olarak" 
kabul etmişti. Sorun, bunu "resmen"de 
kabul etmesiydi. Aynca Ada'nın yüzde 
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o ı 940 kuşağı diye anılan ve sizin de i
çinde bulunduğunuz sosyalist sanat
çılonn şiirimizdeki yeri nedir7 Bu ku
şalın Nôzım 'la olan ilişkilerini onla
hr mısınız? Bu kuşak kendinden son
rakileri nasıl etkilemiştir? 

• 1940 kuşaRı deditimiı. ı.aman daha 
çok anlamsal bir kuşaktan bahsetmiş 
oluyoruz. Yani, o dönemde yaş itiba
riyle birbirinden epey Carklı şairler 
vardı. Beıı Ankara Hapisanesinden 
1939'da çıktım ve ıstanbul'a giderek 
oradaki şairlerle, sanatçılarla arka
daşlık etmeye başladım. Hapisane
deyken yazdıtım şiirleri bir araya ge
tiren Deniz Feneri adlı kitabım o ar
kada.şlarca biliniyordu. 
Ama ortam son kerte kritikti. Nazım 
Hikmet, 1935'de 28·30 yılla ı.indana 
atıhnca, meydanda Bedri Rahmi, 
AsaC Halet Çelebi gibi birkaç küçük 
burjuva şairi kJlmıştl. Biı. de polis 
taraCından sürekli olarak izleniyor
duk. Ben o sıralarda, kendimden on 
yaş daha genç, 19-20 yaşlanndakiı 
Sabahattin Kudret, Cahit Külebi, 
Suphi Taşhan gibi şairlerle arkadaş· 
lık ediyor; onlann dergilerinde küçük 
burjuva şiirleri yazıyordum. 
ışte bu sıralarda birdenbire dünya 
.patladı. Faşizmin panzerleri önce ba
tıya dotru saldırdı j Fransa'yı yıktı. 
Küçük burjuva şairleri bundan hiç et· 
kilenmediler; eskisi gibi yazmaya de
vam ettiler. Bizim dostumuz olan 
AsaC Halet Çelebi, dindar bir insan 
olmasına raRmen, Fransa için güzel 
bir şiir yazdı; "Fransa, senin için aR-
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lıyorum" diye. Ama küçük burjuva 
şairler bununla ilgilenmediler. 
Abidin Oino, Suphi Taşhan, AriC Di
no, Sait Faik gibi arkadaşlarla birlik
te toplanır, konuşurduk. Daha sonra 
Reşat Fuat ve kansı Suat Derviş gibi 
arkadaşlarla da lanıştık. Sosyalist bir 
dergi çıkannanın gerekliiiRi üı.erinde 
duruluyordu. Böylece, biı.ler Neri
man Hikmet'in "Yeni Edebiyat" der
gisinde yazmaya başladık. Ben ilk he
yecan dolu şiirlerimi orada yazdım. 
Faşiı.min savaş kudurganlıRına karşı 
barışı, insancıllı�ı savunan şiirlerdi 
bunlar. 
Yeni Edebiyat dergisi işçi sını Cı ara
sında ve gençler içinde çok tutuldu. 
ıstanbul'un hiç ummadı�ımız semt
lerinden işçiler dergiyi okuyor; ora
da yayımlanan şiirlerden esinlenen 
gençlerin şiirleri dergide basılıyordu. 
O sıralarda Fransızcasından okudu
Rum Amerika'lı demokrat şair Whit
man'ın şiirleriyle büyülendim. Faşiz
min at oynattı�ı bu meydanların, gü
nün birinde, dünya demokrasisinin 
aydınlık meydanları olaca�ını düşü
nüyordum_ Demokrasiden anladlRım 
da sosyalist demokrasiydi. Bu heye
canla arka arkaya demokrasi şiirleri 
yazdım. Türkiye'deki Ingiliz ve Ame
rikalı aydınlar da bu şiirlerle ilgilen
dil er ve Mine Urgan, Güzin Dino gibi 
arkadaşlar benden on şiir alıp yaban
cı dillere çevirdiler. 
Orhan Veli'lerin ve öLeki küçük bur
juva eRilirnH şairlerin yazdıkları, sa
vaşın korkunç gümbürLüsü arasında, 
sivrisinek vızıltısı gibi eriyip gidiyor
du. Yani, 1940'larda cılız, suya sabu-

na dokunmaz şiirler yazan bir küçük 
burjuva sanatçılan kuşaRı da vardı. 
Ama biz büyük bir ugınlıkla doRuya 
doRru yürüyen Caşizme karşı şiirler 
yazarken, yerli Caşizmin içerde bize 
karşı sürdürdüRü kavgaya da şiirleri
mizle yanıtlar veriyorduk. Her an pe
şimizde polisler, çevremizde de, bazı
lan bugün de hayatta olan, provoka
törler dolaşıyordu. 

Nazım'ın, Nazım şiirinin gerçek 
kolunu biz temsil ediyorduk. Nazım 
da Bursa Hapisanesinden gönderdiıi 
mesajlarla, bizi destekliyor, genç şair
lere bizi örnek gösteriyordu. 

o Daha sonraki yıllarda sizi ue sizin ku
şakınızı nas,l değerlendirdilerr 

• Yıllar sonra bizden etkilenerek şiir 
dünyasına ginniş bir ylRın arkadaş, 
çıkardıklan dergilerde, NAzım 
Hikmet diye bir nokta koyarak, geniş 
bir eRri çizdiler ve Ahmed Arife, 
daha sonra ısmet özel'e kadar getir
diler. Arada Nail V. gibi, ııhami Bekir 
gibi daha birçok şairi atladılar. Top
lumcu, devrimci Türk edebiyatında 
hemen hemen herkes kellesini koya
rak ortaya atılmıştır. ışte Sabahattin 
Ali: Ştir de yazdı, hikayeler yazdı, 
dönemini etkiledi ve sonunda kellesi
ni verdi. 
Sürgünden döndüRümde bizim yan 
yolda bıraktıRımız anti-Caşist edebi
yat çizgisinin devam ettiA:ini gördüm. 
Bunlann içinde bazı yazarlar da siv
rilmişlerdi. Ama bizim bu şiirin kay
naRında bulunduRumuzu, kaynaRın 
da en büyük tehlikelere göA'üs gerdiRi
miı.i ya unutmuş gibiler ya da unut
mayı kendilerine daha uygun görü
yorlar. Nazım Hikmet demiş, ondan 
sonra ta 19S0'lara, 65'e Calan gelmiş. 
Böyle büyük bir eRri, sanki bir (üze 
atılmış, bu yıllara kadar gelmiş, ama 
ondan ötesi yok, arada bir boşluk. 
Sosyalizmde böyle kepazelik olmaı.. 
Sosyalizmde her kilometre taşının 
anlamı vardır. Her kilometre taşını o
kuruz, ondan ders ahnz, böyle ilerIe
riz. Biz küçük burjuva şairleri deRiliı. 
ki, herkes kendi çöplüRünde ötsün, 
ötekilerle pençeleşsin. Biz, bizden 
önce gelenleri övgülerle karşlladlA'l· 
mız gibi, bizden Bbnra gelenleri de öv
gülerle, erdemli yanlannı göstererek, 
severek karşılıyoruz. 

o 1950'lere dolru ortaya çıkan geliş-
meleri anlatır mJlınız7 

• Halk Partisinin Caşizmi, bizi toparIa
yıp sürdükten sonra işin biLeceRini 
sandı. Ama yeni mizler sürdü. Bunla
nn arasında Enver Gökçe'lcr, Ahmed 
AriC'ler, AriC Damar'lar ve daha bir
çok irili uCaklı şairler, yazarlar Lekrar 
mücadeleye girdiler. Bu yazarların 
eserleri incelenine, bizim dönemimi
zin ürünlerinden etkilendikleri görü
lür. 
Zamanla edebiyatımızdaki bu sosya
list hareket gelişti. RıCat tıgaz, A. Ka-

dir gibi ,&irler öne çıktılar. Bizim 
dergilerin Calan kapanmasından son
ra, yanlış hatırlamıyorum, "Yürii· 
yüş" diye bir dergi çıkmaya b .. ladı. 
Bu sıralarda, Ankara'da da bir ,&ir, 
Ercüment Behzat Lav da raşizmin he
defi haline gelmişti. 
1940 kuşa�ının damg_ıru vurdulu 
dönemde, düşün adamlan, yazarlar, 
ressamlar ortaya ÇıJctl; mücadeleyi 
sürdürdü. Bir yandan profesörlere u· 
taştılar: Boran'lar, Boratav'lar, Der
kes'ler, Cemgil'ler müthiş bir takibat 
altına alındılar. 
Bir de, NAzım'l. birlikte ilk sOlyaliat 
şiiri yazan kişi, tlharni Bekir Tez var
dı. Uzun yıllar poUs baskısı &ıtında 
yoZıa.ştınlmaya Çalışıldı. Ama bu 
mümkün olmadı. Onun bu sınJard. 
yazdıltı "Hürriyet Kasideai" .db şiiri 
yanıtınıyorsam 1947'Ierde, büyük 
eUti yaratmıştır. 

o 1960 sonraıı için neler söyleyecelui-
niz? • 1961 Anayasası Türkiye'yi güneşli bir 
iklime soktu. Hiç yabana atılmay.
cak bir özgürlük bavası geldi. l,çi Par
tisi kuruldu, 15 mebUlumuz oldu. A
ma Nazım Hikmet'in şiirleri hili ta
kibat a1tındaydl. Her şeyde oldutu 
gibi. Bu 1966'e, 66'ya kadar geldi. 
Yön dergiıinin Nhım'ın şiirlerini 
basması öııemli bir adım oldu. Nbım 
Meclis'te uvunuldu. 
Nii.zım Hikmet okurunaya bqladlRı 
sıralarda küçük burjuva akımlan her 
yanda egemendi. Bu sırada, bir yan
dan "ikinci yeni" gibi küçük burju
va akımlanna karşı yaylım ateş açı
lırken, biı.im ta 1940'larda yazılıp da 
bir kenara atılmış şiirlerirniz de ya
yımlandı. Fakat bunun üzerine, çok 
derinlerden, sanki giidümlü bir yerle� 
den bizim şiirlere saldırdılar. Ama 
NAzım Hikmet'i okumaya başlayan 
genç sanatçılar, küçük burju.va eRi
!imlerinden koparak, devrimci bir 
çizgiye yanaştılar. Çok gürültülü pa
tartılı şiirler de yazdılar. Bu arada 
savcılann makinalan da bunlara kar
Şı yaylım ateşe başladı. Buna raRmen 
devrimci şiir, ikinci yeni denilen ve 
yapay bir sanat türü olan, böyle gü
rilltülü, korkunç bir zamana hiç uy
mayan o şiir türünü bayaRı meydan
dan kaçırdı. Bunlann içinde çok iyi 
şiir yazanlar da vardı. Dnlann çoRu 
da yeni gidişe kulak vererek deRi,ti
ler. 
Bu arada, tabii, Marksist kültüre de 
gereksinim duyuldu. Marksizmin 
önemli eserleri yayımlanmaya başlan
dı; git gide yaygınlık kazandı. İşçi 
Partisi meclise girdikten sonra, bütün 
Türkiye'de soayali:ım korkulacak bir 
şey olmaktan çıktı; köylt!re kadar et
kileri uzandı. Bu gelişme karşısında 
burjuvazinin saldınları yoRunla.şarak 
12 Mart'a kadar vardı. O dönemden 
çıktık ama, bugün de saldınlar devam 
ediyor. 
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birdenbire dünya 
panzerleri önce ba

Fransa'yı yıktı. 
bundan hiç et· 

gibi yazmaya de
vam ettiler. Bizim dostumuz olan 

dindar bir insan 
Fransa için güzel 

"Fransa, senin için aR-

dergi çıkannanın gerekliiiRi üı.erinde 
duruluyordu. Böylece, biı.ler Neri
man Hikmet'in "Yeni Edebiyat" der
gisinde yazmaya başladık. Ben ilk he
yecan dolu şiirlerimi orada yazdım. 
Faşiı.min savaş kudurganlıRına karşı 
barışı, insancıllı�ı savunan şiirlerdi 
bunlar. 
Yeni Edebiyat dergisi işçi sını Cı ara
sında ve gençler içinde çok tutuldu. 
ıstanbul'un hiç ummadı�ımız semt
lerinden işçiler dergiyi okuyor; ora
da yayımlanan şiirlerden esinlenen 
gençlerin şiirleri dergide basılıyordu. 
O sıralarda Fransızcasından okudu
Rum Amerika'lı demokrat şair Whit
man'ın şiirleriyle büyülendim. Faşiz
min at oynattı�ı bu meydanların, gü
nün birinde, dünya demokrasisinin 
aydınlık meydanları olaca�ını düşü
nüyordum_ Demokrasiden anladlRım 
da sosyalist demokrasiydi. Bu heye
canla arka arkaya demokrasi şiirleri 
yazdım. Türkiye'deki Ingiliz Ingiliz Ing ve Ame
rikalı aydınlar da bu şiirlerle ilgilen
dil er ve Mine Urgan, Güzin Dino gibi 
arkadaşlar benden on şiir alıp yaban
cı dillere çevirdiler. 
Orhan Veli'lerin ve öLeki küçük bur
juva eRilirnH şairlerin yazdıkları, sa
vaşın korkunç gümbürLüsü arasında, 
sivrisinek vızıltısı gibi eriyip gidiyor
du. Yani, 1940'larda cılız, suya sabu-

şimizde polisler, çevremizde de, bazı
lan bugün de hayatta olan, provoka
törler dolaşıyordu. 

Nazım'ın, Nazım şiirinin gerçek 
kolunu biz temsil ediyorduk. Nazım 
da Bursa Hapisanesinden gönderdiıi 
mesajlarla, bizi destekliyor, genç şair
lere bizi örnek gösteriyordu. 

o Daha sonraki yıllarda sizi ue sizin ku
şakınızı nas,l değerlendirdilerr 

• Yıllar sonra bizden etkilenerek şiir 
dünyasına ginniş bir ylRın arkadaş, 
çıkardıklan dergilerde, NAzım 
Hikmet diye bir nokta koyarak, geniş 
bir eRri çizdiler ve Ahmed Arife, Arife, Ar
daha sonra ısmet özel'e kadar getir
diler. Arada Nail V. gibi, ııhami Bekir 
gibi daha birçok şairi atladılar. Top
lumcu, devrimci Türk edebiyatında 
hemen hemen herkes kellesini koya
rak ortaya atılmıştır. ışte Sabahattin 
Ali: Ştir de yazdı, hikayeler yazdı, 
dönemini etkiledi ve sonunda kellesi
ni verdi. verdi. ver
Sürgünden döndüRümde bizim yan 
yolda bıraktıRımız anti-Caşist edebi
yat çizgisinin devam ettiA:ini gördüm. 
Bunlann içinde bazı yazarlar da siv
rilmişlerdi. Ama bizim bu şiirin kay
naRında bulunduRumuzu, kaynaRın 
da en büyük tehlikelere göA'üs gerdiRi
miı.i ya unutmuş gibiler ya da unut
mayı kendilerine daha uygun görü
yorlar. Nazım Hikmet demiş, ondan 
sonra ta 19S0'lara, 65'e Calan gelmiş. 
Böyle büyük bir eRri, sanki bir (üze 
atılmış, bu yıllara kadar gelmiş, ama 
ondan ötesi yok, arada bir boşluk. 
Sosyalizmde böyle kepazelik olmaı.. 
Sosyalizmde her kilometre taşının 
anlamı vardır. Her kilometre taşını o
kuruz, ondan ders ahnz, böyle ilerIe
riz. Biz küçük burjuva şairleri deRiliı. 
ki, herkes kendi çöplüRünde ötsün, 
ötekilerle pençeleşsin. Biz, bizden 
önce gelenleri övgülerle karşlladlA'l· 
mız gibi, bizden Bbnra gelenleri de öv
gülerle, erdemli yanlannı göstererek, 
severek karşılıyoruz. 

o 1950'lere dolru ortaya çıkan geliş-
meleri anlatır mJlınız7 

• Halk Partisinin Caşizmi, bizi toparIa
yıp sürdükten sonra işin biLeceRini 
sandı. Ama yeni mizler sürdü. Bunla
nn arasında Enver Gökçe'lcr, Ahmed 
AriC'ler, AriC Damar'lar ve daha bir

1940 kuşa�ının damg_ıru 
dönemde, 
ressaml
sürdürdü. 
taştılar: 
kes'ler, 
altına 
Bir 
şiiri yazan 
dı. 
yoZıa.ştınlmaya 
mümkün 
yazdıltı 
yanıtınıyorsam 
eUti 

o 1960 
niz? • 1961 Anayasası Türkiye'yi 
iklime 
cak 
tisi 
ma 
kibat 
gibi. 
Yön 
basması 
Meclis'te 
Nii.zım 
sıralarda 
yanda egemendi. 
dan 
va akımlanna karşı 
lırken, 
bir 
yımlandı
derinlerden, 
den 
NAzım Hikmet'i okumaya 
genç 
!imlerinden 
çizgiye 
tartılı 
savcılann 
Şı yaylım 
devrimci şiir, 
yapay 
rilltülü, 
mayan 
dan 
şiir 
da yeni 
ler. 
Bu arada, tabii, Marksist 
gereksinim 
önemli 
dı; 
Partisi 
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Boris Pofeuoy 

Novadevizye Mezarlığı'nda bulunmak çok ama pek çok üzücü oldu. Bir 
Lamanlar görüştüğünüz. birlikte çalıştığınız, dostluk ettiğiniz insanlar her yer
den, mezarların içinden size bakıyorlar. Ama beni buraya hangi üzücü neden 
getirirse getinin, yeni bir kaybın taze yarası ne kadar sancırsa sancısın, mezar· 
lığın bu köşesine, bir granit yığınının küçük bir kaya gibi yükseldiği bu köşe
ye, sık mezarlar arasından süzülerek gelirim her zaman. Bu granit yığınının 
üzerine boyun eğmeye" gururlu başıyta bir insan şekli yontulmuş. Bakışlarını 
ileri yöneltmiş bir insan bu. Dalga dalga gelen rüzgarı göğsüyle, bütün .vüeu
duyla delereesine ilerliyor, hep bir atılımın, eylemin, savaşın içinde gibi. 

Sade bir yazıı: Nazım Hikmet. Doğum ve ölüm tarihi. 
Bu taş yığınının başında uzun uzun dikiliyorum ve bu dakikalarda tüm 

yaşamını, şiirde, dramaturgide ve sevgide, evet sevgide her zaman hevesle, is
tekle fırtınaya ve rüzgara karşı koymuş bu insan benim emek arkadaşım, ya
nımda dikiliyor sanki. 

Insanları, güzel toplulukları severdi. Tanıdıklarını ağırlamayı severdi, 
hem de en zor Türk yemeklerini bizzat kendisi yapardı. Işe girişmezden önce 
her zaman, hatta gezilerde bile çantasında taşıdığı önlüğü törenle bağlardı. 
Genellikle az bulunur eveimen bir insandı bizim Nazım. Yolculukta ondan her 
zaman dikiş iğnesi ve uygun renkte iplik ya da ayakkabı fırçası ödünç alınabi
!irdi. Bir keresinde Helsinki'de yapılan bir kongre sırasında şöyle bir sahneye 
tanık olduk. Bizim delegelerden birinin, Krutitskiy ıe Kolomenskiy başpisko· 
posu Nikolay'ın başına bir felaket geldi: Akşam yemeği sırasında tören giysisi
ne yağlı sos döküldü. Ertesi gün başpiskoposu n bir konuşma yapması gereki. 
yordu. Din adamı çok üzüldü. 

- Gidelim kardeş, dedi Nazım canlılıkla ve elinden tutarak onu kendi 
odasına götürdü. Burada kollarını sıvayan Nazım, sarı tüylerle kaplı büyük el
lerinin becerikli hareketleriyle ve yedeğinde bulunan Alman malı bir leke ila
cının yardımıyle bu uğursuz lekeyi hiç bir iz bırakmadan çıkardı. 

Her zaman şaşıp kalıyorduk: En anlı şanlı Türk aristokratlarının soyun
dan gelen bir Türk paşasının torunundaki bu köylülere özgü beceriklilik, basit 
halk yemeklerine olan bu sevgi, henüz tanıdığı bir insana yararlı olma isteği 
nereden geliyordu? 

Tekrar aramıza katıldığında kendisini evinde hissetmişti ve yaşamının 
bu dönemi şiirde, dramaturgide ve sinema alanında en coşkun, en yoğun yara
tıcılık dönemi olmuştu. Dünya Barış Konseyi'nin en aktif üyesiydi. Barış me
seleleri üzerinde şevkle ve pek çok çalışır, bu yolculukları sırasında şiir ve pi
yes yazmanın yolunu bulurdu. 

Varşova'daki kongre sırasında uçümüze,artist Nikolay Çerkasov, Nazım 
ve bana, bir belgenin taslağını sabaha kadar hazırlama görevi verilmişti. Tasar
lanan yere Nazım gelmedi. Odasına gittik, pijamasını giymiş, bağdaş kurmuş 
divanda oturuyor ve hızlı hızlı bir şeyler yazıyordu. Mavi gözlerini bize doğru 
kaldırdı ve hayretle, öfkeli öfkeli elini salladı. 

- Sonra, sonra, -dedi. 
Itiraf edeyim ki, onun bu davranışı beni bile gücendirdi. Oysa ki bizi 

ona getiren lT)esele geciktirilmeye gelmeyecek kadar önemliydi. Derin bir sa
natçı kişiliği olan Nikolay Çerkasov ise olup biteni bambaşka bir açıdan ele 
aldı. 

- Şair, gerçek bir şair ... Bak işte görkemli şiirler böyle yazılıyor. 
Nazım, hekimlerin kesinlikle yasakladıkları zamanlarda bile barış kong

relerine gitti. Ama konuşmayı sevmezdi. Konuştuğu zaman da konuşması da
ha çok bir düzyazı şiiri akla getirirdi. Kabinlerde oturan en tecrübeli çevir
menler bile onun sözlerini aktarmakta güçlük çekerler ve özür dileyen sesleriy
le konuşmasının yalnız anlamını verirlerdi. Ancak bazı önemli ilkelerin saldırı
dan korunmasını gerektiren anlarda kolaylıkla kürsüye çıkar ve sözleri her za
man tam hedefini bulurdu. 

Örneğin, bir defasında Çin Delegasyonu'nun hareketi bozmaya çalıştı
ğı Stockholm'deki kongrede böyle olmuştu. Hücum önceden hazırlanmıştı. 
Aslında biz durumu anlamıştık. Çinliler her zaman olduğu gibi, güleryüzle se
lamlaştılar, gülümsediler, dostça konuşmalar yaptılar; ancak biz, otomobilleri
nin kongre binasıyle Çin Büyükelçiliği arasında mekik dokuduğunu görmüş
tük. Daha sonra delegelerin oturdukları koltuklarda Çinli diplomatlar belirdi 
ve küçücük bir bebek gibi çevirmen hanımlar kabinleri terkederek delegelerin 
arasına karıştılar. Provokasyonun başlamak üzere olduğunu anlamıştık. 

Nitekim öyle de oldu. Kongre belgesi görüşUldüğü ve Sovyet delegesi 
sosyal düzenleri farklı devletlerin barış içinde birlikte yaşamasına ilişkin Le
ninci politikayı açıkladığı sırada Çinli delegeler taşkınlık yapmaya başladılar, 
bağırdılar, ayaklarını yere, kulaklıkları masalara vurmaya başladılar. Genç kız
lar, onların oturdukları yerden söyledikleri sözleri inceeik sesleriyle Rusçaya 
çeviriyorlardı. 

- Revizyonistler, revizyonistler, diye cıvıldaşıyorlardı. 
Kongre buz kesilmişti sanki, Neler oluyordu? Her zaman disiplinli, ölçü

lü ve güleryüzlü olan Çin Delegasyonu'na birdenbire ne olmuştu böyle? 
- Sosyal emperyalistler, revizyonistler. 
Dev gibi bir zenei olan Senegaıli başkan, başarısız bir şekilde sessizliği 

sağlamaya çalışırken bardağı sürahiye vura 'lu ra kırdı. En sonunda da Çin De-

"ALTIN", "INSANlıK UCRUNA" ADLI ESERLERI DILIMIZE 
DE ÇEVRILEN GÜNÜM ÜZÜN ÜNLÜ SOVYET ROMANeILA
RINDAN BORIS POLEVOY, NAZıM'IN A R KADAŞlYOL.  AŞA
CIDA POLEVOY'UN NAZı M 'IN MEZARı BAŞıNDA YAPILAN 
B IR TOPLANTıDA AKTARDıCı O'NA ILIŞKIN ANI LARIN
DAN BÖLÜMLER SUNUYORUZ. 

legasyonu başkanına kürsüye gelmesini, kendi savlarını açıklamasını ve kanıt
lamasını önerdi. 

- Barış içinde birlikte yaşamaktan nasıl söz edebiliyorlar, diye bir ses 
duyuldu kulaklıktarda. Kurtlarla kuzular barış içinde yan yana yaşayabilirler 
mi? 

Ve bu anda uzun boylu, düzgün vücutlu, gri giysili biri salondan hızla 
geçti. Kürsüde Nazım Hikmet göründü, heyecanlı, azimli ve kızgın. 

- Kuzular kim? Biz mi? diye büyük salona haykırdı. Bizler aslanız! 
Kulaklıktarda onun sözlerinin çevirisi duyulduğu anda ayrı ayrı dillerin 

konuşulduğu salon donup kaldı sanki. Daha sonra öyle bir alkış tufanı koptu 
ki, herhalde böylesine coşkun bir kongre bu kadar alkışı daha önce hiç duy- " 
mamıştı. Yerine dönen Nazım kendisini alkışlayan kalabalığı yararak geçti; 
kimisi elini sıkıyordu, kadınlar yanaktarından öpüyorlardı onu. 

Titizlikle hazırlanmış bir provokasyon böylece altı sözcükle bozulmuş 
ve kongre, dağıımamakla kalmamış, üstelik daha sağlam ve birlik içinde çalış
masını sürdürmüştü. 

Nazım Hikmet, tartışmaktan korkmazdı ;  eylemde de mert ve yürekliydi, 
gözleri her türlü tehlikeye sakin sakin bakardı. 

Üzerine uzun boylu, dalga dalga gclen rüzgarı delip geçen, azimle ileriye 
bakan bir insan şeklinin yontulduğu granit yığınının yanında dururken o da 
önümde işte böyle dikiliyor. Onu biz böyle tanıdık. Son dakikaya kadar da 
böyle kaldı: gayretli, heyecanlı, yüreği dostluk ve iyiliğe açık. Yaşadığı gibi 
de öldü. Sabahleyin onu elinde yeni bir gazeteyle antrede buldular. Gazetenin 
açık duran sayfasında Hanoy ve Hayfong'un yeniden vahşice bombalandığı 
anlatılıyordu. 
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Nazım Hikmet, tartışmaktan korkmazdı ;  eylemde de mert 
gözleri her türlü tehlikeye sakin sakin bakardı. 

Üzerine uzun boylu, dalga dalga gclen rüzgarı delip geçen, 
bakan bir insan şeklinin yontulduğu granit yığınının yanında dururken 
önümde işte böyle dikiliyor. Onu biz böyle tanıdık. Son dakikaya 
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NAZıM ANıLDı 
AZIZ NESIN'IN GECEYI AÇIŞ 
KONUŞMASıNı OKURLARIMIZA 
SUNUYORUZ: 

Nazım Hikmet'i sevenler! 
75. inci doğum yıldönümünde Nazım 

Hikmet'i anma toplantısına hoşgeldiniz . 
Tarih içinde bir ülkeyi, bir' ulusu 

vareden, varlığını belgeleyen yüce kültür 
değerleri vardır. Örneğin Süleymaniye, 
Selimiye camiierinin kurucusu Mimar Si
nan gibi ... Örneğin halk şiirimizin mima
rı Yunus Emre gibi... Örneğin Türk halk 
zekasının dünyadaki tarih boyu temsilci
si Nasrettin Hoca gibi ... Ve yine örneğin 
Türkiye'mizin, Türk halkının yiğit çocu
ğu Nazım Hikmet gibi... 

Yeryüzünün neresine gidersek gidelim 
oranın insanlarına -Türkiye deyince, he
men şu üç adı anımsayaeaklardır: Nas
rettin Hoca, Mustafa Kemal Atatürk ve 
Nazım Hikmet ... Nazım Hikmet, Türki
ye'yi vareden ulusal değerlerimizden bi
ridir. 

Bizler, tüm çileli yaşamın Türk hal
kının mutluluğu yoluna adamış ve bu 
uğurda canını tüketmiş olan ve yurdu
muza onurlar katan Nazım Hikmet'in 
yurttaşı olmakla, çağdaşı olmakla ve ay
rıca yazar olarak da uğraşdaşı olmakla 
büyük övünç duyuyoruz. O Nazım Hik
met ki, yüreğini, bir çerağ gibi namuslu 
Türk emekçi halkının dertleriyle yak
mış, halkının yanarcası olduğu için de 
uluslaronası değere yücelerek ölümsüzleş
miştir. 

Nazım Hikmet'in sanatçı anıe'nleri, 
dünyanın her yeriyle iletişimdeydi. Dün
yanın neresinde olufY olsun, insan so
yunun, insanoğlunun duyduğu acıyı yü
reğinde duyar, bu acıyı yapıtlarıyla dile 
getirerek, yine insanlara ulaştırırdı. 

Türkiye Yazarlar Sendikası olarak, 
büyük ustamıza değin çalışmalarda bu
lunması amacıyla bir Nazım Hikmet Ku
rulu oluşturduk. Nazım Hikmet Kurulu' 
nun birçok görevleri arasında en başta 
geleni, ölüm ve doğum yıldönümlerinde 
Nazım Hikmet için anma toplantıları 
düzenlenmektedir. Bir hafta sürecek 

olan ilk toplantımızı bu geceyle başlatı
yoruz. Bu anma toplantıları, hem An
kara 'da, hem ıstanbul'da sürecektir. Şu 

. anda, hem Ankara'da, hem istanbUl'da, 
Nazım Hikmet'in 75. ci doğum yıldönü
mü toplantıları açılmıştır. Başka birçok 
ülkelerde de şu anda Nazım Hikmet, 
radyolarda, televizyonlarda, basında ve 
toplantılarda anılmaktadır. Nazım Hik
met adına, resimleri basılmış posta zarf
ları yayınlanmıştır. Birçok ülkelerin 
yazar örgütlerinden bize bu gecemiz için 
telgraf1ar gelmiştir. 

Gelecek Nazım Hikmet'i anma top
lantılarına, Nazım Hikmet'in yakın arka
daşları olan Aragon, Simonof, Guillen, 
Yves Montand gibi birçok ünlü ve büyük 
sanatçıları da çağıracağız. Bir hafta süre
cek bu anma toplantılarından birkaçını 
söylemek istiyorum. ıstanbul'da Taksim 
de Şehir Galerisinde ve Harbiye Şebir 
Tiyatrosunun galerisinde, ' Ankara'da 
Çağdaş Sahne galerisinde Nazım Hik
met'in fotğraf1arından oluşan sergi bir 
hafta süreyle halkımıza açık tutulacak
ttr. 

Bu haftanın önemli toplantılarından 
biri de, Istanbul Barosu'nun düzenlediği 
"Hukuk açısından Nazım Hikmet" top
lantısı olacaktır. Bu toplantıya Nazım 
Hikmet'in yaşamakta olan avukatların
dan Saffet Nezihi Bölükbaşı, ısmail Hak
kı Balamir ve Mehmet Ali Sebük'ün ka
tılmaları büyük sevincimizdir. Bizler ina
nıyoruz ki, Nazım Hikmet, hiçbir suçu 
yokken, haksız olarak yıllarca hapislerde 
yatırılmıştır. Bunun belgeleri, kanıtları 
ortadadır. Bu haksızlığı açığa vurarak 
Nazım Hikmet'i savunmak, rehabilite et
mek, yani saygınlığını kazandırmak, ö
lümünden yıllarca sonra bile olsa büyük 
şairimizi aklamak, her namuslu insanın 
görevidir, vicdan borcudur. Bunların ba
şında da elbet Türk hukukçuları, Türk · 
emekçileri, bütün Türk aydınları gelmek
tedir. 
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Türkiye Yazarlar Sendikası'nın düzenlediği "Nazım Hikmet'in 75. Do
ğum Yıldönümünü Kurlama" toplanusı ve Sinematek Derneği'nin düzenlediği 
"Nazım Hikmec'i Anma Gecesi" kapıuoyuna yansıtılmayan çeşitli zorluklar 
sonucunda yapıldı. 

21 Ocak günü, yani Yazarlar Sendikası'nın düzenlediği toplantının yapı
lacağı gün saat 1 7.00 ye doğru Adnan Özyalçıner'e tebliğ edilen bir kararla 
" Toplanunın düzenlenmesi" engellenmek isteniyordu. Şöyle ki: Emniyet'in 
aldığı karara göre düzenlenmesi istenilen gece"nin sendikanın tüzüğüne uyma
dığı ileri sürülüyor ve şöyle deniyordu: "1630 sayılı Dernekler Kanununun 
(Yasak Faaliyetler) başlığı taşıyan (35) inci maddesi, dernekler için bazı faa
liyetleri kesinlikte yasaklamış ve (64) üncÜ maddesi de . . ıai müeyyidesini 
vazetmiştir. Söze geçen (35) inci maddenin ı/a fıkrasındaki hükme göre; 
"Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaç dışlf)da herhangi bir faaliyette bul u
namazıar." Aynı maddenin i/b fıkrasında ise; "Rejim doktirin ve ideolojileri 
itibarı ile kanunların yasak ettiği amaç ve faaliyetleri benimseyen . . . . .  ölü 
veya yaşayan kişileri övmek maksadı ile . . . . .  toplantı yapamazlar." 

Yazarlar Sendikası'nın düzenlediği gece bunlara rağmen yapıldı. Gece'· 
nin açış konuşmasını yapan Aziz Nesin, bir uyarıda bulundu. "Sloganlirınız 
sadece Nazım Hikmet ile ilgili olsun. Burada ekonomik ya da siyasal örgütlerin 
sloganları atılmasın" . 

NAZıM HIKMET PARIS TE GUZIN VE ABIDIN DINO ILE (1961) 
SACDAKI SON KARıSı VERA TAL YAKOVA 

Oluşturduğumuz Nazım Hikmet Ku
rulu'nun görevlerinden biri de, suçsuzlu
ğu belgelenerek Nazım Hikmet'in aklan
ması, saygınlığa kavuşturulmasıdır. 

Türkiye Yazarlar Sendikası, bu yıl 
için Nazım Hikmet adına iki ödül koy
muştur. Biri şiir ödülü, biri de Nazım 
Hikmet'in yaşamını, yapıtlarını incele· 
me ve araştırma ödülüdür. Gelecek yıllar 
daha başka sanat dallarında da ödüller 
konulması tasarlanmaktadır. Ödüllerin 
parasal değeri, şimdiye dek Türkiye'de 
verilen ödüllerden yüksek olacaktır. Ay
rıca bu ödülleri kazananları, Türkiye 
Yazarlar Sendikası, Nazım Hikmet üstü
ne incelemeler yapmak üzere yurt dışına 
da gönderecektir. 

Nazım Hikmet Kurulu'nun ileriye 
dönük çalışmalarının hazırlıkları da sür· 
mektedir. Örneğin, koşullar elverince, 
bir Nazım Hikmet Enstitüsü kurmayı dü
şünmekteyiz. Yine uygun koşullarda bir 
de Nazım Hikmet Müzesi kuracağ.ız. Bu
nun da şimdiden hazırlıkları içindeyiz. 
Sovyetler Birliği'nin Moskova'daki Dev
let arşivinde Nazım Hikmet arşivi 
bulunmaktadır. Sovyet Yazarlar Birliği, 
bir güvenceli ortamda, istediğimiz za
man Nazım Hikmet arşivini bize devret
meye sözvermiştir. 

Nazım Hikmet bir şiirinde, mezarının 
Türkiye topraklarında bulunmasını, A· 
nadolu toprağına gömUlmcyi vasiyet ct. 
miştir. Büyük uslamızın bu vasiyetini de 
gerçek demokratik ortamın elverişli ko-

şulları içinde gerçekleştireceğiz. 
Dostlar! Nazım Hikmet yaşıyor, Na

zım Hikmet yaşayacak! Bu toplantılar, 
Nazım Hikmet'i yaşatabilmek için 
yapılmıyor. Yurdumuzun içine düşüıiil
düğü bugünkü kötü ve zor durumda, Na
zım Hikmet'i anmamızın daha da başka 
bir anlamı vardır. Günümüz Türkiye'sin
de mal ve can güvenliği kalmamıştır. Ca
nımızdan çok sevdiğimiz, canımızın 
goncaları olan geneecik, köprecik ço
cuklarımız hergün kurşunlanıyor, öldü
rüıüyor. Zorbalık almış yürümüştür. Soy
gunlar, baskınlar evlere dek varmıştır. 
Faşizmin kanlı pençesi kapılarımızı tır
malıyof, pencerelerimize uzanıyor. Fa
şizm hergün biraz daha tırmanmaktadır. 
Kanlı faşizmi kudurtanların da kimler 
oldukları bilinmektedir. 

Nazım, halkımızın gerçek özgürlüğü 
uğruna anti-faşist bir savaşım içinde ea
nını verdi, yaşamını tüı..etti. Bugünkü or
tamda Nazım Hikmet'i anmamızın işte 
böyle bir ayrı anlamı vardır. Nazım Hik
mek, faşizmden kurtuluş kavgamızın da 
bir simgesidir; böyle değerlendirilmeli
dir. 

Nazım Hikmet'in 75 inci do�ıım yıl· 
dönümü anıııa toplantısını, büyük usta· 
mıza derin say�ılarımla ve geleceğe olan 
sarsılmaz umutlarımızia açıyorum. 

Türkiye Yazarlar Sendikası gecenin 
gerçekleşmesinde katkıları bulunan ku
ruluş ve kişilere [eşekkür edcr. • 

tüketmiş olan ve yurdu
katan Nazım Hikmet'in 

yurttaşı olmakla, çağdaşı olmakla ve ay
uğraşdaşı olmakla 

duyuyoruz. O Nazım Hik
çerağ gibi namuslu 

dertleriyle yak
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yücelerek ölümsüzleş
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arasında en başta 
doğum yıldönümlerinde 

anma toplantıları 
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Çağdaş Sahne galerisinde Nazım Hik
met'in fotğraf1arından oluşan sergi bir 
hafta süreyle halkımıza açık tutulacak
ttr. 

Bu haftanın önemli toplantılarından 
biri de, Istanbul Barosu'nun düzenlediği 
"Hukuk açısından Nazım Hikmet" top
lantısı olacaktır. Bu toplantıya Nazım 
Hikmet'in yaşamakta olan avukatların
dan Saffet Nezihi Bölükbaşı, ısmail Hak
kı Balamir ve Mehmet Ali Sebük'ün ka
tılmaları büyük sevincimizdir. Bizler ina
nıyoruz ki, Nazım Hikmet, hiçbir suçu 
yokken, haksız olarak yıllarca hapislerde 
yatırılmıştır. Bunun belgeleri, kanıtları 
ortadadır. Bu haksızlığı açığa vurarak 
Nazım Hikmet'i savunmak, rehabilite et
mek, yani saygınlığını kazandırmak, ö
lümünden yıllarca sonra bile olsa büyük 
şairimizi aklamak, her namuslu insanın 
görevidir, vicdan borcudur. Bunların ba
şında da elbet Türk hukukçuları, Türk · 
emekçileri, bütün Türk aydınları gelmek
tedir. tedir. 

NAZıM HIKMET PARIS TARIS TARI E S TE S T GUZIN VE ABIDIN DINO 
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Oluşturduğumuz Nazım Hikmet Ku
rulu'nun görevlerinden biri de, suçsuzlu
ğu belgelenerek Nazım Hikmet'in aklan
ması, saygınlığa kavuşturulmasıdır. 

Türkiye Yazarlar Sendikası, bu yıl 
için Nazım Hikmet adına iki ödül koy
muştur. Biri şiir ödülü, biri de Nazım 
Hikmet'in yaşamını, yapıtlarını incele· 
me ve araştırma ödülüdür. Gelecek yıllar 
daha başka sanat dallarında da ödüller 
konulması tasarlanmaktadır. Ödüllerin 
parasal değeri, şimdiye dek Türkiye'de 
verilen ödüllerden yüksek olacaktır. Ay
rıca bu ödülleri kazananları, Türkiye 
Yazarlar Sendikası, Nazım Hikmet üstü
ne incelemeler yapmak üzere yurt dışına 
da gönderecektir. 

Nazım Hikmet Kurulu'nun ileriye 
dönük çalışmalarının hazırlıkları da sür· 
mektedir. Örneğin, koşullar elverince, 
bir Nazım Hikmet Enstitüsü kurmayı dü
şünmekteyiz. Yine uygun koşullarda bir 
de Nazım Hikmet Müzesi kuracağ.ız. Bu
nun da şimdiden hazırlıkları içindeyiz. 
Sovyetler Birliği'nin Moskova'daki Dev
let arşivinde Nazım Hikmet arşivi 
bulunmaktadır. Sovyet Yazarlar Birliği, 
bir güvenceli ortamda, istediğimiz za
man Nazım Hikmet arşivini bize devret
meye sözvermiştir. 
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