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YALÇIN KVÇVK 
Sosyalistler için partinin anlamı çok açık. Çok açık olmalı. Arşimet j. 

çin kaldıraç ne ise sosyalistler için de parti odur. Arşimet güçlü bir kaldıraç j. 
Le dünyanın altını üstüne geıinneyi plilnladı. Fizikte kaldıraç, toplumsal yaşam 
ve mücadelede parti. Ancak güçlü ve disiplinli bir parti ile toplumsal düzenin 
altı üstüne getirilebilir. Ezilenler, ezenlerin düzenine son verebilir. Partinin ye
ri ve işlevi böyle. Parti yaşamında ise kongrelerin yeri ve işlevi buna yakın. 
Kongrelerde geçmiş mücadeleler değerlendirilir. Gelecek için dersler çıkarılır. 
Mücadeleyi daha kapsamlı, daha derinlemesine ve daha güçlü sürdürebilmek j. 
çin. 

Partinin yer ve işlevini ancak sosyalistler kavrayabilir. Kongrelerin öne
mini de anak partililer kavrayabilir. Sosyalizmin ve partinin yalnızca edebi
yatını yapanlar, sadece edebiyatla yetinenler kongrenin işlev ve yerini kesin· 
likle kavrayamazlar. Vebadan korkarcasına kongreden korkarlar. Çünkü şu ka
darcığını bilirler: Bir partinin, parti olup olmadığı kongrelerde bir kez daha 
ortaya çıkar. Bu hafta bir kez daha ortaya çıkacak. Bu hafta, 12 Mart döne
minde kapatıldıktan sonra 1 Mayıs 1975 tarihinde yeniden kurulan Türkiye 
Işçi Partisinin Birinci Büyük Kongresi toplanacak. Bu Kongre'den parti 
yeni kararlarla ve daha güçlenmiş olarak çıkacak. Bağımsızlık, demokrasi, sos
yalizm mücadelesini daha kapsamlı, daha derinlemesine ve daha güçlü sürdüre
bilmek için. 

Bığımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi sermaye cephesine karşı 
sürdürülen mücadele. Iç ve dış sermayeye karşı sürdürülen bir mücadele. Bu mü 
.cadeledee başanlı olabilmek için içinde bulunulan aşamayı ve bu aşamada mü
dele edenlerle etmeyenleri doğrulukla saptamak gerekli. Mücadelenin zayıf ve 
güçlü halkalarını açıklıkla ortaya koymak gerekli. Burada açıklıkla saptanması 
gerekli olanların başında şu var: MC Hükümeti'nin kurulmasıyla birlikte iç ve 
dış sermaye bir değil iki "başarı" kaydetti. Bir yandan faşist MC Hükümeti'ni 
görev başına getirdi. iç ve dış sermaye ve özellikle büyük sermaye, kendi geri
ciligini hükümet yaptı. Bunun yanında bir ikinci "başarı" daha elde etti. Ta
banında demokrat öğeleri de barındıran ve bu ölçüde demokratik özlemleri de 
yansıtan CHP'sini geri bir çizgiye çekti. Yönetim düzeyinde, program düzeyin-
de, mücadelecilik düzeyinde çok daha geri bir çizgiye çekti. Olası bir hükümet 
döneminde yapılabilecekler daha önceden yapıldı. CHP, hükümete hazırlan
mayı iç ve dış büyük sermaye ile bağları güçlendirmek, ilerici güçlerle bağları 
koparmak şeklinde anlamaya başladı. Bu anlayışın uygulamaya konulmasında 
çok önemli mesafeler katedildi. Iç ve dış sermaye ve özellikle büyük sermaye, 
"ana muhalefet" partisi CHP'ni, "ana iktidar" partisi AP'ne benzetmede Ö .. 
nemli başarılar sağladı. MC Hükümeti'nin kUNlmasından sonra ve özellikle 
CHP'nin Oemokratik Sol Forumu'ndan sonra sermaye cephesinin en büyük 
kazancı bu noktada ortaya çıktı. 

MC Hükümeti'nin başı Demirel, Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Be
hice Boran'ın çok önceden ve zamanında uyardığı gibi, sıkıyönetim ilanı si
lahını CHP 'ni "hizaya getirmek" için kullandı. (Behice Boran: Faşizm Yaz
gı Değildir; 9 Kasım Bursa. Iı Merkezindeki Konuşma, YÜRüYüŞ, 18 Kasım 
1975 sayı: 32) CHP, Süleyman Demirel'in çizdiği çerçeve içerisinde muhale
fet yapmayı kabullendi. Geniş yığınlarla dayanışarak, el ele vererek MC.�Hü-
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kümeti'ne karşı bir mücadele vermekten kesinlikle kacındı. Zamanında ve çok 
önceden yapılan tüm uyanlara karşın yalnızca MC Hükümeti'nin kendi için· 
den gelec�k bir "muhalefet" ile düşmesini bekledi. Zamanı böyle geçirdi. Tüm 
uyarılara karşın. Daha Mayıs 1975 tarihinde şunlar belirtildi: "Bu durumda ne 
yapılacak? Zamanın geçmesi mi beklenecek? Yoksa belirli sürtüşmeler abartı
larak birleşik sermaye hükümetinin kendi içinden parçalanması mı beklenecek? 
Bazı çevrelere yaygın olan bekleyişin bu olduğu anlaşılıyor. Sermayenin taba· 
nındaki çatlağı bilmenin verdiği bilinç fazla abartılıyor. Unutulan şu: Devrim
ciler, sermaye cephesindeki çatlakları bilirler, incelerler. Bu çatlakları hesapla
rına alırlar. Ama hiç bir zaman bu çatlaklara bel bağlamazlar. Çünkü bağlama
mak gerek. (YüRÜYÜŞ, 20 Mayıs 1975, sayı 7, Birleşik Sermaye Cephesi Kar
şısında) Aynı yazıda bir de şu söylendi: "Bu yüzden bugün birleşik sermaye 
cephesi karşısında olanlara düşen, bu cepheyi oluşturanlar arasındaki ıyrıh
ğı değil birliği vurgulamak. Bütün köylere, bütün fabrikalara, kütlelerin birik· 
tiği bütün yerlere bu sloganı götürmek. Bunu, Birleşik sermaye cephesinin e
lindeki araçlarla yoğunlaştırdığı propağandayı karşılamak için her gün ve 
her saat bıkmadan söylemek." 

"Ana muhalefet" CHP, yılmadan ve bıkmadan, tam tersini yaptı. 
Her gün tüm kamu oyunu "MC parçalanıyor" umudu Böylece "ana 
muhalefet", MC hükümeti'ne karşı muhalefet yapmaktan kesinlikle uzak dur· 
du. Yalnız kendisi uzak durmakla kalmadı. Gücü ölçüsünde tüm muhalefeti 
frenlemeye çalıştı. MC topluluğunun sıkıyönetim silahına CHP, "kışkırtıcı il
jan" ve "provokasyon" edebiyatını ekledi. Her türlü yığınsal eyleme bu göz
lükle baktı. Her türlü muhalefete bu açıdan baktı. Bu yüzden MC döneminin 
yığınlar için ancak ikinci Savaş döneminin zorluklarıyla karşılaştırılabilecek 
ekonomik sıkıntılar getirmesine karşın, MC Hükümeti bugüne kadar geldi. Bü
tün bu sıkıntılara karşın CHP, muhalefette iken prestij kaybetme gibi ender 
kırılabilecek bir rekorun sahibi oldu. 

Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Ekmekçi yazdı: "CHP içinde AP'ni 
güçlendirme vakfı" oluştu. Gayet doğal ve normaL. CHP için kendi içindeki 
muhalefeti ve kendi dışındaki MC Hükümeti'ne karşı muhalefeti, Adalet Parti' 
sinin ekmeğine yağ sürmeden, Adalet Partisi'nin değirmenine su taşımadan 
frenlemek mümkün olmaz. Mümkün olmayanın somut örenekleri ortada. Bi-
rincisi parlamenter maaşları ile ilgili. Feyzioğlu'nun başvurusu üzerine Amıya-
sa Mahkemesi'nin almış olduğu kararla sorun çözülmüş görünüyor. Ama ör-
nek ortadan kalkmıyor. Parlamenter maaşları sorununu çözmek için hilılırlanan 
tasarıya, başlarında CHP'nin bugünkü muhalefetinin bulunduğu kimi parla
menterler bazı ek öneriler getirdiler. Demirel, bu önerilerin yasasın çıkmasını 
önlemeye yönelik olduğunu ileri sürdü. CHP Genel Başkanı'ndan bağımsız ha-
reket etmeyen kalemler sayfa sayfa ve hep birlikte aynı tezi tekrarladılar. CHP 
içindeki muhalefeti yıpratmak için Demirel'in tezlerini, Demirel'dendaha çoş- • 
ku ile tekrarlamaktan çekinmediler. Iç ve dış sermayenin CHP 'ni geriletme 
stratejisinin meyveleri burada da toplandı. 

Başka yerlerde de. üç büyük memur örgütü, birlikte bir miting ve yürü
yüş düzenledi. Bu miting ve yürüyüşte polis ve bozkurtçu komandolırın işle
vini maocu komandolar yüklendi. Saldırdılar. Miting ve yürüyüş, bu saldırılar 
püskürtülerek başarı ile tamamlandı. MC, bunu "solcular ırisı çatışmi" ola
rak sundu. CHP genel yönetiminin borazanllğını üstlenen yayın ve kalem or· 
ganları da kelimesi kelimesine aynı tezi tekrarladılar. Saldırganların miOCU 
komando olduklarını ısrarla sakladılar. Dahası di var. Bu yayın ve kalem or· 
ganları MC Hükümeti'nden de önce bu saldırıları bir sıkıyönetime gerekçe oLı
rak gösterdiler. Gerileme burada da ortaYi çıktı. Bütün açıklığı ile. Dahası da 
var. Ilericiliklerine kendilerinden başka kimsenin ininmadığı bir takım sendi· 
ka ağaları, miting ve yürüyüşe ortak olacak yerde "biz size yapmayın dedik" 
diye altaya çıktılar. Kendini bilmezliğin daha sivri örnekleri şimdiye kadar 
görülmedi. 

Giderek MC ile hemen t'ıer konuda aynı tezi tekrarlayanlar, "Biz MC ile 
mücadele ediyoruz" edebiyarını da dillerinden eksik etmiyorlar. Bunlara haıır
Iatmak gerek "MC karşıda" demekle MC ile mücadeleyi karıştırmamak gerek. 
Hergün "MC karşıda" demekle MC ile mücadele edilmez. MC topluluğu için
deki ayrılık ve çatlakları bulmaya çalışmakla MC ile mücadele olmaz. Tam ter
si olur. Çünkü MC ile mücadele ancak MC toplulu�una karşı güçleridimdik,ı. 
yakta, sürekli eylem içinde tutmakla olur. Mücadele edecek güçleri dimdik ı· 
lalele itmekle, pasifıze etmekle, gerçekçi olmayan "umut" ilc avuımakla mü
cadele olmaz. Bu kadar da değiL. MC ilc mücadele, her mevziyi sonuna kadar 
korumakla olur. Seydişehir'de işçi sınıfı mücadele verirken, evleri ve örgülleri 
dinamitlenirken susup sonra yıkınıılarda zarar-ziyan tespiti için heyeıler gön-
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dermekle MC topluluğuna karşı mücadele olmaz. Demokrat ve ilerici öğelerin 
elindeki Orman Mühendisleri Odası faşistler tarafından işgal edildiğinde susa· 
rak MC topluluğu ile mücadele olmaz. ODTÜ yurtlarının faşist komandolara 
teslim edilmesine razı olarak MC ile mücadele olmaz. 

MC ile mücadele başka türlü olur. MC ile mücadele, bugünün Türkiye so
mutunda, başka yerden başlar. Türkiye'nin bugünkü somutunda MC ile müca· 
dele, işçi sınıfı içine sokulmak istenen truva adarıyla mücadele etmekle başlar. 
Devrimci işçi sendikalarını iç ve dış sermayeye peşkeş çekme girişimlerine 
kM$1 mücadele etmekle başlar. Devrimci birikimi olan sendikaları, yabancı 
sermayenin en yoğun olduğu yerlerdeki devrimci sendikaları tıhrip etme giri
şimierine k�rşı müc�dele etmekle başlar. Yabancı sermayenin en yoğun oldu· 
ğu bir. sendik�nın, işletmelerin ve işcilerin en yoğun bir bölgedeki yönetimi
ne daha önce grev kırıcıhjı nedeniyle sendikadan kovulmuş, çok yakınlarda 
d� hırsızlık gerekçesiyle CHP'den atılmış bir kimsenin görevlendirilmesi halin
de susmam�kla başlar. MC ile mücadele ya söylenenlerin yalan olduğunu ka
nıtl�makla y;ı da bu tür girişimlere karşı çıkmakta başlar. 

Iç ve dış sennaye ile mücade.le ve özellikle büyük sennaye ile mücadele, 
devrimci birikimi olan işçi sendikalarına truva atı sokmak isteyenlerle müca
dele ile b;ışlu. Büyük sennaye ile mücadele, devrimci işçi sendikalarını sade
ce öğrencilerin uğradıkları bir yer haline getirenlerle mÜEadele ile başlar�Büyük 
serm;ıye ile mücadele başta Vehbi Koç'un büyük işletmelerinde olmak üzere 
bir çok işyerinde ilerici ve sosyalist işçi temsilcilerin, sendikal görevlerinden 
uzaklaştıranl�rl;ı,patronla anlaşıp işten attıra,nlarla mücadele ile başlar. MC 
ile mücadele bütün bunlar karşısında susmakla olmaz .• Ya bunların yalan ol
duğunu kanıtlam;ıkla, ya d;ı bunlara karşı çıkmakla başlar. MC ile mücadele, 
iç ve dış sennaye ile mücadele ederek başlar ve iç ve dış sermaye ile müc;ıdele 
ederek devam eder. Hıç bir zaman ertelenmez. 

Mücadeleyi erteleme önerileri çok görüldü. Ilk kez ortaya cıkmıyor. Her 
zaman işçi sınıfının siyasal hareketi yeni bir dönemed geride bırakırken er
teleme önerileri piyasaya sürülüyor. Çok gerilere gitmeye gerek yok. On beş 
yıl yeterli. 1962'Ierde de, işçi sınıfının siyasal hareketi yeniden filizlenirken 
bugünün tezleri aynı ile piyasaya süriildü. O zaman da sosyalistlerin bir "gü
n;ıhı" keşfedildi. Tür1<-lş Genel Başkanı ile Genel Sekreteri'ni eleştirmek bü
yük bir "günah" sayıldı. O zamanın işçi sınıfının düşmanları için, o zamanın 
sosyalizmin korkak düşma�ları için işçi sınıfı Demirsoy-T unç ikilisi idi. Bun
ların "devrimciliğinden" kuşku duymak büyük bir "suç" sayıldı. Ve "Çalı
şanlar Partisi" oyunları böyle tezgahlandı. O günler yarıldı ve geçildi. Sonra 
yüzler d;ıh;ı netleşti. Bu kez yerıi "günahlar" bulundu. Artık küçük burjuvala
rın, özellikle ;ısker küçük burjuvaların, zamanın deyimi ile "zinde kuvvetlerin" 
devrimciliğinden kuşku duymak büyük "suç" sayıldı. Kendilerini Türkiye'nin 
geçmişine bağlayıp kendilerine "eski tüfek" sıfatını layik görenler "suçlu" a
vına katıldılar. Tipe küfredenler P;ırtisi'ne katıldılar. Tez değişmiyor. Parti o
larak Tipe Küfredenler Partisi de değişmiyor. Yalnızca kişiler değişiyor. Yal
nızca burjuvazinin ve zaman içinde de büyük burjuv;ızinin kullandığı kişiler 
değişiyor. 

Üstelik yöntemler ve kullanılan araçlar da pek değişmiyor. Bugün DISK 
üst yönetiminin finanse ettiği Tipe Küfredenler Partisi vu. DISK üst yönetimi 
sayısız "uzman" ve "danışman" kullanıyor. Bunlar ne yapıyorlar? DISK üst 
yönetimHıi" bir tek yayın organında bir tek araştınna ya d;ı inceleme çıktı mı? 
OISK üst yönetimi, büyük burjuvazinin propağandasını çürütecek bir tek araş
tırma ya da inceleme yaptırdı mı? Türkiye'de tekellerin örgütü olan Türk San 
yidleri ve lşadaml;ırı Derneği'nin bir incelemesini kendi ajansında yayınla a
nın dışında her hangi bır araştırma ya da incelemesi oldu mu? Gören va 
göstersin. Kimse gösteremez. Çünkü bu "uzman" ya da "danışmanlar" bun 
için maaş almıyor. Tek görevleri var: Tipe Küfredenler Partisi'ni oluşturmak. 
Yöntem ve araç, bu. Ancak yeni değiL. Türk-Iş'ten müdevver.DISK üst yöne
timi konutçuluktan önce Türk.lş'ten bu yöntem ve aracı devraldı. "Çalışanlar 
Partisi" girişimi döneminde ve ondan sonra Tür1<'I$ de aynı yöntemi izliyordu. 

, -. 

Geçmişi hatırlayanlar, bunları bilirler. Öğrenmek isteyenler. Türk-Iş'e sor.ıbi
Iirler. Türk-Iş bunları sınırlı tuttu. O zamanlar sınırlı ölçüde tutmak. amaca 
yetiyordu. Şimdi işçi sınıfının siyasal hareketini durdunnak çok zor. Bunu 
DISK üst yönetimi de biliyor. Bu yüzden, bir yandan sosyalist ve bilinçli iş
çileri sendikal görevden ve patronla anlaşıp işten attırırken. diAer y�ndan da 
yüzlerc� "uzman" ve "danışmanı" maaşa bağlıyor. Bu da yetmeyince �jansla
rı maaşa "baAIı't0r. Bu d;ı yetmeyince ajanslar aracılığıyla "yazarları" muşa 
bağlıyor. Sadece bu durum, işçi sınıfının siyasal hareketinin, Türkiye Işçi Par
tisi'nin gücünü göstenneye yetiyor. 

Güç göstermeye gerek yok. Güç. işçi sınıfı için. Güç, işçi sınrfım" siya
sal hareketi için. Güç. işçi sınıfının devrimci sendikal hareketi için. BUJÜn i,çi 
sınıfının devrimci sendikal hareketini yaşatan bu güç. Bugün bir nokta çok a
çık olmalı: Bugün DISK'in bütünlüğünü sağlayan DISK üst yönetimi deiil. Ta
ban. OISK üst yönetimine güvenini çoktan yitirdi. DISK üst yönetimi de bunu 
biliyor. Bu yüzden bir giyotin gibi en üst düzeydeki ve en alt düzeydeki sosya
list ve bilinçli sendika yöneticisi işçileri. sendikalarından ve işlerinden �tıyor 
ve attırıyor. Bu güç bilinmese. bu k�dar zorb;ılığa gerek kalmu. Bu pyet iyi 
biliniyor. DISK üst yönetimi tabanı. taban da DISK üst yönetimini biliyor. Ve 
DISK'in bütünlüğünü bu güçlü muhalefet sağlıyor. Tab;ındaki i,çiler, b;ışını 
sosyalistlerin çektiği bu muhalefete güvendikleri için, DISK'in bütünlüğüne sa
hip çıkıyorlar. Artan zorbalıkla bu güven tümden ortadan kaldırıldığı zaman 
DISK'in bütünlüğünün de sona ereceğinden kimsenin bir kuşkusu olm�sın. Bir 
matematik zorunluluk olarak kimsenin kuşkusu olmasın. 

Kimsenin kuşkusu olmasın: Her zaman bütÜnlüğü ve sürekliliği iktidar
daki yönetimler sağlamaz. Zaman zaman bütünlüğü ve sürekliliAi sağlamak 
muhalefetin omuzl;ırına düşer. Güçlü ve sağlıklı bir muhalefet olduğu sürece. 
yönetime aday verimli ve üretken bir muhalefet olduğu sürece. bütünlük ve sü
reklilik sağlanır. Zaman zaman başka türlü bütünlüğü sağl�mak mimkün oJ
maz. Bu anlamda ve bu ölçüde iktidar ile muhalefet biribirinden Çin duvaN'" 
ile ayrılmaz. Ikisi arasında, iktidar ile muhalefet arısınd� diy�lektik bir birlik, 
zıtların birliği ortaya çıkar. Bu gün DISK içindeki birlik ve bütünlütun kaynı
ğında, DISK üst yönetimine karşı sürdüriilen cesur, sağlıklı ve güçlü muhalefet 
var. Bu muhalefet olmasıydı DISK, Eylül Direnişi'nde DISK üst yönetiminin 
oyunları karşısında, bugüne gelmekte güçlük çekerdi. Tabandaki işçiyi tutan 
ve bugün de tutmaya devam eden bu mahalefet oldu. 

OISK içindeki muhalefet, DISK'in bütünlüğün,;' s;ığb;yıp sürdürmenin 
tek geçerli yolu olarak ortaya çıkıyor. Bu muhalefet ile bir yandan devrimci 
sendikal hareketin içine sokulan burjuvazinin truva ;ıtları işçi tlbanına anlatı
lıyor. Diğer yandan da DISK'i" bütünlüğü korunmaya çalışılıyor. Bunla ... " her 
ikisi de burjuvaziye karşı verilen mücadeleqe kaçınılmaı.. Burjuvazjye kvşı 
verilen mücadelede bunların hiç birinden fedakarlık yapılamaz. Devrimci işçi 
sendikalarının her köşesine bir truva atıyerleştirilmesinegöz yumulamaz. Aynı 
zamanda DISK üst yönetiminin uygulamaları ile DISK'in bütünlüAüne tahrip 
kalıpları konulmasına izin verilemez. Ne Tür1<iye'nin bütününde ne de devrim
ci işçisendikaları içinde burjuvazinin ve özellikle büyük burjuvuinin girişimle
ri karşısında teslimiyetçi bir tutum söz konusu olamaz. "CHP:; Türkiye bütünü 
içinde böyle bir teslimiyet çi tutumu benimsedi. Buna ek olarik d� CHP genel 
yönetimi DISK üst yönetimi ile el ele vererek devrimci işçisendikaluu .. tahrip 
etme işlevini üstlendi. Bu politikanın Türkiye bütünündeki sonuçları belirlendi. 
Büy,ük burjuvazi ve hükümeti MC, iki yıldır <HP'nin ciddi bir muhalefeti ile 
karşıl;ışmadan hükümetini sürdürdü. DISK içinde bunu yapamaz. Yapamıyor. 

Kimse "biz MC ile mücadele ediyoruz" demekle mücadele etmiş olmaz. 
Mücad le, bir yandan, her mevzi yi sonuna kadar savunmakla, diler yandan dı, 
müca4ele edecek güçleri harekete geçirmekle olur. MC ile mücadele "şimdi 
zamanı değil" diyerek kendi atalet ve yüreksizliklerinL kendi yılgınltklarını iş· 

i sın fı ve emekçilere yaymak isteyenlerle mücadele ederek olur. Mücadele, 
safına geçenlerden "sosyalist lider" yaratmaya kalkanlarla müca

dele ile olur. Mücadele, artan ölçüde işçi ve emekçileri mücadeleye kazanırak 
olur. Mücadele işçi sınıfı partisinin öncülUğünde olur. 

sokulmak istenen truva adarıyla mücadele etmekle başlar. 
sendikalarını iç ve dış sermayeye peşkeş çekme girişimlerine 

başlar. Devrimci birikimi olan sendikaları, yabancı 
olduğu yerlerdeki devrimci sendikaları tıhrip etme giri

etmekle başlar. Yabancı sermayenin en yoğun oldu· 
sendik�nın, işletmelerin ve işcilerin en yoğun bir bölgedeki yönetimi

kırıcıhjı nedeniyle sendikadan kovulmuş, çok yakınlarda 
CHP'den atılmış bir kimsenin görevlendirilmesi halin

MC ile mücadele ya söylenenlerin yalan olduğunu ka
girişimlere karşı çıkmakta başlar. 

ile mücade.le ve özellikle büyük sennaye ile mücadele, 
işçi sendikalarına truva atı sokmak isteyenlerle müca

sennaye ile mücadele, devrimci işçi sendikalarını sade
bir yer haline getirenlerle mÜEadele ile başlar�Büyük 

başta Vehbi Koç'un büyük işletmelerinde olmak üzere 
ilerici ve sosyalist işçi temsilcilerin, sendikal görevlerinden 

anlaşıp işten attıra,nlarla mücadele ile başlar. MC 
karşısında susmakla olmaz .• Ya .• Ya .• bunların yalan ol

d;ı bunlara karşı çıkmakla başlar. MC ile mücadele, 
mücadele ederek başlar ve iç ve dış sermaye ile müc;ıdele 

zaman ertelenmez. 

önerileri çok görüldü. Ilk kez ortaya cıkmıyor. Her 
sınıfının siyasal hareketi yeni bir dönemed geride bırakırken er

sürülüyor. Çok gerilere gitmeye gerek yok. On beş 
işçi sınıfının siyasal hareketi yeniden filizlenirken 

piyasaya süriildü. O zaman da sosyalistlerin bir "gü
Genel Başkanı ile Genel Sekreteri'ni eleştirmek bü

zamanın işçi sınıfının düşmanları için, o zamanın 
düşma�ları için işçi sınıfı Demirsoy-T unç ikilisi idi. Bun

kuşku duymak büyük bir "suç" sayıldı. Ve "Çalı
böyle tezgahlandı. O günler yarıldı ve geçildi. Sonra 
kez yerıi "günahlar" "günahlar" bulundu. Artık küçük burjuvala
burjuvaların, zamanın deyimi ile "zinde kuvvetlerin" 

duymak büyük "suç" sayıldı. Kendilerini Türkiye'nin 
kendilerine "eski tüfek" sıfatını layik görenler "suçlu" a
küfredenler P;ırtisi'ne katıldılar. Tez değişmiyor. Parti o

Partisi de değişmiyor. Yalnızca kişiler değişiyor. Yal
zaman içinde de büyük burjuv;ızinin kullandığı kişiler 

kullanılan araçlar da pek değişmiyor. Bugün DISK 
ettiği Tipe Küfredenler Partisi vu. DISK üst yönetimi 

"danışman" kullanıyor. Bunlar ne yapıyorlar? DISK üst 
organında bir tek araştınna ya d;ı inceleme çıktı mı? mı? 

burjuvazinin propağandasını çürütecek bir tek araşaraş
yaptırdı mı? Türkiye'de tekellerin örgütü olan Türk San San 

lşadaml;ırı Derneği'nin bir incelemesini kendi ajansında yayınla a
araştırma ya da incelemesi oldu mu? Gören va va 

gösteremez. Çünkü bu "uzman" ya da "danışmanlar" bun bun 
görevleri var: Tipe Küfredenler Partisi'ni oluşturmak. oluşturmak. 

Ancak yeni değiL. Türk-Iş'ten müdevver.DISK üst yöne
Türk.lş'ten bu yöntem ve aracı devraldı. "Çalışanlar 

döneminde ve ondan sonra Tür1<'I$ de aynı yöntemi izliyordu. 

rı maaşa "baAIı't0r. Bu d;ı yetmeyince ajanslar aracılığıyla "yazarları" 
bağlıyor. Sadece bu durum, işçi sınıfının siyasal hareketinin, 
tisi'nin gücünü göstenneye yetiyor. 

Güç göstermeye gerek yok. Güç. işçi sınıfı için. Güç, 
sal hareketi için. Güç. işçi sınıfının devrimci sendikal hareketi 
sınıfının devrimci sendikal hareketini yaşatan bu güç. Bugün 
çık olmalı: Bugün DISK'in bütünlüğünü sağlayan DISK üst yönetimi 
ban. OISK üst yönetimine güvenini çoktan yitirdi. DISK üst yönetimi 
biliyor. Bu yüzden bir giyotin gibi en üst düzeydeki ve en alt 
list ve 
biliyor. 

ve 
biliyor. 

bilinçli sendika yöneticisi işçileri. sendikalarından ve 
ve attırıyor. Bu güç bilinmese. bu k�dar zorb;ılığa gerek kalmu. 
biliniyor. DISK üst yönetimi tabanı. taban da DISK üst yönetimini 
DISK'in bütünlüğünü bu güçlü muhalefet sağlıyor. Tab;ındaki i,çiler, b;ışını 
sosyalistlerin çektiği bu muhalefete güvendikleri için, DISK'in 
hip çıkıyorlar. Artan zorbalıkla bu güven tümden ortadan kaldırıldığı 
DISK'in bütünlüğünün de sona ereceğinden kimsenin bir kuşkusu 
matematik zorunluluk olarak kimsenin kuşkusu olmasın. 

Kimsenin kuşkusu olmasın: Her zaman bütÜnlüğü ve sürekliliği 
daki yönetimler sağlamaz. Zaman zaman bütünlüğü ve sürekliliAi 
muhalefetin omuzl;ırına düşer. Güçlü ve sağlıklı bir muhalefet 
yönetime aday verimli ve üretken bir muhalefet olduğu olduğu sürece. 
reklilik sağlanır. Zaman zaman başka türlü bütünlüğü sağl�mak 
maz. Bu anlamda ve bu ölçüde iktidar ile muhalefet biribirinden 
ile ayrılmaz. Ikisi arasında, iktidar ile muhalefet arısınd� diy�lektik 
zıtların birliği ortaya çıkar. Bu gün DISK içindeki birlik ve bütünlütun 
ğında, DISK üst yönetimine karşı sürdüriilen cesur, sağlıklı ve 
var. Bu muhalefet olmasıydı DISK, Eylül Direnişi'nde DISK 
oyunları karşısında, bugüne gelmekte güçlük çekerdi. Tabandaki 
ve bugün de tutmaya devam eden bu mahalefet oldu. 

OISK içindeki muhalefet, DISK'in bütünlüğün,;' s;ığb;yıp 
tek geçerli yolu olarak ortaya çıkıyor. Bu muhalefet ile bir 
sendikal hareketin içine sokulan burjuvazinin burjuvazinin truva ;ıtları işçi 
lıyor. Diğer yandan da DISK'i" bütünlüğü bütünlüğü korunmaya çalışılıyor. 
ikisi de burjuvaziye karşı verilen mücadeleqe kaçınılmaı.. Burjuvazjye 
verilen mücadelede bunların hiç birinden fedakarlık yapılamaz. 
sendikalarının her köşesine bir truva atıyerleştirilmesinegöz yumulamaz. 
zamanda DISK üst yönetiminin uygulamaları ile DISK'in bütünlüAüne 
kalıpları konulmasına izin verilemez. Ne Tür1<iye'nin bütününde 
ci işçisendikaları içinde burjuvazinin ve özellikle büyük burjuvuinin 
ri karşısında teslimiyetçi bir tutum söz konusu olamaz. "CHP:; 
içinde böyle bir teslimiyet çi tutumu benimsedi. Buna ek olarik 
yönetimi DISK üst yönetimi ile el ele vererek devrimci işçisendikaluu 
etme işlevini üstlendi. Bu politikanın Türkiye bütünündeki sonuçları 
Büy,ük Büy,ük burjuvazi burjuvazi ve hükümeti MC, iki yıldır <HP'nin ciddi bir 
karşıl;ışmadan hükümetini sürdürdü. karşıl;ışmadan hükümetini sürdürdü. DISK içinde bunu yapamaz. 

Kimse Kimse "biz MC ile mücadele ediyoruz" demekle mücadele 
Mücad le, le, bir yandan, her mevzi yi sonuna kadar savunmakla, 
müca4ele müca4ele edecek güçleri harekete geçirmekle olur. MC ile 
zamanı değil" değil" diyerek kendi atalet ve yüreksizliklerinL kendi 

i sın sın fı fı ve ve emekçilere emekçilere yaymak isteyenlerle mücadele ederek 
safına geçenlerden "sosyalist lider" yaratmaya 

dele ile olur. Mücadele, artan ölçüde işçi ve emekçileri mücadeleye mücadeleye 
olur. Mücadele işçi sınıfı partisinin öncülUğünde olur. 
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VE ANATOMISI 
CHP Fatih İlçesi Gençlik Kolları üye

si Ahmet A�aoJlu'nun cenazesi ıstan· 
bul'da kaldırılırken, CHP Genel Başkanı 
ıaıetecilere Cliftord ile yaptı aı görüşme· 
nin yorumunu kendi üslubuyla anlatma 
savaşı veriyordu!.. . 

Carter'in "özel temsilcisi" Ankara'yı 
terkederken başkente mevcudun ötesin
de yenilikler bırakmadı. 

BIR RESEPsivON · BIR KAHVALTI.. 

Çarşamba günü Lefkoşe'ye doRru ha· 
valanırken Ankara'da Sovyetler BirliRi 
BüyükelçiliRinde verilen bir resepsiyon· 
da ilginç bir gelişme meydana geliyor
du. 

Yıllardır Sosyalist ülkelerin Ankara 
Büyükelçiliklerinde verilen tesepsiyon-

sine omuz veren "sadık" kalemlerle bir 
akşam kahvaltısı yapmayı tercih etmiş' 
ti .. 

DISK KARARI 

GeçtiRimiz haftaya ilişkin bir geliş· 
me de, DISK üst yönetimince alınan 
·karardır. 

DISK üst yönetimi seçimlerde "CHP' 
yi destekleme" kararı almıştır. Bu konu
da .Hürriyet gazetesi başyazarının Per
şembe günkü :.-orumuna göre kararda 
"bir sürpriz yoktur ... " 

Başyazar'a göre "DISK'in ideolojik 
açıdan kendisine daha yakın 'sol par· 
tileri' bırakıp da neden ikide bir CHP'yi' 
desteklediJi hususu, Şaşırtıcı deRiise de 
doRrusu düşündürücü" idi! 

iktidarı kurmak için ortam yaratma'yı 
ilk aşama olarak saptamışlardır ... " 

DISK üst yönetimince varılan karar, 
"akıntıya kürek" ve "gerçekçi" gibi 
deyimler hatırlatılarak Hürriyet aRzıyla 
bu şekilde beRenildi... 

DEMOKRASI MüCADELESI 

Dikkatlerin "erken seçim"e yöneldi· 
Ri veya yönellildi\İi günlerde, ODTO'de 
öA'reneile'; katı bir MC kuşatmasına 
alındılar. 

MC uzantısı Mütevelli Heyet tarafın· 
dan Rektör!üae getirilen Hasan Tan a· 
dındaki MHP patentli kişi haftanın so· 
nuna doRru kolayı üniversiteyi kapat· 
makta buldu. 

Ancak ODTO'deki tepeden inme fa· 
şist saldırganlıRa karşı ODTO işçileri 
öA'retim üyeleri ve öRrencileri güçbiriiRi· 

ni oluşturdular. 
ODTO'de çalıı;an iki bin işçi adına 

toplu iş sözleşmesi yetkisini elinde bu
lunduran Sosyal-Iş Sendikası yetkilileri 
ile ö�renci temsilciljRi ,Tüm öRrelim O
yeleri Derne�i t.emsilcileri örnek bir guç
birliki oluliturdular. 

Geçtiltimiz haftanın bir başka önemli 
olayı da cephe yönetiminin TöS-OER. 
TOM·DER ve TOTED'e karşı giriştiA"i 
saldırının demdkratik anlamda püskür
tülmesiydi. 

Yeniden açılan demokratik kuruluş
ların yöneticileri ortaklaşa yaptıkları ba
sın toplantısında 5 Şub�t demokratik 
kitle eyleminin önem ve kesin başarısını 
şu şekilde vurguladılar: 

"Hiçbir engel, haklı ve kararlı müca
delemizi durduramıyacaktır. 

örgütlerimiz hergeçeı;ı gun çı!ı gibi 
büyüyecek, geljşecek, güçlenecektir. 

Somut ekonomik-demokratik talep· 
lerimizi, bu arada, grevli, toplu sözleli' 
meli sendika hakkımızı mutlaka ala· 
caaız. 

Işçi sınıfımızın ve emekçi halkımı' 
zın mücadele ittifakı içindeki yerimizi 
koruyup, güçlendireceaiz." 

MC'YE KARŞI "DEMOKRA11K SOL "MUHAUFET MI? METE MI, 
MAOMU?" 

larda ,örünmeyen Genelkurmay Başka· 
nı, SSCB Elçilijtindeki resepsiyonaı ge· 
Iiyordu. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Se
mih Sancar'ın Sovyet BüyükelçiliRinde 
düzenlenen "Ordu Günü" ne katılması i· 
le Clifford'un Türkiye'yi ziyareti ve u· 
Rurlanltl arasındaki ilgilere "raslantısa1" 
�denebilir miydi? ... Hele hele ylUarea 
sonra bir örnek ortaya çıkınca ? ... 

Sovyetler BirliRi BüyükelçiliRindeki 
reeepsiyon sırasında I:!aşkentin bir başka 
kö,esinde de çaylı·sohbetli bir buluşma 
cereyat etti. 

CHP Genel Başkanı Ecevit, resepsiyo
na ıi tmek yerine, evinde, basında kendi-

Hürriyet başyazarı "iki kuruluşun 
düşünce sistemlerini oturduRu temelle· 
rin birbirinden farklı olduA'una" dikkati 
çekerek liöyle diyordu: 

". öyle ise DıSK'in alacaRı -veya 
aidıRı' destekleme kararının, CHP lehine 
deRiI de tıpkı DISK gibi, 'sınıf kavgası' 
sözcülüRü yapan ötek partilerden biri ve
ya �irkaçı lehine çıkması, akla manlıRa 
daha uylun düşerdi. Ne var ki, DISK'in 
yöneticileri akıntıya kürek çekmekten· 
se, anlaşılan 'gerçekçi' davranmayı ter· 
cih etmişler ve bildirilerinde de açıkça 
söyledikleri gibi 'işçi sınıfının serbestçe 
siyasal örgütlenmesine konan yasaRı kal· 
dıracak, ilerici, halktan yana, ulusal bir 

NUMAN ESIN'E UYARı 

YüRüYüŞ, pazar günleri baskıdan çıkıyor. Pazartesi günleri dağıtımı 
yapılıyor. Ancak pazar günleri YüRüYüŞ, belli gazetelerin Ankara büroları· 
na veriliyor. Geçen hafta da böyle oldu. Geçen hafta belgeleriyle birlikte 
lockheed sanığı Nezih Dural'ın vergi kaçakçılığı da yaptığı açıklandı. Bunu 
bazı gazeteler haber yapıp yayınladılar. Yatan Gazetesi de bunlar arasında. 

Ancak Yatan Gazetesi, YüRüYüŞ'ün haberini kaynak göstermeden 
kullandı. Yatan Gazetesi'nin Ankara bürosundaki gazetecilerin' böyle ilkel bir 
tutum izleyecekleri kesinlikle düşünülemez. Bu yüzden Ankara bürosunun ha
berindeki YüRüYüŞ kelimelerinin Yatan Gazetesi'nin Istanbul yazı işleri 

tarafından çıkarıldığından kuşku duymamak gerek. 
Numan Esin, 27 Mayıs'ı gerçekleştiren subaylar arasında. Sonra tica

rete atıldı ve başarılı oldu. Bunlara söyleneceksö;: yok. fakat Numan Esin' 
in gazetecilikte bilmesi ve öğrenmesi gerekenler var. Bunlardan birisi, Yatan 
Gazetesi'nin yaptığını Bab·ı Ali'nin hiç de "devrimci" olmayan gazetelerinin . 
bile yapmadıAı. Eğer kaynak olan yayın orıanının izni olmadan kaynak gös. 
terilmezse, buna en kibar deyimi ile açıkgözlük denir. Bunların yapılmaması 
gerekir. 

Yatan Gazetesi'nin bu yöntemi ile YüRÜYüŞ'ün kaybı olmaz. Ancak 
Numan Esin'in bunları öğrenmesi gerekli. Numan Esin'in öğrenmesi gereken 
bir de şu: Gazetenin manşetlerini Ecevit'e, bazı sayfalarını DISK üst yöneti. 
mine, bazı sayfalarını Ali Topuz - Orhan Eyüpoğlu ekibinin yardakçılarına, 
bazı sayfalarını maocu komandolara, yönetimi de maoculara parsellemekle 
devrimcilik yapı�az. Eğer bu yolla devrimcilik yapılsa idi en büyük devrimci
ler sebze çorbası aşçıları olurdu. Devrimcilik daha başka bir iştir. 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
deyimiyle "27 yıllık" CHP'nin muhale· 
fet deneyleriyle yüklü ustaheı ilginç bo· 
yutlara vardı! 

CHP 'nin demokratik sol muhalefeti, 
MC'nin düşürülmesi yolunda parlak öne· 
riler sergiliyor! .. 

Buna ilişkin bir ömegi, CHP'nin Mil· 
let Meclisi Grup Başk-anvekillerinden Ali 
Nejat ölçen verdi. 

Geçti�imiz haftanın Salı günü sabahı 
bir basın toplantısı düzenleyerek MC'nrn 
altından kalkamayacagı bir "tarih kültü· 
rü" hücumuna geçti! 

ölçen'e göre, "Bütçe müzakereleri Sı· 
rasında AP yöneticilerinin'Türk tarihini 
bilmedikleri" anlaşılmıştı! .. 

Ali Nejat ölçen bu konuda şöyle 
söylüYOrdu: 

". Bazı kitaplarda Me.te olarak yazı· 
lan DoRu ıtun Imparatoru'nun asıl adı 
Mao·Tun'dur. Günümüzden t200 yıl ön· 
ce yaşamıştır. Kansı Çinli idi. .. " 

AP yöneticilerine kök söktürec.ek ni· 
telikteki açıklamasını ölçen, belgelere 
dayandırarak şöyle sürdürdü: 

". Türk Tarih bilgini Hüseyin Namık 
Orkun, 1946 yılında yayınladıeı Türk 
Tarihi adlı kitabının 23 üncü ve 24 üncü 
sayfalannda Doeu Hun Imparatoru'nu 
Mao·Tun adıyla belirtir ... " 

CHP Grup Başkanvekili Ali Nejat 
ölçen bunlan söyledikten sonra AP 
yöneticilerini can evinden şöyle vurdu: 

". MC iktidan zamanında Lise'nin 1 
inci sınıflannda okutulan tarih kitabında 
Doeu Hun İmparatarundan Mete olarak 
bahsedilmez. Mao·Tun olarak bahsedilir. 

AP yöneticilerinin Mao·Tun 'la Çin 'in 
ölü Komünist Lideri Maa arasında ben· 
zeriik gönneye çalışmalan, bunu siyasi 
sömürü haline gctinneleri ciddiyetle bae· 
daşmaz. 

CHP 'ni itham etmek için iftirayı sa· 
nat haline getiren AP yöneticileri hiç ol· 
mazsa Türk Tarihine dil uzatmamalı
dır ... " 

tık bakışta ölçen'in ne demek istedi· 
eini kavramak güç. Kaynak olarak ver
di�i kitabın adı "Türk Tarihi" degn 
"Türkçülü�ün Tarihi" . Adından söz ct· 
tiren "Türk Tarih Bilgini" Hüseyin Na· 
mık Orkun da kitabının 24 üncü sayra· 
sında "Türk ahlakı" bölümünde şunlan 
söylüyor: 

". BüyüA\inü saymayı bilen ve ona 
karşı daima muti olan bir millet disip· 

linli bir millet demektir. Böyle bir "mil· 
letin başında da muktedir bir şef olur
sa tabii o millet son derece ilerler ve işte 
bunun içindir ki, Mao·Tun, Attila, Cen· 
giz zamanında Türkler muazzam impara· 
torluklar kunna�a muvaffak olmuşlar· 
dır ... " 

ölçen, ırkçılık kokan bir kayna� ni· 
çin söz konusu eder? 

Bunu anlamak da güç. 
CHP Grup Başkanvekili Ali Nejat öl· 

çen, bütçe görüşmelerindeki bu,son de· 
rece "devrimci", aynı zamanda son de· 
rece "politik" açıklamalannı iki kayna-
�a dayandırdı. YURUYUŞ, bunlardan 
birisi olan ''Türk tarih Bilgini" Hüseyin 
Namık Orkun'un kitabını ancak Türk 
Tarih Kurumu'nun mahzenlerinde bula· 
bildi. Ölçen. MC hükümeti'nin "cehale· 
lini" göstermek için ikinci kaynak ola· 
rak yine MC tlirafından hazırlanan ve i
lericilerin sert tepkilerine neden olan Li
se 1 tarih kitabını kuııandı. 

Ancak Orkun 'un "Türkçülügün Tari
hi" adlı "büyük" kitabını "Türk Tarihi" 
olarak degiştiren CHP Grup Başk�nve. 
kili MC partilerinin kafat.asçılannın tarih 
kitabında da degişiklik yapmayı uygun 
buldu. Kafatasçılarm yeni tarih kitabın· 
da "Mete" geçmiyor. Fakat "Mao·Tun" 
da yok. Bunla"n yerine "Motun" geçi
yor. Aynen şöyle: "Motun'un, babası 
Tuman'la arası hükümdarlık yüzünden 
açılmıştı. Ovey anası kendi oglunu tah· 
ta geçirmek istiyor, bunun için de Tu· . 
ınan 'ı, Motun'a karşı kışkırtıyordu. Mo· 
tun'un demir disiplin altında yetiştirdigi 
on bin atlısı vardı. Bu kuvvetlerle katıl· 
dıeı bir sürek aYında Tuman'ı öldürdü ve 
Hun hükümdan oldu." (ıbrahim kafes· 
o�lu Altan Deliorman: Tarih Lise 1 
sayla 83) 

Bu basın toplantısı niçin düzenlenir't 
Bu noktayı kavramak ise işin en güç o· 
lan yanı! .. 

Geriye bir "olasılık" kalıyor: 
AP'nin bir Afyon MillE'tvekili var, a· 

dı: Mete Tan!.. Ilgi ve ciddiYE'ı sınırlan 
zorlanırsa AP'nin Afyon Mill('l\'ekilinin 
adının Mao·Tun·Tan olması işten deeil�. 

Ali Nejat ölçen'in basın toplantısın· 
da da�ıttı�ı yazılı metinde "ciddiyetır 
baedaşmaz" diye de bir ibarE' var. 

Basın toplantısının tek do�ru olan 
yanı bu. Böylesi muhal('feı gerçE'kırn 
ciddiyetle ba�daşmaz. Ama biraz ('iddi· 
ye! varsa .. 

yvnvyvş· i MART 1977·.' 

KARŞI "DEMOKRA11K SOL "MUHAUFET MI? 
MAOMU?" 

Genelkurmay Başka· 
resepsiyonaı ge· 

Orgeneral Se
BüyükelçiliRinde 

katılması i· 
ziyareti ve u· 

"raslantısa1" 
hele ylUarea 
çıkınca ? ... 

BüyükelçiliRindeki 
I:!aşkentin bir başka 

bir buluşma 

Ecevit, resepsiyo
basında kendi-

Hürriyet başyazarı "iki kuruluşun 
düşünce sistemlerini oturduRu temelle· 
rin birbirinden farklı olduA'una" dikkati 
çekerek liöyle diyordu: 

". öyle ise DıSK'in alacaRı -veya 
aidıRı' destekleme kararının, CHP lehine 
deRiI de tıpkı DISK gibi, 'sınıf kavgası' 
sözcülüRü yapan ötek partilerden biri ve
ya �irkaçı lehine çıkması, akla manlıRa 
daha uylun düşerdi. Ne var ki, DISK'in 
yöneticileri akıntıya kürek çekmekten· 
se, anlaşılan 'gerçekçi' davranmayı ter· 
cih etmişler ve bildirilerinde de açıkça 
söyledikleri gibi 'işçi sınıfının serbestçe 
siyasal örgütlenmesine konan yasaRı kal· 
dıracak, ilerici, halktan yana, ulusal bir 

NUMAN ESIN'E UYARı 

günleri baskıdan çıkıyor. Pazartesi günleri dağıtımı 
günleri YüRüYüŞ, belli gazetelerin Ankara büroları· 

hafta da böyle oldu. Geçen hafta belgeleriyle birlikte 
Dural'ın vergi kaçakçılığı da yaptığı açıklandı. Bunu 

yapıp yayınladılar. Yatan Gazetesi de bunlar arasında. 
Gazetesi, YüRüYüŞ'ün haberini kaynak göstermeden 

Gazetesi'nin Ankara bürosundaki gazetecilerin' böyle ilkel bir 
kesinlikle düşünülemez. Bu yüzden Ankara bürosunun ha

kelimelerinin Yatan Gazetesi'nin Istanbul yazı işleri 
kuşku duymamak gerek. 

Mayıs'ı gerçekleştiren subaylar arasında. Sonra tica
oldu. Bunlara söyleneceksö;: yok. fakat Numan Esin' 

ve öğrenmesi gerekenler var. Bunlardan birisi, Yatan 
Bab·ı Ali'nin hiç de "devrimci" olmayan gazetelerinin . 

kaynak olan yayın orıanının izni olmadan kaynak gös. 
kibar deyimi ile açıkgözlük denir. Bunların yapılmaması 

bu yöntemi ile YüRÜYüŞ'ün kaybı olmaz. Ancak 
öğrenmesi gerekli. Numan Esin'in öğrenmesi gereken 

manşetlerini Ecevit'e, bazı sayfalarını DISK üst yöneti. 
Ali Topuz - Orhan Eyüpoğlu ekibinin yardakçılarına, 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
deyimiyle "27 yıllık" CHP'nin muhale· 
fet deneyleriyle yüklü ustaheı ilginç bo· 
yutlara vardı! 

CHP 'nin demokratik sol muhalefeti, 
MC'nin düşürülmesi yolunda parlak öne· 
riler sergiliyor! .. 

Buna ilişkin bir ömegi, CHP'nin Mil· 
let Meclisi Grup Başk-anvekillerinden Ali 
Nejat ölçen verdi. 

Geçti�imiz haftanın Salı günü sabahı 
bir basın toplantısı düzenleyerek MC'nrn 
altından kalkamayacagı bir "tarih kültü· 
rü" hücumuna geçti! 

ölçen'e göre, "Bütçe müzakereleri Sı· 
rasında AP yöneticilerinin'Türk tarihini 
bilmedikleri" bilmedikleri" anlaşılmıştı! .. 

Ali Nejat ölçen bu konuda şöyle 
söylüYOrdu: 

". Bazı kitaplarda Me.te olarak yazı· 
lan DoRu ıtun Imparatoru'nun asıl adı 
Mao·Tun'dur. Günümüzden t200 yıl ön· 
ce yaşamıştır. Kansı Çinli idi. .. " 

AP yöneticilerine kök söktürec.ek ni· 
telikteki açıklamasını ölçen, belgelere 
dayandırarak şöyle sürdürdü: 

". Türk Tarih bilgini Hüseyin Namık 
Orkun, 1946 yılında yayınladıeı Türk 
Tarihi adlı kitabının 23 üncü ve 24 üncü 
sayfalannda Doeu Hun Imparatoru'nu 
Mao·Tun adıyla belirtir ... " 

CHP Grup Başkanvekili Ali Nejat 
ölçen bunlan söyledikten sonra AP 
yöneticilerini can evinden şöyle vurdu: 

". MC iktidan zamanında Lise'nin 1 
inci sınıflannda okutulan tarih kitabında 
Doeu Hun İmparatarundan Mete olarak 
bahsedilmez. Mao·Tun olarak bahsedilir. 

AP yöneticilerinin Mao·Tun 'la Çin 'in 
ölü Komünist Lideri Maa arasında ben· 
zeriik gönneye çalışmalan, bunu siyasi 
sömürü haline gctinneleri ciddiyetle bae· 
daşmaz. 

CHP 'ni itham etmek için iftirayı sa· 
nat haline getiren AP yöneticileri hiç ol· 
mazsa Türk Tarihine dil uzatmamalı
dır ... " 

tık bakışta ölçen'in ne demek istedi· 
eini kavramak güç. Kaynak olarak ver
di�i kitabın adı "Türk Tarihi" degn 
"Türkçülü�ün Tarihi" . Adından söz ct· 
tiren "Türk Tarih Bilgini" Hüseyin Na· 
mık Orkun da kitabının 24 üncü sayra· 
sında "Türk ahlakı" bölümünde şunlan 

linli bir millet demektir. 
letin başında da muktedir 
sa tabii o millet son 
bunun içindir ki, Mao·Tun, 
giz zamanında Türkler 
torluklar kunna�a 
dır ... " 

ölçen, ırkçılık kokan 
çin söz konusu eder? 

Bunu anlamak da 
CHP Grup Başkanvekili 

çen, bütçe görüşmelerindeki 
rece "devrimci", aynı 
rece "politik" açıklamalannı 
�a dayandırdı. YURUYUŞ, 
birisi olan ''Türk tarih 
Namık Orkun'un 
Tarih Kurumu'nun 
bildi. Ölçen. MC hükümeti'nin 
lini" göstermek için 
rak yine MC tlirafından 
lericilerin sert tepkilerine 
se 1 tarih kitabını kuııandı. 

Ancak Orkun 'un 
hi" adlı "büyük" kitabını 
olarak degiştiren 
kili MC partilerinin 
kitabında da degişiklik 
buldu. Kafatasçılarm 
da "Mete" geçmiyor. 
da yok. Bunla"n yerine 
yor. Aynen şöyle: 
Tuman'la arası hükümdarlık 
açılmıştı. Ovey anası 
ta geçirmek istiyor, 
ınan 'ı, Motun'a karşı 
tun'un demir disiplin 
on bin atlısı vardı. 
dıeı bir sürek aYında 
Hun hükümdan oldu." 
o�lu Altan Deliorman: 
sayla 83) 

Bu basın toplantısı 
Bu noktayı kavramak 
lan yanı! .. 

Geriye bir "olasılık" 
AP'nin bir Afyon 

dı: Mete Tan!.. Ilgi 
zorlanırsa AP'nin Afyon 
adının Mao·Tun·Tan 

Ali Nejat ölçen'in 
da da�ıttı�ı yazılı 
baedaşmaz" diye 

Basın toplantısının 



• • ni oluşturdular. 

VE ANATOMISI ODTü'de çalışan iki bin işçi adına 
toplu iş sözleşmesi yetkis.ini elinde bu
lunduran Sosyal.lş Sendikası yetkilileri 
ile ögrenci temsilciliRi ,Tüm ögretim O· 
yeleri Dernelli temsilcileri örnek bir gıiç
birlilli oluşturdular. 

CHP Fatih İlçesi Gençlik Kolları üye
si Ahmet Altaollu'nun cenazesi ıstan
bul'da kaldırıhrken, CHP Genel Başkanı 
gazetecilere Clifford ile yaptıı. görü�me' 
nin yorumunu kendi üslubuyla anlatma 
savaşı veriyordu! .. 

Carter'in "özel temsilcisi" Ankara'yı 
terkederken başkente mevcudun ötesin
de yenilikler bıralunadı. 

BIR RESEPSIYON · BIR KAHVALTI.. 

Carşamba günü Lefkoşe'ye dojtru ha
valamrken Ankara'da Sovyetler Birlili 
Büyükelçililinde verilen bir resepsiyon
da ilginç bir gelişme meydana geliyor
du. 

Yıllardır Sosyalist ülkelerin Ankara 
aüyükelçiliklerinde verilen resepsiyon-

ıard. ıörünmeyen Genelkurmay Başka
nı, SSCB ElçiliRindeki resepsiyona. ge
liyordu. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Se
mih Sancar'ın Sovyet BüyükelçiliRinde 
düzenlenen "Ordu Günü" ne katılması i· 
le Cliftord'un Türkiye'yi ziyareti ve u
lurtanışı anu.ındaki ilgilere "raslantısaJ" 

'denebilir miydi? .. Hele hele yıllarca 
ıoma bir örnek ortaya çıkınca ? .  

Sovyetler Birli�i Büyükelçili�indeki 
f"e.epsiyon sırasında Q.aşkentin bir başka 
köşesinde de çaylı'sohbetli bir buluşma 
cereyat etti. ' 

CHP Genel Başkanı Ecevit, resepsiyo
na .itmek yerine, evinde, basında kendi-

sine omuz veren "sadık" kalemlerle bir 
akşam kahvaltısı yapmayı tercih etmi�
ti.. 

DISK KARARI 

Geçtilimiz haftaya ilişkin bir geliş· 
me de, DıSK üst yönetimince alınan 

·karardır. 
DISK üst yönetimi seçimlerde "CHP' 

yi destekleme" kararı almıştır. Bu konu
da .Hürriyet gazetesi başyazarının Per' 
şembe günkü yorumuna göre kararda 
"bir sürpriz yoktur ... " 

Başyazar'a göre "DİSK'in ideolojik 
açıdan kendisine daha yakın 'sol par
tileri' bırakıp da neden ikide bir CHP 'yi ' 
destekledilti hususu, şaşırtıcı deliise de 
dolrusu düşündürücü" idi! 

Hürriyet başyazarı "iki kuruluşun 
düşünce sistemlerini oturdulu temelle
rin birbirinden farklı oldujtuna" dikkati 
çekerek şöyle diyordu: 

". öyle ise DİSK'in alacaRı -veya 
aldı�ı- destekleme kararının, CHP lehine 
delil de tıpkı DİSK gibi. 'sınıf kavgası' 
sözcülüAü yapan ötek partilerden biri ve
ya birkaçı lehine çıkması, akla manlrla 
daha uygun düşerdi. Ne v� ki, DİSK'in 
yöneticileri akıntıya kürek çekmekten
se, anlaşılan 'gerçekçi' davranmayı ter· 
cih etmişler ve bildirilerinde de açıkça 
söyledikleri gibi 'işçi sınıfının serbestçe 
siyasal örgütlenmesine konan yasalı kal
dıracak, ilerici, halktan yana, ulusal bir 

NUMAN EStN'E UYARı 

YüRüYüŞ, pazar günleri baskıdan çıkıyor. Pazartesi günleri daAltıml 
yapılıyor. Ancak pazar günleri YüRÜYüŞ, belli gazetelerin Ankara büroları· 
na veriliyor. Geçen hafta da böyle oldu. Geçen hafta belgeleriyle birlikte 
lockheed sanığı Nezih Dural'ın vergi kaçakçılığı da yaptığı açıklandı. Bunu 
bazı gazeteler haber yapıp yayınladılar. Yatan Gazetesi de bunlar arasında. 

Ancak Yatan Gazetesi, YüRüYüŞ'ün haberini kaynak göstermeden 
kullandı. Yatan Gazetesi'nin Ankara bürosundaki gazetecilerin' böyle ilkel bir 
tutum izleyecekleri kesinlikle düşünülemez. Bu yüzden Ankara bürosunun ha
berindeki YÜRÜYÜŞ kelimelerinin Yatan Gazetesi'nin Istanbul yazı işleri 

tarafından çıkarıldığından kuşku duymamak gerek. 
Numan Esin, 27 Mayıs'ı gerçekleştiren subaylar arasında. Sonra tica

rete atıldı ve başarılı oldu, Bunlara söyleneceksö;: yok. fakat Numan Esin' 
in gazetecilikte bilmesi ve öğrenmesi gerekenler var. Bunlardan birisi, Yatan 
Gazetesi'nin yaptığını Bab-ı Ali'nin hiç de "devrimci" olmayan gazetelerinin. 
bile yapmadığı_ Eğer kaynak olan yayın orpnının izni olmadan kaynak gös
terilmezse, buna en kibar deyimi ile açıkgözlük denir. Bunların yapılmaması 
gerekir. 

Yatan Gazetesi'nin bu yöntemi ile YüRÜYüŞ'ün kaybı olmaz. Ancak 
Numan Esin'in bunları öArenmes' i gerekli. Numan Esin'in öğrenmesi gereken bir de şu: Gazetenin manşetlerini Ecevit'e, bazı sayfalarını DISK üst yöneti. 
mine, bazı sayfalarını Ali Topuz - Orhan Eyüpoğlu ekibinin yardakçılarına, 
bazı sayfalarını maocu komandolara, yönetimi de maoculara parsellemekle 
devrimcilik yapıimaı. EAer bu yolla devrimcilik yapılsa idi en büyük devrimci
ler sebze çorbası aşçıları olurdu. Devrimcilik daha başka bir iştir. 

iktidarı kurmak için ortam yaratma'yı 
ilk a�ama olarak saptamışlardır ..... 

DİSK üst yönetimince varılan karar, 
"akıntıya kürek" ve "gerçekçi" gibi 
deyimler hatırlatılarak Hürriyet aRzıyla 
bu şekilde beRenildi.. 

DEMOKRASI MüCADELESI 

Dikkatlerin "erken seçim"e yöneldi
ii "Veya yöneltildi\1:i günlerde, ODTü'de 
ölrenciler. katı bir MC kuşatmasına 
alındılar. 

MC uzantısı Mütevelli Heyet tarafın· 
dan RektörlüAe getirilen Hasan Tan a
dındaki MHP patentli kişi haftanın so
nuna doRru kolayı üniversiteyi kapat
makta buldu. 

Ancak ODTü'deki tepeden inme fa
şist saldırganlııa karşı ODTü işçileri 
ölretim üyeleri ve öjtrencileri güçbirlili· 

Geçtillirniz hartanın bir başka öneınli 
olayı da cephe yönetiminin TO B-DER, 
TOM-DER ve TOTED'e karşı girişıigi 
saldırının demdkratik anlanıda püskür
ıülmesiydi. 

Yeniden açılan demokratik kuruluş
ların yöneticileri ortaklaşa yaptıkları ba
sın toplantısında 5 Şub�t demokratik 
kitle eyleminin önem ve kesin başarısını 
şu şekilde vurguladılar: 

"Hiçbir engel, haklı ve kararlı müca
delemizi durduramıyacaktır. 

örgütlerimiz hergeçe\'l gun çııl gibi 
büyüyecek, gelişecek, güçienecektir. 

Somut ekonomik-demokratik talep
lerimizi, bu arada, grevli, toplu sözleş
meli sendika hakkımızı mutlaka ala
cajtız. 

İşçi sınıfı mız ın ve emekçi halkımı
zın mücadele ittifakı içindelci yerimizi 
koruyup, güçlendireceliz." 

MC'YE KARŞI "DEMOKRAllK SOL "MIJLIAUFEf MJ? MErr MJ, 
MAOMU? . 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
deyimiyle "27 yıllık" CHP'nin muhale· 
fet deneyleriyle yüklü ustalıeı ilginç bo
yutlara vardı! 

CHP 'nin demokratik sol muhalefeti, 
MC'nin düşürülmesi yolunda parlak öne
riler sergiliyor! .. 

Buna ilişkin bir ömeei, CHP'nin Mil
let Meclisi Grup BaşKanvekilierinden Ali 
Nejat ölçen verdi. 

Geçtieimiz haftanın Salı günü sabahı 
bir basın toplantısı düzenleyerek MC'nrn 
altından kalkamayacaeı bir "tarih kül tü
rii" hücumuna geçti! 

ölçen 'e göre, "Bütçe müzakereleri sı
rasında AP yöneticilerinin'Türk tarihini 
bilmedikleri " anlaşılmıştı! .. 

Ali Nejat ölçen bu konuda şöyle 
söylüyordu: 

". Bazı kitaplarda Mete olarak yazı
lan Dogu Kun Imparatoru'nun asıl adı 
Mao-Tun'dur. Günümüzden t200 yıl ön
ce yaşamıştır. Kansı Çinli idi..." 

AP yöneticilerine kök söktüre<:.ek ni
telikteki açıklamasını ölçen, belgelere 
dayandırarak şöyle sürdürdü: 

"- Türk Tarih bilgini Hüseyin Namık 
ürkun, 1946 yılında yayınladıgı Türk 
Tarihi adlı kitabının 23 üncü ve 24 üncü 
sayfalannda Dogu Hun Imparatoru'nu 
Mao-Tun adıyla belirtir_ .. " 

CHP Grup Başkanvekili AJi Nejat 
ölçen bunlan söyledikten sonra AP 
yöneticilerini can evinden şöyle vurdu: 

". MC iktidan zamanında Lise'nin ı 
inci sınınannda okululan tarih kitabında 
Do�u Hun İmparatorundan Mete olarak 
bahsedilmez. Mao-Tun olarak bahsedilir. 

AP yöneticilerinin Mao·Tun'la Çin 'in 
ölü Komünist Lideri Mao arasında ben
zerlik gönneye çalışmalan. bunu siyasi 
sömürü haline getirmeleri ciddiyetle ba�
daşmaz. 

CHP'ni itham etmek için iftirayı sa
nat haline getiren AP yöneticileri hiç ol
mazsa Türk Tarihine dil uzatmamalı
dır, .. " 

tık bakışta ölçen'in ne demek istedi· 
eini kavramak güç. Kaynak olarak ver· 
diei kitabın adı "Türk Tarihi" de ei! 
"Türkçülü�ün Tarihi" . Adından söz et
tiren "Türk Tarih Bilgini" Hüseyin Na
mık ürkun da kitabının 24 üncü sayfa· 
sında "Türk ahlakı" bölümünde şunlan 
söylüyor: 

"- Düyüetinü saymayı bilen ve ona 
karşı daima muti olan bir millet disip· 

Iinli bir millet demektir, Böyle bir -mil
letin başında da muktedir bir şef oLur
sa tabii o millet son derece ilerler ve işte 
bunun içindir ki, Mao-Tun, Attila, Cen· 
giz zamanında Türkler muazzam impara· 
torluklar kunnaea muvaffak olmuşlar
dır ... .. 

ölçen, ırkçılık kokan bir kaynağı ni· 
çin söz konusu eder? 

Bunu anlamak da güç, 
CHP Grup Başkanvekili AJi Nejat öl

çen. bütçe görüşmelerindeki bu,son de
rece "devrimci". aynı zamanda son de
rece "politik" açıklamalannı iki kayna: 
ea dayandırdı. YURUYUŞ, bunlardan 
birisi olan "Türk tarih Bilgini" Hüseyin 
Namık ürkun'un kitabını ancak Türk 
Tarih Kurumu'nun mahzenlerinde bula
bildi. ölçen. MC hükümeti'nin "cehale
tini" göstermek için ikinci kaynak ola
rak yine MC tarafından hazırlanan ve i
lerieilerin sert tepkilerine neden olan Li
se i tarih kitabını kullandı. 

Ancak Drkun 'un "TürkçWüeün Tari
hi" adlı "büyük" kitabını "Türk Tarihi" 
olarak de�iştiren CHP Grup Başk�nve
kili MC partilerinin kafatasçılannın tarih 
kitabında da deRişiklik yapmayı uygun 
buldu. Kafatasçılann yeni tarih kitabın
da "Mete" geçmiyor. Fakat "Mao-Tun" 
da yok. Bunlann yerıne "Motun" geçi
yor. Aynen şöyle: "Motun'un, babası 
Tuman'la arası hükümdarlık yüzünden 
açılmıştı. Uvey anası kendi oRlunu lah
ta geçirmek istiyor, bunun için de Tu- . 
ınan'ı. Motun'a karşı kışkırtıyordu. Mo
tun'un demir disiplin altında yetiştirdiRi 
on bin atllsı vardı. Bu kuvvetlerle katıl· 
dıeı bir sürek ayında Tuman'ı öldürdü ve 
Hun hükümdan oldu." (ıbrahim kafes
oRlu - Altan Deliorman: Tarih Lise 1 
sayfa 83) 

B� basın toplantısı niçin düzenlenir'! 
Bu noktayı kavramak ise işin en güç o
lan yanı! .. 

Geriye bir "olasılık" kalıyor: 
Ap'nin bir Afyon MillE'Ivekili var, a

dı: Mete Tan! .. Ilgi \'t' ciddiyet sınırlan 
zorlanırsa Ap'nin Afyon MiII('lvekilinin 
adının Mao-Tun-Tan olması işıen de� il �. 

Ali Nejat ölçen 'in basın tophıntısın
da daeıttıeı yazılı metinde "ciddiyetl(> 
baedaşmaz" diye de bir ibare var. 

Basın toplantısının tek doenı olan 

yanı bu_ Böylesi muhılrfet gerçrkl('n 
ciddiyetle baedaşmaz. Ama biraz ('iddi
yer varsa ... 
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Genelkurmay Başka
resepsiyona. ge

Orgeneral Se
BüyükelçiliRinde 

katılması i· 
ziyareti ve u

"raslantısaJ" 
hele yıllarca 
çıkınca ? .  

Büyükelçili�indeki 
Q.aşkentin bir başka 

bir buluşma 

Ecevit, resepsiyo
basında kendi-

Hürriyet başyazarı "iki kuruluşun 
düşünce sistemlerini oturdulu temelle
rin birbirinden farklı oldujtuna" dikkati 
çekerek şöyle diyordu: 

". öyle ise DİSK'in alacaRı -veya 
aldı�ı- destekleme kararının, CHP lehine 
delil de tıpkı DİSK gibi. 'sınıf kavgası' 
sözcülüAü yapan ötek partilerden biri ve
ya birkaçı lehine çıkması, akla manlrla 
daha uygun düşerdi. Ne v� ki, DİSK'in 
yöneticileri akıntıya kürek çekmekten
se, anlaşılan 'gerçekçi' davranmayı ter· 
cih etmişler ve bildirilerinde de açıkça 
söyledikleri gibi 'işçi sınıfının serbestçe 
siyasal örgütlenmesine konan yasalı kal
dıracak, ilerici, halktan yana, ulusal bir 

NUMAN EStN'E UYARı 

günleri baskıdan çıkıyor. Pazartesi günleri daAltıml 
günleri YüRÜYüŞ, belli gazetelerin Ankara büroları· 

hafta da böyle oldu. Geçen hafta belgeleriyle birlikte 
Dural'ın vergi kaçakçılığı da yaptığı açıklandı. Bunu 

yapıp yayınladılar. Yatan Gazetesi de bunlar arasında. 
Gazetesi, YüRüYüŞ'ün haberini kaynak göstermeden 

kullandı. Yatan Gazetesi'nin Ankara bürosundaki gazetecilerin' böyle ilkel bir 
kesinlikle düşünülemez. Bu yüzden Ankara bürosunun ha

YÜRÜYÜŞ kelimelerinin Yatan Gazetesi'nin Istanbul yazı işleri 
kuşku duymamak gerek. 

Mayıs'ı gerçekleştiren subaylar arasında. Sonra tica
oldu, Bunlara söyleneceksö;: yok. fakat Numan Esin' 

ve öğrenmesi gerekenler var. Bunlardan birisi, Yatan 
Gazetesi'nin yaptığını Bab-ı Ali'nin hiç de "devrimci" olmayan gazetelerinin. 

kaynak olan yayın orpnının izni olmadan kaynak gös
kibar deyimi ile açıkgözlük denir. Bunların yapılmaması 

bu yöntemi ile YüRÜYüŞ'ün kaybı olmaz. Ancak 
öArenmes'

manşetlerini Ecevit'e, bazı sayfalarını DISK üst yöneti. 
Ali Topuz - Orhan Eyüpoğlu ekibinin yardakçılarına, 

MAOMU? . 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
deyimiyle "27 yıllık" CHP'nin muhale· 
fet deneyleriyle yüklü ustalıeı ilginç bo
yutlara vardı! 

CHP 'nin demokratik sol muhalefeti, 
MC'nin düşürülmesi yolunda parlak öne
riler sergiliyor! .. 

Buna ilişkin bir ömeei, CHP'nin Mil
let Meclisi Grup BaşKanvekilierinden Ali 
Nejat ölçen verderder i. 

Geçtieimiz haftanın Salı günü sabahı 
bir basın toplantısı düzenleyerek MC'nrn 
altından kalkamayacaeı bir "tarih kül tü
rii" hücumuna geçti! 

ölçen 'e göre, "Bütçe müzakereleri sı
rasında AP yöneticilerinin'Türk tarihini 
bilmedikleri " anlaşılmıştı! .. 

Ali Nejat ölçen bu konuda şöyle 
söylüyordu: 

". Bazı kitaplarda Mete olarak yazı
lan Dogu Kun Imparatoru'nun asıl adı 
Mao-Tun'dur. Günümüzden t200 yıl ön
ce yaşamıştır. Kansı Çinli idi..." 

AP yöneticilerine kök söktüre<:.ek ni
telikteki açıklamasını ölçen, belgelere 
dayandırarak şöyle sürdürdü: 

"- Türk Tarih bilgini Hüseyin Namık 
ürkun, 1946 yılında yayınladıgı Türk 
Tarihi adlı kitabının 23 üncü ve 24 üncü 
sayfalannda Dogu Hun Imparatoru'nu 
Mao-Tun adıyla belirtir_ .. " 

CHP Grup Başkanvekili AJi Nejat 
ölçen bunlan söyledikten sonra AP 
yöneticilerini can evinden şöyle vurdu: 

". MC iktidan zamanında Lise'nin ı 
inci sınınannda okululan tarih kitabında 
Do�u Hun İmparatorundan Mete olarak 
bahsedilmez. Mao-Tun olarak bahsedilir. 

AP yöneticilerinin Mao·Tun'la Çin 'in 
ölü Komünist Lideri Mao arasında ben
zerlik gönneye çalışmalan. bunu siyasi 
sömürü haline getirmeleri ciddiyetle ba�
daşmaz. 

CHP'ni itham etmek için iftirayı sa
nat haline getiren AP yöneticileri hiç ol
mazsa Türk Tarihine dil uzatmamalı
dır, .. " 

tık bakışta ölçen'in ne demek istedi· 
eini kavramak güç. Kaynak olarak ver· 
diei kitabın adı "Türk Tarihi" de ei! 
"Türkçülü�ün Tarihi" . Adından söz et
tiren "Türk Tarih Bilgini" Hüseyin Na
mık ürkun da kitabının 24 üncü sayfa· 
sında "Türk ahlak " bölü ünd l

Iinli bir millet demektir, 
letin başında da muk
sa tabii o millet son 
bunun içindir ki, Mao-Tun, Attila, Cen· 
giz zamanında Türkler muazzam 
torluklar kunnaea 
dır ... .. 

ölçen, ırkçılık 
çin söz konusu eder? 

Bunu anlamak da 
CHP Grup Başkanvekili 

çen. bütçe görüşmelerindeki 
rece "devrimci". aynı 
rece "politik" açıklamalannı 
ea dayandırdı. YURUYUŞ, 
birisi olan "Türk 
Namık ürkun'un 
Tarih Kurumu'nun 
bildi. ölçen. MC 
tini" göstermek için 
rak yine MC tarafından 
lerieilerin sert tepkilerine 
se i tarih kitabını 

Ancak Drkun 'un 
hi" adlı "büyük" kitabını 
olarak de�iştiren 
kili MC partilerinin 
kitabında da deRişiklik 
buldu. Kafatasçılann 
da "Mete" "Mete" geçmiyor. 
da yok. Bunlann 
yor. Aynen şöyle: 
Tuman'la arası hükümdarlık 
açılmıştı. Uvey anası 
ta geçirmek istiyor, 
ınan'ı. Motun'a karşı 
tun'un demir disiplin 
on bin atllsı vardı. 
dıeı bir sürek ayında 
Hun hükümdan oldu." 
oRlu - Altan Deliorman: 
sayfa 83) 

B� basın toplantısı 
Bu noktayı kavramak 
lan yanı! .. 

Geriye bir "olasılık" 
Ap'nin bir Afyon 

dı: Mete Tan! .. Ilg
zorlanırsa Ap'nin 
adının Mao-Tun-Tan 

Ali Nejat ölçen 
da daeıttıeı yazılı 
baedaşmaz" diye 

Basın toplantısının 
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belgeleri acıklıyoruz: 
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• 
YOROYOŞ geçen hana Nezih Dural' 

ın 2 milyon lira vergi kaçırdı�ını yazdı. 
Bu haberi TRT veJllledi. Bunda, TRT 
Haber Dairesi Başkanı'nın Hami Tezkan 
olmasının nasıl bir etkisi oldueu bUi· 
nemez. Bilinen bir nokta: Bu sayfalarda 
okuyacaeınlZ haberin de TRT'de veril· 
meyeceei. Hami Tezkan 1974 yılında 
239 bin liralık gelirini vergiden kaçır
mış. Aynı zamanda Hami Tezkan, Nezih 
Dural'la birlikte iş yapıyor. 

TURIZM ŞIRKETININ DEMIR 
ITHALATı 

Maliye Bakanlıtı hesap Uzmanı Meh· 
met Ka:-abae'ın hazırladıRı vergi incele
me raporunun bulgulan arasında Hami 
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Tezkan ile Nezih Dural'ın iş ilişkileri
nin boyutJan da belirtiliyor. 15/10/ 
1976 tarih ve 357/457.16 sayılı rapor 
7 sayfadan ve 5 eklen oluşmakta. 

Raporda, başka bir vergi YÜkümlüsü· 
nün gelir ve giderlerinin saptanması için 
yapılan bir inceleme sırasında, fotoko· 
pisini bu sayfalarda gördü�müz mak· 
buzla karŞllaŞlldıel belirtilmektedir. 
Makbuzun incelenmesinden anlaşılabile
ceei gibi Sinyal Turizm·Seyahat Koman· 
dit şirketi, adını geçen ha rtadan anım· 
sıyabileceeimiz Altay Kollektir Şirketi' 
nden aldıeı komisyonun 239 bin lirası· 
nı Hami Tezkan'a aktarmıştır. Altay 
Kollektif Şirketi bu ödemeyi Karabük' 
e sattı�ı 52 bin tonluk demir için aracı 
komisyonu olarak yapmıştır. Sinyal 
Turizm.Seyahat Komandit şirketi bu a· 
racılık hizmetini Hami Tezkan ile birlik· 
te gördüRü için de 1974 yılının son günü 
Tezkan'a payı olan tutan lam olarak ve 

nakden ödemiştir. O sıralar, Tezkan, 
henüz Adalet gazetesi yazı işleri müdürü 
olarak görünmektedir. 

ARACı'NIN ARACı'SI 

Raporun ikinci sayfasında belirtildi· 
�ine göre Sinya! Turizm'in Dural'dan 
aldıeı toplam 468 bin liradır. Ton ba
şına 9 lira olarak saptanmış komisyon
culueun bu daldaki fiyatı. Gene aynı 
sayfadan anlaşıldıeına göre bu toplam 
komisyonun tamamını da göstennemek
ledir. Demir, Japon Mitsubishi finnasın
dan ithal ediLmektedir ve ithalatçı olan 
Nezih Dum!'ın aldıe' paradan Sinyal 
Turizm'e ödediei 468 bin liradır. Sin· 
yal Turizm 'in defterleri incelenirken de 
bu paradan 239 bin lirasının Hami 
Tezkan'a ödendi�i gÖriilünce, bu kere 
Tezkan'ın 1974 yılına ilişkin beyanna
mesinin incelenmesi gere�i ortaya çık
mıştır. Raporun eklerinden olan birinci 
tutana�ın incelenmesinden anlaşılan ka
danyla da böyle bir beyannameye rast· 
lanmamıştır. Bunun üzerine Tezkan'm 
1974 vergi ödemelerinin araştıolması 
gerekmiş ve sözü edilen makbuzda be
lirtilen Adalet Gazetesi'nden Tezkan'a 
yapılan aylık ödemeler ve bunlardan 
yapılan kesintilere ilişkin bilgi istenmiş· 
tir. 

Adalet Gazetesinin buna ilişkin hazır
ladıeı çizelgenin kopyası da bu sayfalar
da göri.ilmektedir. 1974 'ün 8 ayında bu 
gazetenin yazı işleri müdüril olarak çalı
şan Tezkan'ın ayh�ı 4.950 liradır ve 
bundan toplam 1.310 lira vergi kesiI
mektedir. Böylece yılın ilk 4 ayı işşiz( !)  
olan Tezkan'ın 1974 'deki toplam geliri 
39.400 lira ve ödedi�i toplam vergiler 
de - 10.477 lira olmaktadır. Böyle bir 
kazancın ve verı;ıi ödentisinin inandıncı 
ve yeterli oldueuna inanmış olmak gere
kir ki Tezkan 1974 yılı için ayrıca bir 
beyanname doldunna gereeini duyma
mış. 

ÖZVERiLl BiR SÖYLEŞi 

Bu saptamaların yapılmasından sonra 
Hami Tezkan'm bilgisine başvurulmuş 
ve raportörle Tezkan arasında tutanakla 
belgelenen şu konuşma geçmiştir: 

"LJ Sinyal Turizm Seyahat Komandit 
Şirketi Doean Öneren ve Orta eı kurulu
şunun belgeleri arasında adı geçen .şir
ketten 1974'ün son gününde, imzanız ' 
bulunan bir makbuz karşılıeı, 239 bin 
liralık bir komisyon aldı�ınız görülmek
tedir. Bu imza sizin midir? Böyle bir 
komisyon aldınız mı? Aldıysanız nite
Iieini açıklayınız. 

• 1974 yılında Sinyal Turizm Se· 
yahat Komandit Şirketi'nden 239 bin 
lira komisyon aldım. Gösterdi�iniz bel
gedeki imza benimdir. Aldıeım bu ko
misyon Altay .Kollektif Şirketi - Nezih 
Dural ve Ortakla" firmasının temsil· 
cisi oldueu Japon Mitsubishi firması a· 
dına Karabük'e satılan 52 bin ton demir 
satışına ilişkin aracı komisyonudur. Bu 
satış işleminde aracılık hizmetinin bir 
bölümü Altay Kollektif .Şirketi'nce Sin· 
yal Turizm 'c verilmiştI. Sinyal Turizm 
ortaeı DoRnn Öneren bana bu konudj!; 
ortak çalışmamızı önenniş ve ben de 
kabul etmiştim. Bana ,,'Üvenerek aldıeı 
bu işle ilgili komisyondan işin sonunda 
payım net 239 bin lira olarak ödendi. 
Bu işle ilgili anlaşmamız sözlü olmuş; 
yazılı bir anlaşma yapılmamıştır. 

"o 1974 yılında başkaca çalışma
lanmz ve gelirleriniz var mıdır? 

". 1974 yılında Mayıs başından yıl 
sonuna kadar ücretli olarak Adalet Ga
zetesi Yazı lşleri Müdürü olarak çalış
tım. Bu ücreti m ve 239 bin liralık ko.
misyon payımdan başka gelirim olma
mıştır. 

"d 1974 yılı gelirleriniz ve özellikle 
aldıeınlZ komisyon payınız için yıllık 
gelir vergisi beyannamesi verdiniz mi? 
Beyanname verilmesi ve vergisinin öden· 
mesi gerektieini bilmiyor muydunuz? 

". 1974 yılı gelirlerim için yıllık ge
lir vergisi beyannamesi vennedim. Bu 
parayı bazı borçlanmı ödemede kullan· 
dım. Beyanname verileceeini, vergisinin 
ödenmesi gerekti�ini bilmekle birlikte 
ne yazık ki, beni sıkıştıran borçlanm 
nedeniyle beyanname vennedim, bu 
bakımdan kusurluyum." 

SORULMAZ SORULAR 

Kuşkusuz , tutanaRa geçirilmemj, ol· 
makla birlikte daha başka konuşmalar 
da geçmiştir. Hiç deRiise akla takdan 
bazı sorular var. Onlann yanıtlannı da 
almak ilginç olurdu. ömelin, bir gaze
tenin yazı işleri müdürü olarak ve ayda 
5 bin lira ücret alarak sürdüriilen bir 
yaşam sırasında . Karabük 'de ne gibi 
ilişkiler kurulmuş olmak gerekir ki bu 
işdeki aracılıeınızla işin " kotanlaeaeına" 
ilişkin bir gtiveniniz vardır. Ya da, borç 
sözcü�nden ne demek istendiei pek 
açık deR'i1, acaba rüşvet kastediimiş 
olmasın? Bir açıklık getinnek olanaRı 
var ;mı? Eeer gerçekten durum böyle 
ise 239 bin liranın vergisinin tamamının 
sizin tarafınızdan ödenmesi bir haksız· 
lık olmayacak mıdır? Eeer bize yardımcı 
olacak olursanız bir kısım vergiyi de on· 
lardan toplama yoluna gideriz. 

Açıkça böyle sorular sorulmaz, sorul
sa bile alınan yanıtlar yardımcı olmak· 
tan çok, gülünç olurdu. ömelin, iliş· 
kilerimin açık olması gerekir_ .. Altay 
Şirketi ve Nezih Dural'ı bilen herkes bu 
ilişkilerin nereye dayandıeını da kolay· 
Iıkla bulabilir. Ya da, hakhslOlz, borç 
demek istemedim ama rüşvet de demek 
istemem; "hediye" sözeüeü daha güzel 
deeil mi? Ve sorulabileceeini söylediei· 
miz son soruya da şöyle bir yanıt gele
bilir: Aslını arasanız. ha ondan kesmiş· 
siniz vergiyi, ha benden ... Ne farkeder 
ki, hepsinin kayna�ı ve kullanımı aynı 
deeil mi ? 

Sorulmasını ve yanıtlanmasını arzu 
etti�imiz soruları bırakalım da raporun 
dieer bölümlerine geçelim. 4. sayfada 
belirli yasaların ilişkin maddelerine 
deeinilerek komisyon paylannın da ge
lirden sayılması gerektiei ve vergi kapsa· 
mına girdigi, belirtiliyor. Daha sonra 
Tezkan'ın 1974 yılı saptanabilen geliri 
olarak 273 bin lira hesaplanıyor ve bun
dan toplam bugüne kadar yalnız 10.477 
lira vergi kesildi�i hatırlatılıp vergi usul 
kanununun 344 ve 345. maddeleri gere· 
�ince gereeinin yapılması Sonucuna van· 
lıyor. 

HAMI TEZKAN YALNıZ DE(;IL 

Anılan maddeler belirli hapislik ceza· 
lan gelirdiei gibi aynı zamanda ka('ınlan 
verginin üç kalı da ceza kesilmesini ön· 
görüyor. Hami Tezkın 239 bin lirayı ge
lir olarak göstenneyip vE'rgiden kaçırdı· 
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hana Nezih Dural' 
lira vergi kaçırdı�ını yazdı. 

Bunda, TRT 
Hami Tezkan 

etkisi oldueu bUi· 
Bu sayfalarda 
TRT'de veril· 

Hami Tezkan 1974 yılında 
vergiden kaçır
Tezkan, Nezih 

yapıyor. 

TININ DEMIR 

Tezkan ile Nezih Dural'ın iş ilişkileri
nin boyutJan da belirtiliyor. 15/10/ 
1976 tarih ve 357/457.16 sayılı rapor 
7 sayfadan ve 5 eklen oluşmakta. 

Raporda, başka bir vergi YÜkümlüsü· 
nün gelir ve giderlerinin saptanması için 
yapılan bir inceleme sırasında, fotoko· 
pisini bu sayfalarda gördü�müz mak· 
buzla karŞllaŞlldıel belirtilmektedir. 
Makbuzun incelenmesinden anlaşılabile
ceei gibi Sinyal Turizm·Seyahat Koman· 
dit şirketi, adını geçen ha rtadan anım· 
sıyabileceeimiz Altay Kollektir Şirketi' 
nden aldıeı komisyonun 239 bin lirası· 
nı Hami Tezkan'a aktarmıştır. Altay 
Kollektif Şirketi bu ödemeyi Karabük' 
e sattı�ı 52 bin tonluk demir için aracı 
komisyonu olarak yapmıştır. Sinyal 
Turizm.Seyahat Komandit şirketi bu a· 

tutana�ın incelenmesinden anlaşılan ka
danyla da böyle bir beyannameye rast· 
lanmamıştır. Bunun üzerine Tezkan'm 
1974 vergi ödemelerinin araştıolması 
gerekmiş ve sözü edilen makbuzda be
lirtilen Adalet Gazetesi'nden Tezkan'a 
yapılan aylık ödemeler ve bunlardan 
yapılan kesintilere ilişkin bilgi istenmiş· 
tir. 

Adalet Gazetesinin buna ilişkin hazır
ladıeı çizelgenin kopyası da bu sayfalar
da göri.ilmektedir. 1974 'ün 8 ayında bu 
gazetenin yazı işleri müdüril olarak çalı
şan Tezkan'ın ayh�ı 4.950 liradır ve 
bundan toplam 1.310 lira vergi kesiI
mektedir. Böylece yılın ilk 4 ayı işşiz( !)  
olan Tezkan'ın Tezkan'ın 1974 'deki 1974 'deki 1974 toplam geliri 
39.400 lira ve ödedi�i toplam vergiler 
de - 10.477 lira olmaktadır. Böyle bir 
kazancın ve verı;ıi ödentisinin inandıncı 
ve yeterli oldueuna inanmış olmak gere
kir ki Tezkan 1974 yılı için ayrıca bir 
beyanname doldunna gereeini duyma
mış. 

ÖZVERiLl BiR SÖYLEŞi 

Bu saptamaların yapılmasından sonra 
Hami Tezkan'm bilgisine başvurulmuş 
ve raportörle Tezkan arasında tutanakla 
belgelenen şu konuşma geçmiştir: 

"LJ Sinyal Turizm Seyahat Komandit 
Şirketi Doean Öneren ve Orta eı kurulu
şunun belgeleri arasında adı geçen .şir
ketten 1974'ün son gününde, imzanız ' 
bulunan bir makbuz karşılıeı, 239 bin 
liralık bir komisyon aldı�ınız görülmek
tedir. Bu imza sizin midir? Böyle bir 
komisyon aldınız mı? Aldıysanız nite
Iieini açıklayınız. 

• 1974 yılında Sinyal Turizm Se· 
yahat Komandit Şirketi'nden 239 bin 
lira komisyon aldım. Gösterdi�iniz bel
gedeki imza benimdir. Aldıeım bu ko
misyon Altay .Kollektif Şirketi - Nezih 
Dural ve Ortakla" firmasının temsil· 
cisi oldueu Japon Mitsubishi firması a· 
dına Karabük'e satılan 52 bin ton demir 
satışına ilişkin aracı komisyonudur. Bu 
satış işleminde aracılık hizmetinin bir 
bölümü Altay Kollektif .Şirketi'nce Sin· 
yal Turizm 'c verilmiştI. Sinyal Turizm 
ortaeı DoRnn Öneren bana bu konudj!; 
ortak çalışmamızı önenniş ve ben de 
kabul etmiştim. Bana ,,'Üvenerek aldıeı 
bu işle ilgili komisyondan komisyondan işin işin sonunda 
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HAMI TEZKAN 

Anılan maddeler 
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TEZKAN VERGI KAÇIRDI 
emı göre bunun üzerinden hesaplanacak 
vergi ve bunun üç katı cezanın saplan
ması henüz yapılmamış. Ya da gerekli 
uyan fonnlan raporun ekleri arasında 
yok. önemli olan TRT Haber Dairesi 
başında devletten vergi kaçınnaklan çe
kinmeyen bir kimsenin bulunması. Vergi 
kaçakçıııema ilişkin haberlerin ve kaçı
nlan vergilerin astronomik düzeylere 
vannasına kJU1tn TRT'dco buna ilişkin 
haber beklememek gerekiyor. 

Aynca, bu durumda bir raslantı s0-
nucu olarak bile olsa Nezih Dura)'ın dı
şandan aldı!!ı "aracılık komisyonlan" 
nın nerelere gitlieine ilişkin bir iki isim 

ve bir iki ipucu bulmak olana!!, var. 
Lockhced rüşvet davasında aynı çaba 
gösteriise orada da gene Nezih Dural'ın 
dışardan aidıRı ve üçüncü kimselere he
diye olarak dae_tLıel bilinen "aracılık 
komisyonlan"ndan kimlerin vergi kaçır
dıR:ı kolaylıkla bulunabilir. Amerika'dan 
gelmesi beklenilen ve bir türlü gelmeyen 
belgeler oyalamasına gerek yok. Gerekli 
olan bütün bilgiler, hiç deR:ilse önemli ve 
yeterli bir bölümü, Hami Tezkan örne· 
g-inde de görüldüg-ü gibi, Türkiye bürok· 
rasisinin elindedir. Yeter ki araştınlsın 
ve bulunanlar da ilgili yargı organlarına 
iletilsin. 
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YÜRÜYÜŞ GEÇEN HAFTA NEZIH DURAL'IN 2 M I LYON LI
RA VERGI KAÇI RDIGINI YAZDı' BU HABERI TRT VERMEDı' 
BUNDA. TRT HABER DAIRESI BAŞKANl'NIN HAMI TEZ
KAN OLMASıNıN NASIL BIR ETKISI OLDUGU BILINEMEZ. 
BILINEN BIR NOKTA: BU SAYFALARDA OKUYACAGINIZ 
HABERIN DE TRT'DE VERILMEYECEGI' HAMI TEZKAN 
1 974 YI L1NDA 239 BIN LIRAlıK GELIRINI  VERGIf>EN KA
ÇıRMıŞ. AYNI ZAMANDA HAMI TEZKAN, NEZIH DURAL' 
LA BIRLIKTE ıŞ YAPıYOR. 
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MHP, İLERİCİ ÖGRENCİLERİN TESBİTİNDE 
YENİ BİR KOLA YLIGA KA VU TU 

Ankara Devlet Mühendislik ve  Mi
marlık Akademisi, Maltepe'de küçük bir 
binada, onbeşbin öRrenclnin oku yama
dılı bir okuL. Bu okulda olaylar, YORü
YüŞ okurlannın da anımsayacaRı gibi 
1975'in sonlanndı başladı. Okulda 
bundan önce ilerici öRrencUerin çolun
lutu, demokratik olarak nltelenebilecek 
bır ortam ve en önemlisi de okuyabilen 
öRrencller vardı. 

MC faşizmi tüm okullarda olduRu 
gibi burada da böylesine bir ö�renime, 
gençlerin ölmeden derslerine gidebilme
lerine izin veremeıdi. Işte böylece baş
ladı polis desleginde faşist saldınlar. Ge
çen ö�renim dönemlerinde yasal olarak 

hiç bır gün den yapılamadı, zaten çoRu 
hattalar tiilen yönelimce kapalı olarak 
geçiştiriliyordu. 

Sonuçta, öRrencHerin uzun süren 
kitlesel direnişieri bu ydın başında o
yunlann Iyiden ıyiye açık oynanmaya 
başlaması sonucu kınldı, ve diRer okul
lar gibi burada da faşist baskı, terör ve 
yıldınna başladı. Bu olaylann tek nede
ni (aşizmln bu denU yolun bastırması 
mıydı? Buna kolayca evet diyemlyor lle
rici çoeunluk. Ve dür\ist bır özeleştiri 
yapıyorlar: Büyük yanlışl.r yaptık. Bun
da etken olan; öRrencl demelındekı 
Maocu yönetim ve bu yönetimin sapık 
eylemleri, kararlan. 

Bunlardan birisI de bundan ıkı Uç çıkartarak gençlik öıaüıı.rine Uetlyortar, 
ay önce tezgahlandı. Itericl ötr'encUer Güvenlik kuvvetlerine yardımcı ,uçlene, 
okullannda can güvenlieı ve ötrenim öz- koUannl sıvayıp ilerici avına bqlıyorlu. 
gUriüRü bulunmadıRını anlatan bir kaeı- Bundan sonra olabılecekleri kimJe bile
da imza attmldılu. Bunya kadan ola- miyor. Yalnızca gelen haberlere IÖre (i
Ran, daha da ötede yapılmw gereken ,ıstler okulda yakmdtklan bir kısun ile
bir eylem blçlml. Anc.k bu kalıtlardakl rtcl öln'nCıyl döverek ıebekelerinl alı· 
700 dolaylanndıkJ Imzanın kullanım yoriu, adres saptadıklan bit kısmının e
bIçImI Uglnç, Imzalar topluca TBMM vine baskın düzenliyoriar. Şimdilik bu 
CHP grubu temsilcilerine teSıIm ediliyor, olayla Ilgili ölüm haberi gelmedI. Gel· 
CHPlıler kalıtlan alıp Işleme koydurtu- memesl tüm ilericilerin IsteRI. Ancak bu 
yorlar: Işleme koydurtu, biçimleri daha konuda CHP de duyarlı ol"flak ve Zeki 
da Ilginç: imzalar meclis panolanna asılı- Alçın'!a b�lattıel ihbarcıhk işine bır son 
yor ve LS, 20 gUn asılı kalıyor. Bundan vennek durumundalar. Yoksa yalıncı 
sonrasını düşlemek zor olmasa gerek. çoban ömeRI, bır zaman sonra "bırak
MHP'lIIer imza kalıtlanrun fotokopisini tun" dese de kimse Inanmıyacak. 
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İLERİCİ ÖGRENCİLERİN ERİN ERİ TESBİTİND
YENİ BİR KOLA YLIGA KA VU TU 

Mühendislik ve  Mi
marlık Akademisi, Maltepe'de küçük bir 

öRrenclnin oku yama
olaylar, YORü

anımsayacaRı gibi 
başladı. Okulda 

ilerici öRrencUerin çolun
nltelenebilecek 
de okuyabilen 

okullarda olduRu 
bir ö�renime, 

derslerine gidebilme

hiç bır gün den yapılamadı, zaten çoRu 
hattalar tiilen yönelimce kapalı olarak 
geçiştiriliyordu. geçiştiriliyordu. geçiştir

Sonuçta, öRrencHerin uzun süren 
kitlesel direnişieri bu ydın başında o
yunlann Iyiden ıyiye açık oynanmaya 
başlaması sonucu kınldı, ve diRer okul
lar gibi burada da faşist baskı, terör ve 
yıldınna başladı. Bu olaylann tek nede
ni (aşizmln bu denU yolun bastırması 
mıydı? Buna kolayca evet diyemlyor lle
rici çoeunluk. Ve dür\ist bır özeleştiri 
yapıyorlar: Büyük yanlışl.r yaptık. Bun

Bunlardan birisI de bundan ıkı Uç çıkartarak gençlik öıaüıı.rine 
ay önce tezgahlandı. Itericl ötr'encUer Güvenlik kuvvetlerine 
okullannda can güvenlieı ve ötrenim öz- koUannl sıvayıp ilerici 
gUriüRü bulunmadıRını anlatan bir kaeı- Bundan sonra olabılecekleri 
da imza attmldılu. Bunya kadan ola- miyor. Yalnızca gelen 
Ran, daha da ötede yapılmw gereken ,ıstler okulda yakmdtklan 
bir eylem blçlml. Anc.k bu kalıtlardakl rtcl öln'nCıyl döverek ıebekelerinl 
700 dolaylanndıkJ Imzanın kullanım yoriu, adres saptadıklan 
bIçImI Uglnç, Imzalar topluca TBMM vine baskın düzenliyoriar. 
CHP grubu temsilcilerine teSıIm ediliyor, olayla Ilgili ölüm haberi 
CHPlıler kalıtlan alıp Işleme koydurtu- memesl tüm ilericilerin IsteRI. 
yorlar: Işleme koydurtu, biçimleri daha konuda CHP de duyarlı 
da Ilginç: imzalar meclis panolanna asılı- Alçın'!a b�lattıel ihbarcıhk 



ıŞÇı sıNıFıNıN BILIMSEL 
SOSVALlST N ITELIKTEKI 

PARTISININ TORKlvE'NIN POLITIK 
V AŞAMINA AGıRLIGINI KOVMASı, 

SOSV ALlST HAREKETIN 
GELIŞIMINDE BOVOK BIR 

DöNEMECI SIMGELER. BU BOVOK 
DÖNEMEÇ. ANlıK BIR sıÇRAMANIN 

DEGIL, BIR SORECIN SONUNDA 
AlıNDı' BAŞARILARI OLDUGU 

KADAR YENILGILERI DE ıÇEREN 
UZUN GEÇMıŞı ıÇINDE BU SOREÇ 

ZAMAN ZAMAN HıZLANAN BIR 
NITELIK GöSTERDI. 

Türkiye ışçi Partisi'nin ı.  Büyük Kongresi 26· 
27-28 Şubat'ta topl8ruyor� Bu kongre, Türkiye işçi 
sınıfı hareketinin gelişiminde yeni kazanımlara, yeni 
zaferlere yönelik büyük hamlelere işaret ediyor. T.İ.P. 
in ı.  Büyük Kongresi bir yandan geleceRi aydınlatı
yor. Ama di�er yandan, Türkiye işçi sınıfı hareketinin 
bugünkü durumuna ve gelişiminin temel sorunlanna 
da ışık tutuyor. Birinci Büyük Kongre, bilimsel sosya
lizmi kılavuz edinmiş işçi sınıfı partisinin Türkiye 
toplumunun gelişimindeki yerini günün konusu yapı
yor. 

SOSYALlSTLEŞME SüRECI 

ışçi sınıfının bilimsel sosya1ist nitelikteki partisi
nin Türkiye'nin politik yaşamma aRırlıRım koyması, 
sosyalist hareketin gelişiminde büyük bir dönemeei 
simgeler. Bu büyük dönemeç, anlık bır sıçramanın de. 
til, bir sürecin sonucunda .alındı .. Başaolan olduRu 
kadar yenilgileri de içeren uzun geçmi,i içinde bu sü· 
reç, zaman zaman hızlandı. ÇeşiUi dönemlerde belirti 
örgütsel üriinlerini verdi. Ancak, bu sürecin özellikle 
hızlandıRı, ve olgunlaşarak Türkiye işçi sını[ı hareke· 
tinin tarihine damgasını vurdutu dönem 1961·1971 
dönemidir. Bu dönem, 29 Temmuz 1971 'de Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatllarak tüzel kişiliRine son 
verilen Türkiye İşçi Partisi'nin kunılduRu ve gerek dı· 
şa dönük gerekse iç mücadelelerte bir "sosyalistleşme 
süreci "nden geçtiRi dönem oldu. T.İ.P.'in "sosyalist
leşme süreci", işçi sını [ının sosyalizmi hedef alan par· 
tisinin Türkiye toplumundaki rolünü ispatlamasını ve 
kökleştirmesini belirledi. T.t.P.'in bu yazıda deRinece· 
Rimiz 4. Büyük Kongresi, bu sürecin olgunlaşmasının, 
partinin bilimsel sosyalist çizgide saRlamlaşmasının 
kanıtı oldu. 

BURJUVAZiNiN SALDıRıLARı 

4. Büyük Kongre'nin irdelenmesine daha sonra 
geçilecek. Ancak bundan önce, 1961 yılında kurulan 
Parti 'nin dofdufu koşullan bir kez daha vurgulamak
ta yarar var. Bu koşullann çözümlenmesi, 1961·f971 
T.İ.P. hareketinin, işçi sınırının politik örgütlenmesi
nin Türkiye toplumundaki rolünü kanıtlaması sürecin
deki yerini daha açık olarak ortaya koymaktadır. 

Türkiye'nin egemen sınıflan, politik egemenlikle· 
rini her zaman son derece kısıtlı bir "demokratik" 
çerçevede sürdürmeye çalıştılar. Bu politika, Türkiye' 
nin toplumsal ve tarihsel koşullannda da nesnel bir 
açıklama buldu, Gericiliein egemeniiRi, düşün yaşa
mından hukuksal üstyapıya, ylRınların psikolojisine 
kadar her alana damgasını vurdu. Fakat egemen sınıf
lar, asıl saldınlannı, Türkiye'de işçi sınıfının politik 
hareketini bütün olanaklanyla ve her fırsatta bolma· 
ya yönelttiler. Burjuvazinin saldınlan, işçi sınıfının 
politik örgütlenmesinea�ır yaralar verdi. 1961 Anaya· 
sa'sının yürürlüfe girmesinden sonra, "işçi sınırının 
kendiliRinden gelişen hareketinin politik bir düzeye 
ulaşmasının, burjuva partilerinden ayn bir örgütlen· 
menin uç vermesinin" dayattı�ı ortamda koşullar, 
bunlardı. "1961'e kadar tüm sol fikir ve görüşler ve 
işçi sınıfının politik hareketi iIIegaliteye itilmiş kal
dı. 1961 Türkiye'sinde işçi sınıfının sosyalizmi heder 
alan yasal partisinin oluşturulmasını kolaylaştıracak, 
ideolojik ve politik düzeyde belirleyici rol oynayacak 
önemli bir birikim yoktu. Sol tümüyle hep ba.ı;kı al· 
tında tutulmuş, iIlegalitenin zor şartlarında yürütül· 
müş parti hareketi cılız kalmış, hatta 1950'den son· 
ra bir da�ılma hali göstermişti. örnefin Portekiz'de 
Nisan 1974 devriminden sonra görüldü(!:ü üzere ille· 

KONG R E LE R: 

gal şartlarda örgütlenip etkin bir güç kazannuş bir 
partinin legaliteye çıkışı gibi bir durum yoktu. Bu· 
Dunl. birlikte bu söylediklerimiz Türkiye'de hiçbir 
birikim yoktu, TİP sıfırdan işe başladı anlamına 
gelmez. 1962 yılından başlayarak T1P'e katılan sos· 
yalistler elbette o anda mantar gibi "yerden bitmiş 
deRillerdi. Sadece, kapsamlı ve köklü bir birikim ol· 
madıe, açıktl." (B.Boran, "TIp 1961·1 97/", Çark 
BOfak i. i i, Yürüyüş S. 67) 

SAPMALARA KARŞI 

Bu koşullar, 1961 yılında kurulan T.I.P.'nin 
bilimsel sosyalist çizgiye oturtulması yönünde verilen 
mücadelenif} nesnel temellerini belirledi�i gibi bu mü
cadeleyi derinden- etkiledi. öte yandan, 13 Şubat 
1961'den 28 Ekim 1970'deki 4. Büyük Kongre'ye 
kadar geçen dönem, Türkiye'de köklü toplum"al ve 
politik oluşumlann yer aldıtı bir dönem oldu. Bu olu· 
şumlar da T.I.P. hareketinin 10 yıllık gelişimini de. 
rinden etkiledi. Parti'nin bilimsel sosyalizm çizgisine 
oturtutması mücadelesinin başansını, temelde, bu olu· 
şumlar belirledi. "Toplumun çeşitli sınıf ve tabakaIa
nndaki gelişmeler, kökünde hep sınıf yapısının de· 
Rişmesinden kaynaklanıyor ve soldaki çeşitli eeilim 
ve hareketler, işçi sınıfı hareketinin doRurdueu dal
galanmalar, yansımalar olarak oluşuyordu. Bu y�pısa1 
deeişmeler ve işçi sınıfının artan gücü ve bilinçliliRi 
Türkiye Işçi Partisi'ne de yansıdı. Parti, ilk yıllarından 
başlayarak bir süreç içinde sosyalist nitelieini güç. 
lendiren bir doerultuda gelişmişti. Bu, işçi sınıfının 
nicel ve nitel gelişmesinin bir sonucuydu.Ama 1968'e 
doRru Parti bu gidişe ayak uyduramaz oldu, tersine 
Parti liderlifi, hareketi sınıfsal içeri ei nden boşaItıcı 
genel bir halkçılık çizgisine kaydı. Partinin saelıklı 
eleman ve kadrolarının, dışarda MDD grubuna ve öbür 
sapmalara, içerde ise popülizm sapmasına karşı aman· 
sız bir mücadele vermeleri sonucu Türkiye Işçi Partisi 
bu yozlaştıncı etkenlerden anndı ve 1970 sonlann· 
daki 4, Büyük Kongresi ile işçi sınıfının sosyalist çiz· 
gisine saelamca oturdu." (Türkiye Işçi Partisi Prog· 
ram ve Tüzükü, s. 23 - 24). 

T.I.P.'ni 4. Büyük Kongre'ye ulaştıran deneyim· 
de, Türkiye'nin nesnel ve öznel toplumsal koşullarının 
olumlu etkilerini oldu�u kadar olumsuz etkilerini de 
dikkate almak gerekir. Olumsuz etkilerden biri, işçi 
sınıfı içinde do�rudıın örgiiLlenlııe çlılışmllları için 
nesnel olanakların bulunmaınasıydı. Bu ulj.!u, burjuvu
zinin, onYlllllr siiren ideolojik şarLlandırnııılarının, hi. 
l imsel sosyalizmi işçi sınıfı içinden budaııı .. �·ııbalurı· 
nın sonucuydu. "Partinin işçi sınıfı ve di�ı'r ,:all:: iuıılıır 
kitlelerinde örgüLlenıne çalışmalurı yapııbHnlC'sl doıı
muş toprakla tarım yupmaya benl.iymdu. 01\1,(> buz. 
ların kırıl ıp çözülmesi, toprıı�ın yunıuşlIIlıa:.1 �" rckti. 

Parti'nin ilk evresindeki işlevi buzlan kırmak, eri,," 
rnek; veya, balta girmemiş onnanda ilk geçitleri aç· 
maktı. Bu yapılması zorunlu bir itti ve parti bunda 
başanh oldu." (B.Boran, a.ı.y.) 

4. KONGRE ILE ATıLAN ADIMLAR 

Ancak partinin bu dönemde işçi sınırı içindeki 
etkinHeini geçici olarak parti yöneticisi bızı sendik. 
cılar aracılıeıyla dolaylı yoldan duyunnası SÖZ konu· 
suydu. Bu durum, dotal olarak. parti içinde ve yöne
timinde görev alan sendika yöneticilerinin bir "grup" 
olarak davranmasının olanaklarını yarattı. Partinin if" 
çi ve emekçiler arasında kökleşmemiş olmasandan 
doean bu olgu, partinin gelişmesini olumsuz yönde 
etkiledi. 4. Büyük Kongre'nin kararlan, bu olumsuz 
anlayışın karşısına, bilimsel sosyalizmin gerektirdili 
örgütlenme ilkelerini çıkardı. "Çalışma ekiplerinin, 
parti fiili örgütlenme şemasında ilk ve temel örgüt bi· 
rimleri olması; yönetim organlarının direktiCı altında 
çalışma ekiplerinin işçi ve emekçi kitlelerin çalışma 
ve yaşama yerlerine göre kademeleşerek örgütleninf" 
sinin ve böylece partinin kitleler içinde kökleşmesinin 
sa�lanmasl" ilkesini benimsedi. Bu ilkenin benimsen· 
mesi ve hayata geçirilmesi, T.I.P.'nin 4. Kongre'den 
kapatılışına kadarki gelişimine büyük güç kattı. De· 
nenmiş, bilinçli işçi militanların purti yaşamına doe· 
rudan ve yaratıcı biçimde katılınası yolunda çok ö· 
nemli adımlar atıldı. örneein, Istanbul Iı örgütunun, 
4. Büyük Kongre'den sonra hemen tümü yenilenen 
ilçe yönetim kurulları üyelerinin yüzde 75'i, 15·16 
Haziran eylemlerinde yetişmiş işçi liderlerinden oluş· 
tu. T.t.P. 1975 yılında yeniden kurulurken bu saelam 
ve dayanıklı örgütlenme iskeletine \dayandı. "ÇalıŞ' 
ma Ekipleri" ilkesini vakit geçirmeden hayata geçirdi. 
Bu, yalnız partinin kitlel�r içinde kökleşmesini sal· 
lamadı, aynı zamanda parti içi yaşamı da saRlıkh te· 
mellerine oturttu: "TIP şimdi, hiçbir üyesine "imti. 
yazlı üye" olma ayrıcalltını kazanma olanaeını ver· 
memekte, bu tür belirtileri daha do�madıln yok ed .... 
bilme gücüne kavuşmuş olmaktadır." (Çark Ba�a", 

s. 1 7-18, "Parti ve Sendikalar' Duıı tıC Bugun"). 
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sınıfının bilimsel sosya1ist nitelikteki partisi
politik yaşamma aRırlıRım koyması, 

sosyalist hareketin gelişiminde büyük bir dönemeei 
Bu büyük dönemeç, anlık bır sıçramanın de. 

sonucunda .alındı .. Başaolan olduRu 
de içeren uzun geçmi,i içinde bu sü· 

zaman hızlandı. ÇeşiUi dönemlerde belirti 
nlerini verdi. Ancak, bu sürecin özellikle 

olgunlaşarak Türkiye işçi sını[ı hareke· 
damgasını vurdutu dönem 1961·1971 
dönem, 29 Temmuz 1971 'de Anayasa 

tarafından kapatllarak tüzel kişiliRine son 
İşçi Partisi'nin kunılduRu ve gerek dı· 

iç mücadelelerte bir "sosyalistleşme 
süreci "nden geçtiRi dönem oldu. T.İ.P.'in "sosyalist

işçi sını [ının sosyalizmi hedef alan par· 
toplumundakdaki dak rolünü ispatlamasını ve 
belirledi. T.t.P.'in bu yazıda deRinece· 
Kongresi, bu sürecin olgunlaşmasının, 

bilimsel sosyalist çizgide saRlamlaşmasının 

BURJUVAZiNiN SALDıRıLARı 

Kongre'nin irdelenmesine daha sonra 
bundan önce, 1961 yılında kurulan 

'nin dofdufu koşullan bir kez daha vurgulamak
koşullann çözümlenmesi, 1961·f971 

hareketinin, işçi sınırının politik örgütlenmesi
toplumundaki rolünü kanıtlaması sürecin
daha açık olarak ortaya koymaktadır. 

egemen sınıflan, politik egemenlikle· 
son derece kısıtlı bir "demokratik" 

sürdürmeye çalıştılar. Bu politika, Türkiye' 
tarihsel koşullannda da nesnel bir 

Gericiliein egemeniiRi, düşün yaşa
hukuksal üstyapıya, ylRınların psikolojisine 

damgasını vurdu. Fakat egemen sınıf
saldınlannı, Türkiye'de işçi sınıfının politik 

olanaklanyla ve her fırsatta bolma· 
Burjuvazinin saldınlan, işçi sınıfının 

örgütlenmesinea�ır yaralar verdi. 1961 Anaya· 
nın yürürlüfe girmesinden sonra, "işçi sınırının 

gelişen hareketinin politik bir düzeye 
burjuva partilerinden ayn bir örgütlen· 

vermesinin" dayattı�ı ortamda koşullar, 
"1961'e kadar tüm sol fikir ve görüşler ve 

politik hareketi iIIegaliteye itilmiş kal
Türkiye'sinde işçi sınıfının sosyalizmi heder 

partisinin oluşturulmasını kolaylaştıracak, 
ve politik düzeyde belirleyici rol oynayacak 

birikim yoktu. Sol tümüyle hep ba.ı;kı al· 
iIlegalitenin zor şartlarında yürütül· 

gal gal şartlarda şartlarda örgütlenip örgütlenip etkin etkin bir bir güç güç kazannuş bir 
partinin legaliteye çıkışı gibi bir durum yoktu. Bu· 
Dunl. birlikte bu söylediklerimiz Türkiye'de hiçbir 
birikim yoktu, TİP sıfırdan işe başladı anlamına 
gelmez. 1962 yılından başlayarak T1P'e katılan sos· 
yalistler elbette o anda mantar gibi "yerden "yerden " bitmiş 
deRillerdi. Sadece, kapsamlı ve köklü bir birikim ol· 
madıe, açıktl." (B.Boran, "TIp 1961·1 97/", 97/", 97/" Çark 
BOfak i. i i, Yürüyüş S. 67) 

SAPMALARA KARŞI 

Bu koşullar, 1961 yılında kurulan T.I.P.'nin 
bilimsel sosyalist çizgiye oturtulması yönünde verilen 
mücadelenif} nesnel temellerini belirledi�i gibi bu mü
cadeleyi derinden- etkiledi. öte yandan, 13 Şubat 
1961'den 28 Ekim 1970'deki 4. Büyük Kongre'ye 
kadar geçen dönem, Türkiye'de köklü toplum"al ve 
politik oluşumlann yer aldıtı bir dönem oldu. Bu olu· 
şumlar da T.I.P. hareketinin hareketinin har 10 yıllık gelişimini de. 
rinden etkiledi. Parti'nin bilimsel sosyalizm çizgisine 
oturtutması mücadelesinin başansını, temelde, bu olu· 
şumlar belirledi. "Toplumun çeşitli sınıf ve tabakaIa
nndaki gelişmeler, kökünde hep sınıf yapısının de· 
Rişmesinden kaynaklanıyor ve soldaki çeşitli eeilim 
ve hareketler, işçi sınıfı hareketinin doRurdueu dal
galanmalar, yansımalar olarak oluşuyordu. Bu y�pısa1 
deeişmeler ve işçi sınıfının artan gücü ve bilinçliliRi 
Türkiye Işçi Partisi'ne de yansıdı. Parti, ilk yıllarından 
başlayarak bir süreç içinde sosyalist nitelieini güç. 
lendiren bir doerultuda gelişmişti. Bu, işçi sınıfının 
nicel ve nitel gelişmesinin bir sonucuydu.Ama 1968'e 
doRru Parti bu gidişe ayak uyduramaz oldu, tersine 
Parti liderlifi, hareketi sınıfsal içeri ei nden boşaItıcı 
genel bir halkçılık çizgisine kaydı. Partinin saelıklı 
eleman ve kadrolarının, dışarda MDD grubuna ve öbür 
sapmalara, içerde ise popülizm sapmasına karşı aman· 
sız bir mücadele vermeleri sonucu Türkiye Işçi Partisi 
bu yozlaştıncı etkenlerden anndı ve 1970 sonlann· 
daki 4, Büyük Kongresi ile işçi sınıfının sosyalist çiz· 
gisine saelamca oturdu." (Türkiye Işçi Partisi Partisi Parti Prog· 
ram ve Tüzükü, s. 23 - 24). 

T.I.P.'ni 4. Büyük Kongre'ye ulaştıran deneyim· 
de, Türkiye'nin nesnel ve öznel toplumsal koşullarının 
olumlu etkilerini oldu�u kadar olumsuz etkilerini de 
dikkate almak gerekir. gerekir. ger Olumsuz etkilerden biri, işçi 
sınıfı içinde do�rudıın örgiiLlenlııe çlılışmllları için 
nesnel olanakların bulunmaınasıydı. Bu ulj.!u, burjuvu
zinin, onYlllllr siiren siiren si ideolojik şarLlandırnııılarının, hi. 
l imsel sosyalizmi işçi sınıfı içinden budaııı .. budaııı .. budaııı �·ııbalurı· 
nın sonucuydu. "Partinin işçi sınıfı ve di�ı'r ,:all:: iuıılıır 

Parti'nin ilk evresindeki 
rnek; veya, balta girmemiş 
maktı. Bu yapılması zorunlu 
başanh oldu." (B.Boran, 

4. KONGRE ILE 

Ancak partinin bu 
etkinHeini geçici olarak parti yöneticisi bızı 
cılar aracılıeıyla dolaylı 
suydu. Bu durum, dotal 
timinde görev alan sendika 
olarak davranmasının 
çi ve emekçiler arasında 
doean bu olgu, partinin gelişmesini 
etkiledi. 4. Büyük Kongre'nin 
anlayışın karşısına, bilimsel 
örgütlenme ilkelerini 
parti fiili örgütlenme şemasında 
rimleri olması; yönetim 
çalışma ekiplerinin işçi 
ve yaşama yerlerine göre 
sinin ve böylece partinin kitleler 
sa�lanmasl" ilkesini benimsedi. 
mesi ve hayata geçirilmesi, 
kapatılışına kadarki gelişimine 
nenmiş, bilinçli işçi militanların 
rudan ve yaratıcı biçimde 
nemli adımlar atıldı. 
4. Büyük Kongre'den sonra 
ilçe yönetim kurulları 
Haziran eylemlerinde 
tu. T.t.P. 1975 yılında 
ve dayanıklı örgütlenme 
ma Ekipleri" ilkesini vakit geçirmeden 
Bu, yalnız partinin kitlel�r içinde kökleşmesini 
lamadı, aynı zamanda parti içi yaşamı 
mellerine oturttu: "TIP şimdi, 
yazlı üye" olma ayrıcalltını 
memekte, bu tür belirtileri 
bilme gücüne kavuşmuş 

s. 1 7-18, "P"P" arti ve 
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dar geçen dönem, bu sapmanın etkilerinin giderilmesi· 
ne yöneldi. TBMM üyesi olarak delegelik hakkına sa· 
hip olan Aybar 4. Büyük Kongre'ye katılmadı. Kong· 
re, popü1izmi n  parti örgütlenmesinde aÇtıel yaralann 
sanımasını sa�ladl. Popülist eeilim, partinin bilimsel 
sosyalizmi işçi sınırına ulaştırmasına ve sınıf mücade· 
lelerinin bilinçli, örgütlü bir sosyalist harekete dönüş· 
türiilmesine karşı diretiyordu. Partinin üye bileşimin· 
deki şişmeye göz yumuyor, hatta destekliyordu. Di· 
�er yandan, elitim ve örgütlenmenin, aralanndaki sıkı ' 
baelılık içinde ve ciddi olarak ele alınmasından da ya· 
na deeildi. 4.  Büyük Kongre: "partide işçi sınıfının 
ideolojik öncülüg-ünün daha da güçlendirilmesinin, bi· 
limsel sosyalizmin parti kadrolanna ög-retilmesi ve 
özümletilmesinin; parti üyelerinin toplumsal bileşimi 
içinde, bilinçli işçi üye sayısı artınlarak, partinin işçi 
hareketlerine daha etkin bir şekilde yön vermesinin 
saelanması, ve böylece, işçi sınıfının eylemsel öncülü
tünün de gerçekleştirilmesinin ... başanIması başta ge· 
len görevler oldug-unu belirtti"; "örgütlenme ve eyle· 
me ilişkin ve bunlara dönük bir elitim sisteminin 
planlanıp uygulanmasını, "ayrıca bütün zamanını ve 
enerjisini parti çalışmalanna hasredecek profesyonel 
kadrolar meydana getinnenin artık ertelenerneyecek 
bir sorun ve görev olarak belirdig-ini" tesbit etti. 

PARTI VE MDDSAPMASı 

MDD sapması ise hiçbir zaman T.İ.P. yöneti· 
minde temsil edilmedi. Buna karşılık, 4.  Büyük 
Konere öncesinde, parti içinde sapmalara karşı verilen 
mücadelenin temel sorunu, MDD sapmasının etkisiz 
hale getirilmesi oldu. Kongre bu mücadeleyi sonucuna 
ulaştırdı. Ancak MDD ve popüJizm sapmalannın ortak 
bir nitelili vardı. Iki sapma, burjuvazinin T,l.P. hare· 
keti üzerindeki hesaplannın yardımcılan oldular. Bur· 
juvazi, işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi olma yo· 
lunda hızla gelişen T.t.P.'nin, bu gelişimini şu veya bu 
yolla durdunnaya, O'nu işçi sınıfı hareketinden ve 
demokratik güçlerden koparmaya çalışıyordu. Popü
lizm sapmL<;1 Parti'yi bilimsel sosyalizmden uzaklaştı· 
ncak, hızla gelişen toplumsal muhalefetin gerisine 
atacaktı. T.I.P., hukuken varolsa da fiilen varolmayan 
bir harekete dönüştürillecekti. MDD sapmasının Parti' 
ye karşı satdınlan ise, T.I.P.'ni hem fiilen hem de hu· 
kuken yokedilmeye si.irükleme yönündeydi. Bu sapma 

karşı yönelLtiei "pasiflzm" ve benzeri suç· 
amalarla, o'nu maceracıhea itelemek istedi. 4.  Büyük 

Kongre: "Milli Demokratik Devrim hareketinin, hangi 
ad altında yürütülü.TSe yürütmsün ve kendi içinde kaç 
gruba bölünürse bölünsün, Türkiye Işçi Partisi'ni yık
mak, daeıtmak, etkisiz hale getinnek maksadını, artık 
şüpheye yer bırakmayacak şekilde güttüg-ü konusunda 
kesin yargıya vararak Türkiye için Milli Demokratik 
Devrim aşamasını savunmanın Türkiye Işçi Partisi ü· 
yelili ile asla baedaşmadıeını beyan" etti. 

MDD'cilik, gerçekte, Parti politikası üzerinde 
"stratejik" yada "taktik" bir tartışma ve görüş aynlı· 
eı düzeyinden çoktan çıkmış, dolrudan partiyi !ikide 
etmeye yönelik bir harekete dönüşmüştü. MDD hare· 
keti parti disiplinine, partinin demokratik merkeziyet
çi işleyişine karşı bir ayaklanma biçimini aldı. Gitgi· 
de terörizme, tedhişçiliee saplandı. Daha dogrusu, i· 
deolojik ve politik aczini gizlemek için tedhişcilile 

bilinçli olarak sanldı. MDD'ciler, sözde "devrimci 
şiddet" olarak niteledikJeri zorbalıg-ı, parti içindeki 
mücadelelerinin silahı haline getirdiler. 4. Büyük 
Kongre hazırlıkJan sırasında Ankara Iı Kongresi bası

.
�. 

dı, ızmir, İstanbul, Antalya kongrelerine baskınlar du· 
zenlendi. Genel Merkez'e saldınldı , parti mallan 
tahrip edilip çalındı. MDD'ciler, divanını ele geçire
miyeceklerinjn belli oldulu kongrellrde, o ko�gre. 

nin ertelenmesi ni saglamayı taktik olarak seçmişler: 
di. Kongreler döneminin başlamasından önce Partı 
yönetimi, " şiddete başvurınama koşuluyla her türlü 

tartışmanın serbest oldugu" yönünde bir karar a1dl. 
Bu, parti yönetiminin, ideolojik ve politik çizgi

.�
ine 

.
v� 

partinin demokratik merkeziyetçi işleyişine guvenını 

dile getiriyordu. Büyük Kongre�e kadar, şiddete baş· 

vuranlar dışında hiçbir MDD'cinin üyeliline son veril· 
medi. Ancak, T.I.P. ele geçirilemiyorsa O'nu yaşaya· 
maz hale getirme taktikleri de kararlılıkla boşa çıkanı. 
dı. 4. Kongre, partililerin bilinçli birligiyle lam bir gü· 
venlik ortamı içinde yapıldı. Kongre'de küçük bir a· 
zınlık olarak temsil edilen MDD'ciler Kongre'ye ka· 
tılmadılar. Aynı günlerde sözde yeni bir "parti"oluş· 
turmak amacıyla ayrı bir "kurultay" topladılar. 

SORUN, Işçi SıNıFıNı TANIYIP TANIMAMA 
SORUNUYOU 

Gerçekte, 4.  Büyük Kongre sırasında MDD'cilerin 
ayn bir kurultay toplamalannın çok daha farklı bir 
anlamı vardı: MDD hareketi, T.I.P.'ne karşı T.İ.P. 
dışından yöneltilen ve yönetilen bir hareketti. Başlan· 
gıcında böyle dogmuş, böyle gelişmişti. MDD hareke· 
tini yönlendirenler, gelişmekte olan T.I.P. hareketini 
ele geçinneyi, kendi politik amaçlannı gerçekleştir· 
menin bir aracı olarak gördüler. Bu hareket, ne sadece 
T.I.P.'ne özgü ne de sadece 1960 sonrası dönemde 
kökleri olan bir hareketli. MDD hareketi, Türkiye işçi 
sınıfı hareketini maceracı yollara sürüklerneyi, işçi sı· 
nıfı dışındaki güçlere dayanmayı ve bu güçlerin kuy· 
rukçululunu politika haline getinniş bir çizginin , 
1960'1 izleyen dönemdeki boy göstenne biçimiydi. 

T.I.P.'ni parti dışından hedef a1an MDD hareke
tini yönlendirenlerin, partiyi kendi amaçlanna alet 
etme taktiklerinin boşa çıkanlması, bu hareketin hem 
işçi sınıfı hareketinden hem de ilerici kamuoyundan 
tecridini hızlandırdı. 4. Kongre sırasındaki ayn "ku· 
rultay" toplama girişimleri, bu tecrit durumunu gizle· 
me çabalannın ürünüydü. " Kurultay" lanyla görünüşü 
kurtarmaya çalışanlar. MDD'ciler, aynı kurultayda 
kendi aralarında da uzlaşmaz biçimde bölündüler. 

MDD hareketinin amaçlan, büründüaü teorik 
kılıflardan farklı olduluna göre, T.L.P. hareketiyle 
MDD arasındaki ideolojik mücadelenin de, göründüRü, 
nden farklı temellere dayanrruş olması dolaldır: 
"Ne 1962 . 64 arası yeralan tartışmalar ve görüş ayn· 
tıklan, ne de daha sonra MDD'cilerle olan aynıık ve 
tartışma Milli Demokratik Devrim - Sosyalist Devrim 
aynmından kaynaklanmadı. ıdeolojik tartışma ve mü· 
cadelenin kaynaeı işçi sınıfının nesnel gücü, öncülülü, 
'ara tabakalar'ın, küçük burjuvazinin, 'milli burjuvazi. 
nin' devrim sürecindeki yeri ve işlevi, devrimci nitelili 
olup olmadıgı, anti-emperyalist mücadele ile sosya· 
lizm için mücadelenin bütünsellig-i, anti-emperyalist 
mücadelenin içte sınıf mücadelesini kapsayıp kapsa
madılı konulan)'dı." (B.Boran, a.g.y.). 

Bu mucadele T.1.P. hareketinin ideolojik temelle· 
rinin netleşmesine de katkıda bulundu. Tartışma1ar 
sırasında yapılan araştınna ve çözümlemeler, bu te· 
melleri güçlendirdi. 4. Büyük Kongre Kararlan bu çö· 
zümlemelerin sonuçlannı ortaya koydu. 

BURj UVAZININ KORKUSU ARTIYOR 

4.  Büyük Kongre burjuvazinin T.t.P.'nden korku. 
lannı yolunlaştırdı. T.L.P.'nin yürüttüRü ve bilimsel 
temellerine artık sallamca oturan sosyalist mücade. 
lenin gelişme potansiyeli. egemen sınıflan, parti üze
rindeki saldınlannı hızlandınnaya yöneltti. TİP, 4.  
Kongre'nin hemen ertesinde Türkiye'nin önündeki bü· 
yüyen faşizm tehlikesini saptadı. Kongre'yi izleyen 
günlerde Partinin Genel Başkanı bütün demokratik 
kuruluşlara bir çaR n gönderdi. çag-n cevapsız ka1dl. 
Parti, "Faşizme Hayır" kampanyasını tek başına açtı. 
100 binlerce bildiri da�ıtıldı. 200'e yakın partili hak· 
kında kovuşturma açıldı. 12 Mart askeri 
nin ilk hedenerinden biri T.I.P. oldu. Parti, Anayasa 
Mahkemesi'nin 12 Mart döneminin egemen güçlerinin 
iradesini yansıtan bir karanyla kapatıldı. 

4. Kongre kararlan 12 Mart döneminde de, Par· 
U'nin tüzel kişi1i�ine son verildikten sonra da, burju
vazinin saldırılannın hedefi oldu. Kongre'nin göster· 
diRi yol işçi sınıfı hareketine baghlıgın bir denek talil 
olmaya devam etti. Burjuvazi, partinin tüzel varlılı 
ortadan ka1ksa da, sosyalist hareketin sosyolojik bır 

olgu olarak yaşayacalım biliyordu. Bu yüzden, geç
mişte uyguladıRı taktili bu kez deRişik biçimde yeni· 
den kullanmaya çalıştı. Amaç, T.l.P.'ni düzenJe 00' 
lünleşUrebilmekti. Burjuvazi bunun için parti içinde· 
ki teslimiyetçi bir elilimi kullanma yolunu seçti. Bu 
elilim gerek Anayasa Mahkemesi'ndeki savunmanın 
hazırlanması sırasında, gerekse sıkı·yönetim mahke· 
melerinde bütün açıklılıyla ortaya çıktı. Etiliınin sa· 
hipleri Anayasa Mahkemesi'ndeki soruştunnalar sıra· 
sında 4. Kongre'niıı kararlanna sahip çıkmadılar. Ka
rarlann, Kongre'ce seçilen MYK 'nun inisiyatifi dışın· 
da gerçekleştiRini iddia edecek kadar ileriye gittiler. 
Bilimsel sosyalizmi, Avrupa sosyal demokrasisinin 
arkasına gizleyerek, "savunmaya" çalıştılar. Zaman 
zaman anti·komünizme kadar varan savunma yöntem
lerine başvurdular. Parti eyleminin sorumlulutuna 
katılmama yolunu seçtiler. Parti Genel Başkanı'nın 
tutumu, bu eamınlerin parti hareketine damgasını 
vunnasını engelJedi. Eeilimin sahipleri kendi başına 
hareket eden bir küme durumuna düştüler. 1975 yılın
da T.l.P. kurulurken bu eg-ilim parti hareketinin dışın· 
da bırakıldı. 

()()(;U SORUNU 

Burjuvazinin 1 2  Mart. döneminde T.I.P.'ne 'le 4. 
Kongre kararımna yön.lttitl uldınlann boy hedene
rinden biri de, kongrenin Dotu ve Güneydotu böiı" 
lerinde yaşayan yurtta,lanmız konusunda benimsedi· 
ii bUimsel yakla,ım oldu. Anayasa Mahkemesi, 
T,l.P.'ni bpatnuı karannı, kongre kararlannın ilgili 
bölümüne dayandırmaya Çalıştı. Oysa kapatma Uran· 
nın arkatlmda o dönemde Türkiye'de i,çi unıflm ve 
tüm demokratik hıııeketleri hedel alan polıtıka yatı
yordu. Mahkeme, öne siirdüRü gerekçeyi haklı göster
mek için basit kavram zorlamalanna, demaa:ojUere 
başvurdu. Fakat bu soruna olan yaklaşımını da (izle
yemedi. Mahkemenin karannda, "DoRu ve Güneydo
lu bölgelerinde yaşayan yurttaşlanrmı sorununun 
akademisyenler arasında tartışılmasının bölücülük ol· 
mayabileceeı. hatta bilimsel olabilecelini, ancak tu· 
tışmanın geniş balk kitleleri önünde yapılmasının 
bÖlücülük anlamına geleceei"  ileri sürilldü. Bu iddia, 
egemen sıDınann, DoRu sorununun gerçek yüzünün 
halk kitleleri tarafından kavranmasından duyduRu 
korkuyu dile getiriyordu. 

1961 yılında kuruLan TJ.P.'nin 4.Kongresi, 
Türkiye'deki tek örgütlü sol olan T.L.P.'nin işçi sını
fının baeımsız siyasal örgütü olarak toplumdaki ye· 
rini alışını vurguladı. Kongre, partinin bilimsel 50$
yalist nitelieini belgeledi, butla uygun örgütlenme 
ilkelerini uygulamaya sundu. 4. Kongre'nin Türkiye 
işçi sınıfı hareketinin tarihindeki dönemeç nitelili 
bu gerçekten kaynaklanıyor. 1975 yılında kurulan 
T.I.P.'nin ı.  Büyük Kongresi'nin toplandıeı 'u sua· 
larda bu gerçeein vurgulanması önem taşıyor. 

SüREKLI OLAN, TOPLUMSAL GüçLERDIR 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran 
eski ve yeni T.I.P. arasındaki ilişkiyi şöyle dile getiri· 
yor: 

"Tüzel ki şili ei haiz bir kurum, somut siyasal ör
güt olarak yeni partinin,eski TIp ile bir ilişili yoktur. 
Tüzel kişiler gerçek kişiler gibi dolar, gelişip büyür ve 
bazan bir toplumsal kazaya uerayarık, bazan tükenip 
ömrünü doldurarak ölebilirler. Sürekli olan, örgütlerin 
dayandı eı toplumsal güçlerdir; sosyalist parti söz ko· 
nusu oldueunda,işçi sınıfıdır. Türkiye'de de böyle ol
muştur. 1971 döneminin tüm baskılanna karşın işçi 
sınırı hareketi ve kitlelerin politik bilinçlenmesi geliş· 
miş daha Ileri bir çizgiye varmıştır. KurduRumuz Par
ti işçi sınıfı hareketinin 1975 aşamasında ve koşulla
nnda politik düzeye çıkmış örgütlenmesi olacaktır." 
(B. Boran. Yürüyüş, S. 4). 
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menin bir aracı olarak gördüler. Bu hareket, ne sadece 
T.I.P.'ne özgü ne de sadece 1960 sonrası dönemde 
kökleri olan bir hareketli. MDD hareketi, Türkiye işçi 
sınıfı hareketini maceracı yollara sürüklerneyi, işçi sı· 
nıfı dışındaki güçlere dayanmayı ve bu güçlerin kuy· 
rukçululunu politika haline getinniş bir çizginin , 
1960'1 izleyen dönemdeki boy göstenne biçimiydi. 

T.I.P.'ni parti dışından hedef a1an MDD hareke
tini yönlendirenlerin, partiyi kendi amaçlanna alet 
etme taktiklerinin taktiklerinin taktikler boşa çıkanlması, bu hareketin hem 
işçi sınıfı hareketinden hem de ilerici kamuoyundan 
tecridini hızlandırdı. 4. Kongre sırasındaki ayn "ku· 
rultay" toplama girişimleri, bu tecrit durumunu gizle· 
me çabalannın ürünüydü. " K" Kurultay" lanyla görünüşü 
kurtarmaya çalışanlar. MDD'ciler, aynı kurultayda 
kendi aralarında da uzlaşmaz biçimde bölündüler. 

MDD hareketinin amaçlan, büründüaü teorik 
kılıflardan farklı olduluna göre, T.L.P. hareketiyle 
MDD arasındaki ideolojik mücadelenin de, göründüRü, 
nden farklı temellere dayanrruş olması dolaldır: 
"Ne 1962 . 64 arası yeralan tartışmalar ve görüş ayn· 
tıklan, ne de daha sonra MDD'cilerle olan aynıık ve 
tartışma Milli Demokratik Devrim - Sosyalist Devrim 
aynmından kaynaklanmadı. ıdeolojik tartışma ve mü· 
cadelenin kaynaeı işçi sınıfının nesnel gücü, öncülülü, 
'ara tabakalar'ın, küçük burjuvazinin, burjuvazinin, burjuv 'milli burjuvazi. 
nin' devrim sürecindeki yeri ve işlevi, devrimci nitelili 
olup olmadıgı, anti-emperyalist mücadele ile sosya· 
lizm için mücadelenin bütünsellig-i, anti-emperyalist 
mücadelenin içte sınıf mücadelesini kapsayıp kapsa
madılı konulan)'dı." (B.Boran, a.g.y.). a.g.y.). a.g

Bu mucadele T.1.P. hareketinin ideolojik temelle· 
rinin netleşmesine de katkıda bulundu. Tartışma1ar 
sırasında yapılan araştınna ve çözümlemeler, bu te· 
melleri güçlendirdi. 4. Büyük Kongre Kararlan bu çö· 
zümlemelerin sonuçlannı ortaya koydu. 

BURj UVAZININ KORKUSU ARTIYOR 

4.  Büyük Kongre burjuvazinin T.t.P.'nden korku. 
lannı yolunlaştırdı. T.L.P.'nin yürüttüRü ve bilimsel 
temellerine artık sallamca oturan sosyalist mücade. 
lenin gelişme potansiyeli. egemen sınıflan, parti üze
rindeki saldınlannı hızlandınnaya yöneltti. TİP, 4.  
Kongre'nin hemen ertesinde Türkiye'nin önündeki bü· 
yüyen faşizm tehlikesini saptadı. Kongre'yi izleyen 
günlerde Partinin Genel Başkanı bütün demokratik 
kuruluşlara bir çaR n gönderdi. çag-n cevapsız ka1dl. 
Parti, "Faşizme Hayır" kampanyasını tek başına açtı. 
100 binlerce bildiri da�ıtıldı. 200'e yakın partili hak· 
kında kovuşturma açıldı. 12 Mart askeri 
nin ilk hedenerinden biri T.I.P. oldu. Parti, Anayasa 
Mahkemesi'nin 12 Mart döneminin egemen güçlerinin 
iradesini yansıtan bir karanyla kapatıldı. 

4. Kongre kararlan 12 Mart döneminde de, Par· 
U'nin tüzel kişi1i�ine son verildikten sonra da, burju
vazinin saldırılannın hedefi oldu. Kongre'nin göster· 

hareket eden bir küme durumuna düştüler. 
da T.l.P. kurulurken bu eg-ilim parti parti hareketinin hareketinin 
da bırakıldı. 

()()(;U SORUNU SORUNU 

Burjuvazinin 1 2  Mart. döneminde döneminde 
Kongre kararımna yön.lttitl uldınlann 
rinden biri de, kongrenin Dotu ve Güneydotu 
lerinde yaşayan yurtta,lanmız rtta,lanmız rtta konusunda 
ii bUimsel yakla,ım oldu. Anayasa 
T,l.P.'ni bpatnuı karannı, kongre kararlannın 
bölümüne dayandırmaya Çalıştı. Oysa 
nın arkatlmda o dönemde Türkiye'de 
tüm demokratik hıııeketleri hedel alan 
yordu. Mahkeme, öne siirdüRü gerekçeyi 
mek için basit kavram zorlamalanna, 
başvurdu. Fakat bu soruna olan yaklaşımını 
yemedi. Mahkemenin karannda, "DoRu 
lu bölgelerinde yaşayan yurttaşlanrmı 
akademisyenler arasında tartışılması
mayabileceeı. hatta bilimsel olabilece
tışmanın geniş balk kitleleri önünde 
bÖlücülük anlamına geleceei"  i "  ileri sürill
egemen sıDınann, DoRu sorununun 
halk kitleleri tarafından kavranmasından 
korkuyu dile getiriyordu. 

1961 yılında kuruLan TJ.P.'nin 
Türkiye'deki tek örgütlü sol olan T.L.P.'nin 
fının baeımsız siyasal örgütü olarak toplumd
rini alışını vurguladı. Kongre, partinin 
yalist nitelieini belgeledi, butla uygun 
ilkelerini uygulamaya sundu. 4. Kongre
işçi sınıfı hareketinin tarihindeki dönemeç 
bu gerçekten kaynaklanıyor. 1975 
T.I.P.'nin ı.  Büyük Kongresi'nin topla
larda bu gerçeein vurgulanması önem vurgulanması önem 

SüREKLI OLAN, TOPLUMSAL TOPLUMSAL GüçLERDIR 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Başkanı 
eski ve yeni T.I.P. arasındaki ilişkiyi ilişkiyi 
yor: 

"Tüzel ki şili ei haiz bir kurum, somut 
güt olarak yeni partinin,eski partinin,eski partin TIp ile bir 
Tüzel kişiler gerçek kişiler gibi dolar, 
bazan bir toplumsal kazaya uerayarık, 
ömrünü doldurarak ölebilirler. Sürekli 
dayandı eı toplumsal güçlerdir; sosyalist 
nusu oldueunda,işçi sınıfıdır. Türkiye'de 
muştur. 1971 döneminin tüm baskılanna karşın işçi 
sınırı hareketi ve kitlelerin politik bilinçlenmesi 
miş daha Ileri bir çizgiye varmıştır. KurduRumuz 
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MADEN ıŞ BOLGE TEMSILCILERI 
YURUYUŞ'UN 94. SAYıSıNDA YAYıNLANAN, 16 EYLUL TO PLANTlLARINDA DIRENIŞI sıRASıNDA IŞTEN ÇıKARıLAN ıŞÇiLERIN KI-
DEM TAZMINATLARINA ILIŞKIN DL.\RAK DISK UST YÖ
NETIMI TARAFINDAN ALINAN KARARA KARŞI ıŞÇiLE
RIN TEPKISI SORUYOR. DISK UST YÖNETICILERI, DUZEN
LEDIKLERI TOPLANTıLARDA, BU KARARıN HESABıNı 
VEREMIYORLAR. SUÇU BIRBIRLERININ UZERINE ATı
YORLAR. DAHA DA SIKIŞTIKLARıNDA ISE "TIp'IN BÖ
LUCULUGUNDEN" SöZ AÇARAK KONUYU UYUTABILE
CEKLERINI SANıYORLAR. 
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rnek, gözden saklamak için, önce işve-
DıSK ve baııı sendikalanoda "taba

nın söz ve karar sahibi olması" ilke ola
rak kabul edilmiştir. Ancak bu ilkenin, 
hayata geçirilmesinde (istisnalan dışın
da) sendika ve DıSK üst yönetimi tara
rından gönüllü olarak benimsenip. bi· 
linçli bir çaba gösterilmernekledir. Yer 
yer ve ı.aman zaman,hazı sendikalarda, 
gönüllü ve bilinçli olarak, "tabanın söz 
ve karar sahibi olması" ilkesinin hayata 
geçirilmeye çalışıldı eı göriilmüştür, gö
rülmektedir. Ancak, DtSK 'e baRIı sen
dikalann yönetimlerinde, bu ilkeye gö
nülden baRIı ve hayata geçirilmesinde 
bilinçli bir çaba gösterenler istisna 
durumundadır. Ama, üye kitlesi, "söz 
ve karar sahibi olma" hakkına bilinç
le sahip çıkmakta, bu hakkını kullan
makta, hayata geçirmekle ve çoi!u kez 
de DıSK ve sendika üst yönetimlerinin 
her türlü engelleme, hatta tehdit ve bas
kılanna karşı inatla mücadele etmekte
dir. 

SOSYAliSTLERE KARŞI ZORBACA 
YÖNTEMLER 

Bu mücadelede de, başı sosyalist işçi
ler, temsilciler çekmektedir. "Tabanın 
söz ve karar sahibi olmasını" lafta be
nimseyen ve bunun gerçekleşmesinden 
ödü kopan üst yöneticiler, bu ilkenin 
hayata geçirilmesi doi!rultusundaki her 
girişimi, bilinçli her çabayı durdurma
nın yolu olarak, bu mücadeleyi yürüten 
sosyalist ve ilerici işçi ve temsilcileri bir 
yandan üye kitlesinden tecrit etmek a· 
macıyla akla hayale sı�mayan yöntem· 
lere başvunnakta, bir yandan da bu sos
yalist ve ilerici işçilere karşı her türlü 
baskı ve şiddeti kullanmaktan çeki n
memektedirler. Bu baskı ve şiddet, 
fabrika1arda temsilci ve bölgelerde Böl
ge Temsilcililine aday olmayı- engelle
mekten, eler buna ralmen seçilirlerse 
temsilcilik sıfatlannı kaldınnaktan, ken· 
dilerine karşı çıkan işçileri ve temsilci· 
leri güçleri yettilinde dövdürmekten, iş
ten çıkartma tehdidine ve hatta işveren
le anlaşarak işten çıkartmaya kadar 
uzanmaktadır. Inanı1lr gibi deeil ama, 
ıstanbul'da Philips rabrikasından Türki· 
ye Işçi Partisi üyesi Ayşe Kurşun işten 
böyle çıkartıldı. Ostelik olayı perde Le-

renin iş aktini tazminatsız fesh ettilini, 
sendika temsilcilerinin girişimiyle laz
nat ödendili iddia edilerek. önce tumi
nalsız fesh ve sonra da tazminat öden· 
mesinin sendikaca sallanması Türk-Iş 
sendikacılıeının en pespaye yöntemle
rinden biridir. Bütün bunlar yapılmakta
dır ve yapılırken işçi sınıfının birliei, 
"tabanın söz ve karar sahibi olması" 
isçi sınıfının bilimi, sosyalizm ... ve daha 
nice yüce kavram dillerden düşürülme
mektedir. 

Sosyalist işçiler ve temsilciler en baş
ta gelen hedefleridir. Türkiye ışçi Parti
si üyesi temsilcilere' hiç tahammül ede
memektedirler. Çünkü, Türkiye Işçi 
Partililer tabanın söz ve karar sahibi 
olmasında. da bütün di�er alanlardaki 
mücadelelerde oldueu gibi, dieer sımf 
kardeşleriyle birlikte en kararlı ve mü
cadeleci olanlardır. Bu nedenle de işçi
lerin gözlerinden gerçekleri saklamak 
çabalannı, her türden oyunlarını açık· 
layan ve ortaya koyan Türkiye ışçi Par
tisi'ne kin ve küfili kusmaktadırlar. 

DISK'e bai!1ı sendikalann içinde, 
Maden-İş Sendikası üyesi işçiler " söz 
ve karar sahibi olma" hakkını, bugüne 
kadar gelen mücadeleleri ile dayata 
dayata hayata geçinneye çalışmışlar
dır ve çalışıyorlar. Sendika yönetimi 
ise, dayatılarak gerçekleştirilenlere 
bile tahammül edemiyor. Biliyor ki, 
bu hakkın hayata geçirilmesinde atı· 
lan her ileri adım, kendi sultalanna 
da vurulmuş bir darbe olacaktır. 

Son 16 Eylül direnişinden sonra ge
lişen olaylar, Maden-Iş Yürütme Kuru
lu'nu, Bölgeler'de yapılması gerekli 
ve yapılmakta olan Temsilciler Meclisi 
toplantılarına gitmek zorunda bıraktı. 
önceleri ola�an Temsilciler Meclisi 
toplantısına katılmalarla başlayan bu 
gelişme, Maden-İş yönetimini, daha son
ra genişletilmiş toplantılar düzenlemeye 
kadar götürdü. Bunun nedeni, tabandan 
yükselmeye başlayan ve giderek hesap 
sonna noktasına ulaşan hareketlenme
lerdl. 

Bu toplantılann ilki ile sonuncusu 
arasında geçen zaman iki aydan fazla 
de�il. Ama bu iki ayda, işler nereden, 
nereye geldi. Bu toplantılardan ilki, 
Silahtara�ada 14. Bölgede yapıldı. Per-

deyi Maden-Iş Yürütme Kurulu . Silah
tarala'da açtı. 

• 

Sl lAHT ARAGA/l 4. BÖlGE 
TOPLANTISI 

Toplantıya, Maden-I, Genel Sekreteri 
Mehmet Erlürk katılıyor. Bu toplantıda 
(eneliikle Bölgenin örgütlenme, toplu 
sözleşme sorunlan görüşülüyor. Bu ara
da bir temsilci, Bursa'dan istifalar oldu
euna dair haberler duyduklanm bunun 
dolru olup, olmadıRını soruyor. 

Hatırlatmakta yarar var; bu sorunun 
sorulduRu sırada Selim MahmutoRlu 
Bursa 13. Bölge Temsilcıırıinden ye
ni alınmıştır. Bu arada, Maden-İş YÖ
netimi Bursa'da istifalar oldueunu ve bu 
nedenle Selim Mahmuto�lu'nu görevden 
aldık lan nı ıstanbul'da yaymaya çalış· 
maktadır. öte yandan da Bursa işçileri-

ni, Selim Mahmuto�ıu'nun " dlha yüce 
bir göreve" getirildiRini Ileri sürerek ya
tıştırmaya çalışmaktadır. 

Sorunun cevabını Ertüık veriyor ve 
"Evet doRru. Bölge Temsilcisinin Türki
ye ışçi Partiıı olmasından ve Partili ola· 
rak yaptıklanndan doRuyor lıUfalu. 
Partili olduRundan beri sendika çalı,ma-
1annı bırakb. O kadar Id, bu arkadaşlar 
zorla parti rozeti sattılar, Partilerine be 
eış topladılar. ışçileri partilerine girme· 
leri için zorladılar, dövdüler. Şimdi ora
ya yeni bir arkadaş gönderdik. Sizin de 
tanıdıRınız bir arkadaş. Toparlanma bq� 
ladı, istifalar durdu." diyordu. 

Mehmet Erlürk bir defa deRiI iki defa 
yalan söylüyordu. üstelik bu yalanlan 
aezında ilk çilneyen kendisi deRildi. 
Bunu bu toplanbdan çok önce, Türk 
Metal'in Bursa saldınıı bitlamadan be
men önce, saldın sırlllOda ve devamında 

ÇALIŞMA HAKKINDAN VAZGEÇILMESINI ISTEMEK 
ıŞÇı SıNıFıNıN BIRLIGINE KARŞI ÇıKMAK, 

IŞVERENLERIN ISTEKLERINE EVET DEMEKTIR 

Yukarıdaki belgedeki karann en açık yazılışı şudur: "Biz, DISK ve y�� 
zının sahibi Maden-Iş Merkez Yürütme Kurulları olarak, 16 Eylül Direnişi 
sırasında çıkarılan işçilerin, işyerlerine geri dönme ve çalışma haklarından 
ve mücadelesinden vazgeçiyoruL Bunu sağlayacağı. Siz de, işverenler olank 
yeter ki kıdem tazminatlarını verin." 

Yazıya dökülmüş karar, yapılacak işleri de sırayla gösteriyor. Sosy� 
yardım ödeneği alan, çıkarılmış işçiler içi� işyerlerine başvurulacak, kıdem 
tazminatlarını vermeleri istenecek. Kıdem tazminatını al�n işçinin, işyeri ile 
bütün ilişkisi kesilmiş demektir. Hiçbir şekilde bir daha o işyerine dönemeL 
(Tabii işveren gönüllü olarak yeniden işe alırsa ayrı!) Işverenler de bunu bilir. 
En azından bizim kadar , OISK ve Maden-Iş Seııdik�ı üst yöneticileri kacW 
bilir. 

I şveren kıdem tazminatını vermeyi kabul ediyor da, işyerine teri dön
me, çalışma hakkında israr edip, Luminatı almıyorsa; o ukdirde de kararın 
(c) maddesi uyarınca, kıdem tazminatı alınabileceği halde, almadılından se .... 
dikanın verdiği sosyal yardım ödeneği kesilecek. Böylece, sosy�1 y.dım ()de.. 
neği kesilmiş işsiz işçi, eninde sonunda gidip tazminatını �I�cak. Oilha doIru
su almak zorunda bırakılacak. Bu kararla işyerine geri dönme, ç�ı,ma hakkı 
için mücadeleden açıkça vazgeçilmiş olduğu ilan ediliyor. 

16 Eylül Direnişini takibeden günlerde, DISK üst yönetimi demosojik 
vaatlerle işçilerin öfkesini yatıştırmak yoluna gitmişti. OISK· aidaıbnnın 
dört misline ç.ıkarılması ve dayanışma aicbtı konması da, işten çılwılan iş
çilere yıpılac�k sosyal yardımlar gerekçe gösterilerek gerçekleştirilmi,ti. BO
tün bu vaatler yapılırken, sosyal vardım yapıl�cağı söylenir ve YIUWnıya 
gidilirken bunun yatıştırma politikOlSI olduğu, Kemal Türkler'in, Çıkınlan 
işçileri "bela" olarak gördüğünü açıkça belli etmesinden de anla"ııyordu. 

Şüphesiz, çıkarılan işçilerin sayısının yüksekiili, DISK. ve seneliUla
rına büyük bir mali yük getirmektedir. Bu yükten kurtulmanın yolu, Çıkınlan 
işçileri " bela " olarak görüp işçilerden kurtulmanın yolunu aramak delildir. 
Bu yükten kurtulmanın yolu, işçilerin yeniden işyerlerine dönmeleri için, 
çalışma hakkı için mücadele etmek ve sağlamaktır. 

Maden.lş Sendikasının Bölgelerde y�ptlğı toplantılarda, işçiler, bugün, 
işçi sınıfının birliğinden yana olmanın da, ilerici olmanın da asgari ölçütü ola· 

CARK .. .  . , 
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hayata geçirilmesinde 
gösterenler istisna 

üye kitlesi, "söz 
olma" hakkına bilinç

bu hakkını kullan
geçirmekle ve çoi!u kez 

sendika üst yönetimlerinin 
hatta tehdit ve bas
mücadele etmekte

KARŞI ZORBACA 
YÖNTEMLER 

başı sosyalist işçi
çekmektedir. "Tabanın 

olmasını" lafta be
bunun gerçekleşmesinden 

yöneticiler, bu ilkenin 
hayata geçirilmesi doi!rultusundaki her 

çabayı durdurma
mücadeleyi yürüten 

ve temsilcileri bir 
kitlesinden tecrit etmek a· 

sı�mayan yöntem· 
yandan da bu sos

işçilere karşı her türlü 
kullanmaktan çeki n

baskı ve şiddet, 
ve bölgelerde Böl

olmayı- engelle
ralmen seçilirlerse seçilirlerse seçilir
kaldınnaktan, ken· 

çıkan işçileri ve temsilci· 
dövdürmekten, iş

ve hatta işveren
çıkartmaya kadar 

gibi deeil ama, 
rabrikasından Türki· 

Partisi üyesi Ayşe Kurşun işten 
Ostelik olayı perde Le-

ta gelen hedefleridir. Türkiye ışçi PartiParti
si üyesi temsilcilere' hiç tahammül edeede
memektedirler. Çünkü, Türkiye Işçi Işçi 
Partililer tabanın söz ve karar sahibi sahibi 
olmasında. da bütün di�er alanlardaki alanlardaki 
mücadelelerde oldueu gibi, dieer sımf sımf 
kardeşleriyle birlikte en kararlı ve mümü
cadeleci olanlardır. Bu nedenle de işçiişçi
lerin gözlerinden gerçekleri saklamak saklamak 
çabalannı, her türden oyunlarını açık· açık· 
layan ve ortaya koyan Türkiye ışçi ParPar
tisi'ne kin ve küfili kusmaktadırlar. küfili kusmaktadırlar. 

DISK'e bai!1ı sendikalann içinde, içinde, 
Maden-İş Sendikası üyesi işçiler " söz söz 
ve karar sahibi olma" hakkını, bugüne bugüne 
kadar gelen mücadeleleri ile dayata ile dayata 
dayata hayata geçinneye çalışmışlarçalışmışlar
dır ve çalışıyorlar. Sendika yönetimi yönetimi 
ise, dayatılarak gerçekleştirilenlere gerçekleştirilenlere 
bile tahammül edemiyor. Biliyor ki, Biliyor ki, 
bu hakkın hayata geçirilmesinde atı· atı· 
lan her ileri adım, kendi sultalanna sultalanna 
da vurulmuş bir darbe olacaktır. 

Son 16 Eylül direnişinden sonra gege
lişen olaylar, Maden-Iş Yürütme KuruMaden-Iş Yürütme Kuru
lu'nu, Bölgeler'de yapılması gerekli ekli gerekli ger
ve yapılmakta olan Temsilciler Meclisi Meclisi 
toplantılarına gitmek zorunda bıraktı. bıraktı. 
önceleri ola�an Temsilciler Meclisi Temsilciler Meclisi 
toplantısına katılmalarla başlayan bu bu 
gelişme, Maden-İş yönetimini, daha sondaha son
ra genişletilmiş toplantılar düzenlemeye düzenlemeye 
kadar götürdü. Bunun nedeni, tabandan tabandan 
yükselmeye başlayan ve giderek hesap hesap 
sonna noktasına ulaşan hareketlenmehareketlenme
lerdl. 

Bu toplantılann ilki ile sonuncusu sonuncusu 
arasında geçen zaman iki aydan fazla aydan fazla 
de�il. Ama bu iki ayda, işler nereden, nereden, 
nereye geldi. Bu toplantılardan ilki, ilki, 
Silahtara�ada 14. Bölgede yapıldı. Per-Per-

ıŞÇı SıNıFıNıN BIRLIGINE KARŞI 
IŞVERENLERIN ISTEKLERINE EVET 

Yukarıdaki belgedeki karann en açık yazılışı 
zının sahibi Maden-Iş Merkez Yürütme Kurulları 
sırasında çıkarılan işçilerin, işyerlerine geri dönme 
ve mücadelesinden vazgeçiyoruL Bunu sağlayacağı. 
yeter ki kıdem tazminatlarını verin." 

Yazıya dökülmüş karar, yapılacak işleri 
yardım ödeneği alan, çıkarılmış işçiler içi� 

işleri 
� 

işleri 
işyerlerine 

tazminatlarını vermeleri istenecek. Kıdem tazminatını 
bütün ilişkisi kesilmiş demektir. Hiçbir şekilde bir 
(Tabii işveren gönüllü olarak yeniden işe alırsa ayrı!) 
En azından bizim kadar , OISK ve Maden-Iş Seııdik�ı 
bilir. 

I şveren kıdem tazminatını vermeyi kabul 
me, çalışma hakkında israr edip, Luminatı almıyorsa; 
(c) maddesi uyarınca, kıdem tazminatı alınabileceği 
dikanın verdiği sosyal yardım ödeneği kesilecek. 
neği kesilmiş işsiz işçi, eninde sonunda gidip tazminatını 
su almak zorunda bırakılacak. Bu kararla işyerine 
için mücadeleden açıkça vazgeçilmiş olduğu ilan ediliyor. 

16 Eylül Direnişini takibeden günlerde, DISK 
vaatlerle işçilerin öfkesini yatıştırmak yoluna 
dört misline ç.ıkarılması ve dayanışma aicbtı konması 
çilere yıpılac�k sosyal yardımlar gerekçe gösterilerek 
tün bu vaatler yapılırken, sosyal vardım yapıl�cağı 
gidilirken bunun yatıştırma politikOlSI olduğu, 
işçileri "bela" olarak gördüğünü açıkça belli etmesinden 

Şüphesiz, çıkarılan işçilerin sayısının yüksekiili, 
rına büyük bir mali yük getirmektedir. Bu yükten 
işçileri " bela " olarak görüp işçilerden kurtulmanın 
Bu yükten kurtulmanın yolu, işçilerin yeniden 
çalışma hakkı için mücadele etmek ve sağlamaktır. 

Maden.lş Sendikasının Bölgelerde y�ptlğı 
işçi sınıfının birliğinden yana olmanın da, ilerici 
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NELER OLUYOR 
Bursa'nın sagcı basını, Türkiye Işçi Par· 
tisinin gelişmesini durdurmak, ileri sen· 
dikal hareketi bölmek , işçiler arasında 
aynlıklar sokmak ve Türk·Meta1'in Ma
den.lş'e ba�h işyerlerinde örgütlenmesi· 
ne olanak yaratmak için, aezında çie
nemişU. Ama işçilerin birlieini bozama· 
mış, gedik açamamıştı. (Bakın YüriiYÜ$ 
Bursa'da Son Sözü Işçiler Söyleyecek 
loyI 88). 

Mehmet Erlürk bütün bunları, Sendi
ka Merkez Yürütme Kuruluna gönderil
miş, Bursa 13. Bölge tüm temsilcilerinin 
imzasını taşıyan ve MahmuLo�lu'nun gö· 
revden alınmasının nedenlerinin açık
lanma'sını isteyen, oylarıyla seçtikleri 
Selim Mahmutoelunu desteklediklerini 
belirten yazı elindeyken söylüyor. 

ERTüRK NELERi SAKLIYOR? 

Birincisi, Türkiye Işçi Partililerin 
Bursa'da , zor kullanarak rozet saltık· 
Iannı, bagış topladıklannı, Partiye a· 
dam soktuklannı söyleyerek, yalan 
söylüyor, Mehmet Erwrk. Söyledikle· 
rinin doeru olmadıgmı bile bile bunla· 
n.  söylüyor. ışçileri. Türkiye Işçi Par
tisinden soğutmak, uzak tutmak için. 
Sanıyor ki, gerçekler saklanabilir, işçi· 
ler sürekli olarak uyutulabilir. Oysa 
aldanıyor. 

Mehmet Ertürk'ün, Bursa'da istifalar 
oldueu konusunda . . Evet doğrudur." 
demesi, gerç{'kten doğru. Ama Ertürk, 
islifaların yalnız Tofaş'ta ve 16 Eylül di· 
renişinden sonra, resmi makamların ve 
işverenin baskısı ile oldu�unu söylemi· 
yor. Işveren ve resmi makamların baskı· . 
sına karşı en çabuk ve cesaretle karşı 
koyacak öncü işçilerin, temsilcilerin (ta
bii bu arada Türkiye Işçi Partililerin de) 

• 

• 
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rak, çıkarılan işçilerin işyerlerine geri dönme, çalışma hakkı için mücadele 
etmeyi koyuyorlar. 

DiSK ve sendikalarının yapması gereken de budur. Bugün, üst yönetim
lerin geri dönüş manevrası, belgenin açıklanması, ile, işçilerden gelen tepkiyle 
önlenmiştir. 

işe geri dönme olanağının hala varlığı, sosyal yardım ödeneklerinin hala 
kesilmemiş olmasında, bir çok işçinin belirttiği gibi sosyalistlerin uyarılarının 
ve payı vardır. 

t;ıkarılmasından sonra başladıgmı du 
söylemiyor. Uaha da önemlisi, bu ko· 
şullarda bile, Bölge Tl'msilcisi Selim 
Mahmutoglu'nun ve Rölgt' yön{'licilc· 
rinin çıkarılmış Lcmsilci ve işçilerin ce· 
sur, yi�it çalışmaları ile her türlü baskı 
ve şiddetin gö�üslenip, can pahasına 
durdurularak, istiraların önüne gf."çildi· 
Cini, dahası Türk·Metal'den istira edip, 
tekrar Maden.lş'e geçilmek isıendi�ini, 
bu nedenle de 13. Bölgenin noter mas· 
ranarı için istedigi parayı kendisi.in de 
Genel Sekreter olarak bulundueu Mer· 
kez Yürütmü Kurulunun göndermeyi 
reddettigini ve göndermediklerini söyle· 
miyor. Istenen parayı göndermeyi red· 
dederken, bunun istifa ile ayrılıp tekrar 
Maden:t-ş'e dönmek isteyen işçiıerin ve 
dahasi Toraş'ın tamamen sendikada" 
gitmesi anlamına gelebilecegini bildikle· 
rinden de hiç bahsetmiyor. Yürütme Ku· 
rulu olarak kendilerinin bu tutumuna 
ra�men, istira etmiş olan işçilerin, 
sendikal hareketin tarihinde bir istisna 
olarak,noter masranarını ceplerinden ö· 
deyerek, Türk·MeLal'den istira edip� 
Maden·lş'e yeniden üye olduklarından 
da sözetmiyor. Bütün bunları söylemi· 
yor. Selim Mahmutoelu'nu görevden 
bir bölüm Tofaş işçilerinin Türk·Me· 
tal'd{'n islifa ederek, geriye dönmeye 
başladıkları sırada aldıklarını, 16 Eylül 
direnişi ile alınan yaralann kapatılmaya 
başlandıeı, hücumların defedildigi, to· 
parlanmanın saelandıgı, Maden.lş ve di
�er DJSK sendikalarında örgütlenmeye 
hız \'erildiği sırada, Bölgeyi başsız bırak· 
tıklarını da söylemiyor. Istifaların dur· 
durulmasında ve toparlanmada, Bölge 
Temsilcilieine \'ekalNen atanan Kemal 
Daysal'ın payı oldugunu ise Ertürk, 
Kemal Daysara bile zor doğrulalır. 

İkinci olarak, 16 Eylül direnişi son· 
rası alınan yaralara, Bursa'yı Bursa ya· 
pan eşsiz eylemin örgüteülerinden. iş· 
çi hareketinin önderi, Bursa Valisi' 
nin 16 Eylül Direnişi sırasında " Bursa 
ikimize dar geliyor, ya sen gideceksin 
ya ben" dedigi Selim Mahmuto�lu' 
nu görevden alarak, Sendika Merkez ' 
yönetiminin açtıeı derin yaraya rae· 
men, hem Maden.lş kolunda , hem 
de DİSK'in dieer sendikalarında to· 
parlanmanın ve örgütlenmenin aynı 
hızda devam ettirilmesi için redakar· 
ca mücadele edildiei"i, örgütün birli
ğinin daha- ileri düzeye çıkarılmaya 
çalışıldıeını ve çıkarıldıgını söylemi· 
yor. Çünkü bu çalışmayı ve mücade
leyi Türkiye Işçi Partili işçiler, dieer Si· 
nıf kardeşleri öncü işçilerle birlikte ba· 
şarıyorlar. Işçilerin nesnel durumların
dan ötürü girdikleri mücadeleyi ilerlet· 
meye çalışıyorlar, zorlamıyor, dar par· 
ticilik yaparak bölmüyorlar. Ne dün yap· 
tılar. ne bugün. Erlürk gibiler boşuna 
beklemesinler ne de yarın yapacaklar. 
Çünkü, onlar. Bursa'da içerden ve dı�ar· 
dan gl'len saldırıların acımasız koşuııa· 
rında ögr<'ııdikleri birligin ne deıi,ek ol
dugunu; işçi sınırının gücünün örgütlü· 
lüeüne v{' birliğine dayandığını biliyorlar. 

Bursa'daki topıamıy" Mehmet Er· 
türk, Hüseyin Ekinci ve (;engiz Turan 
katılıyordu. Yürütme kurulunda" kalı
lanların (tokluğu, verilen önemden ileri 
geliyordu. 

Toraş, Mako ve Renault Baştemsilci
leri konu�uyor. Söyledikleri şu: Bugün, 
mücadelenin esa.'il, işten çıkarılmış ar· 
kadaşlarımızın işlerine dönmeleridir. Biz 
bu mÜ" adeleyi vermeye hazınz ve veri· 
yoruz. Konuşan diğer temsilciler de 
tamamen aynı şeyleri söylüyor. 

Bir temsilci, Yürüyüş'ün 94. sayısın
da çıkan, çıkar,lan işçilerin kıdem taz
minatlarının alınmasına ifişkin karardan 
söz ederek soruyor; Bu dogru mu? 

Mehmet Ertürk, " bu bir dergide ya
yınlanmıştır. Bu karar DISK'in aldıeı bir 
karardır. örgüt disiplinine uyarak, bu 
kararı yazı ile Bölgelere bildirdik. Bizim 
böyle bir karanmız yok. Bu karar bizi 
bağlamaz" diyor. 

Hüseyin Ekinci söz alıyor, DISK'c 
yöneltilen saldırılardan, burjuvazinin 
DİSK'e saldırdı�ından söz ederek, sözü 
getiriyor ve soruyor " Siz .bunların 'o· 
yun içinde oyun' olduğuna inanıyor 
musunuz?". Işçiler " evet inanıyoruz" 
diye cevaplıyorlar. 

Bursa'da Bölge Temsilcisi görevden a· 
!ınmış yerine mutemet bir ücretli gönde· 
rilmiştı. Ayrıca, DİSK Bölge Temsilcili-
ği açılmış, Temsilciliğe de işveren aley· 
hine dava açan işçilere karşı, işveren a
vukatı olarak göre yapan amca oğlunu, 
DISK sendikalarından Turizm-Iş 'in başı· 
na saran bir ö�renci . uzman getirilmişti. 
DİSK Bölge Temsilciligine bir sekreter / 
iki organizatör alınmıştı. Sekreter de, iki 
organizalör de öğrenciydi. Çünku, Bursa' 
da bir kanal açılmak isteniyordu ve gön· 
derilrnler yetmedikçe dt', yeni takviye. 
ler yapılıyordu. Oysa bunlar da yetme
mişti. Bu nedenle de yürütme kurulu 
nerdeyse çoeunluk hatinde Bölge Tem
silciler Toplantısına katılıyor, kendisini 
"deniyordu". 

Ama bu boşunaydı. özellikle, işten 
çıkarılmış bulunan ve bugün Madım Iş' 
in de,DISK'in de hem örgütsel birlieini 
sağlamada, hem yeni yerler örgütlemede 
başı çeken kararlı ve bilinçli işçilere yö
nelen çabaları da sonuçsuz kalıyor, ce
vaplarını alıyorlardı. 

KARTAL - PENDiK 4_ BÖLGE 

4.  Bölge toplanlısı, Yürütme Kurulu' 
nun ince hesaplan ile düzenlenen bir 
toplantı olarak başladı. Bölge Temsilcisi 
Halit Erdem, bölgenin büyük rabrikala
rını dolaşarak, ıemsilcilereı�öıge surun· 
larını tartışıp, görüşmek uz.ere yapılacak 
bir toplantının yararlı olaca�ı kanaatin. 
de olduğunu" da belirtiyordu. Toplantı 
böyle sunuldu temsilcilere, ve onların 
olurları alınarak düzenlendi. Toplantı. 
nın gündemi. "Güncel konular, Dilt'k 
ve Temenniler" olarak kara tahlaya ya
zılmıştı. Bölge Teıusilcisinin de, Yürüt· 
me Kurulu üYl'I('rinin dp, �lind{'mi ya/· 
dıkları kara t<tht;.ı kadar karımıık {'mf'IIN 
peşind<, old�u hpınen açış konuşmasın-
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işyerlerine geri dönme, çalışma hakkı için mücadele 

yapması gereken de budur. Bugün, üst yönetim
belgenin açıklanması, ile, işçilerden gelen tepkiyle 

hala varlığı, sosyal yardım ödeneklerinin hala 
işçinin belirttiği gibi sosyalistlerin uyarılarının 

parlanmanın saelandıgı, Maden.lş ve di
�er DJSK sendikalarında örgütlenmeye 
hız \'erildiği sırada, sırada, sır Bölgeyi başsız bırak· 
tıklarını da söylemiyor. Istifaların dur· 
durulmasında ve toparlanmada, Bölge 
Temsilcilieine \'ekalNen atanan Kemal 
Daysal'ın payı oldugunu ise Ertürk, 
Kemal Daysara bile zor doğrulalır. 

İkinci olarak, 16 Eylül direnişi son· 
rası alınan yaralara, Bursa'yı Bursa ya· 
pan eşsiz eylemin örgüteülerinden. iş· 
çi hareketinin önderi, Bursa Valisi' 
nin 16 Eylül Direnişi sırasında " Bursa 
ikimize dar geliyor, ya sen gideceksin 
ya ben" dedigi Selim Mahmuto�lu' 
nu görevden alarak, Sendika Merkez ' 
yönetiminin açtıeı derin yaraya rae· 
men, hem Maden.lş kolunda , hem 
de DİSK'in dieer sendikalarında to· 
parlanmanın ve örgütlenmenin aynı 
hızda devam ettirilmesi için redakar· 
ca mücadele edildiei"i, örgütün birli
ğinin daha- ileri düzeye çıkarılmaya 
çalışıldıeını ve çıkarıldıgını söylemi· 
yor. Çünkü bu çalışmayı ve mücade
leyi Türkiye Işçi Partili işçiler, dieer Si· 
nıf kardeşleri öncü işçilerle birlikte ba· 
şarıyorlar. Işçilerin nesnel durumların
dan ötürü girdikleri mücadeleyi ilerlet· 
meye çalışıyorlar, zorlamıyor, dar par· 
ticilik yaparak bölmüyorlar. Ne dün yap· 
tılar. ne bugün. Erlürk gibiler boşuna 
beklemesinler ne de yarın yapacaklar. 
Çünkü, onlar. Bursa'da içerden ve dı�ar· 
dan gl'len saldırıların acımasız koşuııa· 
rında ögr<'ııdikleri birligin ne deıi,ek ol
dugunu; işçi sınırının gücünün örgütlü· 
lüeüne v{' birliğine dayandığını biliyorlar. 

vukatı olarak göre yapan 
DISK sendikalarından 
na saran bir ö�renci . 
DİSK Bölge Temsilciligine 
iki organizatör alınmıştı. 
organizalör de öğrenciydi. Çünku, 
da bir kanal açılmak 
derilrnler yetmedikçe 
ler yapılıyordu. Oysa 
mişti. Bu nedenle de yürütme 
nerdeyse çoeunluk hatinde 
silciler Toplantısına katılıyor, 
"deniyordu". 

Ama bu boşunaydı. 
çıkarılmış bulunan ve 
in de,DISK'in de hem 
sağlamada, hem yeni 
başı çeken kararlı ve bilinçli 
nelen çabaları da sonuçsuz 
vaplarını alıyorlardı. 

KARTAL - PENDiK 

4.  Bölge toplanlısı, 
nun ince hesaplan 
toplantı olarak başladı. Bölge 
Halit Erdem, bölgenin 
rını dolaşarak, ıemsilciler
larını tartışıp, görüşmek 
bir toplantının yararlı 
de olduğunu" da belirtiyordu. 
böyle sunuldu temsilcilere, 
olurları alınarak düzenlendi. 
nın gündemi. "Güncel konular, Dilt'k 
ve Temenniler" olarak kara tahlaya 
zılmıştı. Bölge Teıusilcisinin 
me Kurulu üYl'I('rinin 
dıkları kara t<tht;.ı kadar 
peşind<, peşind<, peşind< old�u hpınen 
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da belli olacaktı. J\c;IŞ konuşmasını, Böl· 
gl' Temsilcisi Halit I':rd(>m yaptı. Ko· 
nuşmasında sözü 1 6  Eylül direnişine ge. 
liren Erd<,I1l, DISK üst yön(>tirninin ka· 
rarsız, kaypak tutumunu işçilerin göz
I(>rinden s:ıklamak, tartışılmasını önle
mek için, 1'iirkiyt! Işçi Partisi'nin uyarı 
n� (>I(>şlirill'rini "Türkiye Işçi Partisi'nin 
DISK 'i böldügü", "Türkiye Işçi Partili 
tt>l1\sild VI.' işçilerin fabrikalarda bölücü· 
Ilik yaptıklım" yalanıyla ve demogojisiy. 
lt' ('{'vaplamaya yöneliyordu. 

Erdem'in konuşmasından sonra, Ar· 
çelik tt>msilcilt>rinden Hamit Akıncı SÖZ 
aldı ve "Başkanımız, bir sürü demogoji 
yapıı. ı 6 Eylıil direnişinden sonra çıka· 
nlan arkdaşlarımı.tın hiç bir sorununa 
değinmedi. Sendikacılık cazip bir mes
lek halinI.' gelmiş. getirilmiştir. Bir takım 
sendikacılar da mesleklerin sürdürmek i· 
çin'her çareye başvuruyor ve işçi sınıfı· 
nın sorunlarınıbir yana koyuyorlar. Mü
cadeleyi lafta keskin, pratikte boş bir 
kahba dönüştürmeye çabalıyorlar. Çıka
rılan arkadaşlar hakkında alınan bir ka· 
rann altında imzası bulunan Bahtiyar 
Erkul arkadaş da burada. Zannederim 
bu karara sahip çıkacaktır. Ben bu, kara· 
n okuyorum. Açıklamasını kendileri 
yapsınlar. ' diyerek şunu okudu: 

" 1 6  Eylül ı 976 olayları nedeniyle 
işlen çıkartılan ve Sendikamızdan sos
yal yardım alan üyerimiı için OISK yü· 
rütme kurulu'nun aldı�ı karar uyannca: 

a) Tazminatların alınması mümkün 
olan işyerl(>rinde Laznıinatlann alınması. 

bt Tazminatlarııı alınması mümkün o
lanların, tazminallari'nın alındı�ı tarih· 
ten itibaren. sosyal yardım ödenekleri· 
nin SOl1a erdirilm(>si. 

c) Tazminatlarınııı alınması mümkün 
oldugu hald(>, tazminatını almak isteme
yen üyelerimizin sosyal yardım ödenek
lerinin sona erdirilmesi. 

G(>rekmektedir. Bu şekilde işlem ya
pılmasını rica ederiz." 

Bahtiyar Erkul söz alarak " Bu belge
de iki kişinin imzası var. Yalnız burada 
yanlış anlaşılan bir şey de, bu karan 
yalnız ikirniz almışız gibi gösterilmesi. 
Bu karar DISK Yürütme Kurulu tararın· 
dan alınmıştır_ Tüzük gere�i yazıya iki 
kişinin imza atması gerekiyordu. Ben 0- • 
rada bulundugum için imzaladım." 

diyordu. Kararla ilgili olarak (a) v(> (b) 
maddelerini okuyor ve açıklamalar ya
pıyor, rakat (c) maddesiııi okumuyordu 
bile. Işçiler "(c) maddesini açıkla" diye· 
rek ısrar ediyorlardı Bunun üzerine 
"Bu bir sırdır. Prensip olarak böyle bir 
karar aldık" diyor, Erkul. 

Bu sırada Halit fo:rdem'in cevap ver
mek konusunda çok hevesli oldu�u 
açıkça fark ediliyordu. Erdem, adeta 
Erkuı'u oturtup kendisi söze başlıyor. 
önce belgeyi isliyor, alıyor. Belgeyi iş
çilere gösteriyor: Daha önce belirtti�im 
gibi, 'oyun içinde oyun'yazısını yazan 
Türkiye Işçi Partililerin yayın organın
dan çıkmış ve oradan alınmıştır. Gene 
bunlar, Prorııo'da ve dieer yerlerde olay
lar çıkarmaya ve işçileri kışkırtmaya ça
Iışmışlardı�. Ancak, biz, bölgemizde �iç 
bir işyerini direnişe çıkannayarak, bun· 
ların provokasyonuna gelmedik arkadaş· 
far, de�i1 mi?" Sözleri kesiliyor: 

Demogojiyi bırak C maddeiini a. çıkla ... 
Başkan konuşsun. 
Sen (c) maddesini biliyonnusun .. 
Başkan allah mı, eleştirilmez 

mi?.. _ 
Erdem devamla, "Merkez bir karar 

almıştır. Bu kararı Türkiye Işçi Partili· 
ler nereden aldılar'! P1''I''den mi çaldılar, 
polislen mi aldılar" Sonrası yok. Açıkla
ma yok. 1'-0rtışma sürüyor . . . C maddesi 
açıklansın." Bir grup işçi toplantıyı 
bırakıp gidiyor. 

Sözü, sendika �erk(>zinden gelen bir 
ee-itim uzmanı alıyor. "200 kişilik işye· 

'ri patronunun 250 bin liralık kazancı ya
nında, milletvekili maaşlan devede ku· 
lak kalır. Siz bunun hesabını hiç yaptı
nız mı? Aman, uyanık olalım .. _"  vb. üze
rine, "ustaca"esprilerle toplantının hava
sını yumuşatıp, konuyu (c) maddesin
den çok ölelere götürüyor. Salon şen 
kahkahalar atmaktadır, (c) maddesi çok 

gerilerde kalmıştır artık. Halit Erdem 
de, lhhtiyar Erkul da rahaUamışlardır. 
Uzman sözlerini bitiriyor. Oyun tutmuş 
mud\u'! 

Ama, sanki tartışmalar hiç kesilme· 
miş, sanki uzman hiç konuşmamış, 
sanki biraz önce o şen kahkahalan bu 
işçiler atmamış gibi, yeniden ve aynı 
ciddiyetle dönüyorlar: "C maddesini a· 

çıklayın." 
Ama hiç açıklama gelmiyor. Toplantı 

bitiriliyor. 

HiçBiR BASKı ÇÖZÜM GETIRMEZI 
ÇÖZüM ILERI SENDIKAL 

HAREKETiN ÇIKARLARI!'l1 
SAVUNMAKTIR 

Olaylar çabuk gelişiyor. Maden-Iş 
yönetimi telaş içinde, çare arıyor, Her 
açmaz yolda yürüyenler gibi, onlar da 
çareyi baskıdan umuyor. "Tabanın söz 
ve karar sahibi olma" hakkını, hayata 
geçirme mücadelesini baskıyla durdura· 
bilece�ini sanıyor_ Oysa aldanıyor. İşçi 
sınırı, tek tek işçilerden meydana geli
yor. Bugün birini, yarın öbürünü baskıy
la, örgütlen uzaklaştırabilirsin.iz. Tem
silciliklerini kaldırarak, üyeliklerini askı

ya alarak, ihraç ederek. Olmazsa dersiniz, 
bütün b\r rabrikayi' gözden çıkanrız,var
sm bizim sendikadan çıksın gitsin der
siniz. Bunun için elinizden geleni de 
yaparsınız. Ama , nereye kadar yapabi
lirsiniz? Bütün işçileri, bütün rabrikalan 
gözden çıkaramaısımz, her "hallettik" 
deyişinizde yeni yeni işçiler çıkacaktır. 
"Halletmeniz" gereken. Oysa, buna si· 
zin gücünüz yetmeyecektir. Çünkü işçi 
sınıfını baskıyla durduramaıslOlz. 

4. Bölge toplantısının daha salonu
nun sandalyaleri kaldınlmadan, Arçelik 
Fabrikası Baştemsilcisi ve iki temsilci
nin, temsilcilikleri kaldınldı, üyelik 51' 
ratları askıya alınarak disiplin kuruluna 
kesin ihraç istemiyle verildiler. Iki tem
silci, 4. Bölgedeki toplantıda konuşmuş
tu. 

Temsilcilerden Bayram llzmen aynı 
zamanda Türkiye Işçi Partisi Kartal Ilçe 
Yönetim Kurulu, Hamit Akıncı ise üye
sidirler. Baştemsilci Nevzat Gündüz ise, 
Yürütme Kurulunun oyunlanna alet ol· 
mayacak kadar cesur, bilinçli, sosyalist 
bir işçi. Toplantıda bile yoktu. Arçelik 
ve bölgenin dieer fabrikalannda işçiler, 
bu haksız ve dayanaksız karan şiddetle 
protesto ediyorlar. Ama bu protesto ve 
karşı çıkışlar sırasında bile, "sendikanu
za, OISK'e karşı çıkanları aramıza kanş
tınnayalım, sendikamıza sahip çıkacak
lar ve güçlendirecekler buradayız, bizle- '-

riz" uyansı yapılıyor. $endikıyı ,. 
DISK'i koruyup geliştinneye özenle dik. 
kat ediliyor. 

DISK'I SOSYAliSTLER 
YAŞATACAK 

SilahlaraRa'da, Bursa'da, Kartal-Pen. 
dik'te ve öbür bölgelerde ilerici, 5OIy. 
list işçiler, bir yandan DISK ve bılb 
sendikalan güçlendinnek ve örgütlemek 
için patronlann, resmi makamlann, IU'I 
sendikacılann baskwna kar,ı, bir yan. 
dan da DISK üst yönetimine ve onun u. 
zantısı sendika yönetimlerine kartı sen. 
dika içinde her türlü baskıyı göRÜlIeye. 
rek mücadele ediyorlar. Türkiye t,çi 
Partili işçiler, diRer sınır kardefi i,çiler
le beraber bu mücadelenin en .blCan, 
kararlı ve mücadeleci militanlan olarak 
gö�vıerini yapıyorlar, 

Türkiye ışçi Partisinin DISK'I böl· 
dü�ü , Türkiye Işçi Partili i,çilerin rab

,rikalarda '. bölücülük yaptıl"an yalanı 
hiç bir yerde sökmeyecektir. Sökmez 
de. Çünkü, gerçeli örtmeye, klrmenin 
gücü yetmeyecektir. 

Mehmet. E�k çok delil, bundan 
. iki ay önce, 14, Bölgede, Türldye I,çl 

Partililerin zorla rozet sattlklanru, pg
tiye baRış topladıklanm, i,çileri putJ
lerine ginneye zorladıklannı, dövdük}e
rini ve bu nedenle istifalar oldutunu 
söylüyordu. tki ay sonra, bunlar, yani 
Türkiye ışçi Partililer , yani zorlı ro-
'Zet satan, baRış alan partiye 
için işçileri zorlayan ve ylDi 
Buna'da istitalara -yol açanlar, buııcıı 
melaneti yapan, üstelik DISK j 
bugün, Maden-tş'in Bursa'da yetki 
mak için giriştili mücadeleden de tJra.. 
şanyla çıkması için, Miden-I, Sendit. 
sının Bursa özel Sayısı'na yazılar yızı
yorlar. Işçileri birlile, Mıden.ı,'te bir
meşmeye çatmyorlaı, Oldu mu Meb. 
met Ertürk? Hali, Tiiıkiye I,çi PartWler 
DISK'i bölmeye mi çaIı,'YOılar, böıü
cülük mü yapıyorlar? Yine SÖZ açılım,· 
ken ekleyelim, Renault'tan çıkanlma 
Başlemsilcl aynı �d. Türkıye I,çi 
Partisi lı Başkanı Osman Ozdemlr DIsx 
Tekstil'in BIF AŞ örgiiUenmeal ......... cıa 
DISK'i bölmeye çalı,bıı için mi IÖZII
tına alınıyor'? 

SıRLAR, DA -BILINiR 
DISK iUt yönetiminin ve bu arada Moden-/ş Sendikosı yöneticilerinin 

çe�itli dereceden epey sırrı oor. Bunlar, işçilere karşı ıır. Bunlar, burjuuazi· 
den saklanan ıırlar değil ve üst kademe yöneticilerinin böyle "rlarıo malül 
olması. burjulJOzinin ileri sendikal harekete saldırmasma olanak sağlıyor. Ke· 
mal Türkler'in "mülkleri "bunun örneğiydi. Kemal Türkler'in mal uarlıkları 
ve bunları nt1811 ıemin ettiği DISK 'e soldırmak için, burjuClOZiye büyük bir o
lanak sağladı. 

Uıtelik bu mülkler ve uarak, bir bakıma burjuuazi iç'-n teminattır da. 
Şöyle' Bugün" bir iki sendika ve yöneticisi dışında· Bendika yöneticileri. 
bir işçinin çok üstünde mali olanaklar elde ediyor. flayatında bir daha göre
meyeceğ'-, kesinlikle elde edemeyt:ceği mali olanaklar. Ne kadar iyi niyetli 0-
IUnll olsun , o aldığı paraya, elde e ltiği mali olatUJhlara göre yaşamaya boşlı· 
yar Ve bir daha eski gün/ere, {abrikaya dönmek. onun için artık bir korkulu 
roya oluyor. Usle/ik fiilen işçilik yapacak durumda da değildir. Hayatı tama' 
men değişmiştir. Oturduğu ev değişmiştir. Eşyaları değişmişlir ... Yaşamı 
değişmiştir. Belki çocuklarının gittikleri okul bile değişmiştir. O artık la{ta, 
bu la{ına hendisi inanıyor olsa da, "'-şçi sınıfma ve sosyalizme bağlıdır. " Çün
kü, Dinçer Doğu 'nun deyişi ile "insanın düşündüğü gibi yaşamıyor, yaşadığı 
gibi düşünüyor " olması gerçeği, onu her gün bu düzene biraz dalıa bağlıyor '. 
Du duunin nimetlerinden. kendinden çok şey vere vt're yararlanıyor. Bu ne· 
den/edir ki. sırları oluyor. Hem birbirlerine karşı b'; sırları kullanıyorlar ue iş· 
çi/erden gizliyorlar hem de, bu ııırlar onları hergün biraz daha düzenin bir pa,.. 
çası haline getiriyor, düzene testım olmaya zorluyor. 

iJrneğin 1. Bölge Temsilcisi Halit Erdem; onun do sırrı oor. "Sosya/istim" 
diye diye seçildilllen kıso bir süre sonra, onun da sırrı oldu. Işçilere açıklaya
mayacağı, Iıeso/mıı veremeyeeeA; bir ıur. Bu sır oııU. Ertiirklere, Mıhlacılara, 
yürütme Iwruluna götürUp sımsıkı bağladı. 

Hayolm her atlında, işçi Bııııfının şerefli bir culadı olarak yaşammı 
Rürdürenıcyeıılcrin, hesabıııı ueremeyeceği işlere bulaşanlarııı ller biriniıı tek 
teh de. olayımızda söz ItonuRU olduğu gibi birlikte "yürütme"kurulu olarak da 
sırları uardır 11 ma 'tırlar, eninde ıotlunda açığa çıkar, bilinir. 

IJuRün çulı Reç deRiIse eğer, yaşamımıı tekrar işçileııtı"rebilecekseniz bir 
hez daha düşününüz. Ilu wlakla boğazınıza kadar batmadan. Düşününüz hi, 
bu yaşam ve R/rlarınız, siıi, işçi Bmı{ının ileri sendikal hareketine de, politik 
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hareketine de karşı çıkartıyor. Tıpkı sizden evuelkiler ,ibi O JuulO1' "'� ifw
renle anlaşıp Türkiye Işçi Partili olduğu için işten işçi çıkorhrobiliyorau" .... 
Hem de en pespaye, sarı sendikacılık oyunlarına başvuraro"- ,U 
veya bu ,örevine seçilmek için aday olon işçileri. işten çıkorhnna,\oJo tddi' 
edebiliyorsunuz. 

Düşününüz ki. "tabanın söz ve karar sahibi olmosı" onca" .endi"'a yön. 
timine Beçilme yollarının açık olmosı, yani oday olabilme vf! uçj�bilm.y., 
sorunlar üzerinde görüşlerini belirtme ve eleştirmeyle mümkün"'en. ad4y ol
maları engelleyerek, seçilenleri görevlernden olarak, görüş ve eleştiri.rini y. 
panian disiplin kuruluna ıevkederek durdurmaya çalışıyorsunuz mücad •• yi 

Ustelik. sırlarınız ortaya çıkıp. hesap sorulmaya başlandığında. telf te" 
sorumluluktan kurtulmanın yollarını aramaktasınu. 4. Bölge 'de &ht;yar 
Erkul'un açıklaması bunun tipik örnl!ği değil mi? Erkul ..... Bu kara( DISK &.if 
yürütme kurulunca alınmış�ır. Tiizük gereği yazıya iki kişinin imza atmoll'� 
rekiyordu. Ben orada bulu,?duğum için imzolodım . .. dl!rken. kendisini ue bi
raz do Mehmet ErWrk'ü korumayô çalışmıyor mu' Aynı şdilde, BUr80'da 
yapılan toplantıda da Ertürk, '/bu karar DISK yürütme kurulunun karandır, 
Moden·/ş olarak bizi bağlamaz " derken üzerindeki sorumluluktan sıyrılmaya 
çalışmıyor muydu? Açıklamaya daha boşlarken, .kendilinin suç.uz oldulım,,
tesadüfen yazıyı imza/adılını .öylemeye gdiriyor. Kararı .avunmuyor. Neden
lerini açıklamaya çalışmıyor. Bu sorumluluğu, kororı sovu/ıma lle nedenlerini 
açıklama sorumluluğunu özen vf! dikkatle üzerı'ne almoltton kaçınıyor_ Işçiler 
karşısında, bu karorı savunma .orumluluğunu açıkça iistlenebilecek bir boş"'o 
yürütme kurulu üye.; varsa, ono bırakıyor. Karan unutturmaya. konuyu ıap
tırmaya bile, dikkatle ve maneLn'O alanını seçerek giriyor. Bu kOnudan dolan 
tartışmaları pek hatırlamak istemiyor. Oysa Gıınl!l Kurul'a en azından bir altı 
ay yoh mu? Bu hesaplar biraz erken başlamadı mı' 

Ilerici .endilral Jıareketin öniindeki aşılması gereken engellerden biri de, 
çeşitli Bırlan bulunan ve bu Bırların zaaflarıyla malül yöneticilerden sıındiira 
iUt yönetimlerinin temizlenmesidir. Çünkü. bu yalnızca kişisel bir eksiirlik ue 
zaaf olarak kalmıyor, burjuvaziyI! ıaldırı olanağı yaratıyor ve üst yönetiml.ri 
burjuvazi karşısında güçsüz olmaya götürüyor. 

/Jeri sendika/ hareketi dolru rotO$ınc oturtacak güç, işçi sınıfımu". 
içindedir vf! bu mücadele bastmlamayacaktır. 

üyerimiı için OISK yü· 
aldı�ı karar uyannca: 

Tazminatların alınması mümkün 
Laznıinatlann alınması. 

Tazminatlarııı alınması mümkün o
tazminallari'nın tazminallari'nın tazminallari' alındı�ı tarih· 

sosyal yardım ödenekleri· 
erdirilm(>si. 

Tazminatlarınııı alınması mümkün 
tazminatını almak isteme

sosyal yardım ödenek
sona erdirilmesi. 

Bu şekilde işlem ya
ederiz." 

söz alarak " Bu belge
imzası var. Yalnız burada 

bir şey de, bu karan 
almışız gibi gösterilmesi. 

Yürütme Kurulu tararın· 
_ Tüzük gere�i yazıya iki 

atması gerekiyordu. gerekiyordu. ger Ben 0- • 
bulundugum için imzaladım." 

ma yok. 1'-0rtışma 1'-0rtışma 1' sürüyor .sürüyor .sürüyor . C maddesi 
açıklansın." Bir grup işçi toplantıyı 
bırakıp gidiyor. 

Sözü, sendika �erk(>zinden gelen bir 
ee-itim uzmanı alıyor. "200 kişilik işye· 

'ri patronunun 250 bin liralık kazancı ya
nında, milletvekili maaşlan devede ku· 
lak kalır. Siz bunun hesabını hiç yaptı
nız mı? Aman, uyanık olalım .. _"  vb. üze
rine, "ustaca"esprilerle toplantının hava
sını yumuşatıp, konuyu (c) maddesin
den çok ölelere götürüyor. Salon şen 
kahkahalar atmaktadır, (c) maddesi çok 

gerilerde kalmıştır artık. Halit Erdem 
de, lhhtiyar Erkul da rahaUamışlardır. 
Uzman sözlerini bitiriyor. Oyun tutmuş 
mud\u'! mud\u'! mud\u

Ama, sanki tartışmalar hiç kesilme· 
miş, sanki uzman hiç konuşmamış, 
sanki biraz önce o şen kahkahalan bu 
işçiler atmamış gibi, yeniden ve aynı 
ciddiyetle dönüyorlar: "C maddesini a· 

4. Bölge toplantısının daha salonu
nun sandalyaleri kaldınlmadan, Arçelik 
Fabrikası Baştemsilcisi ve iki temsilci
nin, temsilcilikleri kaldınldı, üyelik 51' 
ratları askıya alınarak disiplin disiplin di kuruluna 
kesin ihraç istemiyle verildiler. Iki tem
silci, 4. Bölgedeki toplantıda konuşmuş
tu. 

Temsilcilerden Bayram llzmen aynı 
zamanda Türkiye Işçi Partisi Kartal Ilçe 
Yönetim Kurulu, Hamit Akıncı ise üye
sidirler. Baştemsilci Nevzat Gündüz ise, 
Yürütme Kurulunun oyunlanna alet ol· 
mayacak kadar cesur, bilinçli, sosyalist 
bir işçi. Toplantıda bile yoktu. Arçelik 
ve bölgenin dieer fabrikalannda işçiler, 
bu haksız ve dayanaksız karan şiddetle 
protesto ediyorlar. Ama bu protesto ve 
karşı çıkışlar sırasında bile, "sendikanu
za, OISK'e karşı çıkanları aramıza kanş
tınnayalım, sendikamıza sahip çıkacak
lar ve güçlendirecekler buradayız, bizle- '-

rini ve 
söylüyordu. 
Türkiye 
'Zet satan, baRış alan 
için işçileri 
Buna'da 
melaneti 
bugün, 
mak için 
şanyla çıkması için, Miden-I, 
sının Bursa 
yorlar. 
meşmeye 
met Ertürk? 
DISK'i 
cülük mü 
ken ekleyelim, Renault'tan 
Başlemsilcl 
Partisi lı 
Tekstil'in Tekstil'in Teksti
DISK'i bölmeye 
tına alınıyor'? 

SıRLAR, DA -BILINiR -BILINiR -
iUt yönetiminin ve bu arada Moden-/ş Sendikosı yöneticilerinin 

dereceden epey sırrı oor. Bunlar, işçilere karşı ıır. Bunlar, Bunlar, Bunl burjuuazi· 
saklanan ıırlar değil ve üst kademe yöneticilerinin böyle "rlarıo malül 

olması. burjulJOzinin ileri sendikal harekete saldırmasma olanak sağlıyor. Ke· 
Türkler'in "mülkleri "bunun örneğiydi. Kemal Türkler'in mal uarlıkları 

nt1811 ıemin ettiği DISK 'e soldırmak için, burjuClOZiye büyük bir o
sağladı. 
Uıtelik bu mülkler ve uarak, bir bakıma burjuuazi iç'-n teminattır da. 

ün" bir iki sendika ve yöneticisi dışında· Bendika yöneticileri. 
işçinin çok üstünde mali olanaklar elde ediyor. flayatında bir daha göre

kesinlikle elde edemeyt:ceği mali olanaklar. olanaklar. olanakl Ne kadar iyi niyetli 0-
, o aldığı paraya, elde e ltiği mali olatUJhlara göre yaşamaya boşlı· 
daha eski gün/ere, {abrikaya dönmek. onun için artık bir korkulu 

Usle/ik fiilen işçilik yapacak durumda da değildir. Hayatı tama' 
değişmiştir. Oturduğu ev değişmiştir. Eşyaları değişmişlir ... mişlir ... mişlir Yaşamı 

Belki çocuklarının gittikleri okul bile değişmiştir. O artık la{ta, 
hendisi inanıyor olsa da, "'-şçi sınıfma ve sosyalizme bağlıdır. " Çün

Doğu 'nun deyişi ile "insanın düşündüğü gibi yaşamıyor, yaşadığı 
düşünüyor " olması gerçeği, onu her gün bu düzene biraz dalıa bağlıyor '. 

nimetlerinden. nimetlerinden. nimetl kendinden çok şey vere vt're yararlanıyor. Bu ne· 
sırları oluyor. Hem birbirlerine karşı b'; sırları kullanıyorlar ue iş· 

gizliyorlar hem de, bu ııırlar onları onları onlar hergün biraz daha düzenin bir pa,.. 
getiriyor, düzene testım olmaya zorluyor. 

iJrneğin 1. Bölge Temsilcisi Halit Erdem; onun do sırrı oor. "Sosya/istim" 
seçildilllen kıso bir süre sonra, onun da sırrı oldu. Işçilere açıklayaaçıklayaaçıkl

Iıeso/mıı veremeyeeeA; bir ıur. Bu sır oııU. Ertiirklere, Mıhlacılara, Mıhlacılara, Mıhlacıl
Iwruluna götürUp sımsıkı bağladı. 

Hayolm her atlında, işçi Bııııfının şerefli bir culadı olarak yaşammı 
nıcyeıılcrin, hesabıııı ueremeyeceği işlere bulaşanlarııı ller biriniıı tek 
olayımızda söz ItonuRU olduğu gibi birlikte "yürütme"kurulu olarak da 

uardır 11 ma 'tırlar, eninde ıotlunda açığa çıkar, bilinir. 

hareketine de karşı çıkartıyor. Tıpkı sizden evuelkiler 
renle anlaşıp Türkiye Işçi Partili olduğu için işten işçi 
Hem de en pespaye, sarı sendikacılık oyunlarına başvuraro"-
veya bu ,örevine seçilmek için aday olon işçileri. işten 
edebiliyorsunuz. 

Düşününüz ki. "tabanın söz ve karar sahibi olmosı" 
timine Beçilme yollarının açık olmosı, yani oday olabilme 
sorunlar üzerinde görüşlerini belirtme ve eleştirmeyle 
maları engelleyerek, seçilenleri görevlernden olarak, 
panian disiplin kuruluna ıevkederek durdurmaya çalışıyorsunuz 

Ustelik. sırlarınız ortaya çıkıp. çıkıp. çıkı hesap sorulmaya 
sorumluluktan kurtulmanın yollarını aramaktasınu. 
Erkul'un açıklaması bunun tipik örnl!ği değil mi? Erkul 
yürütme kurulunca alınmış�ır. Tiizük gereği yazıya iki 
rekiyordu. Ben orada bulu,?duğum 

�
bulu,?duğum 

�
için imzolodım . .imzolodım . .imzolodım 

raz do Mehmet ErWrk'ü korumayô çalışmıyor mu' 
yapılan toplantıda da Ertürk, '/bu karar DISK yürütme 
Moden·/ş olarak bizi bağlamaz " derken üzerindeki sorumluluktan 
çalışmıyor muydu? Açıklamaya daha boşlarken, .kendilinin .kendilinin .
tesadüfen yazıyı imza/adılını .öylemeye gdiriyor. Kararı 
lerini açıklamaya çalışmıyor. Bu sorumluluğu, kororı 
açıklama sorumluluğunu özen vf! dikkatle üzerı'ne almoltton 
karşısında, bu karorı savunma .orumluluğunu açıkça 
yürütme kurulu üye.; varsa, ono bırakıyor. Karan unuttur
tırmaya bile, dikkatle ve maneLn'O alanını seçerek giriyor. 
tartışmaları pek hatırlamak istemiyor. Oysa Gıınl!l Kurul'a 
ay yoh mu? Bu hesaplar biraz erken başlamadı mı' 

Ilerici .endilral Jıareketin öniindeki aşılması gereken 
çeşitli Bırlan bulunan ve bu Bırların zaaflarıyla malül 
iUt yönetimlerinin temizlenmesidir. Çünkü. bu yalnızca 
zaaf olarak kalmıyor, burjuvaziyI! ıaldırı olanağı yaratıyor 



YORUMU 
MEHMET AKOZER 

.. Işçi sınıfının birliA:i konusu, Türkiye'�eki ilerici hareket içinde ençok 
sözü edilen, fakd.t en çok da çarpıtılan konular arasında yer alıyor. Çeşitli po
!jtik akımlar, işçi sınıfının birliA:i konusunu kendi amaçları doğrultusunda yo· 
rumlamaya çalışıyorlar. işçi sınıfının birliği sorunu yanlış tartışma düzeyleri· 
ne kaydırılıyaf, sorunun belirli bir yönü ön plana çıkarılarak özü gizlenmeye 
çalışılıyor. Bu saptırmalara karşı işçi sınıfının birliğinin bilimsel sosyalist çö
zümlemesini ortaya koymak ve gerekirse tekrarlamak büyük önem kazanıyor. 
Türkiye Işçi Partisi merkez yayın organı Çark Başak Gazetesinin 16 Şubat ta· 
rihli sayısında şöyle deniyor: "işçi sınıfının birliği ilerici sendikal hareketin iş
çi sınıfı partisiyle ideolojik ve politik uyumunun geliştirilmesiylesağlanabilir." 
(Çark B�ak, S, 25, s, 9) 

Işçi sınıfının birliği, kuşkusuz burjuvaziye karşı verilen sınıf mücadele
sindeki birliğidir. Sınıf mücadelesindeki bu birliğin birbirine bağlı iki yönünün 
doğru olarak kavranması, birlik sorununun özünü oluşturuyor. Birliğin birinci 
yönü, sermayenin egemenliğine karşı mücadeleye çeşitli biçimlerde katılan iş
çi sınıfı kesimlerinin uyumlu birliği ve dayanışmasıdır. Bu birliğin gerçekleşti
rilmesi, ekonomide ve toplum yaşamında değişik konumlara ve deney biriki
mine sahip olan bu kesimlerin mücadelelerinin, sınıf mücadelesi temeline otur-
tulmasıyle olanaklı olur. _ 

Ancak, işçi sınıfının sermayenin egemenliğine karşı mücadelesinin birli
ğinin, en az birincisi kadar önemli olan ikinci yönünün de unutulmaması gere
kir: Işçi sınıfının burjuvaziye ka�ŞI ekonomik, politik ve ideolojik alanlarda 
verdiği mücadelenin uyumu ve birliği. işçi sınıfının birliğini sadece işçilerin\ 
birliği olarak hvrayan anlayışın, birliğin bu yönünü görmesi olanaksızdır. 
Çünkü bu dar birlik anlayışı, işçi kitlelerini bir sınıf olarak biraraya getiren 
tek ögenin çıkar birliği olduğu varsayımına dayanır. Diğer bir deyişle, sınıf ol
manın, ideolojik ve politik boyutunu gizler. işçi kitlelerinin bir sınıf olarak 
ortaya çıkmasında, işçi sınıfının ideolojik ve politik gelişıyıesinin oynadığı ro· 
lü reddeder. 

Işçi sınıfının ideolojik ve politik mücadelesi, tek tek işçiıerin iradesinde 
ve eyleminde dile geliyor, yada bütünüyle işçi sınıfının dışında'" yürütülüyor ol
saydı, işçi sınıfının birliğinirtbu boyutunu yok saymak mümkün olurdu. Oysa 
böyle değildir. ideolojik ve politik mücadele, sınıf mücadelesinin niteliksel 
olarak farklı bir düzeyini ve farklı yöntemlerini gerektirir. Aynı ölçüde de, 
ideolojik ve politik mücadele, en başta işçi sınıfının saflarında, işçi sınıfının 
güçlerine dayanarak verilen bir mücadeledir. Sınıf mücadelesinin bu yüksek bi
çimleri, işçi sınıfı içinde, diğerlerine görece daha yüksek bir olgunluk düzeyi
ne ulaşmış kesimlerin varlığına dayanır. Bu nedenle, ideolojik ve politik müca
dele ile, ekonomik ve toplumsal yaşamın diğer alanlarında burjuvaziye karşı 
verilen mücadelelerin bütünleştirilmesi, işçi sınıfının birliği açısından en bü
yük önemi taşır. 

Işçi sınıfını bölmeye ve onu geriliğe mahkum etmeye çalışan burjuvazi, 
saldırılarını, en başta işçi sınıfının ekonomik-demokratik, ideolojik ve politik 
mücadeleleri arasındaki uyuma yöneltir. Bu saldırılarında, revizyonistlerin 
ekonomik mücadele ile ideolojik ve politik mücadeleyi birbirinden ayıran saf
satalarına dayanır. 

Ekonomik mücadele ile ideolojik ve politik mücadelenin işçi sınıfının 
farklı örgütlenmelerini gerektirdiği bilimsel pir olgudur. Ideolojik ve politik 
mücadele işçi sınıfının iktidarı hedef alan hareketi ve politik partisi aracılığıy
la verilir. Ancak, bu mücadele sadece örgütlenme biçimleriyle diğerlerinden 
ayrılmaz. Aynı zamanda, işçi sınıfının en aktif, en bilinçli, en denenmiş ke
simlerine dayanarak ya da bu kesimlerin desteğiyle yürütülmesiyle de ayrılır. 
işçi sınıfının politik mücadelede rol alan bu en aktif kesimleri, toplumsal ha
yatın diğer alanlarında verilen mücadeleler içinde de en aktif, en mücadeleci, 
motor unsurlardır. Işçi sınıfının en aktif kesimleriyle, sınıf mücadelesine yeni 
katılan, örgütlenme deneyinin filiz aşamasını yaşayan, henüz burjuva ideoloji
sinin ve partilerinin etkisi alpndaki kesimlerinin birliği ve uyumu, işçi sınıfı
nın birliği sorununun temelinde yatar. Diğer bir deyişle, işçi sınıfının birliği, 
temelde, işçi sınıfının ileri, öncü kesimiyle, mücadelede genç kesimlerinin bir-
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liğine dayanır. Bu birliğin sağlanması için, politik, ideolojik ve ekonomik-de
mokratik mücadeleleri n uyumunun ve birliğinin sağlanması zorunludur. 

Buraya kadar söylenenleri şu biçimde de özetleyebiliriz: işçi sını(ının 
birliğinde, şematik olarak, dikey ve yatay olmak üzere iki boyutun varlığı söz 
konusudur. Dikey anlamdaki birlik, son olarak değinilen, lşçi sınıfının, sınıf 
mücadelesinin farl:"ı gelişim düzeylerinde olan kesimlerinin birliğidir. Yatay 
anlamdaki birlik ise, işçileri, ekonomik ve demokratik talepleri temelinde bir 
araya getiren birliktir. Diğer bir deyişle, bir fabrikadaki işçilerin, aynı işko
lundaki çeşitli fabrikaların işçilerinin, bir sektördeki tüm işçiıerin, nihayet 
tüm ekonomideki işçilerin birliği. BirliAin bu boyuıu sendikal örgütlenme ile 
ve bu örgütıenmenin içinde gerçekleştirilir. Dikey anlamdaki birlik ise, temel
de, sendikal örgütlenme ile işçi sınıfının partisi arasındaki ideolojik ve politik 
uyumu n kurulması ile sağlanır. Işçi sınıfının gelişmesinin çeşitli verilerini in· 
celeyen Lenin bu ilişkiyi şöyle özetliyordu: "Dünyanın her yerinde proletar
yanın gelişmesi, sendikalar yoluyla, sendikalarla işçi sınıfı partisinin karşılıklı 
etkileşimi yoluyla sağlanır ve ancak böyle sağlanabilir." (V.i.lenin, "Komü· 
nizmin Çocukluk Hastalığı", Proletarya Partisir.in Orgütlenme Ilkeleri Ozeri-
ne, M oskova, 1972, s, 286,) , 

Işçi sınıfının en aktif ve en bilinçli unsurları ile sınava yeni katılan ke
simlerinin birliği, kuşkusuz sendikal örgütlenme ve mücadele içinde de mutla
ka sağlanmalıdır. Bu birlik sendikal hareket içinde de sağlanamadıkça, ne mü
cadeleye yeni katılanların gelişmesi, ne de birliğin yeni kesimlere doğru yay
gınlaşması olanaklı olur. Fakat bu " dikey" birliğin sendikal hareket içinde de 
sağlanması, ancak işçi sınıfı partisi ile sendikal hareket arasında uyumlu ilişki. 
lerin korunup geliştirilmesine bağlıdır. Diğer bir deyişle, işçi sınıfının politik 
hareketiyle sendikal hareketi arasındaki uyum, işçi sınıfının birliğinin daha 
geniş kesimh' re yaygınlaştırılmasının' 

da ,"otorudur. işçi sınıfı partilerinin 
böyle uyumlu ilişkileri kurma ve koruma yönündeki mücadelesi, işçi sınıfının 
hayati çıkarlarının gereğidir. "Komünistıerin, bütün işçi sınıfı partilerinin ve 
sendikal örgütlerin eylem birligini gerçekleştirmeye yönelik politikaları, artan 
bir destek buluyor. Bu birlik politikası, işçi hareketinin emperyalizme karşı 
mücadeledeki olanaklarını artırıyor, proletaryanın henüz örgütlenmemiş ya da 
b-urjuva partilerini izleyen kesiminin mücadele içine çekilmesine olanak sağlı· 
yor." (Komünist ve işçi Partilerinin Uluslararası Konferansı, 1969, Fransızca 
basım, Prague, s. 25.) 

Işçi sınıfının politik ve sendikal hareketi arasında kurulması beklenen 
uyum ve birlik, kuşkusuz, sendikal hareketin politik harekete bağımlı hale 
getirilmesi demek değildir. Söz konusu olan, uyum ve birliğin, eylem içinde, 
b�rjuvaziye karşı verilen sınıf mücadelesinde kurulmasıdır. Çeşitli düzeyler
deki mücadeleleri n birliği adına, sendikal hareketin politik harekete bağımlı 
kılınmasını öngören anlayışın sakadığı işçi sınıfı tarihi içinde denendi. Böyle 
bir bağımlılık, sendikal hareketin içine politik bölünmelerin sokulmasına, işçi 
sınıfının birliğinin daralmasına yol açtı. Bilimsel sosyalistler bu taktik yanılgı
nın üzerine giderek düzelttiıer. Bu nedenle, politik ve sendikal hareketler ara
sında kurulması gereken uyum, günümüzde, sınıf mücadelesindeki hedefterin 
uyumu ve sendikal hareketteki bilimsel sosyalist militanların diğer politik 
akımlardan işçilerle dayanışması ve eylem birliği olarak anlaşılıyor. 

Işçi sınıfının politik ve sendikal hareketi arasındaki uyumun, işçi sınıfı· 
nın birliAindeki belirleyici rolünü emperyalizm ve büyük burjuvazi de sezmek
ıedir. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu gerici güçler. işçi sınıfı kar
şısındaki saldırılarını bu uyumu parçalamaya yöneltiyorlar. Bunun için de iki 
temel taktiğe başvuruluyor. Bir yandan sendikal hareket ile ışçi sınıfı partisi 
arasında duvarlar örülmeye, işçi kitleleri burjuva ideolojisinin ve partilerinin 
etkisi altında tutulmaya çalışılıyor. Diğer yandan, sendikal hareketin içinde, 
işçi sınıfının en ileri unsurlarına, bilimsel sosyalist işçi liderlerine karşı düş
manca bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Burjuvazi, sendika yönetimıerinin bu 
ileri unsurlara karşı giriştiği tasfiye eyıemini yönlendiriyor. Bu girişimıer, za
man zaman, sol görünümlü sınıf uzlaşmacısı ve oportünist akımların verdikleri 
"olur"u" arkasında gizleniyor.· 
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sermayenin egemenliğine karşı mücadelesinin birli
kadar önemli olan ikinci yönünün de unutulmaması gere

burjuvaziye ka�ŞI ekonomik, politik ve ideolojik alanlarda 
uyumu ve birliği. işçi sınıfının birliğini sadece işçilerin\ 

anlayışın, birliğin bu yönünü görmesi olanaksızdır. 
birlik anlayışı, işçi kitlelerini bir sınıf olarak biraraya getiren 

olduğu varsayımına dayanır. Diğer bir deyişle, sınıf ol
politik boyutunu gizler. işçi kitlelerinin bir sınıf olarak 

sınıfının ideolojik ve politik gelişıyıesinin oynadığı ro· 

ideolojik ve politik mücadelesi, tek tek işçiıerin iradesinde 
yada bütünüyle işçi sınıfının dışında'" yürütülüyor ol

birliğinirtbu boyutunu yok saymak mümkün olurdu. Oysa 
ve politik mücadele, sınıf mücadelesinin niteliksel 
ve farklı yöntemlerini gerektirir. Aynı ölçüde de, 

mücadele, en başta işçi sınıfının saflarında, işçi sınıfının 
verilen bir mücadeledir. Sınıf mücadelesinin bu yüksek bi

diğerlerine görece daha yüksek bir olgunluk düzeyi
varlığına dayanır. Bu nedenle, ideolojik ve politik müca
toplumsal yaşamın diğer alanlarında burjuvaziye karşı 
bütünleştirilmesi, işçi sınıfının birliği açısından en bü

bölmeye ve onu geriliğe mahkum etmeye çalışan burjuvazi, 
sınıfının ekonomik-demokratik, ideolojik ve politik 

uyuma yöneltir. Bu saldırılarında, revizyonistlerin 
ideolojik ve politik mücadeleyi birbirinden ayıran saf

mücadele ile ideolojik ve politik mücadelenin işçi sınıfının 
gerektirdiği bilimsel pir olgudur. Ideolojik ve politik 
iktidarı hedef alan hareketi ve politik partisi aracılığıy

mücadele sadece örgütlenme biçimleriyle diğerlerinden 
ayrılmaz. Aynı zamanda, işçi sınıfının en aktif, en bilinçli, en denenmiş ke

bu kesimlerin desteğiyle yürütülmesiyle de ayrılır. 
mücadelede rol alan bu en aktif kesimleri, toplumsal ha

verilen mücadeleler içinde de en aktif, en mücadeleci, 
sınıfının en aktif kesimleriyle, sınıf mücadelesine yeni 
yinin filiz aşamasını yaşayan, henüz burjuva ideoloji

alpndaki kesimlerinin birliği ve uyumu, işçi sınıfı
temelinde yatar. Diğer bir deyişle, işçi sınıfının birliği, 
ileri, öncü kesimiyle, mücadelede genç kesimlerinin bir-
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simlerinin birliği, kuşkusuz sendikal örgütlenme ve mücadele içinde 
ka sağlanmalıdır. Bu birlik sendikal hareket içinde de sağlanamadıkça, 
cadeleye yeni katılanların gelişmesi, ne de birliğin yeni kesimlere 
gınlaşması olanaklı olur. Fakat bu " d" dikey" birliğin sendikal hareket 
sağlanması, ancak işçi sınıfı partisi ile sendikal hareket arasında uyumlu 
lerin korunup geliştirilmesine bağlıdır. Diğer bir deyişle, işçi sınıfının 
hareketiyle sendikal hareketi arasındaki uyum, işçi sınıfının birliğinin 
geniş kesimhre yaygınlaştırılmasının' 

da ,"otorudur. işçi sınıfı 
böyle uyumlu ilişkileri kurma ve koruma yönündeki mücadelesi, işçi 
hayati çıkarlarının gereğidir. "Komünistıerin, bütün işçi sınıfı partilerinin 
sendikal örgütlerin eylem birligini gerçekleştirmeye yönelik politikaları, 
bir destek buluyor. Bu birlik politikası, işçi hareketinin emperyalizme 
mücadeledeki olanaklarını artırıyor, proletaryanın henüz örgütlenm
b-urjuva b-urjuva b- partilerini izleyen kesiminin mücadele içine çekilmesine olanak 
yor." (Komünist ve işçi Partilerinin Uluslararası Konferansı, 1969, 
basım, Prague, s. 25.) 

Işçi sınıfının politik ve sendikal hareketi arasında kurulması 
uyum ve birlik, kuşkusuz, sendikal hareketin politik harekete bağımlı 
getirilmesi demek değildir. Söz konusu olan, uyum ve birliğin, eylem 
b�rjuvaziye karşı verilen sınıf mücadelesinde kurulmasıdır. Çeşitli 
deki mücadeleleri n birliği adına, sendikal hareketin politik harekete 
kılınmasını öngören anlayışın sakadığı işçi sınıfı tarihi içinde denendi. Böyle 
bir bağımlılık, sendikal hareketin içine politik bölünmelerin sokulmasına, 
sınıfının birliğinin daralmasına yol açtı. Bilimsel sosyalistler bu taktik 
nın üzerine giderek düzelttiıer. Bu nedenle, politik ve sendikal hareketler 
sında kurulması gereken uyum, günümüzde, sınıf mücadelesindeki 
uyumu ve sendikal hareketteki bilimsel sosyalist militanların diğer 
akımlardan işçilerle dayanışması ve eylem birliği olarak anlaşılıyor. 

Işçi sınıfının politik ve sendikal hareketi arasındaki uyumun, 
nın birliAindeki belirleyici rolünü emperyalizm ve büyük burjuvazi 
ıedir. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu gerici güçler. işçi sınıfı 
şısındaki saldırılarını bu uyumu parçalamaya yöneltiyorlar. Bunun 
temel taktiğe başvuruluyor. Bir yandan sendikal hareket ile ışçi 
arasında duvarlar örülmeye, işçi kitleleri burjuva ideolojisinin ve 
etkisi altında tutulmaya çalışılıyor. Diğer yandan, sendikal hareketin içinde, 
işçi sınıfının en ileri unsurlarına, bilimsel sosyalist işçi liderlerine 
manca bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Burjuvazi, sendika yönetimıerinin 
ileri unsurlara karşı giriştiği tasfiye eyıemini yönlendiriyor. Bu girişimıer, 
man zaman, sol görünümlü sınıf uzlaşmacısı ve oportünist akımların 
"olur"u" arkasında gizleniyor.· 
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DONYADA YflRflYflS 

Carler'ın özel temsilcisi Clirford'un 
Atina, Ankara ve Lefkoşe'ye yaptı�ı 
ziyaretler, ABD 'nin bölgedeki politika
sının ana hatlannı blr kere daha ortaya 
koydu. Clifford'un ve yönetici NATO 
çevrelerinin, bu politikanın temel a· 
maçlannı kamuoyuna yansıtmak Için 
özel bir çaba harcamalan dikkati çekti. 
Böylece, özel temsilcinin gezisinin, ABD' 
nin Akdeniz, Ortadotu ve Kubns so
runlanna müdahalesini arttınna karar
lılıeının gösterilmesini amaçladıeı kanıt· 
Iandı. Buna karşılık Türkiye'deki işbir
likçi çevreler bu gerçell gizlemek, lçin 
bütün araçlan kullandılar. Bunun için 
kamuoyu üzerine bir demagoji bulutu 
püskürtüldü. 

CLI FFORD ABD' N i N  
M ÜDAHALECi, AMAÇ LARı N ı

G iZLEMED i 

KOVBOY GöRüNüMÜ 

Clittord'un gezisinin görünümü, gezi
nin arkasındaki amaçim tamamladı. 
CUrtord'un üç başkentte kullandıeı us.
!üp, soRuk savaş döneminde ABD dış 
politikasının özel belirtilerinden olan 
jandanna yada "kovboy" tarnnın bir 
devamı oldu. özel temsilci EsenboA'a 

havatanında Dışişleri bakanı tarafından 
karşılandı. Türkiye'de bulundutu süre 
içinde, her düzeydeki yetkilinin kapısı 
kendisine açıldı. özel temsilcinin hangi 
kişilerle görüşmesi gerektltlnl bulmaya 
çalışan gözlemciler, kendisini hiçbir dl� 
lomatik protokol kategorisine sokmayı 
başaramadılar. Clittord ile Ecevit ara
sında da önceden planlanmayan bir gö
rüşme yapıldı. Eski Amerikan Savunma 
Bakanının bu kovboyca edasına göste
rilen itibılr pekçok yurtseverin tepkisini 
yükseltti. Pekçok ilerici, "ulusatonurun 
ayaklar altına alınması"karşısında sert 
protestolarda bulundular. 

CARTER YÖNETIMI, KAPITALIST DONY ADAKI 
EKONO:v;IK BUNALıMDAN POLITIK KAZANÇLAR 

SAGLAMA YA ÇALıŞıYOR 

Yeni Amerikan yönetiminin dış politika stratejisinin ana hatları gide
rek daha belirginleşiyor. Bu konuda sürdürÜıen tartışmalarda belirli sonuç
lara ulaşılıyor. Bir yandan, Carter ve �kibinin açıktan açığa katıldığı anti
komünist ideolojik saldırı kampanyası, yumuşama sürecinin derinleşmesini 
tehlikeye sokuyor. Diğer yandan yeni ABD yönetiminin kapitalist dünyada
ki güç ilişkilerine yaklaşımı-ortaya çıkıyor. 

Başkan yardımcısı Mondale'in Brüksel, Bonn, Batı Berlin, Roma, Lond
ra, Paris ve Tokyo gibi başkentlerde yaptığı gezinin yankıları belirli açıklık
lar sağladı. Carter yönetiminin, kapitalist dünyadaki .bunalımın sonuçlarını 
gidermeye öncelikle önem verdiği belli oldu. Ekonomik bunalımın ve bunun 
doğurduğu çelişkilerin, kapitalist sistemin sosyalist dünya karşısındaki duru
munu zorlaştırdığı yeni Amerikan yönetimi tarafından özellikle dikkate alı
nıyor. Mondale'in gezisi, ekonomik bunalımın bu etkilerinin ortaklaşa çözürr 
yollarının araştırılmasına ağırlık verdi .  Bunalımın giderilmesi yolunda ABD, 
F. Almanya ve japonya ya başlıca görevin düştüğü vurgulandı. Ancak, bura
da da ,önerrli sorunlar çıktı. ABD'nin F. Alman ve japon ekonomilerinin ge
lişmesinin teşvik edilmesine önem vermesine karşılık, bu ikj tjlke yönetiminin 
bu konuda ihtiyatlı davrandıkları anlaşıldı. Bonn ve Tokyo yönetirr.lerinin, 
ekonomik gelişmenin t�şvik edilmesinin enflasyonu hızlandırıcı etkiierinden 
kuşkulandıkları biliniyordu_ Bu yüzden, sorunları daha çok dış !icaretin hız
landırılması yoluyla çözme eğiliminde oldukları gözleniyordu. ABD, F.A.ı
manya ve japonya arasında ortaya çıkan bu yaklaşın-: farklarının, 1977 yılın
da daha büyük sorunlar çıkaracağı bekleniyor. 

Bu sürtüşmelerden daha önemli bir sorun, Mondale'in Fransa'ya yaptığı 
geziden sonra ortaya çıktı. 1977 bahar sonunda yada. yaz başında yapılması 
tasarlanan yüksek düzeydeki ekonomik .konferansın gündemi, ABD ve Fransa 
arasında ciddi bir görüş ayrılığının varlığını ortaya koydu. ABD, bu konferan· 
Sın politik sorunları da içermesini savunurken, Paris yönetimi dar kapsamlı bir 
ekonorrik konferanstan yana gözüktü. Bu farklılık, temelde yatan bir çekiş
meyi ortaya çıkardı. ABD, Batı Avrupa'nın kapitalist ülkelerini ekonomik bu· 
nalımd.,n çıkarmaya hazırlanırken, bu yardımla önemli politik kazançlar-elde 
etmeyi amaçlıyordu. Bunlar arasında NATO'daki disiplinin daha da sıkılaştı· 
rılması, Batı Avrupa ülkelerinin NATO bütçesine katkılarının arttırılması 
yer alıyor. Mondale'in gezisi sırasında �nçok kullandığı deyim "karşılıklı ba
ğımlılık" deyimi olmuştu. Bu deyimi n kullanılmasııfransız basınında kuşku-

.. lara yol açtı. 
ABD Başkan yardımcısının en büyük kapitalist başkentlerde yaptığı gö

rüşmelerin, tarafların başlangıçtaki görüşlerini değiştirmeksizin sonuçlandığı 
belli oldu. Kapitalist dünya sisteminin günürr.üzdeki "mihver"ini oluşturan 
ABD - Batı Avrupa - japonya üçgeninin hiçbir köşesinde somut bir ilerleme 
getirmeyen temaslar,ABD'nin dış politika yönelimlcrini yine de açığa çıkardı. 
ABD 'nin kısa dönemli başlıca yöneliminin, sosyalist sistem ülkeleriyle kurula
cak yeni temaslardan önce, kapitalist dünyanın "geri karakollarının" güçlen
dirilmesi olduğu belirleniyor. Bir Sovyet yorumcusu, yeni Carter yönetiminin 
dış politika stratejisini şöyle özetliyor: "Kapitalist dünyadaki mevcut gerilimi 
bütünüyle gidermek yada hiç olmazsa azaltmak, Batı ekonomisini canlandır
mak ve böylece kapitalist ülkelerdeki durumu istikrarlı kılm .. k, bu tcmel üze
rinde dünya güçlerinin dengesini düzeltmek". 

Yeni ABD yönetiminin bu stratejinin uygulanmasında ancak "taktik" 
başarılar kazanabileceği, ancak sorunların terreiden çözümünün. olanaksız 
olduğu, burjuva yorumcular tarafından bile kabul ediliyor. 
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NATO'YU GüÇLENDIRME 
MANEVRALARı 

Clittord'un bu empoze edici tutumu 
ve görünümü, gezisinin arkasındaki bazı 
amaçlann görülememesine de neden ol· 
du. Pekçok çevre, gezi için seçilen za
mana karşı çıkarak, gezinin zamanlama
sı arkasındaki amacın gizlenmesine ça· 
lıştılar. Gezinin zamanlarnası emperya· 
lizm açısından özel önem taşıyordu.ö
zel temsilcinin Akdeniz turuı ABD 'nin 
ve NATO'nun Kıbns'a müdahalesini RI' 
tınna kararhhtının gösterisi olarak orta
ya çıktı. NATO'nun bır gövde gösterisi 
biçimine dönüştü. Bu gövde gösterisi, 
ABD başkan yardımcısı Mondale'in 
Avrupa ve Japonya başkentlerini, C8rter' 
in BM daimi delegeliline atadıRı A. 
Young'un Atrika ülkelerini, Dışişleri 
bakanı Vance'in de Ortadotu'yu dolaş· 
masını izliyor. Bu gösteriler, emperyalist 
güçlerin, sosyalist ve kapitalist ülkeler 
arasındaki ilişkilerin gelişmesini etkile
rneyi amaçlayan diRer girişimlerini ta
mamlıyor. Sovyetler'in ve Varşova Ant
laşması'nın Sözde stratejik üstünlüA"üyle 
ilgili kampanya, sosyalist ülkelerdeki 
toplumsal ve politik düzeni hedet alan 
ideolojik saldm curcunası, içindeki to� 
lumsal ve politik düzeni hedef alan ideo
lojik said m curcunası, Başkan Cart.er'in 
sosyali�t ülkelerdeki sosyalizm düşman-

lannı açıktan destekleyici tutumu bir 
bütün oluşturuyor. Bütün bu girişimler, 
sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında 
önümüzdeki aylarda gerçekleşecek te
masıarda NATO'nun avantajlı olarak 
başlamasını amaçlıyor. Türkiye'deki 
NATO'cu çeVTeler, Cllttord'un empoze 
edici görünümünün yurtseverler arasında 
uyandırdılı tepkiyi, özel temsilcin!n 
gezisinin ABD ve NATO açısından "zo
runlu" olduRunu savunarak yatıştınna
ya çalışıyorlar. 

KIBRIS'LA TüRKIYE · ABD 
IL IŞKILERINI AYıRMA 

OEMAGOı ıSI 

Ancak aynı işbirlikçi çevreler� kamu· 
oyunun gözlerini bır demagoji bulutuyla 
körleştinnek için de ellerinden gelcni 
esirgemiyorlar. Bu demagojilerin başın
da, Kıbns sorunu ııe Türkiye - ABD iliş
kilerinin birbirinden aynıması masalı ge
liyor. Işbirlikçi çevreler, Türkiye'ye uy· 
gulanan silah ambargosu ile Kıbrıs'taki 

Amerikan müdahalesi arasındaki batı 
gizlemeye çalışıyorlar. Clifford'un gezi· 
sinin, bu çevreler tarafından bıyık altın
dan "zamansızhk" ile eleştirilmesi dik
kati çekti. MC'nin Kıbns politikasını sa· 
vunmaya çalışanlar, Kıbns'taki geliş· 
melerin " olumlu" bir yöne gireliei sırada 
Amerikan müdahalesinin. ortaya çıkma
sını çıkRIianna aykın buldular. ABD'yi 
ılımh tavsiyelerde bulunan bir dOlt gibi 
görünmeye davet ettiler. Clirtord'un ge
zisinin, Kıbns sorununu NATO içi bir 
soruna dönüşwnneyi amaçlayan niteli
Rini gizleme yanşma koyuldul.r. 

PERDE ARKASı PAZARlıKLAR 

Dışanya karşı böyle bir demagoji 
kampanyası sürdürüldü. Cli!tord'la yapı· 
lan görüşmelerde ise, ABD-Türkiye-Yu
nanistan üçgeni içindeKıbns sorununun 
emperyalizmin çıkarlanna uygun olarak 
yönlendirilmesinin planlan yapıldı. 
merikan ambargosunun bu amaç 
kuııanılmasının yoııan tartışıldı. MC, 
Türkiye'ye ambargoyu kaldıran anlq
manın 1977 seçimlerinden önce onay- • 
lanması gere�ini ortaya koydu. Mmta
rist unsurlar, ancak "ambargonun kaldı· 
nlması" gibi bir başan perdesinin ark. 
sında Kıbns'la beklenen ıdımlann 
atılabileeeeini ClirCord'a ilettııer. 

DOST GOR tJNtJMLtJ ... 

Böylece CliC(ord'un gezisi, Türkiye' 
deki 1977 seçimlerine kadar ABD'nin 
bölgede izleyece�i hareket planının ana
hatlannt" ortaya çıkardı. 1977 seçimle-
rinden sonra - ABD'nin Kıbns'ta istedili 
sonuçlara ul�ması, seçimlerden önce 
hem Türkiye'ye ambargoyu kaldı.ran 
hem de Yunanistan'a askeri yardım y. 
pılmasını ikJli anlaşmalann birarada 
gerçekleştirilmesini gerektiriyor. Yine 
1977 seçimlerine kadar Yunanistan', 
NATO'ya geri sokacak girişimlerin so
nuçlandınıması amaçlanıyor. 

Bu tasanlar, Kıbrıs'taki son gelişme-
lerin arkasında gizlenen gerçek �çlert 
ortaya çıkarıyor. Emp�ryalizmin Kıbns 
üzerindeki müdahalesi daha çıplak bi
çimde gözleniyor. Empcryalizm, bu mü
dahelesini, daha şimdiden dünyadaki b. 
nş ve demokrasi güçlcrine karşı bir 
tehdit aracı olarak kuııanıyor. Emperya· 
Iizmin bu müdahale ve tehditlerine kar
Şı,  dünyadaki savaş ve gerginlik klŞkırtl
cılannı ve onların işbirlikçilerini h('d('r 
alan mucadeleyi ytikseltml'k ı:!('f('ki\or 

CARTER YÖNETIMI, KAPITALIST DONY ADAKI 
:v;IK :v;IK :v BUNALıMDAN POLITIK KAZANÇLAR 

SAGLAMA YA SAGLAMA YA SAGLAMA ÇALıŞıYOR 

Amerikan yönetiminin dış politika stratejisinin ana hatları gide
belirginleşiyor. Bu konuda sürdürÜıen tartışmalarda belirli sonuç

Bir yandan, Carter ve �kibinin açıktan açığa katıldığı anti
ideolojik saldırı kampanyası, yumuşama sürecinin derinleşmesini 
sokuyor. Diğer yandan yeni ABD yönetiminin kapitalist dünyada

ilişkilerine yaklaşımı-ortaya çıkıyor. 
Başkan yardımcısı Mondale'in Brüksel, Bonn, Batı Berlin, Roma, Lond

Tokyo gibi başkentlerde yaptığı gezinin yankıları belirli açıklık
Carter yönetiminin, kapitalist dünyadaki .bunalımın sonuçlarını 

gidermeye öncelikle önem verdiği belli oldu. Ekonomik bunalımın ve bunun 
çelişkilerin, kapitalist sistemin sosyalist dünya karşısındaki duru

zorlaştırdığı yeni Amerikan yönetimi tarafından özellikle dikkate alı
nıyor. Mondale'in gezisi, ekonomik bunalımın bu etkilerinin ortaklaşa çözürr 

araştırılmasına ağırlık verdi .  Bunalımın giderilmesi yolunda ABD, 
japonya ya başlıca görevin düştüğü vurgulandı. Ancak, bura

sorunlar çıktı. ABD'nin F. Alman ve japon ekonomilerinin ge
edilmesine önem vermesine karşılık, bu ikj tjlke yönetiminin 

ihtiyatlı davrandıkları anlaşıldı. Bonn ve Tokyo yönetirr.lerinin, 
gelişmenin t�şvik edilmesinin enflasyonu hızlandırıcı etkii

yönetirr.leri
i

yönetirr.leri
erinden 

biliniyordu_ Bu yüzden, sorunları daha çok dış !icaretin hız
landırılması yoluyla çözme eğiliminde oldukları gözleniyordu. ABD, F.A.ı

japonya arasında ortaya çıkan bu yaklaşın-: farklarının, 1977 yılın
daha büyük sorunlar çıkaracağı bekleniyor. 

sürtüşmelerden daha önemli bir sorun, Mondale'in Fransa'ya yaptığı 
ortaya çıktı. 1977 bahar sonunda yada. yaz başında yapılması 

yüksek düzeydeki ekonomik .konferansın gündemi, ABD ve Fransa 
bir görüş ayrılığının varlığını ortaya koydu. ABD, bu konferan· 

sorunları da içermesini savunurken, Paris yönetimi dar kapsamlı bir 
konferanstan yana gözüktü. Bu farklılık, temelde yatan bir çekiş

çıkardı. ABD, Batı Avrupa'nın kapitalist ülkelerini ekonomik bu· 
çıkarmaya hazırlanırken, bu yardımla önemli politik kazançlar-elde 

amaçlıyordu. Bunlar arasında NATO'daki disiplinin daha da sıkılaştı· 
Avrupa ülkelerinin NATO bütçesine katkılarının arttırılması 

Mondale'in gezisi sırasında �nçok kullandığı deyim "karşılıklı ba
olmuştu. Bu deyimi n kullanılmasııfransız basınında kuşku-

Başkan yardımcısının en büyük kapitalist başkentlerde yaptığı gö
tarafların başlangıçtaki görüşlerini değiştirmeksizin sonuçlandığı 
Kapitalist dünya sisteminin günürr.üzdeki "mihver"ini oluşturan 
Avrupa - japonya üçgeninin hiçbir köşesinde somut bir ilerleme 

temaslar,ABD'nin dış politika yönelimlcrini yine de açığa çıkardı. 
dönemli başlıca yöneliminin, sosyalist sistem ülkeleriyle kurula

temaslardan önce, kapitalist dünyanın "geri karakollarının" güçlen
belirleniyor. Bir Sovyet yorumcusu, yeni Carter yönetiminin 

stratejisini şöyle özetliyor: "Kapitalist dünyadaki mevcut gerilimi 
gidermek yada hiç olmazsa azaltmak, Batı ekonomisini canlandır

kapitalist ülkelerdeki durumu istikrarlı kılm .. kılm .. kılm k, bu tcmel üze

ABD başkan yardımcısı Mondale'in 
Avrupa ve Japonya başkentlerini, C8rter' 
in BM daimi delegeliline atadıRı A. 
Young'un Atrika ülkelerini, Dışişleri 
bakanı Vance'in 
Young'un 
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de Ortadotu'yu dolaş· 
masını izliyor. Bu gösteriler, emperyalist 
güçlerin, sosyalist ve kapitalist ülkeler 
arasındaki ilişkilerin gelişmesini etkile
rneyi amaçlayan diRer girişimlerini ta
mamlıyor. Sovyetler'in ve Varşova Ant
laşması'nın Sözde stratejik üstünlüA"üyle 
ilgili kampanya, sosyalist ülkelerdeki 
toplumsal ve politik düzeni hedet alan 
ideolojik saldm curcunası, içindeki to� 
lumsal ve politik düzeni hedef alan ideo
lojik said m curcunası, Başkan Cart.er'in 
sosyali�t ülkelerdeki sosyalizm düşman-

lannı açıktan destekleyici tutumu bir 
bütün oluşturuyor. Bütün bu girişimler, 
sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında 
önümüzdeki aylarda gerçekleşecek te
masıarda NATO'nun avantajlı olarak 
başlamasını amaçlıyor. Türkiye'deki 
NATO'cu çeVTeler, Cllttord'un empoze 
edici görünümünün yurtseverler arasında 
uyandırdılı tepkiyi, özel temsilcin!n 
gezisinin ABD ve NATO açısından "zo
runlu" olduRunu savunarak yatıştınna
ya çalışıyorlar. 

KIBRIS'LA TüRKIYE · ABD 
IL IŞKILERINI AYıRMA 

OEMAGOı ıSI 
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oyunun gözlerini bır demagoji bulutuyla 

Dışanya 
kampanyası 
lan görüşmelerde 
nanistan 
emperyalizmin 
yönlendirilme
merikan 
kuııanılmasının 
Türkiye'ye 
manın 1977 
lanması 
rist unsurlar, ancak "ambargonun kaldı· 
nlması" 
sında 
atılabileeeeini 

Böylece 
deki 1977 
bölgede 
hatlannt" 
rinden sonra 
sonuçlara 
hem Türkiye'ye 
hem de 
pılmasını 
gerçekleştirilmesini 
1977 seçimlerine 
NATO'ya 
nuçlandınıması 

Bu tas
lerin arkası
ortaya çıkarıyor. 
üzerindeki 
çimde gözlen
dahelesini, 



Fransız Sosyalisl Partisi Lideri F. 
Millerand'ın ekonomi danışmanı Jacques 
Attali'nin Sol'un ortak hükümet prog

ramının uygulanması sırasında "milli
leştirme" lerde izlenecek yöntem üze
rine önceki hafta yaptıtı öneriler, k� 
nuyu güncel hale getirdi. Millileştirilecek 
işletmelerin sahiplerine hisselerini elle
rinde tutma olanaeını veren bu öneriler, 
Komünist ve Sosyalist partiler arasında 
Ortak Program'ın yorumu konusunda 
tartışmalara yol açtı. Bir televizyon k� 
nuşmasında konuyla ilgili göriişlerinl a
çıkla)'an Fransız Komünist Partisi Genel 
Sekreteri George Marchais, J. Attali'nin 
önerilerinin Ortak Program'ın aır açları
na ters düştülünü belirtti. Saecı France
Soir Gazetesi ise, bir yorumunda • 
"Mitterand'ın ortak programı güven veri
ci bir tarzda yorumladı�ını" ileri sürdü. 
Yine saecı Ouotidien'de Paris gazetesi 
de gelişmeleri şöyle yorumladı: "Sosya
listler patronlara güvence (gages) verme
ye yöneldiler." 

MITTERAND, 
MILLILEŞTIRMELERI 
YUMUŞATMA 
ÇABASıNDA 

F.K.P. yayın organı I'Humanite'nin baş 
yönetmeni R. Leroy geçtieimiz hafta 
yayınlanan bir başyazısında şöyle diyor: 
"Haziran 1972'den bu yana bunalım de· 
rinleşti ve bizce birkaç şirket daha ta· 
nımlanan bu kategorilere kalıldL Petrol· 
de, demir çelikıe, otomobilde Peugeo .... 
Citroen'de dururr böyledir." 

FKP Genel Sekreteri Marchais, sosya· 
listlerin önerilerini yorumlarken şöyle 
dedi: "Attali'nin önerileri, belirli sayıda· 
ki büyük tekellerin Ortak Program'da 
öngöriildüeü gibi gerçekten millileştiril
mesinden vazgeçitmesi anlanıına geliyor. 
.Uz, millileştirme için millileştirme is
lemiyoruz. Su tekellerin millileşlirilme
sini, Fransa ekonomisinin canIandını
ması ve büyük bir toplumsal politikanın 
uygulamaya konması için kaçınılmaz bir 
araç olduklan için istiyoruz." 

MOLKjyET DECIL OY HAKKı 

Millileştinnede asıl amacın işletme
de oy hakkın. elde etmek oldueunu ileri 
süren Attali, millileştirilecek işletmele
rin sahiplerine, hisselerinin yerine geçe
cek "senet"lerin verilmesini ve bu senet
ler üzerinden karın paylaştınlmasını 
önennişti. Böylelikle, işletme sermaye
leri özel· ellerde kalmaya devam edecek, 
ancak işletme sahiplerinin "oy hakkı" 

. olmayacaktı. Sosyalist Parti, hisse senet· 
lerinin borsada alım · satımının sürmesi-

ni, yenisennaye piyasasının varlıeını ko
rumasını da öneriyor. Sosyalist Parti, 
millileştinneleri yumuşalıcı bu önerile
rini hisselerin devlet tarafından alınma
sının doeuracaeı mali yükün ortadan 
kaldırılması gerekçesine dayandırıyor. 

Sosyalist Parti'nin önerileri, bu yön
temle millileştirilmiş işletmelerin bir ik
tidar degişiklieinde yeniden eski sahip
lerine devredilebitmesi için de geniş bir 
esneklik tanıyor. Fransa'daki işveren ba
sını ve satcı basın organları, önerilerin 
bu nitelitine özellikle dikkati çekiyor
lar. 

FKP'NIN TUTUMU 

Sosyalistlerin bu önerilerine karşı 
F.K.P. de konuyla ilgili tutumunu yeni
den ortaya koydu. F.K.P. millileştinne· 
nin hissedarlar için dog-urdue-u zararla
rm giderilmesini, ancak büyük hissedar
ların zararlarının giderilmesinin belirli 

CUNHAL: "KAPITALIST SÖMüRüNüN PENÇESINOEKI 
HALKLARLA, SOSYALIST üLKELERIN YASALARıNı 

ÇICNEYENLERI AYNI KABA KOY AMA YIZ" 

Portekiz Komünilt Partili Genel Sekreteri Aluaro Cunhaı ltalyan Komü· 
nilt Partili Merkez Komite.i'nin çalnl"ı olorok ıtalya'ya bir ziyaret yaptı. 
Cunhal önce IKP Merkez Komitesi üye.i ve Meclis Başkan. Pietro Ingroo ile 
görüştü. Dahıı .onra ıtalyan SO&yali.t Partili, Sosyal Demokrat Parti ve Radi
Iral Parti 'nin parlamentodaki grup tem.ilcileriyle görüşmeler yapan PKP Genel 
Sekfl!teri ıtalyan Komünist Partisi yetkilileri ve genel ıekreter Enrico Berlin· 
guer'le görüşmeden önce ıtalyan gazetecileriyle biraraya geldi. B06ın toplantı
"nda kendiline yöneltilen boz • •  orukm Cunhal şöyle yanıtladı. 

o ıtalya'ya ziyaretiniz "Avrupa Komünizmin e "  bir kayış OMrak yo
rumianabilir ma 

• Düşünceler colrafi yerleşme temeli üzerinde tanımlanamaz. Düşünce
lerimizin temelinde ulwal gerçeklilin dolru bir çözümleme.; uardır. Politika' 
m.z. da bu gerçeklik ten kalkamk .aptıyoruz. Her Komünilt Partisi, politik yö' 
nelimini saptama hakkına .ahiptir. Bazı partiler, ülkelerinin .omut koşullann
daki bazı ortak .orunları birlikte ele almayı gerekli görebilirler. Ancak, Porte' 
kiz'in tüm Datı Avrupa'ya göre farklı bir konumu uardır. Kııoca ülkemiz farklı 
bir ekonomik ve toplumıal görtinüme sahiptir . .  Portekiz Komüni.t Partis;'nin 
ulusal ve ulullararası diizeydeki bir dizi politik ve ekonomik .orun konwıında· 
ki politikasının ve tavırların.n farklı olufunun kaynalında da bu oordır. Batı 
Avrupa'da ekonomik iktidar tekelci grupların ve devlet kapitalizminin elinde· 
dir. Portekiz için aynı şeyi .öyleyemeyiz. Vlkemizde / 9 74 Nisan Devrimi'n
den .onm tekelci gruplar iktidardan uzaklaştırıldı. Ekonominin temel .ektö
rtinü kapsayan millilefUrmeler, devlet iştı'rokinin bulundukıı ekonomik kuru
luşlar, işletmelerde işçi denetimi, beşyiizden fazla kollektiflfletmenin kuru' 
luşuna yol açan toprak reformu .onucu, Portekiz diker Hat. Avrupa ülkelerin· 
den tamamen farkı. bir toplumsal ve ekonomik gÖM'jnüme Iıavıışt«. Portekiz, 
diger Bat. Avrupa ütlıelerine göre genel ekonomik planda dalıa /ıM'M ve 
zay.f olmo.sına lıaroşılık, daha ileri bir honumda bulıınuyor. Du durum da Por
tekiz Komünist Partisi'nin diğer Avrupa kumünist partilerinden farMı bir tak-

koşullara baeıı olmasınıöneriyor.F.K.P.' 
nin millileştirmelerle ilgili önerilerinin 
ayırdedici nitelieini, hisseleri n 20 yıllık 
devlet tahlillerine dönüştüriilerek devlet 
tarafından satın alınması ve son üç yıl
daki en düşük hisse deteri üzerinden 
bir faiz ödenmesi oluşturuyor. Bu faiz 

'haddinin zorunlu istikrazlar için ödenen 
faiz haddine uygun olması öneriliyor. G. 
Marchais, son televizyon konuş ır asında, 
Parti'nin bu önerisinin 20 yıl içinde sa
dece 30 milyar frankhk bir harcarr a ge· 
rektirdieini, bunun da devlet bütçeSinin 
ancak yüzde 1 'i oldu�unu belirtti. 

Komünist ve Sosyalist Partilerle SOL 
Radikaller Hareketi'nin katıldıeı Ortak 
Hükümet Programı'nda şu şirketlerin 
millileştirilmesi öngörü]üyor: Thomson
Srandl (elektronik), Pechiney Ugine 
Khulmann (kimya ve maden), Saint -
Gobain-Pont-a-Mousson (cam ve inşaat 
malzemesi),  Compagnie Generale d' 
Electricite, Rhone-Poulenc ( kimya), Das
sault (havacılık), Roussel - Uclaf (ilaç), 
Honeywell Bull (bilgisayar). Ayrıca ITI 
şirketinin Fransa'daki bölümü ile, Paribas 
ve Suez bankacılık grupları dahil tüm 
kredi seköriinün kamulaşlırılması öneri
liyor. Millileştirilmesi önerilen bu şirket
ler Fransa'da bugünkü gayrisafi ulusal 
gelirin yüzde 20'sini üretiyorlar. 

Ortak - Program'ın imzalandıe-ı Hazi
ran 1972'den bu yana ülke ekonomisin
de eeişiklikler oldu�unu belirten F.K.P. 
millileştirmelerin kapsamına yeni şirket
lerin de katılması gerektie-ini belirtiyor. 
Ortak Program millileştirilmesi gereken 
şirketlerin niteliklerini şöyle belirliyor: 
"Kamu hizmeti nitelitini taşıma", "ka
mu ronlarına dayanarak yaşama", "ka
Ritalist birikimin başlıca merkezleri" 
olma, "ulusal ekonominin gelişimi için 
kilit olan branşlan kontrol etme". 

KOMONISTLER NE ZAMAN 
HOKOMETE KATıLMAZ. 

FKP Genel Sekreteri, aynı televizyon 
konuşmasında, FKp'nin .hükümete katıl
masının koşullarına da de�indi. Marchais' 
Parti'nin emekçiler ve halk kitleleri kar· 
şısında girdi ei taahhütleri yerine getimıe 
şartlarının varh�ının, hükümete katılma 
konusunda belirleyici oldueunu belirtti. 
Sosyalist Parti Lideri Mitterand'm, 
"FKP bizimle iktidarı paylaşmayı iste
mediei takdirde tek başına da iktidara 
gelebiliriz" biçimindeki sözleri üzerinde 
duran Marchais şöyle dedi: "Biz iktidarı 
Sosyalist Parti ve SOL Radikaller Hare
keti ile paylaşmayı istiyoruz. Biz, sol'un 
ortak . Programının ortaya çıkması için 

on yıl boyunca savaştık. Bu düşünceyi 
ilk öne süren komünistler oldu. 

"Ancak, bizim aramızda bakanlık 
düşleriyle sarhoş olan yoktur. Biz, so
lun iktidara gelmesini, zorunlu demokra· 
tik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, e
mekçilerin, halkın ve ulusun çıkarlarına 
gerçekten hizmel edecek bir politikanın 
uygulamaya konması için istiyoruz. 

Hükümet içinde bizim de hak ve gö
rev eşitliti ile kendimize düşen sorurı:lu· 
lukları almayı reddetmemiz bir çelişki 
olurdu. Komünistlerin hükümete katıl
mamasının tek nedeni, ancak, emekçiler 
ve halkımız karşısında giriştitimiz taah· 
hüt!ere uyulmasını saelayacak koşulların 
gerçekleştirilmemiş olması olabilir. Hü
kümete, Ortak Program'ı uygulamak ü· 
zere gelmek söz konusudur " 

tik yönelime .ahip oluşunun temelini oluşturuyor. 
"Biz demokratik özgürlüklerin en geniş ölçüde uygulandıA' bir rejimden 

yanayız. N isan Devrimi 'nin kazanımlarını savunuyoruz. Ekonomimizdeki ko
pitaliJt olmayan &ektö';;n ve .oayaliJt perspektifin giiçlendirilme.ini istiyorıu:. " 

o Soare. rejimi ve genel olarak sosyalistler karşısındaki tavrınız nedirr 
• Soare. hükümeti Nisan Devrimi'nin kazanımlarını tehlikeye düşüren 

bir politika izlemektedir. Bu, aynı zamanda Portekiz 'de demokro.sinin uar'ı-
Aının da tehdit altında bulundu'unu gösterir. Ancak, biz Sosyalist Parti'nin 
itirazlarına roAmen, , yeterince güçlü bir komünist-sosyalist hükümetin, ülke· 
mizde demokro.siyi ileri götürme yolunda etkili olacaA' inancındayız. Bu yol
da kurulabilecek bir diyalog için de kapıyı her zaman açık tutuyoruz. " 

O Portekiz'in AET'ye girmesi konusundaki gö';;şleriniz nelerdirr 
• Portekiz Ortak Pazar'liı bütünleşme konusunda tedbirli davranmak 

zorundadır. Portekiz, diler Avrupa ülkelerine göre farklı bir ekonomilr geliş
me düzeyinde bulunuyor. Portekiz 'in AET'ye katılmasını engelleyen neden· 
lerin başında bu farklılık geliyor. Portekiz'in AET'ye katılmo.sı ancak ülke 
ekonomisinin çökmesini önleyecek istisnai hükümler temeli üzerinde ger
çekleşebilir. 

o Uludarorall komünist ve işçi hareketi hakkındaki görtişleriniz nedir' 
Bu alanda, bir "rehber partinin" gereklililine inanıyor musunuzr 

• Ulu.lararcuı komünist ve işçi hareketinde herhangi bir yönetim mer
kezi .öz konusu delildir. Portekiz Komünist Partisi de kendini diler partiler
den daha az balımSlz görmemektedir. Ancak bu, bazı partilerin dilerlerinden 
daha önemli bir rol oynamadılı ve baz. devrimlerin dilerlerinden daha fazla 
önem taş.mad.,. anlamına gelmez. Bu çerçeve içinde her partinin özerklik 
ve bagımıı.zlılının küçümsenemeyeceli, ancak Ekim Devrimi'nin deRerinin 
mutlaka vurgufanmo.sı gerektiR; görijşiindeyiz. 

o Sovyetler Birliki ve diler senyalist ülkelerdeki "muhalefe t "  hakkın
daki görijşünüz nedir' 

• Salazar döneminden bu yana, PKP, Sovyetler Birlili ve diger .osya
list Illkelerdekı'sözde muhalefeti de.teklemek için çalnlar almıştı. Bunları her 
zaman geri çevirdik. Diktatörlük ve kapitaliJt .Ömiirtinün pençesindeki halk· 
larla, so.yali.t ülkelerı'n yasalarını çilneyen kişileri aynı kaba koyamayız. CHe 
yandan, uluıtarara!ı alanda nesnel olarak müttefikimiz olan güçlerle ulııslam' 
ra" düşmatllarım.z. kesiti olarak birbirinden ayırmak zorundayız. " 
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bu senet
paylaştınlmasını 

sermaye
devam edecek, 

"oy hakkı" 
hisse senet· 

satımının sürmesi-

Sosyalistlerin bu önerilerine karşı 
F.K.P. de konuyla ilgili tutumunu yeni
den ortaya koydu. F.K.P. millileştinne· 
nin hissedarlar için dog-urdue-u zararla
rm giderilmesini, ancak büyük hissedar
ların zararlarının giderilmesinin belirli 

"KAPITALIST SÖMüRüNüN PENÇESINOEKI 
SOSYALIST üLKELERIN YASALARıNı 

ÇICNEYENLERI AYNI KABA KOY AMA YIZ" AMA YIZ" AMA 

Komünilt Partili Genel Sekreteri Aluaro Cunhaı ltalyan Komü· 
Komite.i'nin çalnl"ı olorok ıtalya'ya bir ziyaret yaptı. 

IKP Merkez Komitesi üye.i ve Meclis Başkan. Pietro Ingroo ile 
ıtalyan SO&yali.t Partili, Sosyal Demokrat Parti ve Radi

amentodaki grup tem.ilcileriyle görüşmeler yapan PKP Genel 
ıtalyan Komünist Partisi yetkilileri ve genel ıekreter Enrico Berlin· 

önce ıtalyan gazetecileriyle biraraya geldi. B06ın toplantı
kendiline yöneltilen boz • •  kendiline yöneltilen boz • •  kendiline yöneltilen boz orukm • •  orukm • •  Cunhal şöyle yanıtladı. 

ziyaretiniz "Avrupa Komünizmin e "  bir kayış OMrak yo

colrafi yerleşme temeli üzerinde tanımlanamaz. Düşünce
ulwal gerçeklilin dolru bir çözümleme.; uardır. Politika' 

kalkamk .aptıyoruz. Her Komünilt Partisi, politik yö' 
hakkına .ahiptir. Bazı partiler, ülkelerinin .omut koşullann

.orunları birlikte ele almayı gerekli görebilirler. Ancak, Porte' 
Avrupa'ya göre farklı bir konumu uardır. Kııoca ülkemiz farklı 

toplumıal görtinüme sahiptir . .  Portekiz . .  Portekiz . .  Komüni.t Partis;'nin 
diizeydeki bir dizi politik ve ekonomik .orun konwıında· 

tavırların.n farklı olufunun kaynalında da bu oordır. Batı 
iktidar tekelci grupların ve devlet kapitalizminin elinde· 

şeyi .öyleyemeyiz. Vlkemizde / 9 74 Nisan Nisan Ni Devrimi'n
gruplar iktidardan uzaklaştırıldı. Ekonominin temel .ektö

millilefUrmeler, devlet iştı'rokinin bulundukıı ekonomik kuru
işçi denetimi, beşyiizden fazla kollektiflfletmenin kuru' 

reformu reformu ref .onucu, Portekiz diker Hat. Avrupa ülkelerin· 
bir toplumsal ve ekonomik gÖM'jnüme Iıavıışt«. Portekiz, 

Hükümet Programı'nda şu şirketlerin 
millileştirilmesi öngörü]üyor: Thomson
Srandl (elektronik), Pechiney Ugine 
Khulmann (kimya ve maden), Saint -
Gobain-Pont-a-Mousson (cam ve inşaat 
malzemesi),  Compagnie Generale d' 
Electricite, Rhone-Poulenc ( kimya), Das
sault (havacılık), Roussel - Uclaf (ilaç), 
Honeywell Bull (bilgisayar). Ayrıca ITI 
şirketinin Fransa'daki bölümü ile, Paribas 
ve Suez bankacılık grupları dahil tüm 
kredi seköriinün kamulaşlırılması öneri
liyor. Millileştirilmesi önerilen bu şirket
ler Fransa'da bugünkü gayrisafi ulusal 
gelirin yüzde 20'sini üretiyorlar. 

Ortak - Program'ın imzalandıe-ı Hazi
ran 1972'den bu yana ülke ekonomisin
de eeişiklikler oldu�unu belirten F.K.P. 
millileştirmelerin kapsamına yeni şirket
lerin de katılması gerektie-ini belirtiyor. 
Ortak Program millileştirilmesi gereken 
şirketlerin niteliklerini şöyle belirliyor: 
"Kamu hizmeti nitelitini taşıma", "ka
mu ronlarına dayanarak yaşama", "ka
Ritalist birikimin başlıca merkezleri" 
olma, "ulusal ekonominin gelişimi için 
kilit olan branşlan kontrol etme". 

Sosyalist Parti Lideri 
"FKP bizimle iktidarı 
mediei takdirde tek 
gelebiliriz" biçimindeki 
duran Marchais şöyle 
Sosyalist Parti ve 
keti ile paylaşmayı istiyoruz. 
ortak . Programının ortaya 

on yıl boyunca savaştık. 
ilk öne süren komünistler 

"Ancak, bizim 
düşleriyle sarhoş olan 
lun iktidara gelmesini, 
tik dönüşümlerin gerç
mekçilerin, halkın 
gerçekten hizmel edecek 
uygulamaya konması 

Hükümet içinde bizim 
rev eşitliti ile kendimize 
lukları almayı reddetmemiz 
olurdu. Komünistlerin 
mamasının tek nedeni, 
ve halkımız karşısında 
hüt!ere uyulmasını saelayacak 
gerçekleştirilmemiş 
kümete, Ortak Progr
zere gelmek söz konusudur

tik yönelime .ahip oluşunun temelini oluşturuyor. 
"Biz demokratik özgürlüklerin en geniş ölçüde uygulandıA' 

yanayız. N isan N isan N i Devrimi 'nin i 'nin i ' kazanımlarını savunuyoruz. Ekonomimizdeki 
pitaliJt olmayan &ektö';;n ve .oayaliJt perspektifin giiçlendirilme.ini 

o Soare. rejimi rejimi re ve genel olarak olarak ol sosyalistler karşısındaki 
• Soare. hükümeti Nisan Devrimi'nin kazanımlarını tehlikeye 

bir politika izlemektedir. Bu, aynı zamanda Portekiz 'de demokro.sinin 
Aının da tehdit altında bulundu'unu gösterir. Ancak, biz Sosyalist 
itirazlarına roAmen, , yeterince güçlü bir komünist-sosyalist hükümetin, 
mizde demokro.siyi ileri götürme yolunda etkili olacaA' inancındayız. 
da kurulabilecek bir diyalog için de kapıyı her zaman açık 

O Portekiz'in AET'ye AET'ye AET' girmesi konusundaki gö';;şleriniz gö';;şleriniz gö';
• Portekiz Ortak Pazar'liı bütünleşme konusunda tedbirli 

zorundadır. Portekiz, diler Avrupa ülkelerine göre farklı bir ekonomilr 
me düzeyinde düzeyinde düzeyi bulunuyor. Portekiz 'in AET'ye AET'ye AET' katılmasını engelleyen 
lerin başında bu farklılık geliyor. Portekiz'in AET'ye katılmo.sı 
ekonomisinin çökmesini önleyecek istisnai hükümler temeli 
çekleşebilir. 

o Uludarorall komünist ve işçi hareketi hakkındaki görtişleriniz görtişleriniz gört
Bu alanda, bir "rehber partinin" gereklililine inanıyor musunuzr 

• Ulu.lararcuı komünist ve işçi hareketinde herhangi bir 
kezi .öz konusu delildir. Portekiz Komünist Partisi de kendini 
den daha az balımSlz görmemektedir. Ancak bu, bazı partilerin 
daha önemli bir rol oynamadılı ve baz. devrimlerin dilerlerinden 
önem taş.mad.,. anlamına gelmez. Bu çerçeve içinde her partinin 
ve bagımıı.zlılının küçümsenemeyeceli, ancak Ekim Devrimi'nin 
mutlaka vurgufanmo.sı gerektiR; görijşiindeyiz. 

o Sovyetler Birliki ve diler senyalist alist ali ülkelerdeki "muhalef
daki görijşünüz nedir' 

• Salazar döneminden bu yana, PKP, Sovyetler Birlili ve 
list Illkelerdekı'Illkelerdekı'Illkelerdekı sözde muhalefeti muhalefeti muhal de.teklemek için çalnlar almıştı. 
zaman geri çevirdik. Diktatörlük ve kapitaliJt .Ömiirtinün pençesindeki 



Hacı ömer Sabancı ıncirlik yakın
lannda 400 işçi çalıştıran bir piastik 
sanayi fabrikası var. Adı: PHsa. Ru iş 
kolunda karhlı�ın çok yüksek oldueu 
biliniyor. Pilsa'daki karlann daha da 
yiiksek olmasını sa�13yan. bu fabrikada 
1\irk·lş'e ba�1ı Kauçuk.lş'in yetki
li olması. Cerçekten, son toplu-iş 
sözleşmesi döneminde yapılan söz
leşme, ek hiç bir hakkın gelirilme
mesine karşın, bitiminde sendika tara· 
fından 8 ay uzatılmış. Iki yLlhk olan 
sözleşmenin geçtieimiz Kasım' da fes
hedilmiş ve yeni sözleşme görüşmelerine 
başlanmış olması gerekiyor. Başlanıl
mad1tı gibi uzattldıeı 8 ayın 6 'sında 
farklann üstüne bir çizgi çekilmiş. 
Satlanan yalnızca 45 günlük iknı.miye. 

DEVRiMCi liK, KAYıTSıZLIK Mi?  

Bütün bunlar ötesinde, Kauçuk-İş 
yöneticilerinin ve işyeri temsilcilerinin 
iki yıllık tutum ve davranışlan Işçiler 
arasında bunlara karşı güçlü bir tepkinin 
yerleşmesine neden oldu. Yeni sözleşme 
devresi yaklaşırken bazı işçiler daha 
güçlÜ bir biçimde örgijtlenebilmek için 
DISK içinde yer alma girişimlerine 
başlıyorlar. Bu girişimlerde başı çeken· 
ler her yerde oldu tu gibi sosyalistler. İki 
sosyalist işçi Lastik-Iş'e başvurup üye 
oluyorlar. Yeni örgütlenme bu yolla 
başlamış oluyor. Yalnız, " çok sosyalist" 
oldugunu kanıtlamak için keskin sözler 
eden Lastik.lş şube başkanı Fevzi 
Akpolat ve şube sekreteri Nafiz Savan'ın 
örgütlenme çabalanna gösterdikleri "il
gi" tam anlamıyla sözde kalıyor. işye
rini tanımak, işçilerle tanışmak gibi bir 
kaygulan yok. "Nasıl olsa işçi DISK'e 
geleceklir' . 

KAUÇUK.i Ş  AKıNTıYA 
KUREK ÇEKIYOR 

Cerçekten de işçiler giderek artan 
bir biçimde Laslik-Iş'e üye olmaktadır
lar. Bunun gerçekleşmesini saelayanlar, 
büyük bir sabırla DISK'in ne demek 
oldueunu işçiye dunnadan anlatan ve 
ilk üye olan iki işçi dieer sosyalistler. 
Sözleşme döneminin çoktan bitmiş ol· 
masına ve yenisi için belirli bir ça
lışma sürdürülmemekt.e oluşuna karşı 
tepkiler, bilinçli önderlik kanalıyla Las
tik-İş üyeliline dönüştürülmektedir. So
nu "da fabrikadaki Işçilerin büyük bır 
bölümünün DISK içinde örgütlendiRinin 
ortaya çıkması sonucu, Ankara'dan 
Kauçuk.l� genel sekreteri geliyor Ada
na'ya. Bir Pazar gün işçilerle toplantı 
yapmak istedieini söylüyor. Bundan ön
ce gerek işyerinde gerekse diter zaman
lar Laslik·lŞ'de örgütlenmekle olan işçi
lere karşı baskılar giderek artmakta ve 
açık saldınlara dönüşmektedir. özellik
le TIP üyesi oldueu bilinen işçilerin 
diAer işçilerle rahatça konuşmalannı 
önleyebilmek için elden gelen arkaya 
konmuyor. Bütün bu baskılara karşı iş-

çiler Kauçuk-Iş'e en güzel yanıtı top
lantıda veriyorlar. 400 kişinin çalıştı�ı 
işyerinden yalnızca 150 kişi çıkıyor 
t.oplantıya gelen; bunlardan bir bölümü 
de söylenecekleri dinlemek ve kendi gö
ruşlerini açıklamak için toplantıya ka· 
tılan partililer. 

BIR PROVOKASYON 

Toplantıda partili ve diRer işçiler
den başka polisler de var. Başkanlık 
yapan genel sekreter, devrimci işçilere 
söz veriyor ama yalnızca belirli bir 
amaçla: Onlan kürsüde sıkıştınnak ve 
olur olmaz sorularla wr durumda bir 
bU'3kmak. Nitekim sık sıksözlerini kesip 
sorduau sorular arasında şu da var: 
"İçinizde komünistim diyecek erkek var 
mı?" Buna TİP üyesi işçilerin verd.iai 
yanıt kesin: Oraya demogoji yapılması 
için toplanmadıklanm :amaçlannın sı
mf sendikaclIıRırrın kendi fabrikalannda 
da yerleştirilmesi olduRunu �yıüyorlar. 
Halbuki, san sendikacılann böyle bir 
kaygulan yok. Bundan dolayı, bu )lanıta 
göstelrdikleri tepki: salonun altını üstüne 
getinnek. Bir kavga çıkartıyorlar ve bu 
işçileri salondan çıkartıyorlar: Sonra da 
geride kalan işçilerle azgınlıklannı sürdü
rüyorlar. 

BEKLE GÖR POLITIKASı 

Ertesi gün fabrikada, temsilci
ler, başta TİP üyeleri olmak üzere 
Lastik-İş üyelerinin çalıştıeı makinalann 
başına gelip sataşmaya tehdite başlı-, 
yorlar. Bazı işçileri temsilciler odasına 
çekip haklannda yakınma oldu� ve 
disiplin kuruluna verileceklerini söyle
yip, bir de kendi tanıklıklan ve imza
(anyla tutanak hazırlıyorlar. Bu baskılar 
günlerce sürüyor. Bu arada Lastik-İş 
şube başkanının bütün yaptıltı, yerel 
CHP yöneticileriyle yemek yiyip millet
veki& adayııeının pazarlıRını sUrdünnek. 
Derken, irade beyanı günü geUp çatıyor. 
Bir önceki gün Kauçuk-Iş bir bildiri 
dalıtıyor. Lastik-Iş'de bu yönde hiçbir 
girişim olmadıeı gibi Işçiler taratından 
hazıılanmış bildirin!n datıtılmasına da 
yanaşmıyor. 

SABANCı KIMI EZECEK 

Irade beyanının yapılacatı yer 
çok iyi seçilmiş. Işçilerin seçimleri 
kapıda bekleyen temsilciler tarafından 
dinleniyor. Bu işlemin yürütüldüatı yer
de Laslik-Iş'den bir temsilci bile yok. 
Orada DISK'i temsil eden Iki kişiden 
biri Tekstil Sendikası'ndan TİP üyesi blr 
Işçi. Uygunsuzluklar üzerine yaptıeı u
yanlar dikkate alınmıyor. Sonunda 
Lastik.lş için 66 oy çıkıyor.Da
va geçici olanı.k yenilmiştir, ama dene· 
yimin kazandırdılı yalnızca devrimci 
sendikacılık mücadelesi deelldir. Fevzi 
Akpolat 'ın sonuçlar üzerine söyledikleri 
de işçilerin mücadelelerini yürüUirken ne 

gibi engellerle baş etmeleri gerekti�i 
konusunda açıklık getinnekte: "Iyi ki 
kazanmamışız. Ben bu işçiyle sözleş
meye otunam Sabancı beni silindir gibi 
ezerdi." Kariyerist bir sendikacıdan 
bundan başka bir tepki beklenemiye
ce�i de böylece daha belirgin olarak or
taya çıkmış oluyor. PHsa'dakl iş
çiler, de�il Sabancı'nın tüm burjuvazinin 
işçi sınıfını ezip geçemiyece�ini biliyor
lar, 

i ŞÇiLER, DENEYIMLERDEN 
YARARLANıYOR 

PHsa'daki baskılar süıüyor. Irade 
beyanından sonra daha da artan bir 
biçimde. Kauçuk-İş karşı sendikanın' 

bu tutumundan aldıtı destek ile ve 
patronlanyla birlikte bir sözleşme imza
lamış durumda. Işçilere de bu sözleş
meden yararlanabilmeleri için Lastik
Iş 'den noter kanalıyla aynlmalan ko
şulunu ileri sürüyor. Bu oyunlara düş
memeye kararlı işçiler üzerinde çeşitli 
baskılar sürüyor. 7 sosyalist, bilinçli 
işçi, bütün baskılara, işten atılmanın ya
kınlaşmasına raemen, Lastik-Iş üyesi 0-
larak kalmakta direniyor. 

DISK, devrimci, ilerici sendikal çizgi
yi bu nitelikteki işçilerle sürdürebilecek. 
DISK'; DISK yapanın tabandaki bu tür 
militan , dirençli işçiler oldulu yalnız 
Adana'da delil, Türkiye'nin çeşiUi böl
gelerinde ortaya çıkıyor. 

IŞVERENE FAZLA MESAI YAPAN SENDIKA DANıŞMANı 

YVRVYVŞ, bugiine dek Meh"'1"let Kıbnç'ın başında bulunduğu .endilta
dan çok .öz etti. Sendika içinde DISK'in ilkelerini ıavunandüriiltw .�yaJ;'t 
sendikacılann adım adım tasfiyeıi sürerken, Salifı Efe ve dilerleri ıibi dolan
dırıcılar kilit yerlere ıetiriliyor. 

Şebekenin şefi Mehmet Kıhnç 'ın danışmanlanndan biri de Bdir Har
putlu. Bitenler bilir. Bu Harputlu'da arodılı nitelikler; bulan Kılmç onu bir 
süre önce danışmanlığa ıetirmişti Harputlu, şimdi bir yandan Kılınç'a danlf
manlık yaparken bir yandan da yayıncılık yapıyor. Bu arado bClfh işleri de 
ihmal etmiyor. Bu "ifler" den bir örnek wrmeden önce, Amasya 'nın Suluooo 
ilçeıine kadar ıidip Yeralh Maden-/ş sendikeuının örgütlenme çalışmalanna 
değinmek gerekiyor. 

Yeraltı Maden·I, sendikası Suluovada MHP?i Şevket Saracoğlılna ait 
kömür işletmesinde 1976 Haziran ayından beri örgiitlenme çalışmeuı yapmalt
tadır. Bu sıralarda işyerinde yetki almaya çalışan bir başka .endikayoktur. 
(jrgüt�enme çalışmaları sırasında, özellikle 80n aylarda, ifwrenin işçilere karşı 
tutumu oldukça sertleşmiştir. Sendika işyerinde çolunluğu sağlamış olması
na rağmen, işveren sendikayı tanımamallta ;arar etmektedir. Sendika Şube.i 
işverenin bu tutumu karşısında ·direniş karan alır ue uygulamaya bCJflar. Daha 
ıan ra Saracoğlu sendika ile göriişmeye yanaşmak zorunda kalır. Saracollu 
sendika yetkilileriyle. sendika binasında göriişmek üzere randevulaşır. Ancalt 
.on anda göriişmekten oozgeçer. Sendika şube yetkilileri göriişmek üzere 
Saracoğlunu beklerken karşılannda DISK'e bağlı Petrol ve Kimya Işçileri 
sendikası danışmanıanndan Bekir Harputlu'yu bulurlar. Harputlu. bir ıüre ön
ce Saracollu ile ıöriişmüş ve konu hakkında kendisinden bilgi almıştır. V. 
Saracoğlu adına sendika ile göriişmek istemektedir. Harputlu kendi i!adelilte 
göre. "zor durumda olan yayınevin;n durumunu düzeltmek amacıyla Sarac
oAlundan borç para almak için" Suluoua'ya ıetm iş tir. Bu arada da Saracol'u
na ait turiatik tesislerde miaafir kalmaktadır. Sendika yetkililerine, özetle, 
"Olay çıkmaması, jandarma basktSının ve işçilerin kırdırılmasının ön�nmni 

açı.ından direnişten IXUgeçilmelinin yararlı olacalını", "Kendisinin araed .. 
Iıyla ifuerenle anlaşma ıal'anmeuının mümkün olabileceğini" "Zaten Ir,ndi
ıinin Yeraltı Maden·/ş .endikeuını DISK'e de aldırabilecelini" bu arada ''S,n· 
dika başkanı Çetin Uyıur'u vuranlan da buldurabileceAini .öyler". T,ltli(leri 
ıendika yetkililerince reddedilir ue kendisine Iribarca yol ıö.terilir. Saracol'u' 
nun daha ıonra 19.2.1977 tarihinde Alpa.slan Türkeş'e de ziyafet verdili bu 
tUrUtik te.islerde, Bekir Harputlu bir hafta misafir kalır ue bu arado Saroc
ol'u 'na ıendikacıIılın püf nokttılan hakkında bilgi uerir. 

Bu arada Saracollu 'ndan, bütün işletmelerinde miU1ürlült yapmalı "0-
nu.unda teklil alırsa da, Ankara 'da daha önemli iflerinia oldulu 6f!r"f!ltçaiyle 
bunu kabul etmez. Bu arada ifin en i"inç yanı, aylardır ortada bir blJflta •• n
dika ıörünmezhen MISK�n ortaya çıltması lif! işyerinde örptl,nmeye çallf
mOlıdır. Sendika yetkilileri MISK'I' ortaya çıkaranın da Beltir Harputlu oldu
lundan şüphelenmektedirler. Ancak bu çalışma (iyasıtoyla .onuçlonır LIf 
Yeraltı Maden-/ş ,endikasının işyerinde tek yetkili oldu.ğu Bölge Çalı,ma 
Müdürlülünce de onaylanır. Şimdi if yerinde karşılıkb olaralt direniş LIf 
lokavt IÜrmektedir. Sendika, lokavhn kanunıuz olduAu gerekçe.iyle " reltU 
yerlere müracaahnı yapmıştır. 

Bu arada Çetin Uyıur'un vurulmeuıyla ilgili olarak Belcir Harput'u 
'endikacılarla Ankara'da da bir ıöriişme yapor. Olayı "çözmek " için A moıya' 
dan Ankara'ya Foto Muharrem Can adında bir adamı da çalrrır. Görii.mebn 
ne 'onuç alındığı bilinmiyor. Foto Muharrem Can iıe Türkiye Işçi Partili 
AmOlya Iı Orgütünün 27.1.1977 günü düzenledil; Şeraletlin Atalay'ı anma 
toplantııında çektili fotolrafJann filmlerini, iıtenmedi'; halde gi)nüllii olaralt 
poliıe te.lim eden şaibeli bir adamdır. 

geçtieimiz 
sözleşme görüşmelerine 

gerekiyor. Başlanıl
uzattldıeı 8 ayın 6 'sında 

bir çizgi çekilmiş. 
45 günlük iknı.miye. 

KAYıTSıZLIK Mi?  

bunlar ötesinde, Kauçuk-İş 
işyeri temsilcilerinin 

ve davranışlan Işçiler 
karşı güçlü bir tepkinin 

yerleşmesine neden oldu. Yeni sözleşme 
yaklaşırken bazı işçiler daha 

bir biçimde örgijtlenebilmek için 
yer alma girişimlerine 
girişimlerde başı çeken· 

tu gibi sosyalistler. İki 
Lastik-Iş'e başvurup üye 

örgütlenme bu yolla 
Yalnız, " çok sosyalist" 

kanıtlamak için keskin sözler 
şube başkanı Fevzi 

sekreteri Nafiz Savan'ın 
çabalanna gösterdikleri "il

anlamıyla sözde kalıyor. işye
işçilerle tanışmak gibi bir 

"Nasıl olsa işçi DISK'e 

i Ş  AKıNTıYA 
KUREK ÇEKIYOR 

de işçiler giderek artan 
lik-Iş'e üye olmaktadır

gerçekleşmesini saelayanlar, 
sabırla DISK'in ne demek 

dunnadan anlatan ve 
işçi dieer sosyalistler. 

döneminin çoktan bitmiş ol· 
yenisi için belirli bir ça

lışma sürdürülmemekt.e oluşuna karşı 
önderlik kanalıyla Las

dönüştürülmektedir. So
fabrikadaki Işçilerin büyük bır 

içinde örgütlendiRinin 
sonucu, Ankara'dan 

sekreteri geliyor Ada
Pazar gün işçilerle toplantı 

söylüyor. Bundan ön
işyerinde gerekse diter zaman

örgütlenmekle olan işçi
karşı baskılar giderek artmakta ve 

dönüşmektedir. özellik
oldueu bilinen işçilerin 

yapan genel sekreter, devrimci işçilere 
söz veriyor ama yalnızca belirli bir 
amaçla: Onlan kürsüde sıkıştınnak ve 
olur olmaz sorularla wr durumda bir 
bU'3kmak. Nitekim sık sıksözlerini kesip 
sorduau sorular arasında şu da var: 
"İçinizde komünistim diyecek erkek var 
mı?" Buna TİP üyesi işçilerin verd.iai 
yanıt kesin: Oraya demogoji yapılması 
için toplanmadıklanm :amaçlannın sı
mf sendikaclIıRırrın kendi fabrikalannda 
da yerleştirilmesi olduRunu �yıüyorlar. �yıüyorlar. �
Halbuki, san sendikacılann böyle bir 
kaygulan yok. Bundan dolayı, bu )lanıta 
göstelrdikleri tepki: salonun altını üstüne 
getinnek. Bir kavga çıkartıyorlar ve bu 
işçileri salondan çıkartıyorlar: 

kavga 
çıkartıyorlar: 

kavga çıkartıyorlar 
çıkartıyorlar: 

çıkartıyorlar 
Sonra da 

geride kalan işçilerle azgınlıklannı sürdü
rüyorlar. 

BEKLE GÖR POLITIKASı 

Ertesi gün fabrikada, temsilci
ler, başta TİP üyeleri olmak üzere 
Lastik-İş üyelerinin çalıştıeı makinalann 
başına gelip sataşmaya tehdite başlı-, 
yorlar. Bazı işçileri temsilciler odasına 
çekip haklannda yakınma oldu� ve 
disiplin kuruluna verileceklerini söyle
yip, bir de kendi tanıklıklan ve imza
(anyla tutanak hazırlıyorlar. Bu baskılar 
günlerce sürüyor. Bu arada Lastik-İş 
şube başkanının bütün yaptıltı, yerel 
CHP yöneticileriyle yemek yiyip millet
veki& adayııeının pazarlıRını sUrdünnek. 
Derken, irade beyanı günü geUp çatıyor. 
Bir önceki gün Kauçuk-Iş bir bildiri 
dalıtıyor. Lastik-Iş'de bu yönde hiçbir 
girişim olmadıeı gibi Işçiler taratından 
hazıılanmış bildirin!n datıtılmasına da 
yanaşmıyor. 

SABANCı KIMI EZECEK 

Irade beyanının yapılacatı yer 
çok iyi seçilmiş. Işçilerin seçimleri 
kapıda bekleyen temsilciler tarafından 
dinleniyor. Bu işlemin yürütüldüatı yer
de Laslik-Iş'den bir temsilci bile yok. 
Orada DISK'i temsil eden Iki kişiden 
biri Tekstil Sendikası'ndan TİP üyesi blr 
Işçi. Uygunsuzluklar üzerine yaptıeı u
yanlar dikkate alınmıyor. Sonunda 
Lastik.lş için 66 oy çıkıyor.Da
va geçici olanı.k yenilmiştir, ama dene· 
yimin kazandırdılı yalnızca devrimci devrimci devr

i ŞÇiLER, DENEYIMLERDEN 
YARARLANıYOR 

PHsa'daki baskılar süıüyor. Irade 
beyanından sonra daha da artan bir 
biçimde. Kauçuk-İş karşı sendikanın' 

yi bu nitelikteki 
DISK'; DISK 
militan , dirençli 
Adana'da delil, 
gelerinde ortaya 

IŞVERENE FAZLA MESAI YAPAN SENDIKA 

YVRVYVŞ, bugiine dek Meh"'1"let Kıbnç'ın
dan çok .öz etti. Sendika içinde DISK'in ilkelerini 
sendikacılann adım adım tasfiyeıi sürerken, Salifı Efe 
dırıcılar kilit yerlere ıetiriliyor. 

Şebekenin şefi Mehmet Kıhnç 'ın danışmanlanndan 
putlu. Bitenler bilir. Bu Harputlu'Harputlu'Har da arodılı putlu'da arodılı putlu' nitelikler; bulan 
süre önce danışmanlığa ıetirmişti Harputlu, Harputlu, Har şimdi 
manlık yaparken bir yandan da yayıncılık yapıyor. 
ihmal etmiyor. Bu "ifler" den bir örnek wrmeden 
ilçeıine kadar ıidip Yeralh Maden-/ş sendikeuının 
değinmek gerekiyor. 

Yeraltı Maden·I, sendikası Suluovada MHP
kömür işletmesinde 1976 Haziran ayından beri örgii
tadır. Bu sıralarda işyerinde yetki almaya çalışan 
(jrgüt�enme çalışmaları sırasında, özellikle 80n aylarda, 
tutumu oldukça sertleşmiştir. Sendika işyerinde 
na rağmen, işveren sendikayı tanımamallta ;arar 
işverenin bu tutumu karşısında ·direniş karan alır 
ıan ra Saracoğlu sendika ile göriişmeye yanaşmak 
sendika yetkilileriyle. sendika binasında göriişmek 
.on anda göriişmekten oozgeçer. Sendika şube 
Saracoğlunu beklerken karşılannda DISK'e bağlı 
sendikası danışmanıanndan Bekir Harputlu'yu Harputlu'yu Har bulur
ce Saracollu ile ıöriişmüş ve konu hakkında kendisinden 
Saracoğlu adına sendika ile göriişmek istemektedir. 
göre. "zor durumda olan yayınevin;n durumunu 
oAlundan borç para almak için" Suluoua'ya Suluoua'ya Suluoua' ıetm 
na ait turiatik tesislerde miaafir kalmaktadır. Sendika 
"Olay çıkmaması, jandarma basktSının ve işçilerin 

açı.ından direnişten IXUgeçilmelinin IXUgeçilmelinin IXU yararlı olacalını", 
Iıyla ifuerenle anlaşma ıal'anmeuının mümkün olabileceğin
ıinin Yeraltı Maden·/ş .endikeuını DISK'e de aldırabilecel
dika başkanı Çetin Uyıur'u vuranlan da buldurabileceAini 
ıendika yetkililerince reddedilir ue kendisine Iribarca yol 
nun daha ıonra 19.2.1977 tarihinde Alpa.slan Türkeş'e 
tUrUtik te.islerde, Bekir Harputlu Harputlu Har bir hafta misaf
ol'u 'na ıendikacıIılın püf nokttılan hakkında bilgi 

Bu arada Saracollu 'ndan, bütün işletmelerinde 
nu.unda teklil alırsa da, Ankara 'da daha önemli iflerinia 
bunu kabul etmez. Bu arada ifin en i"inç yanı, aylardır 
dika ıörünmezhen MISK�n MISK�n MI ortaya çıltması lif! işyerinde 
mOlıdır. Sendika yetkilileri MISK'I' ortaya çıkaranın 
lundan şüphelenmektedşüphelenmektedşü irler. Ancak bu çalışma 
Yeraltı Maden-/ş ,endikasının işyerinde tek yetkili 
Müdürlülünce de onaylanır. Şimdi if yerinde karşılıkb olaralt 
lokavt IÜrmektedir. Sendika, lokavhn kanunıuz 
yerlere müracaahnı yapmıştır. 

Bu arada Çetin Uyıur'un vurulmeuıyla ilgili 
'endikacılarla Ankara'da da Ankara'da da Ankara' bir ıöriişme yapor. Olayı 
dan Ankara'ya Foto Muharrem Can adında bir adamı 

alındığı bilinmiyor. Foto Muharrem Can 




