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Tüm baskı ve engellemelere ra�men, 
TİP Ankara lı örgütünce düzenlenen 
"Faşizme Hayır" toplantılan yapıldı. 1 2  
Mart günü Öncü Sahnede v e  Yenimahalle 
Güneş sinemasında yapılan toplantılarda 
da TİP Genel Başkanı Behice Boran bi
rer konuşma yaptı. 

11 Mart günü yapılan toplantıdaki 
coşku, bu toplantılarda da sürdürüldü. 
TİP Ankara lı örgütü Korosu ve ozan 
Rahmi Saltuk, bu coşkunun sürdürü]· 
mesinde başanyla yer aldılar. 

Yasa tarumazlı�ın. zorbalıkla başbaşa 
gitmesine seyirci kalmaya olanak yok. 
"Faşizme Hayır" toplantılannın afişleri· 
ni asarken TİP'liIenn karakolda döVÜı· 
meleri üzerine TİP tt Merkezi tarafından 
gerekli girişimlerde bulunuldu. Polis ta
rafından dövülen TİP Çankaya tlçe Yö
netim Kurulu üyesi Fatih Bakan 5 gün
lük rapor almış durumda. Saldınya ue-· 
rayan diger TIP'1ilerin durumu Fatih 
Bakan 'ınkine yakın. 

MILYONU AŞKIN BILDIRI VE 
. ENGELLEMELER 

TİP Genel Merkezi tarafından once
ki hafta hazırlanan milyonu aşkın bildi
ri TİP örgütlerince tüm Türkiye'de da�ı
tıldı. Bildiri daeıtan TİP'liler, polisin en
gelıemeleri ile karşılaştı, Polis engeııeme· 
lerine raşistlerin saldınlan da eklendi. 

Türkiye İşçi Partisi tarafından yayın
lanan bildiri şöyle diyordu: 

"YURTTAŞLAR 

Seçimler geldi dayandı. İster erken 
olsun, ister zamanında seçim günü yak· 

laştı. 
Birinci görevin bu seçimlerde oyunu 

kullanmaktır. 
Bu haksız, adaletsiz, güvensiz bozuk 

düzenden sorumlu olanlara karşı silahın 
seçimlerde vereceein oydur. Onlan oy
lannla alt edeceksin. 

• E�er gencecik çocuklann sokak
larda kurşunlanması, son bulsun diyor· 
san; 

• E�er o�ullanmızın, kızlanmızın 
okullarda dirlik içinde okuyabilmelerini 
istiyorsan; 

• E�er günden güne artan hayat pa· 
halılı�ı altında eziliyorsan; 

• E�er iş bulanuyorsan veya kıt ka· 
naat geçinmeye ancak yeten ücretinin 
dondurulmasına, böylece daha da düşü
ıülmesine karşı çıkıyorsan; 

• ERer nice zahmetlerle yetiştirdi· 
ein tarladaki ürünlerden aldıeın paranın 
artan fiyatlar karşısında uçup gitmesine 
razı de�i 1sen ; 

• Eeer dilinden, mezhebinden dola· 
yı veya iktidann yasa dışı isteklerine bo· 
yun eemedi�in için baskıya, kıyıma ue
ruyorsan; 

Kısacası bu gidişe dur demek istiyor
san, yani faşizmi önlemek, demokratik 
hak ve ozgurluklen serbestçe kullanabıI
rnek, onlan koruyup geliştinnek, geçlm 
sıkıntısını biraz olsun hafifletmek isti
yorsan; 

Bütün bunlann siyasi alandaki sorum
lusu bugünkü MC iktidanna seçim günü 
sandıea atacaeın oylannla hak etti ei ce
vabı venneyi elbette bileceksin. 

Ama unutmaki seçim günü oyunu 
kullanabilmen için, önce gerekli bazı 
şartları yerine getirmelisı"n. Adın seçmen 
kütüğüne yazılı olmalıdır. Yüksek Seçim 
Kurulu ilim etti: Kütükler J 9 Mart Cu· 
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KAPAKı CACiDA$ G RAf"'1 K 

CUMHURIYET HALK PARTISI GENEL BA ŞKANı BO
LENT ECEVIT, TORKIYE ıŞÇı PARTISI GENEL BA ŞKANı 
BEHICE BORAN'A 16 MART'TA AŞACIDAKI M EKTUBU 
GÖNDERMIŞTIR: 

"Sayın Başkan, 
4 Mart 1977 günlü yazımz için teşekkür ederim. 
7 Man günü yapmış olduğumuz görüşmenin de ışığında çağrınız ve dü

şünceleriniz Genel Yönetim Kurulumuzda değerlendirilmiştir. 
Temelde veya amaç da ayrılan kuruluşların demokratik hukuk devleti ku

raifarında birleşmeleri, çoğulcu demokrasinin gereğidir. 
Demokrasiye yönelen tehlikeleri göğüsleyebilmek ve etkisizleştirebilmek 

için gereken dayanışma,"bu kurallara uyan kuruluşlar arasında kendiliğinden 
oluşmaktadır. 

Demokratik kuruluşlardan herbirinin, böyle bir dayanışma içinde, de· 
mokrasiyi koruma ve demokratik özgürlükleri genişletme uğraşına kendi özel
liklerini koruyarak katkıda bulunması, öyle inanıyorum ki çoğulcu demokrasi· 
nin doğasına en uygun düşen yaklaşımdır. Halkı cephelere bölerek sömürü dü
zenini sürdürme ve demokrasiyi işlemez duruma getirme çabası ancak öyle bir 
yaklaşımla etkisiz bırakılabilir. 

Nitekim ülkemizde demokratik kuruluşların bu yaklaşımı izlemeleri, 
demokrasiyi çökertmek isteyenlerin cephe girişimini iki yıla kalmadan başarı
sızlığa uğratmakta önemli bir etken olmuştur. 

Ekonomik ve toplumsal düşünce sistemleri ayrı kuruluşların demokrasi 
kurallarında ve demokrasiyi yaşatma uğraşında birleşebilmeleri, demokrasiye 
karşı kurulan cepheyi yakında temelinden yıkmağa da yetecektir. Yaklaşan 
seçimlerin bunu kanıtlayabileceğine inanıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerle iktidara geldiğinde, demokrasinin 
yasal ve kurumsal eksikliklerini giderecek ve demokratik düşünce, anlatım ve 
örgütlenme özgürlükleri önündeki sınırlamaları sona erdirecektir. 

Bunu gerçekleştirmemizi önlemeğe kalkışabilecek bazı çıkar çevrelerinin 
demokratik 501 doğrultudaki 'Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde hiçbir etkinliği 
yoktur, iktidarda da olmıyacakıır. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk 'demokrasisi için üstlendiği tarihsel 
görevi yerine getirebilecek duruma erişmesine bütün demokratik güçlerin yar
dımcı olacaklarını umuyorum. Önümüzdeki seçimler bu bakımdan bir dönüm 
noktasıdır. Bu seçimlerin sağladığı olanak gereğince değerlendirilirse, demokra
simize daha çok yaygınlık, derinlik ve gerçeklik kazandırma yolunda Türk top
lumu ileri bir aşamaya ulaşacaktır. 

Demokrasiye yöneltilen tehlikeleri sorumluluk bilinciyle ve demokrasi 
kuralları içinde göğüsteyen çalışmalarında Türkiye işçi Partisi'ne başarılar di
lerim. 

Size, değerli yönetici arkadaşlarınıza ve sayın Parti üyelerinize saygılar 
sunarım." 

martesi giinü askıya çıkacak .. 22 Mart Sa· 
lı günü akşamına kadar askıda kalacak. 

Seçmen Yurttaş; 
Askıdaki kütüğü mutlaka incele. Adı' 

nın yazılı olup olmadığına bak. Seninle 
birlikte ailenin 21 ve daha yukarı yaşıo,... 
daki her üyesinin. senin gibi düşünen 
komşularının da yazılıp yazılmadığını 
araştır. 

Eğer adın yazılmamışsa Ileya yanlış 
yazılmışsa, nüfus halıdınla ya da kim
liğini belirlen başka bir belge Ile muh' 
tardan alacağın oturdulun yeri beli,... 
len ilmu/ıaberle "Daimi Seçmen Kü· 
tüğü Bürosu "na başııur. Adını yazdır, 
yanlış yazılmışsa düzeltUr. Aynı du' 
rumdaki aile üyelerine Ile komşularına 
da durumu bildir; onların da yazılmasını 
sağla. Iş işten geçmiş olmadan oy atma 
hakkını şimdiden saRIama baela. 

Oy venne günü gelip çattlRında nasıl 

olsa ne yapacaeını bileceksin." 

Ankara'da bildiri daRıtan partililer· 
den 30'u polis tarafından yasalara aykırı 
bir biçimde yakalandı. Polis, yakaladık
lannı hırpalayıp dövmeyi de ihmal etme· 
di. Amaçlannın, bildiri daRıtımını engel
lemek olduRu açıktl.Nitekim göz altına 
atınarak bildiri daeıtmalan engellenen 
partililer, emniyet 1. şubenin keyri 
yerine geldiei zaman serbest bırakılıyor
lardı . 

Engeııemeye, poliSin yanısıra, "güven
lik kuvvetlerinin yardımcılan" ilan edi· 
len faşistler de katıldılar. Ankara'da, Gü
vercinlik ve KuşcaRız'da, faşistler Ttp'lI· 
lere silahlı saldınlarda bulundular, Saldı-

Bülent Ecevit 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı 

nlar sonucunda iki TİP üyesi yaralandı. 

SALDIR I VE PROV0KASYONLAR 
SöKMEYECEK 

TiP üyelerine yönelen saldınlar tüm 
Türkiye'de sürüyor. Saldınlara, provo
kasyonlar da ekleniyor. Bunlardan birisi. 
TIp İçel ii örgütü denetçisi Süleyman 
Berkil'in önce "Halkın Sesi" sonra da 
Tercüman Gazetesi tarafından "fGD'Ii" 
ilan edilerek, TöB-DER, TOM·DER ve 
TUTED'in Mersin'de düzenrediei mj· 
tingde olay çıkartmak ve yürüyüş komi· 
tesi tarafından saptanan sloganlann dı
şında slogan atmış gibi gösterilmek is

, tenmesi. 
Provokasyonlar sökmüyor. YURO· 

YUŞ. TİP Bursa İl Başkanı Osman Öz· 
demir hakkında raşistler tarafından uy· 
durulan "kız kaçırma" masalının sökme· 
dieini ve oyunun bozuldueunu daha ön
ce yazdı. 

Provokasyonlann sökmemesi. faşist· 
lerin saldırganhemı daha da azdırıyor. 
Faşistler bu kez 16 Mart günil TİP Bursa 
merkez ilçe sekreteri Şinasi Şahin'e sal· 
dırdılar. Bıçak vp sopa ile donatılan 7 
faşistten ancak birisi polis tarafından yJl. 
kaianabiidi . Yakalananın üzerinde dö\'Ü
len ve dövUleceklNin liswsi <,ıktı bir de. 

Saldırganlanıı polis·tarafından "bulu
namaması" kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü 
sürekli olarak belgetendiei gibi, saldır· 
ganlar yalnızca faşistler de�il. Bursa'da 
parti üyesi Alaaddin KE'skin'in geridE' bı
rakılan hafta polis tarafından hiC; bir gl'" 
rekçe gösterilmeksizin göz altına altna· 
rak dövülmcsi. bunun göstf'rgplerindt'n 
yalnızca biri. 

. 
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demokratik 501 doğrultudaki 'Cumhuriyet Halk Partisi 
yoktur, iktidarda da olmıyacakıır. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk 'demokrasisi 
görevi yerine getirebilecek duruma erişmesine bütün 
dımcı olacaklarını umuyorum. Önümüzdeki seçimler 
noktasıdır. Bu seçimlerin sağladığı olanak gereğince 
simize daha çok yaygınlık, derinlik ve gerçeklik kazandırma 
lumu ileri bir aşamaya ulaşacaktır. 

Demokrasiye yöneltilen tehlikeleri sorumluluk 
kuralları içinde göğüsteyen çalışmalarında Türkiye 
lerim. 

Size, değerli yönetici arkadaşlarınıza ve sayın 
sunarım." 
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SEÇiM EKONOMiSi VE HESAPLAR, 
YALÇIN KUÇUK 

Kütleler, kendi pratiklerinde öğreniyorlar. Pratik, öğrenmenin başlangı- tum var. Burada da MC Hükümeti, sermaye slnıOarına karş ı ,  normal zamanlar-
Ci oluyor. Soru sorma ihtiyacı, kütleler için, pratikle birlikte doğuyor. Prati. da olabileceğinden daha "zayıf" bir ekonomik politika izledi. Normal zaman· 
ğin, birinci önemi burada. ikinci önemi de var. Pratik, kuramsal değerle ndir- larda ve özellikle kütle desteğinin daha yaygın olduğu zamanlarda, sermaye 
me ve çözümlemelerin de zamanını belirliyor. Zamansız, kuramsal soru, sorun hükümetlerinin sermaye sınıflarına karşı belli bir "bağımsııltğı" oluyor. En 
ve çözümleme olmaz. Zamansız, kütlelerin pratiğinden bağımsız, kuramsal so- �lZlndan sermaye sınıfı içinde bazı kesitlerin ekonomik talepleri karşısında, bir 
ru, sorun ya da çözümleme olmaz. Bugünün Türkiye pratiği, temel kuramsal ölçüde ve bir zaman için, diretebilme anlamında. Sermaye sınıfı içinde görece 
sorunların bazılarını ön plana çıkarıyor. Bunları ele almak gerekli. Bunların olarak gücünü yitiren kesitlcrin talepıerini reddetme, ya da görece olarak güç-
ele alınması an�akt Türkiye'nin bugünkü pratiğinde anlamlı. Ancak Türkiye'nin lenen kesitlerin diğer kesitlerin istekleriyle taleplerini erteıeıne anla· 
bugünkü pratiğinde anlamlı olabilir. Kütlelere yansıyıp, kütlelerle yansıma bu- mında. Unutmamak gerek: Sermayenin ekonomik mücadelesi ile siyasal miica· 
labilir. delesi arasındaki bağı da sermayenin partisi ya da partileri kuruy"r. 'tfne 

Çok yazıldı ve söylendi. Çok söylenip yazılması, doğru olduğu anlamı- unutmamak gerek: MC Hükümeti döneminde; sermayenlrfpolltikleşen ekono· 
na gelmemeli .  Marx ve kapitalist sistemin eleştirisini yaptıkları, ka- mik örgütleri içinde görüşülüp ertelenenler dışında tüm güncel talepleri MC 
pitalisı düzenin yerine geçecek sistemin yapısı ile ilgili temel açıklamaları yap- Hükümeti tarafından karşılandı. Bu anlamda MC Hükümeti, normal bir serma-
madıkları çok söylenip yazıldı. Kesinlikle doğru kabul edilmemesi gereken bir ye hükümetinden çok daha fazla ödün veren bir hükümet oldu. 
düşünce. Birçok nedenle. Birinci neden şu: Marx ve Engels'in yapıtları, daha Bu yapının gereği olarak MC Hükümeti'nin izlediği politika, Adalet Par-
sonra marksizmi yirminci yüzyıla göre zenginleştiren Lenin'in yapıtları, sos· tisi'nin kendisi için en elverişli bir zamanda seçimi gerçekleştirememesi ile 
yalizmin kurulduğu ülkelerde sosyalizmin kuruluşunun temel kılavuzu oldular. birıeşince, MC partileri topluluğu için beklenenin tersi sonuçları da beraberin· 
Çok gerçekçi bir biçimde. Öyle ki, örneğin Kapital'in ikinci cildi, kapital iz- de getirdi. SC',,:im ekonomisi, seçim ekonomisinden beklenenden farklı ekono-
min eleştirisinden daha çok sosyalizmin kuruluşunda zenginliğini kanıtladı. �ik sonuçlar verdi. istatistiklere geçsin geçmesin, işçi ve emekçi kütleler, 
Marx ve Engels'in yapıtları, bu yapıtlara dayanan Bolşevik De· ... rimi öncesi ve Ikinci Büyük Savaş yıllarında yaşanan geçim sıkıntısına benzer bir dönemi ya· 
sonrası Lenin'in çözümlemeleri, sosyalizmin kuruluşunda temel yapıtlar olma şadl. MC Hükümeti'nin ilk zamanlarında işçi ve emekçi yığınlara verilen eko-
özelliklerini sürdürdÜıer. Sürdürüyorlar. Sürdürecekler. nomik "ödünler", seçimler gerçekleşmeden fazlasiyle geri alındı. Başta büyük 

Marx ve Engels, ütopyacı ya da hülyacı olarak nitelenen "sosyalistleri" 
eleştirdiler. Eleştirilerin kaynağında, bu tür sosyalistlerin yeni bir düzeni düş
lemeleri yatmaz. Hiç bir zaman. Yeni bir düzene özlem duymak; yeni bir dü
zeni "düşlemek", bunun için mücadele etmek, yeni bir düzene geçiş süresini 
kısaltmak için mücadele etmek, devrimciliğin başlangıcı. Bu olmazsa, devrim
cilik de olmaz. Devrimcilik de başlamaz. Bu yüzden ütopyacılar, yeni bir düze· 
ni düşledikleri için eleştirilemez. Düşledikleri düzenin yapısından dolayı, geri 
öğeler barındırmasından dolayı eleştirilirler. Marx ve Engels, bu nedenle eleş
tirdi. Ancak tek başına bu nedenle değiL. Mevcut düzenle düşlenen düzen ara· 
sındaki bilimsel bağlantıyı kuramadıkları için, mevcut düzenden düşlenen dü· 
zene geçişi sağlayacak gelişmeleri bilimsel olarak açıklayamadıkları için, mev
cut düzenle düşlenen düzen arasındaki geçişi bir bilimsel zorunluluk olarak 
koyamadıkları için, düşlenen düzeni de geçişi de nesnel olarak değil bir öznel 
tercih sorunu olarak ele aldıkları için eleştiriidiler. 

Ütopyacı sosyalistlerin de düşledikleri düzenin de eleştiriimiş olmaları, 
bilimsel sosyalizmin temel yapıtlarında yeni bir düzenin temel yapısının olma
dığı anlamına gelmez. Bu anlama gelse idi, işçi sınıfının müttefikleri ile birlik
te iktidarı aldıkları ülkelerde ve iktidar alınır alınmaz, Marx ve Engels ile en 
azından Leni�'in Devrim öncesi yapıtlarının müzelere kaldırılması gerekirdi. 
Kaldırılmadı. Ikinci neden burada. Çünkü Marx ve Engels ile Lenin, kapitaliz
min eleştirisini yaparken aynı zamanda sosyalist düzenin ve bu düzenin kuru
luşunun temel ilkelerini koydular. Bu yüzden bugün de yalnızca dünyanın ka· 
pitalist toplumları için değil sosyalist toplumları için de yaratıcılık ve öğreti. 
cilik niteliklerini koruyorlar. Koruyacaklar. 

Böyle bir durumun ortaya çıkması bir rastlantı da değiL. Rastlantı olma
dığının çok çeşitli kanıtlarından birisini Marx'ın Feuerbach Üzerine Tezler'in
de bulmak mümkün. Bu ünlü tt:zlerde Marx, yapılacak işin yalnızca dünyayı 
ya da mevcut düzeni yorumlamak olmadığını, dünyayı ya da mevcut düzeni 
değiştirmek için çaba harcanması gerektiğini vurguluyor. Mevcut düzenin ye
rini alacak sistemin temel niteliklerini ortaya koymadan bir düzen değişikli· 
ğinden söz etmenin mümkün olmadığını, dün de bı'gün de herkes biliyor. Bu 
yüzden Marx ve Engels ile Lenin'in yapıtlarında yeni düzenin kurucu ilkeleri 
ile temel nitelikleri de yer alıyor. Yer almasının zorunluluğu ortaya çıkıyor. 

Bu zorunluluğun bir başka nedeni daha var. Sosyalizmin biliminde dü
zen değişikliğinde vazgeçilmez rol, disiplinli ve güçlü işçi sınıfı partisine ait. 
Ancak işçi sınıfı partisi ne denli güçlü ve disiplinli olursa olsun, tek başına 
mevcut sistemi yıkıp yeni sistemi kurma işlevini yerine getiremez. Kütlelerin 
mevcutsistemden kopmuş ve bir "yeni düzene" özlem duyar hale gelmiş olma
sı gereklı. Bu ikisinin bir arada gitmesi gerekli. Kütlelere, mevcut düzenin eleş
tirisi ile yeni düzende eleştirilen sorunlara son veriıeceği, birlikte götürülmeli. 
Birisi olmazsa, diğeri olmaz. Yeni düzende sorunların çözüleceği inandırıcı bir 
biçimde anlatılmadan mevcut düzenin eleştirisinden bir sonuç alınamaz. 

Türkiye'nin son iki yıllık pratiği, bunu, bir kez daha ortaya çıkardı. MC 
partileri topluluğunu oluşturarak hükümeti eline geçiren Adalet Partisi, kendi
si için en elverişli bir zamanda bir seçim umudu ilc, sürekli olarak seçim eko
nomisi uyguladı. Seçim ekonomisi, kısa dönemli bir seçim hesabıyla, bir hükü· 
metin, normal zamanlarda sınıfsal yapısının öngörmediği ekonomik ödünleri 
vermesi anlamına geliyor. Verilen ödünler iki tarafl ı. Birisi işçi ve emekçi sı· 
nıflarla ilgili. Başta AP olmak üzere MC partileri topluluğu, 1976 yılı kamu 
kesimi toplu sözleşmelerinde kendi sınıfsal yapısına göre "cömertlik" gösteri
sinde bulundu. Kamu kesimindeki faşist sendikaları kollama gerekçesiyle de 
olsa, diretmedi. Bütün bunları işçi ya da emekçi sınıfların ekonomik konumla
rını düzeltmek için yapmadı. Seçimlerden sonraki zamanda bütün bu ekono· 
mik ödünleri fazlasıyle geri almak hesabıyla seçimlerdeki şansını yüksek tut
mak için yaptı. 

Sevim ekonomisi tek taraflı değiL. MC Hükümeti'nin se{im ekonomisi· 
nin ikinci tarafında, bu hükümetin dayanağı olan sermaye sınıflarına karşı lu· 

sanayi sermayesi olmak üzere bütünüyle sermaye sınıfı, ekonominin geleceğini 
ve bu anlamda kendi geleceklerini daha çok dara sokma pahasına, bu hükü
metten elde edilebileceklerin ekonomik ve politik sınırlarına ulaşıldığının bi
lincine erişti. Böylece ekonomik cephede, seçim ekonomisinin sonunu nokta
layan bir durum ortaya çıktı. 

Ancak ortaya çıkan durum bütün sonuçlarıyla birlikte açıklığa kavuştu· 
rulamadı. Kütlelerin kendi pratiklerinde duydukları sıkıntı, gerekli sistematik· 
ten yoksun kaldı. Bu yoksun kalışıa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması ge
rekenleri yapmaması önemli bir rol oynadı. CHP, oaşka nitelik ve özellikleri 
b .. yana, sosyalist hareketten, daha çok yayın organını etkilernesi ve televiz
yon ve radyo olanaklarından yararlanabilmesiyle de ayrılıyor. Var olan ve kul
lanıla gelen bu olanaklar, kütlelerin ekonomik sıkıntılarının mevcut düzenle 
bağlantılarını göstermek için kullanılmadı. Düzenin bir simgesi olarak ele ahn· 
ması gereken mobilya yolsuzluğu bile, tüm uyarılara karşın, ısrarla son derece 
kişiseı düzeyde tutuldu. Somuttan soyuta, öznelden nesnele, bireyselden ge· 
nele, olaydan düzene uzayan bir bakış açısından ısrarla kaçınıldı. Sosyalist ha
reketin henüz ulaşamadığı yerlerde kütlelerin sıkıntıları bütünselliğe ulaştırıla
madı. 

Bütünselliğin ulaştırıldığı yerlerde de eksik ulaştırıldı. iki bakımdan 
önemli ölçüde eksiklik ortaya çıktı. Birincisi, MC Hükümeti'nin bir "aracılara 
dayanan" hükümet olarak nitelenmesinde kendisini belli etti. MC Hükümeti ve 
daha önceki AP hükümetleri zamanında aracı ve vurguncuların son derece el
verişli bir ortam bulduklarında hiç kuşku yok. Yalnız MC Hükümeti'nin temel 
direğinin başta büyük sanayi ve toprak sermayesi ile tüm sermaye sınıfının ol
duğunda da hiç kuşku yok. MC Hükümeti'ni yalnızca aracılara dayanpırmak, 
kütleler önünde, başta büyük sanayi sermayesi olmak üıere tüm sermaye sınıfı
nı ibra etmek anlamına gelir. H,ilbuki yatırım, fiyat, kredi ve dış ticaret politi
kalarındaki belirleyici rolüyle büyük sermaye bugünün ekonomik sıkıntılarının 
en birinci nedeni. Bu yüzden aracıları ortadan kaldırmakla, somut sıkıntıları 
gidermek için bir adım atılmış olmakla birlikte, somut sıkıntıları ortadan kal
dırmak mümkün olmaz. Ayrıca bunların ortadan kaldırılmasıyle, özellikle yal· 
nızca spekülatörleri ortadan kaldırmakla "yeni düzeni" kurmak için gerekli 
kaynakıar yaratılmış olmaz. 

ikinci eksiklik daha da önemli. M_vcutun eleştirisi, gelecek düzende 
cleştirilen sorunların köklerinin ortadan kalkacağı inandırıcı bir biçimde açık
tanmadıkça bir anlam taşımaz. Eıeştiri, kütlelerde derin iz bırakabilmek için, 
eskilerin deyimi ile gerçekten "yapıcı" olmak zorunda. fakat "yapıcı" olup 
olmama, eleştirinin biçeminde (üslubunda) aranmamalı. Yapıcı olup olmama, 
elcştirilen sorunları ortadan kaldıracak tutarlı ve inandırıcı bir sistemi ortaya 
koyup koymamada aranmalı. Gekçekte de burada aranıyor. Burada arandığı 
için dünyanın her yerinde ve Türkiye'de burjuvazi, hala sosyalist toplumlarda 
insanların açlıktan öldüğü, muhaliflerin zincirlere vurulduğu yalanlarından 
medet umuyor. Çünkü, sosyalist sistemin yaratıcılığını gözlcrden gizleyebilirse, 
kapitalist sisteme yöneltilen eleştirilerin etkisiz kalacağını biliyor. Sosyalist 
sistem "kötülenebilirse", kütlelerin kapitalist sistemin "kötülüklerini" bir alın 
yazısı gibi kabul edeceğini hesaplıyor. MC partileri topluluğu da aynı hesaplar 
içinde. MC partileri topluluğu, kendi yarattığı sorunlardan daha çok, önce 
sosyalizmin sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugiinü de "aratacağını" 
vurgulamaya özen gösteriyor. 

Dünyada ve Türkiye'de burjuvazinin bu tür propagandasının etkin olaca· 
ğı hesaplarından kurtulamayan CHP, giderek, kendi "sistemini" geliştirınek ve 
tutarlı bir biçimde savunmaktan da kJçınıyor. Bu kaçınma süreci içinde Tür
kiye, yalnızca sermayenin ve sermaye partilerinin cepheleştiği bir ort,ımd.ı y('. 
ni seçimlere yaklaşıyor. Sosyalistler için de giincel sorun, tam burad.ıortJYd 
çıkıyor. Sorun, 1977 seçimıerini, sermayenin tek y,ınlı ceplu'l('şıigi hir seçim 
olmaktan çıkarın" sorumın;ı dönüşliyor. Bu sorun, uğrund<ı s.ıhırl.ı ve ısrarld 
çaba harcanması gereken bir sonın olnlJ niteliAini koruyor. Bu niteliğini ko· 
rumaya da devam edecek. 

bir zaman. Yeni bir düzene özlem duymak; yeni bir dü
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lincine erişti. Böylece ekonomik cephede, seçim ekonomisinin 
layan bir durum ortaya çıktı. 

Ancak ortaya çıkan durum bütün sonuçlarıyla birlikte 
rulamadı. Kütlelerin kendi pratiklerinde duydukları sıkıntı, 
ten yoksun kaldı. Bu yoksun kalışıa Cumhuriyet Halk 
rekenleri yapmaması önemli bir rol oynadı. CHP, oaşka 
b .. yana, sosyalist hareketten, daha çok yayın organını 
yon ve radyo olanaklarından yararlanabilmesiyle de ayrılıyor. 
lanıla gelen bu olanaklar, kütlelerin ekonomik sıkıntılarının 
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ması gereken mobilya yolsuzluğu bile, tüm uyarılara karşın, ısrarla 
kişiseı düzeyde tutuldu. Somuttan soyuta, öznelden nesnele, bireyselden 
nele, olaydan düzene uzayan bir bakış açısından ısrarla 
reketin henüz ulaşamadığı yerlerde kütlelerin sıkıntıları 
madı. 

Bütünselliğin ulaştırıldığı yerlerde de eksik ulaştırıldı. 
önemli ölçüde eksiklik ortaya çıktı. Birincisi, MC Hükümeti'nin 
dayanan" hükümet olarak nitelenmesinde kendisini belli 
daha önceki AP hükümetleri zamanında aracı ve vurguncuların 
verişli bir ortam bulduklarında hiç kuşku yok. Yalnız MC 
direğinin başta büyük sanayi ve toprak sermayesi ile tüm 
duğunda da hiç kuşku yok. MC Hükümeti'ni yalnızca 
kütleler önünde, başta büyük sanayi sermayesi olmak üıere 
nı ibra etmek anlamına gelir. H,ilbuki yatırım, fiyat, kredi 
kalarındaki belirleyici rolüyle büyük sermaye bugünün ekonomik 
en birinci nedeni. Bu yüzden aracıları ortadan kaldırmakla, 
gidermek için bir adım atılmış olmakla birlikte, somut 
dırmak mümkün olmaz. Ayrıca bunların ortadan kaldırılmasıyle, 
nızca spekülatörleri ortadan kaldırmakla "yeni düzeni" kurmak 
kaynakıar yaratılmış olmaz. 

ikinci eksiklik daha da önemli. M_vcutun eleştirisi, 
cleştirilen sorunların köklerinin ortadan kalkacağı inandırıcı 
tanmadıkça bir anlam taşımaz. Eıeştiri, kütlelerde derin 
eskilerin deyimi ile gerçekten "yapıcı" olmak zorunda. 
olmama, eleştirinin biçeminde (üslubunda) aranmamalı. 
elcştirilen sorunları ortadan kaldıracak tutarlı ve inandırıcı 
koyup koymamada aranmalı. Gekçekte de burada aranıyor. 
için dünyanın her yerinde ve Türkiye'de burjuvazi, hala 
insanların açlıktan öldüğü, muhaliflerin zincirlere vurulduğu 
medet umuyor. Çünkü, sosyalist sistemin yaratıcılığını gözlcrden 
kapitalist sisteme yöneltilen eleştirilerin etkisiz kalacağını 
sistem "kötülenebilirse", kütlelerin kapitalist sistemin 
yazısı gibi kabul edeceğini hesaplıyor. MC partileri topluluğu 
içinde. MC partileri topluluğu, kendi yarattığı sorunlardan 
sosyalizmin sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugiinü 
vurgulamaya özen gösteriyor. 

Dünyada ve Türkiye'de burjuvazinin bu tür propagandasının 
ğı hesaplarından kurtulamayan CHP, giderek, kendi "sistemini" 
tutarlı bir biçimde savunmaktan da kJçınıyor. Bu kaçınma 
kiye, yalnızca sermayenin ve sermaye partilerinin cepheleştiği 
ni seçimlere yaklaşıyor. Sosyalistler için de giincel sorun, 
çıkıyor. Sorun, 1977 seçimıerini, sermayenin tek y,ınlı 
olmaktan çıkarın" sorumın;ı dönüşliyor. Bu sorun, uğrund<ı 



TORKiYE"DE YOROYOS 

Sermaye cephesinde açıklık: 

TUZAK POLiTiKASı 
GeçtiRimiz haftanın Cuma günü 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile haC
talık olaRan görüşmesini yaptıktan sonra 
gazetecilerle konuşan Cephenin büyük 
başı Demirel, güncelliRini sürdüren TİP
CHP ilişkileri konusundaki görüşlerini, 
sınıfsal içgüdü ve bilinciyle beslenen 
mantık raylarında şöyle açıkladı: 

"- CHP ile TIP ve TBP birleşiyormuş. 
Birleşirlerse hayırlı uRurlu olsun. Ancak 
TIP, daha önce bölücülükten ve komü
nist propagandası yapmaktan kapattlan 
aşırı solcu bir partidir, TİP sınıf kavgası
nı esas alan bir partidir. TIP'in hedefleri, 
sloganları bellidir. Birleşme halinde CHP 
TİP'in hedeflerini ve sloganlannı reddet
mez. Çünkü böyle bir durumda, TİP 
CHP'ye yanaşmış olmayacak, CHP 
TİP'e yanaşmış olacaktır." 

TİP'in CHP'ye yaptıRı "ortak plat
fonn"a dayalı güç ve işbirliRi çaRrısının 
demokrasi ve bagımsızhk mücadelesi 
açısından taşıdıRı anlam ve önemin, 
�msilci.si o)d�Ru sınıf achna tehlikesini 
açlRı vuran cephenin başı aynı zamanda 
öteden beri CHP'ye yöneltti�i bir taktik
te ısrarlı olduRunu da ele veriyordu ... 

Cephenin büyük başı, söz konusu 
takti�i çarşamba günü Antalya meyda
nmda uygulamış ve bu yolla CHP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit'i psikolojik yön
den bir hayli gerilimli bir noktaya itme
yi de bir oranda sa�ıamıştı_ .. 

HUR TEŞEBBUS REJIMI VE BEKÇILERI ... 

TAKTIK VE DAYANAK ... 

Taktik, kabaca yalanla omurgalanı
yordu. örneain köylülere "CHP sizi 
başka köylere nakledecek" diyordu. 
Burjuva politikasının beş aşaRı on yuka
n prototipini oluşturan böylesine bir 
yan kesicilikten umulan fayda da şuydu: 
Rakibi mümkün olduRunca dar alanlara 
çekip, onu demokratik mücadelenin da
yanması gereken politik felsefe ve etkin 
girişimlerden ya1ltmak ... 

Cephenin başı •. adını. "bu adam poli
tikayı biliyor"a çlkartan çarpıtmalan LS
rarla sürdürüyordu. 

Yok.sa "Mış-mış"a yasladlA:ı "CHP ile 
TIP'in birleşmesi"ni, daha başka bir açı
dan yorumlamak olanaksızdır. Nitekim, 
açıklamanın devam eden bölümleri, CHP' 
ye yönelUiRi malum taktiRi açıkça ele 
veriyordu. 

TUZAK 

Cephe başı gazet.ecilere daha sonra 
da ,unları söylüyordu: 

"- Türkiye'nin 2000 yılında bugünkü 
Almanya seviyesine eriilmesi küçümsene
cek bir olay de�i1dir ... " 

Hatırlanaca�ı gibi bir zamanlar büyük 
sermaye temsilcileri "22 yıl sonra ıtalya 
seviyesine ula4acaRız" dolandırıcllıRınl 
sürdürmüşler, ancak işler serpa sarmaya 
başlayınca istasyon de�iştirilmişti ... 

Cephenin büyük blUlI a�zıyla serma· 
yenin, politik ve ekonomik saldırı ı.aktik
leri bu noktada düRümlenir.0rdu: çHP'yi 
mümkün olduRunca demo�rasi Tüude. 
lesinin temel zemininden yahtmak ve 
bunun yanında şaşırtıcı refah Istasyonla
rında halkı uyutmak .. 

Büyük sermaye adına geliştirilen tak
tiRe, Mümt.az Soysal geçtiRimiz harta 
Milliyet'teki köşesinde "Tuzak" başlı Rı 
ile dikkati çektikten sonra şöyle nokta
ladı: 

"- Akla, bilime, hesaba, ama aynı za
manda da insancıl bir hayal gücüne daya
nan 'sosyalistçe' bir kalkınma yöntemi, 
planlarıyla ve projeleriyle ezik insanların 
kafasında Demirel'inkinden çok daha 
'öz kamaştırıcı, çok daha güven verici, 
çok daha somut bir 'Büyük Türkiye' gö-
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rüntüsü yaratabilir. 
Ecevit'te ve genellikle CHP'de eksik 

olan da budur ... " 

TEDIRGINLICIN TEMELI 

Süleyman Demirel'in dilindeki "Bü
yük Türkiye"nin telaffuzuyla vakit geçi· 
rilip, eRlenilece�ine, işin bu yönüne e· 
Ri1ip, cephe başının endişelerine bir da
ha dikkat etmek gerekir: 

ii- TIP Sınıf kavgasını esas a1an bir ���:��:�. TİP'in hedeneri, sloganları bel-

Demirel'in TlP- CHP ilişkilerinden 
duydu�u tedirginlik ise tekrar edilirse 
şöyle noktalanmaktadır: 

"- Bu durumda, TİP, CHP'ye yanaş
mış olmayacak, CHP, TİP'e yanaşmış 
olacaktır ... " 

Büyük sermaye ve gerici ittifakları 
adına baRımsızhk ve demokrasi müca
delesinden endişe ve tedirginlik duyan 
Cephe'nin büyük başı yönünden CHP' 
ye böyle bir bakışın sınıfsal anlam ve 
önemi olsa gerektir. 

ECEVIT'IN MEKTUBU 

Demirel'in bu sözierinden bir gün 
önce CHP Genel Başkanı Bülent Ece
vit, TIP Genel Başkanı Behice Boran'a 
bir mektup göndererek, 7 Mart günü 
yapılan görüşme ile ilgili olarak, parti
sinin Genel Yönetim Kurulunda yapı
lan de�erlendinne ışı�ında görüşlerini 
iletti. 

Ecevit mektubunda "Temelde veya 
amaçta aynlan kuruluşlann demokra· 
tik hukuk devleti kurallannda birleş
meleri, ço�ulcu demokrasinin gereRi
dir" dedikten sonra şöyle devam etti: 

"- Demokrasiye yönelen tehlikeleri 
göRüsleyebilmek ve etkisizleştirebilmek 

. için gereken dayanışma, bU kurallara 
uyan kuruluşlar arasında kendili�inden 
oluşmaktadır ... " 

CHP Genel Başkanının mektubunun 
gazetelerde yayınlandıRı gün Vatan Ga
zetesinin sorularını cevaplandıran TIP 
Genel Başkanı Boran, seçim konusu üze· 
rine şöyle konuştu: 

"- Siyasal partiler için seçime katılma 

CINAYET IŞLENMEMELI 

Devrimci Gençlik Dergisi Yazı Işleri Müdürü Taner Akçam ve arkadaş
ları Ankara Merkez Cezaevi'nden kaçtılar. Taner Akçam ve arkadaşlarının 
yaptıklarında, kendi ilericilik anlayışları gözönüne getirildi�inde, bugün için 
şaşılacak bir yan yok. 

Taner Akçam ve arkadaşlarının ilericilik anlayışlarını da son eylemlerini 
de beğenrnek ya da beğenmemek mümkün. Türkiye işçi sınıfının siyasal hare
keti içinde bulunanlar, bu tür ilericilik anlayışını geçersiz gördüklerini sakla
mıyorlar. Ancak işin bu yanı ayrı. Bugün önemli olan başka. Önemli olan bu 
"eylem" karşısında "güvenlik kuvvetlJrinin" olası davnnışl. 

Cinayet işlenmemeli. Güvenlik kuvvetleri, Taner Akçam ve arkadaşları
nı yakalama gerekçesiyle cinayet işl;memeli. Cinayet işlemekten kesinlikle 
kaçınmak gerek. Bugün artık hiç bir "sanığı" yakalama çabası, cinayet işle
menin gerekçesi yapılamaz. Göstermelik çatışma sahneleri de cinayet işleme
nin gerekçesi olamaz. 

Türkiye'deki tüm sosyalist ve demokratlar, olası bir cinayet olayına kar
şı ,uyanık ve uyarıcı olmak durumundadırlar. Tüm sosyalist ve demokratlar, 
yeni bir "Kızıldere" bekleyişinden kesinlikle sakınmak durumundadırlar. Kı
zıldere'de "sanıklar" yakalanma bahanesiyle öldürüldüler. Kızıldere olayına 
bakıp da yeni cinayetleri bekler ve kabul eder duruma girmemek gerek. TUm 
sosyalist ve demokratlar, Taner Akçam ve arkadaşlarının "yolunu" bcğcnmc
scler de olası bir cinayet olayına karşı uyanık ve uyarıcı olmak durumundali\r. 

esastır. Bunun için ayrıca karar aıınmaz. 
Kimi nedenlerle katılmama uygun ,örü
lürse ancak, bu husus karara baRianır. 
Bu konudaki yetki Merkez Yönetim Ku
rulumuza aittir ... " 

TİP Merkez Yönetim Kurulu, YORO
YOŞ'ün baskıya hazırlandı�ı saatlerde 
toplantısını! sürdürüyordu ... 

KONSEYCILER · BEKÇILER! 

öte yandan sermayenin ekonomik ve 
politik karar merkezlerinde yo�unlaşan 
bunalım ve şaşkınlık, Hür Teşebbüs 
Konseyi tarafından geçtiRimiz hafta dü' 
zenlenen basın toplantısında bir kez da
ha dile getirilen görüşlerle devam etti. 

Hür Teljebbüs Konseyi'nin piramit 
ucunu oluşturan beş kuruluşun başkan
Iannca ortaklaşa düzenIendiRi açıklanan 
basın toplantısında Ziraat Odalan Birli�i 
Başkanı iSaadettin Karacabey ile Tür
kiye Esnaf ve San�tkarlar Konfederasyo
nu Başkanı Hüsamettin Tiyanşan katıl
madılar. 

Toplantıda Odalar BirliRi ve Konsey 
Başkanı Sezai Dıblan, Işveren Sendika· 
ları Konfederasyonu' Başkanı Halit Na· 
rin ve TOSIAD Başkanı Feyyaz Berker 
hazır bulundular. Içlerinden, Halit Na
rin, bu toplantı için Brüksel'deki işlerini 
yarıda keserek Ankara'ya geldiRini bil
diriyordu ... Buna karşın "önemü maze
reti olan "'!'iyanşan ile "Bursa'dan 
yetiş�mey��" Karacabey toplantıya gel· 
memışlerdı ... 

Konsey Başkanı Sezai Dıblan tarafın
dan zar zor okunabilen yazılı metinde 
şunlar vardı: 

"- Biz' hür rejimin bekçisiyiz ... " 
Odalar BiriiRinde uzun bir masa et

ra (ında toplanan gazetecilerin şaşkın 
bakışları arasında "Hür rejimin bekçi
leri" daha sonra şöyle dediler: 

". Hür demokratik rejime ve kanna 
ekonomiye inanan kuruılışlar olarak 
�i(,' 

,�
iT partiye ve kuruluşa karşı deRi

hz ... 

BAYilAM DECIL. SEYRAN DECIL ... 

Ciddiyet sınıdan böylesine zorlanın' 
en "nzetecilm- tararandan "rejim bekçi Le
rine" yöneltilen ilk soru da, bir çeşit 
ciddiyete davet anlamı taşıdı. Gazeteci 
Füsun özbilgen'in sorusu .şöyleydi: 

". Bu basın toplantısını nicin düzen-

ve önemin, 
tehlikesini 

aynı zamanda 
bir taktik

veriyordu ... 
söz konusu 

Antalya meyda
CHP Genel 

psikolojik yön
noktaya itme

HUR TEŞEBBUS 

DAYANAK ... 

omurgalanı
"CHP sizi 

diyordu. 
aşaRı on yuka
böylesine bir 

da şuydu: 
dar alanlara 

mücadelenin da
felsefe ve etkin 

adam poli
çarpıtmalan LS

yasladlA:ı "CHP ile 
başka bir açı

olanaksızdır. Nitekim, 
bölümleri, CHP' bölümleri, CHP' bölümleri, 

açıkça ele 

daha sonra 

yılında bugünkü 
küçümsene

zamanlar büyük 
sonra ıtalya 

dolandırıcllıRınl 
serpa sarmaya 

de�iştirilmişti ... 
a�zıyla serma· 

saldırı ı.aktik
0rdu: çHP'yi 

demo�rasi Tüude. 
yahtmak 

T
yahtmak 

T
ve 

Istasyonla

geliştirilen tak
geçtiRimiz harta 
"Tuzak" başlı Rı 

sonra şöyle nokta

ama aynı za

rüntüsü yaratabilir. 
Ecevit'te ve genellikle CHP'de eksik 

olan da budur ... " 

TEDIRGINLICIN TEMELI 

Süleyman Demirel'in dilindeki "Bü
yük Türkiye"nin telaffuzuyla vakit geçi· 
rilip, eRlenilece�ine, işin bu yönüne e· 
Ri1ip, cephe başının endişelerine bir da
ha dikkat etmek gerekir: 

ii- TIP Sınıf kavgasını esas a1an bir ���:��:�. TİP'in hedeneri, sloganları bel-

Demirel'in TlP- CHP ilişkilerinden 
duydu�u tedirginlik ise tekrar edilirse 
şöyle noktalanmaktadır: 

"- Bu durumda, TİP, CHP'ye yanaş
mış olmayacak, CHP, TİP'e yanaşmış 
olacaktır ... " 

Büyük sermaye ve gerici ittifakları 
adına baRımsızhk ve demokrasi müca
delesinden endişe ve tedirginlik duyan 
Cephe'nin büyük başı yönünden CHP' 
ye böyle bir bakışın sınıfsal anlam ve 
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lediniz? ." 
özbilgen, konseyciler yönündeki şaş

kınlıRı daha da netleştirdi: 
"- Çünkü okuduRunuz metinde hiç 

bir şey söylemediniz ... " 
Konsey Başkanı Dıblan elindeki kısa 

metne baktıktan sonra; aynen: 
ii- Burada var niye toplandlRırnız; 

çok şey söyledikıl dedi. 
Dıblan'ın gösterdiRi bölümde, konse

ye katılan örgütlerin mesleki konularda 
farklı görüşler taşıyabilecekleri ifade 
ediliyordu. Konsey Başkanı, pamuk ip· 
tiRi konusunda Işveren Sendikalan Kon
federasyonu Başkanı Halit Narin ile 
Ziraat Odalan BirliRi Başkanı Saadettin 
Karacabey arasındaki görüş ayrılıRını 
ima ederek "bazı sorunlann çok büyü
tüfdüRünü, birlik beraberliRin tam ol
duRunu" söyledi. 

SORULAR VE YALPALAMALAR ... 

Konseyciler, erken seçim konusunda 
ne düşündüklerini anlatırlarken de, "Bu 
meclislerin işidir, biz konsey olarak bir
şey söyleyemeyiz" dediler. Gazeteciler 
bunun üzerine şöyle bir soru yöneltti
ler: 

ii- Seçim konusu da mı mesleki ko
nular içinde yer alıyor? Biliyorsunuz 
Sabancı erken seçim istemişti ..... 

Oç konseyeinin bu soru karşısındaki 
suskunluRunu Dıblan bozdu: , 

lt- Sayın Sabancı kendi görüşü olarak 
erken seçimi savunabilir." 

ii- Ama Sabancı kendi adına deRil, 
Sanayi Odaları BirtiRi adına görü,ünü 
açıklamıştı? ... 

Dıblan hiç beklemediRi bu soru 
üzerine dÜIJünürken bu kez Feyyaz Ber
ker söze karıştı: 

"- MÜSBade ederseniz bir şey ekliye

yim. Onlann bu konuda fikir açıklama
ları en tabii hakları. Hür Teşebbüs Kon

seyinin ise hukuki bir yapısı yok. Beş 
kuruluş, bu konuda müşterek bir görüş 
ortaya koymuyar. Hür Teşebbüs Konse
yi olarak erken seçim olsun diye bir gö
rüş savunmuyoruz; karşı da çıkmıyo-

IŞBIRLIKÇILIOIN FAZILETI!.. 

Bu arada konseydıere 4. Beş YıLLık 
Plana ililfkin görüşleri soruld_ u. Bu �: 
ruya Dıblan "Bu konuda bir görüşleri 
olmadıij:ını" söyleyince ardından yeni 
bir soru geldi: 

". O halde konsey başkanları onu gö· 
rüşmedi, bunu görüşmedi, neyi görüştü?" 

Bu kez Halit Narin söze karıştı: 
"- Canım bu kadar soruyu da nereden 

bu.luyursunuz? .. " 
Runun üzerine konseycilere "Hür reji

min savunuculu�unu yaptıklarına göre, 
özgurlüklerin genişletilmesi için çalışıp 
çalışmadıkları " IK>ruldu. Dıblan soruya 
"ü7.Mürlüklerden han�isi sınırlanıyor ki" 

diye soruyla cevap verince kendisine 
"Türk Ceza Kanununun" 141 ve 142. 
maddeleri hatırlatıldı. 

Konseycilere göre bu özgürlük gös
tergesi deRiidi. Batı'da bu tür kısıtlama
ların olmadıRı kendilerine hatırlatılınca 
Halit Nann konuştu: 

Ol- Ama Amerika'da komünist partisi 
yok kL.." 

Gazeteciler Amerika'da komünist 
partisinin var oldu�unu söylediler. Bu
nun üzerine cevap ortaklaşa verildi: 

.. ..() bizim işimiz deliL." 
Basın toplantısı daRılırken sonuçtan 

"Hür rejimin bekçileri" de memnun de
Rillerdi. . . 

TRT'DE EK TASALLUT 

Cephe yönetimi adında sürdürülen ta
sallut geçtiRimiz. hafta bir Örnek daha 
yarattı. 

2 Eylül 1976 gününden beri "çalış
malarını" sürdüren TRT seçim kurulu, 
i�i olumsuz, iki olumlu ve bir çekim
ser üyenin belirledi�i kararsızlık keş
mekeşinde, Yargı organlannca işgal
('iliRi tescil olunan Şaban Karataş a· 
dında,ki cephe görevlisinin TRT Genel 
Mi;dürlüQünden alınmaaına gerek olma-
dılı karonııa ..roı. 

. 

Yedi aya yakLaşan "çalışmalar" so
nucunda kurul,Orıeneral Nurettin Ersin 
ile Prof. Kemal Kafalı'nm Karala, lehine 
oylarıyla işgalcinin göreve devamını saR
ladı. 

Prof. DoRan Karan ile Prof. Tahsin 
özgüç,Karataş'ın görevinden alınması 
yönünde oy kullanml,lar,Prof Necati 
Akıün ise bir önceki toplantıda aahibol
dulu ııörü,ü çekimserURe almıştı. 

BILINEN SON 

Karar sürpriz deRiidi. YOROYOŞ' 
ün 7 E,;-"Iül tt\rihli 74. sayısında yer a
lan şu satırları bir kez daha okumak ve 
bazı şeyleri hatırlamak gerekecektir. 
TRT Seçim Kurulunun ilk toplantısını 
yaptı�ı 2 Eylül gününden önce Karataş 
adındaki işgalcinin bazı yetkililerce zi
yaret edildi�ine işaret olunan ıbölüm 
şöyledir: 

ii- Ziyaretlerin önemi, hukuken mef
luç bir işlemle TRT Genel MüdürlüRü 
koltuğunu i�gal eden bir cephe parça· 
sının onore edilmesinden daha çok, zi
yaretin zaman olarak taşıdı�ı anlamdan 
ileri gelmekteydi. 

TRT Seçim Kurulunun toplannca�ı 
2 Eylül Perşembe gününden öne<- TRT' 
nin işgalci, ba�ı, Genelkurmay Başkanı 
OrgenNal Scmih Sancar ve Kara Kuv
vetleri Komu Lanı Namık Kemal Ersun 
tarafındnn ardardııııı ziyaret edildi. 

Komutanların ziyareL "ırasında TUT 

Seçim Kurulunu oluşturan üyeliklerin 
sahibi üniversitelerin mali sorunları üze· 
rinde durmadıkları kolaylıkla tahmin e· � 
dilece�ine göre, Karataş'a başınlar di
lendiRi gerçektir ... " 

YOROYOŞ'ün bu v�sileyle belirltiRi 
"üniversiLeler" ve "mali sorunlar", Ka
rataş'a "başarılarlı ile birlikte yedi ay 
sonra işi olacaRına vardınnaya yetmi,
ti! .. 

MAHKUM OLAN HISTER!.. 

GeçtiRimiz haftanın başında meyda
na gelen bir olay daha sermaye ceph

'
e

sinin Türkiye'de ördüRü tuzaklara iliş
kin bir örnek niteliRindedi.r. 

Ankara M-�rkez Kapalı Cezaevinden 
kaçan dÖrt siyasi ve adi suçlunun kaçı
Şı, 12 Mart histerisi ile dolu -basında 
kapışıldı. 

Birinci sayfaların önemli bölümleri
nin tahsis edildiRi olayın, yeni ve kanlı 
bir senaryoya dönüşmesi için çalışıldı. 
Bu iRrenç çabanın sahipleri yapay bir 
:lalgalanmanın gerisinde burunlannı kan 
.rokusuna kabarttılar. Türkiye'de kamu 
oyunca mahkum olmuş bu sefil senar
yonun ilk anda açı Aa çıkarılmasında 
öRretmen-yazar Dursun Akçam'ın payı 
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büyük oldu. 
Cezaevinden kaçanlar arasında bulu

nan Devrimci Ge!ıçlik Dergisi Yazı Iş
leri eski Müdürü Taner Akçam'ın babası 
Dursun Akçam basına yaptıRı açıklama
da Taner Akçam ile Sad i Güven'in dü· 
şünce suçundan mahkum olduklarını be
lirterek, malum çevrelerin olayı "silahlı 
eylem" çerçevesi içine alma yolundaki 
telaşlarını mühürledi. 

Haftanın başında burunlannı kan ko· 
kusuna kabartan tuzakçıların, kamu o
yunda anuladıkları tepkiyi bulamadık· 
ları görüldü. 

HERŞEYE RAOMEN 

Ancak buna raRmen Cephenin her an 
bir tuzak senaryosu hazırlayabileceRine 
ilişkin endişeler giderilebilmiş deRil. 

Iki yıllık Cephe yönetimi, büyük ser
maye ve gerici ittifaklannm iktidan he
sabına, karanlık, insanlık dışı ve demok
rasiye kurulan tuzaklar trafiğinde ser
mayenin tüm bunalım ve açmazlarına 
raAmen sürdürülmeRe çalışılıyor. Buna 
karşın, Türkiye'nin demokratik toplum
sal muhalefet potansiyeli her yeni gün 
biraz daha bilinçli ve örgütlü olarak 
büyüyor. 

• CHP GENEL BAŞKANı ECEViT'iN 
TIp GENEL BAŞKANı BORAN iLE 
TBP GENEL BAŞKANı TiMiSi 'YE 
GÖNDEROiGI MEKTUPLAR, AÇ i K· 
LIK YOLUNDA BiR ADıMı DA BE· 
R

·
ABERINDE GETiRDi. ECEViT, Ti· 

Mlsi'NiN PARTisi iLE KENDi PARTi· 
Sı ARASINDA "BENZERliGi" GÖZ· 
ÖNüNDE TUTARAK Bi RLEŞ ME 
ÖNERiSiNDE BULUNDU. I K i  MEK· 
TUBU YAN YANA KOYANLAR, "Tip, 
TBP VE DiGERLERi" DiYEREK SO· 
LU "BÖLÜNMÜŞ" GÖSTERME ÇA· 
BALARıNıN GEÇERSiZLiGiNi AN· 
LAYACAKLAR. TBP'NiN YERiNiN 
CHP'NiN "DIŞI" DEGiL içi  OLDU· 
GUNUN ECEViT TARAFINDAN KA· 
YITLARA GEçiRiLMESi AÇI KLlGA 
DOGRU BIR ADıM OLDU. 

Boran-Ecevit görüşmesinden sonra CHP Genel Başkanı Ecevil, basına ve 
televizyona yaptığı açıklamada CHP ile Tip arasındaki ayrılıkları vurgu lay ıp 
görüşme ile ilgili kendi değerlendirmesini açıkladı. Bu açıklamada Ecevit'in 
değerlendirmesi olarak "fakat önemli olan her iki partinin de kendi amaçları
na özgürlükçü demokrasiyi gÜQlendirerek ve özgürlükçü demokrasinin koşulla· 
rı içinde varmaya çalışma konusunda tam bir kararlılık içinde bulunmalarıdır" 
görüşü de yer aldı. CHP Genel Başkanı, Tip Genel Başkanı ile yaptığı görüş
meyi ve Boran'm mektubu ile eklerini partisinin yetkili organı olan Genel YÖ

netim Kurulu'nil götüreceğini belirtti. 
CHP Genel Yönetim Kurulu'nda yapılan görüşmelerden sonra Türkiye 

Işçi Partisi'ne verilen cevap, Türkiye Birlik Partisi' ne verilen cevapla birlikte 
açıklandı. Ec!vit'in, CHP Genel Yönetim Kurulu'nda görüşüldükıen sonra, 
TBP Genel Başkanı Timisi'ye gönderdiği mektup şöyle başladı: " Partilerimi· 
zin ozgürlükçü demokrasiye bağlılığı ve ekunomik toplumsal görüşlerimiLin, 
bazı ayrıntılarda değişiklikler gösterse bile, ana çizgiıeri bakımından benLerli
ği göz önünde tutulursa, iki Partinin güçlerini birleştirmelerinde büyiik yardr 
olduğu görülür." Mektubun haşka bir yerinde ise şu cümle yer aldı: "Bu 
nedenlerle, Partilerimiz arasında en doğru, en geçerli ve sağlıklı güçhirliginin 
birleşrnek olduğu kanısındttyIL." 

Ecevit'in birleşme önerisi TSP i�inde bir "sürpriz" elkisi yar.-ıımadı, Y.-ı· 
pılan ilk açıklamalardan Ecevit'in birlesme önerisinin ciddiyetıe ele .-ılınJe,'Aı 
anlaşılıyor, ik.i Parti arasında, birleşme konusund", görüşmelerin dev.1Il1 �H\.·· 
ceği beliriyor. Sonuçların belli bir içinde miimktin 

ıCHP ile TBP arasında birleşme önerisinin dugnıy .ı i�i !'"rıiyi 
ilgilendirdiğinde kuşku yuk. Anc.-ık bu mel<.ıupların dolaylı OIM.ık ıiim ,ulıı iL
gilendirdiği kuşkuya yer bırakınolyacak kadar açık. Eceviı, I<.\.'mli th'gı'ı'kmlir· 
mesine göre, Tiirkiye Birlik Pilrıisi'nin yerinin CHP'nin "dı� ı" ılı'gil içi ultlu· 
ğunu açıklam ış oluyor. Bu Jçıkl.lI11anın ise "tM.ıf�lılık" ).:miintıbıi içimIt' 
olaYldrı CH P açısından değerlendirenler için yeni hir .ıçıklık ı.:.ı·ıinli�iııd\· ku�· 
ku yok. "Tip, TSP ve di�erlcri" diye söyh.'yip YM .ır,lk "::.ulult hulııııınii�liıgıi· 
nü" Ydymaya çalışanl,ırııı , huncl.ın höy le bir.lL d.ılı,ı clil<.l<..ılli 111111.11.,1'1 ).:ı'n·ı<'ı'· 
cek. Ecevit, TBP'nin yeri ve konUlnıl koıııısııml,ı (h�gı�rI(,l1dillıı(',ilti 1<'.1\ ıl l,lr,ı 
geçirmiş durumda. CHP Gen('1 Yüneıinı Kurulu w E('('vit'i., (h'g"ıh'ııdirııw,i
n(' güre, Tiirkiyc IHi P,ırıisi ilc cinwğin Tiirkiy(' Birli" P.lrti!<oi .ır .hlllll .ı hir nih'· 
lik rMkı v,ır. Tiirkiye i�çi '1IllfııılO siy.ıs.ıl h.ın'l<.ı'lint' CHI' .1(1::'1I1<l.ın h.II<'.IııI.I· 
rın hu deAcrk'ndirnu'y(' dikkolı ('tınl'1t'ri, tut.ırlılıı... .1(lslnd.IIl, �ı·n ·ı...li nl.ır.ı�. 
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başkanları onu gö· 
görüştü?" 

söze karıştı: 
da nereden 

ların olmadıRı kendilerine hatırlatılınca 
Halit Nann konuştu: 

Ol- Ama Amerika'da komünist partisi 
yok kL.." 

Gazeteciler Amerika'da komünist 
partisinin var oldu�unu söylediler. Bu
nun üzerine cevap ortaklaşa verildi: 

.. ..() bizim işimiz deliL." 
Basın toplantısı daRılırken sonuçtan 

"Hür rejimin bekçileri" de memnun de
Rillerdi. . . 

TRT'DE EK TASALLUT 

Cephe yönetimi adında sürdürülen ta
sallut geçtiRimigeçtiRimigeçtiRim z. hafta bir Örnek daha 
yarattı. 

2 Eylül 1976 gününden beri "çalış
malarını" sürdüren TRT seçim kurulu, 
i�i olumsuz, iki olumlu ve bir çekim
ser üyenin belirledi�i kararsızlık keş
mekeşinde, Yargı organlannca işgal
('iliRi tescil olunan Şaban Karataş a· 
dında,ki cephe görevlisinin TRT Genel 
Mi;dürlüQünden alınmaaına gerek olma-
dılı karonııa ..roı. 

. 

Yedi aya yakLaşan "çalışmalar" so
nucunda kurul,Orıeneral Nurettin Ersin 
ile Prof. Kemal Kafalı'nm Karala, lehine 
oylarıyla işgalcinin göreve devamını saR
ladı. 

Prof. DoRan Karan ile Prof. Tahsin 
özgüç,Karataş'ın görevinden alınması 
yönünde oy kullanml,lar,Prof Necati 
Akıün ise bir önceki toplantıda aahibol
dulu ııörü,ü çekimserURe almıştı. 

BILINEN SON 

Karar sürpriz deRiidi. YOROYOŞ' 
ün 7 E,;-"Iül tt\rihli 74. sayısında yer a
lan şu satırları bir kez daha okumak ve 
bazı şeyleri hatırlamak gerekecektir. 
TRT Seçim Kurulunun ilk toplantısını 
yaptı�ı 2 Eylül gününden önce Karataş 
adındaki işgalcinin bazı yetkililerce zi
yaret edildi�ine işaret olunan ıbölüm 
şöyledir: 

ii- Ziyaretlerin önemi, hukuken mef
luç bir işlemle TRT Genel MüdürlüRü 
koltuğunu i�gal eden bir cephe parça· 
sının onore edilmesinden daha çok, zi
yaretin zaman olarak taşıdı�ı anlamdan 
ileri gelmekteydi. 

TRT Seçim Kurulunun toplannca�ı 
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TBP GENEL 
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LIK YOLUNDA 
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·
ABERINDE 

Mlsi'NiN PARTisi 
Sı ARASINDA 
ÖNüNDE 
ÖNERiSiNDE 
TUBU YAN YANA 
TBP VE DiGERLERi" 
LU "BÖLÜNMÜŞ" 
BALARıNıN 
LAYACAKLAR. 
CHP'NiN "DIŞI" 
GUNUN ECEViT 
YITLARA GEçiRiLMESi 
DOGRU BIR 

Boran-Ecevit görüşmesinden sonra CHP Gene
televizyona yaptığı açıklamada CHP ile Tip arasındaki 
görüşme ile ilgili kendi değerlendirmesini açıkladı. 
değerlendirmesi olarak "fakat önemli olan her iki partinin 
na özgürlükçü demokrasiyi gÜQlendirerek ve özgürlükçü 
rı içinde varmaya çalışma konusunda tam bir kararlılık 
görüşü de yer aldı. CHP Genel Başkanı, Tip Genel 
meyi ve Boran'm mektubu ile eklerini partisinin yetkili 
netim Kurulu'nil götüreceğini belirtti. 

CHP Genel Yönetim Kurulu'nda yapılan görüşmelerden 
Işçi Partisi'ne verilen cevap, Türkiye Birlik Partisi' 
açıklandı. Ec!vit'in, CHP Genel Yönetim Kurulu'nda 
TBP Genel Başkanı Timisi'ye gönderdiği mektup şöyle 
zin ozgürlükçü demokrasiye bağlılığı ve ekunomik 
bazı ayrıntılarda değişiklikler gösterse bile, ana çizgiıeri 
ği göz önünde tutulursa, iki Partinin güçlerini birleştirmelerinde 
olduğu görülür." Mektubun haşka bir yerinde ise 
nedenlerle, Partilerimiz arasında en doğru, en geçerli 
birleşrnek olduğu kanısındttyIL." 

Ecevit'in birleşme önerisi TSP i�inde bir "sürpriz" 
pılan ilk açıklamalardan Ecevit'in birlesme önerisinin 
anlaşılıyor, ik.i Parti arasında, birleşme konusund", 
ceği beliriyor. Sonuçların belli bir içinde 

ıCHP ile TBP arasında birleşme önerisinin 
ilgilendirdiğinde kuşku yuk. Anc.-ık bu u. bu u. mel<.ıupların Bu mel<.ıupların Bu �: mel<.ıupların �: 
gilendirdiği kuşkuya yer bırakınolyacak kadar açık. 
mesine göre, Tiirkiye Birlik Pilrıisi'nin yerinin CHP'nin 
ğunu açıklam ış oluyor. Bu Jçıkl.lI11anın ise "tM.ıf�lılık" 
olaYldrı CH P açısından değerlendirenler için yeni hir 
ku yok. "Tip, TSP ve di�erlcri" diye söyh.'yip YM
nü" Ydymaya çalışanl,ırııı , huncl.ın höy le bir.lL d.ılı,ı 



Petrol Kimya işçileri: 

GöREV BASIIA 
YOROYOŞ okurlan, Türkiye Petrol 

ve Kimya tşçileri Sendikasında bugüne 
kadar çevrilen dolaplan, yapılan usulsüz· 
lükleri, sosyalist sendikacılan tasfiye 
edebilmek için bu sendikanın başına çö
reklendirilen Mehmet Kıhnç ve şürekası· 

nın yaptıeı işlemleri yakından biliyorlar. 
Ancak, ilerici sendikacılıktan yana 

olan unsurlann er geç sendika içinde ve 
işyerterinde Kılınç ve çetesinin tasfiyeci 
girişimleri karşısında seslerini yükseıte· 
cekleri de biliniyordu. Nitekim, geçtiei· 
miz günlerde sendikanın genel sekreteri· 
nin, genel başkan vekilinin, bir genel yü· 
rütme kurulu üyesi ile S genel yönetim 
kurulu üyesinin imzalan bulunar. bir bil· 
diri, işyerlerinde daeıtıldı. 

fetrol.Kimya işçilerini "görev başı· 
na" çaeıran bu bildiride, birleşmeden 
bu yana Kılınç ve çetesinin giriştiei usul· 
süz, bozguncu ve tasfiyeci eylemler birer 
birer anlatılıyor. 

YORUYUŞ 'ün'S8 sayısında aynntıla
n ile anlatılan bu Kılınçvari girişimlere 
deeinildikten sonra, bildiri, grevdeki iş· 
yerlerine yapılan grew ödenekterinin Kı-

. 

hnç ve çetesi tarafından aıınan kararlar
la kesildieine deeinerek şöyle diyor: 

GREY ÖDENEKLERININ 
KESILMESı ıŞÇı SıNıFı 

HAINLICININ EN SOMUT 
KANıTıD ı R  

"Petrol Kimya-tş Sendikası dönemin· 
de günü gününe titizlikle yapılan grev 
ödemeleri, birleşmeden sonra kasıtlı ola· 
rak aksablmaya başlamıştır. Çünkü bun· 
lar; hayatlan boyunca grevlere karşı 
olan, işçiler çok fazla zorlarsa mecbur 
kaldıklan için greve "evet' diyen sendi· 
kacılardır. Petrol Kimya.tş'in başlatmış 
oldueu grevlere işte bu görüşle baktılar 
ve kendileri için bir 'yük" olarak gördü· 
ler. Grevlere karşı tavırlan düşmancaydı. 
O nedenle kınlnıası için ne gerekirse 
yaptılar. 

Birleşmeden hemen sonra Saraçoeıu, 
Aeustos ayından itibaren Evma, Eylül 
ayından itibaren de Marshall ve Hektaş' 
ın grev ödenekleri tamamen kesildi. Sen· 
dikamıza başvuran Evma grevcilerine 
, kendinize iş arayın ' denmiştir. Sendi· 
kamız Kocaeli Şube Başkanı, Marshall 
grevcilerine 'Pe!roı.tş'e geçin' demiş ve 
aynı kişi Saraçoeıu grevine sadece pan· 
kart ve çadınnı toplayıp grevi daeıtmak 
için gitmiştir. Tüm grevcilere grevlerinin 
eski yöneticiler tarafından ' maksatlı ' 
başlatıldı eı söylenmiştir. 

Bizim .elimizdeki en güçlü ekonomik 
mücadele silahımız olan grevlere bu 'çe· 
te" nin bakışı işle budur." 

Daha sonra, Kılınç ve şürekasının 
keyfi bir biçimde giriştiei ihraçlar üze· 
rinde duruluyor. Bu ihraçlann usuıSüzıü· 
eü konusunda gerekli başvuh.ılarda bulu· 
nuldueu, durumun örgüt disiplini içinde 
DISK'e de iletildiei belirtildiklen sonra 
bu başvurular üzerine DtSK'in bu sorun. 
lan incelemek için bir komisyon kurdu· 
Ru, bu komisyonun, çalışmalar sonuçla· 
nıncaya kadar ihraç işlemlerinin durdu
rulması karan a1dıel ancak Kılınç ve çe· 
tesinin bu karara da uymadıRı anlatılı· 
yor. 

Daha sonra, 25 Kasım'da yapılması 
gereken genel yönetim kurulu toplantısı 
ve sonraki gelişmelere deeinilerek Kılınç 
ve çetesinin di.izenlediei sahte toplantı. 
lar üZerinde duruluyor: 
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"GENEL YÖNETIM KURULU" 
A D I  ALTINDA YAPILAN 

TOPLANTıLAR SAHTEDIR 

"Ce!ıel Yönetim Kurulu'nun 25 Ka· 
sım'da yeniden toplanmasına karar veril
di. Bu kez de mahkeme ve DtSK'in ka· 
rarlanna bu kişilerce yin� uyulmadı. Ka
rarlara uyulmaması nedeniyle Petrol 
Kimya.lş'ten gelen 11 Genel Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaş bu kanunsuz, tü· 
zük dışı uygulamalan protesto ederek 
mahkeme ve DtSK'in kararlanna uyul
masını istedi. Ancak, anti·demokratik ve 
yasa dışı tutumda ısrar edilince toplantı 
yapılamadı. 

Genel Yönetim Kurulu 21 üyeden 
oluşmaktadır. Toplanabilmesi için en az 
1 1  üyenin hazır bulunması gerekir. Son. 
radan öerendieimize göre Mehmet Kılınç 
kendisi dahil 9 kişi ile sözde 'Yönetim 
Kurulu' toplantısı yapmış ve bazı karar· 
lar almıştır. 

Sahte 'Yönetim Kurulu' toplantısın. 
da Genel Başkan Vekili Mehmet Atay'ıo 
kesin ihraç istemi ile Onur Kurulu 'na 
sevkine ve Se.ıdikadaki tüm görevlerin· 
den alınmasına ve Genel Yürütme Kuru· 
lu üyesi M. Ali Tilgen'in de mahkeme ka· 
rarlanna ra�men görev yaptınlmadıfı 
halde bir de �endika üyeli�inden ihracı 
için karar alınmıştır. Bunlara ilaveten 
yıllarca evve: u�raş ve fedakarlıkla dişi. 
mizden lıma�ımızdan arttırarak Petrol 
Kimya.lş döneminde satın aldıeımız 
Sendikamız binasının ve fazla diye tele. 
fonlannın satılması karan alındı�ını öJ!. 
rendik. Tüm bunlar yaema ve talanm en 
açık kanıtlandır. 

Bizlerin ve ızmir'den bir üyenin katıl· 
mamasına ra�men yapılan bu sözde top· 
Iantı; DtSK Yürütme Kurulu kararlanna 
da, Ana Tüzü�ümüze de, yasalara da ay· 
kındır, Böyle bir toplantıya ancak (kor· 
san toplantı) denir. Alınan kararlann bir 
geçerliliei yoktur ve bunlann hesabı so· 
rulacaktır. 

Bu pervasız örgüt yıkıcı harekelleri 6 
Aralık 1976 tarihinde yaZdıeımız bir ya· 

, 

SON SOZV ONLAR SOYLEYECEK 

zıyla yeniden DtSK'e ilettik. Işin sürün· 
cemede bırakılamayacak boyutlara ulaş· 
tıfını, aylardan beri bir çözüm gelinne· 
dikterini, örgütümüzün hergün giderek 
daha fazla yıprandıfını vurguladık. 

DISK Tahkikat Komisyonu 14 Aralık 
1976 günü Sendikamız Geııel Yürütme 
Kurulu üyelerini ve Genel Yönetim Ku
rulu üyelerinden Dinçer Do�u, Ne�at 
ökten, Ali özgül ve Atilla Büyüktırat'ı 
toplantıya çaeırdı. Durumu bütün aynn. 
tılanyla Komisyon'a sözlü ve yazılı ola· 
rak belgeleriyle sunduk. Yönetimin çık. 
maza sokuldueunu, tek çözüm yolunun; 
en kısa zamanda DISK'in alacafl bir ka· 
rarla kendi denetimi altında Se:,dikamız 
Şube Kongrelerini yaptırarak Genel Ku· 
rul'a götürülmesini istedik. DİSK'in "söz 
ve karar sahibi tabandır' ilkesinin haya
ta geçirilmesinin artık zorunluluk haıine 
geldieini anlatbk." 

Bundan sonra Kılınç ve çetesinin 
"meşreplerine uygun" kişileri bulup, 
yönetime nasıl atadıklan üzerinde duru· 
luyor. Karta) Bölge Temsilcisi, hiç bir ge· 
rekçe gösterilmeden yerinden alınmıştır. 
Ye!İne ise daha önceki uygulamalanyla 
işçilerin nefretini kazanan biri atanmış· 
tır. Bu atama üzerine, bu bölgedeki işçi
lerin tümünün imza toplayarak DtSK 'e 
başvurduklan biliniyor. 

Kocaeli Şube Başkanııema atanan ki
şi ise, YOROYOŞ·te de de�inildi�i üze
re yolsuzluk nedeniyle CHP'den, grev kı· 
ncılıeı nedeni ile ise sendikadan atılmış
tı daha önce. 

Bütü,n bu uygulamalar karşısında, 
sendikanın tasfiyesini durdurmak isteyen, 
Kılınç ve çelesine karşı mücadele eden· 
ler, sabırla DtSK'e başvunnaya devam 
ettiler. DISK Yürütme Kurulu aidıRı bir 
ara karar ile "yürütme ve yönetim kurul
Jannın bir arada çalışma olanaeının kal
madığını" belirt.ti. Bundan böyle soruna 
"kongre açısından bakılacaeını" ancak 
karar verilinceye kadar her türlü sorunun 
" kendilerine getirilmesini" istedi. '·Soru· 
nun DİSK çözüleceRini" de ekledi. 

Yürütme Kurulunun karanndnn sonra 
sorunlar "DISK'e iletilmeye" de�am edil· 

di. Ancak geçen her gün, Kıhnç ve yal
macı arkadaşlannın girişi'mierini dizgin
lemek bir yana büsbütün azgınlaştınnak
tadır. Bildiri, şöyle sona eriyor: 

DISK KARARI GECIKTlKÇE 
YACMA VE TALAN ARTIYOR 

"Biz yine sabırla, 9 Şubat 1917 tari
hinde Petrol Kimya·tş'ten gelen tüm Ge· 
nel Yürütme, Yönetim, De:-,etim ve Onur 
Kurullan üyeleri olarak imzaladıeımız 
son gelişmeleri içeren bir uyan yazısı ile 
bir kez daha DISK'e başvurduk. Söz ko
nusu yazıda 19 Şubat 1977 günü bizler
le bir toplantı düzenlemelerini DıSK YÜ· 
rütme Kurulu'na önerdik. 15 Şubat 1977 
gün9 toplantının yapılıp yapılmayacaeı
nı öerenmeye giden arkadaşımıza konu. 
nun gündeme alındı eı ancak görüşilleme· 
di�i iletiidi. Ertesi gün (16 Şubat 1977) 
tüm Genel Yönetim Kurulu üyeleri Dt SK 
Genel Merkezine giderek Genel Sekreter 
Mehmet Karaca ile görüştük. DISK'in 
karanna raemen 17 Şubat tarihinde Ge· 
nel Yönetim Kurulu toplantısı için sade· 
ce 4 arkadaşa çaen geldieini, DİSK'in 
henüz karar venneden bu toplanbnın ka
sıtlı olarak yapıldıeını bildirdik. Bu söz· 
de 'toplanb"da da Genel Sekreter HiU
mettin Bakan arkadaşa görevden el çek· 
tinne ve kesin ihraç istemi ile Genel 
Onur Kurulu 'na sevk karan aldıklannı 
öerendik. 

Aynca ö�rendik ki; 14-15-16 Şubat 
1977 tarihlerinde denetim için çaenlan 
Genel Denetim Kurulu üyesi arkadaşla· 
ra Mehmet Kılınç karar defterlerini ver· 
meyerek denetim yapmalanm engelle· 
miştir. Arkadaşlar bu durumu Denetim 
Kurulu defterine yazarak belgelemişler· 
dir." 

" A R KA D A Ş LA R  

Çok kısaca özetlemeye çalışbeımız 
olaylar; yıllarca DISK ilkeleri dd�ltu· 
sunda hergün büyüyerek tam bir daya· 
nışma içinde güçlendirdieimiz Örgülü· 
müzü kimlerin yönettieini açıkça ortaya 
koyuyor. Bunlar; ev sahiplerini basbr· 
maya çalışan yavuz hırsızlardır. Bugüne 
kadar sizle� resmen böyle bir açıklama 
yapmamıştık. Fakat bugüiı örgütümüzün 
geleceei bakımından bu acı gerçekleri 
bilmenizde yarar vardır. Cünkü örgütü. 
müz derin bir yara almış durumdadır. 
Yara giderek büyümekte, örgütümüz kan 
kaybetmektedir. Bu durumu sizlere ilet· 
mek bizler için tarihi bir görev oldu. ör· 
gülümüze sahip çıkıp olaylann üzerine 
hep birlikte eeilme zamanı gelmiştir. 

• '·TABAN SöZ VE KARAR SAHI· 
BIDIR" ILKESINI YENIDEN HAYA
TA GEçIRMEK IÇIN, 

• PETROL VE KIMYA IŞÇILERININ 
GERÇEK GOCONO GöSTERMEK 
IÇIN, 

• SENDIKAMIZIN BAŞıNA ÇöREK
LENMI Ş ÇETEYI ALAŞACı ETMEK 
IÇIN, 

GöREV BAŞıNA! ... 

aynntıla
girişimlere 

grevdeki iş· 
ödenekterinin Kı-

. 

kararlar
diyor: 

LERININ 
SıNıFı 
SOMUT 

dönemin· 
yapılan grev 

kasıtlı ola· 
Çünkü bun· 

grevlere karşı 
zorlarsa mecbur 

diyen sendi· 
Kimya.tş'in başlatmış 

görüşle baktılar 
olarak gördü· 

düşmancaydı. 
gerekirse 

Saraçoeıu, 
Evma, Eylül 

ve Hektaş' 
kesildi. Sen· 
grevcilerine 

denmiştir. Sendi· 
Şube Başkanı, Marshall 

demiş ve 
sadece pan· 

daeıtmak 
grevlerinin 
' maksatlı ' 

ekonomik 
grevlere bu 'çe· 

şürekasının 
ihraçlar üze· 

usuıSüzıü· 
başvuh.ılarda bulu· 

disiplini içinde 
belirtildiklen sonra 

bu sorun. 
komisyon kurdu· 

çalışmalar sonuçla· 
işlemlerinin durdu

Kılınç ve çe· 
uymadıRı anlatılı· 

"GENEL YÖNETIM KURULU" 
A D I  ALTINDA YAPILAN 

TOPLANTıLAR SAHTEDIR 

"Ce!ıel Yönetim Kurulu'nun 25 Ka· 
sım'da yeniden toplanmasına karar veril
di. Bu kez de mahkeme ve DtSK'in ka· 
rarlanna bu kişilerce yin� uyulmadı. Ka
rarlara uyulmaması nedeniyle Petrol 
Kimya.lş'ten gelen 11 Genel Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaş bu kanunsuz, tü· 
zük dışı uygulamalan protesto ederek 
mahkeme ve DtSK'in kararlanna uyul
masını istedi. Ancak, anti·demokratik ve 
yasa dışı tutumda ısrar edilince toplantı 
yapılamadı. 

Genel Yönetim Kurulu 21 üyeden 
oluşmaktadır. Toplanabilmesi için en az 
1 1  üyenin hazır bulunması gerekir. Son. 
radan öerendieimize göre Mehmet Kılınç 
kendisi dahil 9 kişi ile sözde 'Yönetim 
Kurulu' toplantısı yapmış ve bazı karar· 
lar almıştır. 

Sahte 'Yönetim Kurulu' toplantısın. 
da Genel Başkan Vekili Mehmet Atay'ıo 
kesin ihraç istemi ile Onur Kurulu 'na 
sevkine ve Se.ıdikadaki tüm görevlerin· 
den alınmasına ve Genel Yürütme Kuru· 
lu üyesi M. Ali Tilgen'in de mahkeme ka· 
rarlanna ra�men görev yaptınlmadıfı 
halde bir de �endika üyeli�inden ihracı 
için karar alınmıştır. Bunlara ilaveten 
yıllarca evve: u�raş ve fedakarlıkla dişi. 
mizden lıma�ımızdan arttırarak Petrol 
Kimya.lş döneminde satın aldıeımız 
Sendikamız binasının ve fazla diye tele. 
fonlannın satılması karan alındı�ını öJ!. 
rendik. Tüm bunlar yaema ve talanm en 
açık kanıtlandır. 

Bizlerin ve ızmir'den bir üyenin katıl· 
mamasına ra�men yapılan bu sözde top· 
Iantı; DtSK Yürütme Kurulu kararlanna 
da, Ana Tüzü�ümüze de, yasalara da ay· 

SON SOZV ONLAR SOYLEYECEK 

zıyla yeniden DtSK'e ilettik. Işin sürün· 
cemede bırakılamayacak boyutlara ulaş· 
tıfını, aylardan beri bir çözüm gelinne· 
dikterini, örgütümüzün hergün giderek 
daha fazla yıprandıfını vurguladık. 

DISK Tahkikat Komisyonu 14 Aralık 
1976 günü Sendikamız Geııel Yürütme 
Kurulu üyelerini ve Genel Yönetim Ku
rulu üyelerinden Dinçer Do�u, Ne�at 
ökten, Ali özgül ve Atilla Büyüktırat'ı 
toplantıya çaeırdı. Durumu bütün aynn. 
tılanyla Komisyon'a sözlü ve yazılı ola· 
rak belgeleriyle sunduk. Yönetimin çık. 
maza sokuldueunu, tek çözüm yolunun; 
en kısa zamanda DISK'in alacafl bir ka· 
rarla kendi denetimi altında Se:,dikamız 
Şube Kongrelerini yaptırarak Genel Ku· 
rul'a götürülmesini istedik. DİSK'in "söz 
ve karar sahibi tabandır' ilkesinin haya
ta geçirilmesinin artık zorunluluk haıine 
geldieini anlatbk." 

Bundan sonra Kılınç ve çetesinin 
"meşreplerine uygun" kişileri bulup, 
yönetime nasıl atadıklan üzerinde duru· 
luyor. Karta) Bölge Temsilcisi, hiç bir ge· 
rekçe gösterilmeden yerinden alınmıştır. 
Ye!İne ise daha önceki uygulamalanyla 
işçilerin nefretini kazanan biri atanmış· 
tır. Bu atama üzerine, üzerine, üzer bu bölgedeki işçi
lerin tümünün imza toplayarak DtSK 'e 
başvurduklan biliniyor. 

Kocaeli Şube Başkanııema atanan ki
şi ise, YOROYOŞ·te de de�inildi�i üze
re yolsuzluk nedeniyle CHP'den, grev kı· 
ncılıeı nedeni ile ise sendikadan atılmış
tı daha önce. 

Bütü,n bu uygulamalar karşısında, 
sendikanın tasfiyesini durdurmak isteyen, 
Kılınç ve çelesine karşı mücadele eden· 
ler, sabırla DtSK'e başvunnaya devam 
ettiler. DISK Yürütme Kurulu aidıRı bir 
ara karar ile "yürütme ve yönetim kurul
Jannın bir arada çalışma olanaeının kal
madığını" belirt.ti. Bundan böyle soruna 

tüm Genel Yönetim Kurulu 
Genel Merkezine 
Mehmet Karaca 
karanna raemen 
nel Yönetim 
ce 4 arkadaşa 
henüz karar 
sıtlı olarak 
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tinne ve kesin 
Onur Kurulu 
öerendik. 

Aynca ö�rendik 
1977 tarihlerinde 
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ra Mehmet 
meyerek denetim 
miştir. Arkadaşlar 
Kurulu defterine 
dir." dir." 

" A R K" A R KA D A Ş LA R  

Çok kısaca kısaca 
olaylar; yıllarca 
sunda hergün büyüyerek 
nışma içinde 
müzü kimlerin 
koyuyor. Bunlar; 
maya çalışan 
kadar sizle� 
yapmamıştık. 
geleceei bakımından 
bilmenizde 
müz derin 
Yara giderek 
kaybetmektedir. 
mek bizler 
gülümüze sahip 
hep birlikte birlikte 

• '·TABAN '·TABAN 
BIDIR" ILKESINI 
TA GEçIRMEK 

• PETROL 
GERÇEK 
IÇIN, 



Tariş İşçileri: 
F AŞİST DEMAGOJİYE İZİN YOK 

FAHRETTIN FIDAN 

Tariş Iplik Fabrikası işçileri üzerinde 
sürdürülen faşist baskı ve terör sonucun
da bu işyerinde toplu sözleşme yetkisi 
DISK 'e ba�1ı Tekstil Sendikası 'ndan alı· 
nacak MlSK'e baeıı Türk Mensucat lş'e 
verilmişti. Faşist Türk Mensucat Iş ·in, 
işyerinde yasa dışi baskılarla da olsa 
toplu sözleşme yapar duruma gelmesin
de san Teksif'in yöneticilerinin de bü
yük katkısı olmuştu. 

Türk Mensucat lş'in faşist komando
lan için DISK'i işyerinden uzaklaştır
dıktan sonra tek hedefleri kalmıştı: Tek
sif ... Eski AP Manisa Milletvekili ve Ta
riş 'in şimdiki genel müdürü Orhan Davut 
ile yardımcısı MHP'li Aydın Tanyel tara
fından fabrikaya doldundan komando· 
lar, genel başkanı AP milletvekili Şevket 
Yılmaz olan Teksif üyesi işçilere giderek 
artan baskılar yöneitmeye başladılar. UI
kü Ocaktanna zorla para toplamak, ra
şist ideolojiyi anlJtan kitaplan zor karşı
heı. işçilere satmak, baskılardan sadece 
ufak bir bölümüydü. 

M1SK ve TEKSİF militanlan arasın
daki sürtüşmeler giderek ve hızla her iki 
görüşü de reddeden, ama [abrikadaki ko
şullar sonucu bunu açıklayamayan işçi 
kiUesine yöneldi. 

Silah zoruyla M1SK'e kaydettirilen 
bu kitle, Teksir'li işçilerin de teşvikiyle 
komandolara karşı birleşti ve topluca 
Teksit'e geçti. 1700 kadar işçinin ÇalıŞ
tıeı İplik Fabrikası'nda iki üç gün içinde 
700 kadar işçi MİSK'ten istifa etti. Bas
kılar ve ardından sendika deeiştirme ola
yı basma yansıdı. AP'liIer olaya el koy
dular. AP İzmir milletvekillerinden Or
han Sorguç ile Talat Asal Teksif'e geçen 
işçilerin hamilieini ( !) üstlendiler. Konu 
An�.ara'ya iletildi. 

TORK MENSUCAT.lş GENEL 
BAŞKANı DEVREYE GIRIYO.". 

Bu gelişmeler üzerine Türk Mensucat
ış Sendikası Ge:ıel Başkanı Hüsnü Çeti· 
ner devreye girerek işyerinde bir basın 
toplantısı düzenledi. Gazete bürolanna 
gönderdi�i çaenda " işçilerimiz üzerinde 
oynanmak istenen oyunlan ve işçilere 
karşı baskı yaptıdıe, şeklindeki yalan id
dialann yalan oldueu"u işçilerin huzu
runda yapacaeımız basın toplantısında 
göreceksiniz" di/ordu. Çetiner, aynca, 
basın mensuplanm" diledikleri işçiye di
ledikleri soruyu yöneltebileceklerini de 
ilave ediyordu. 

BA�IN TOPLANTISI MI, 
REZALETIN SON PERDESI MI 

Toplantı gerçekten de işçilerin (600 
kadar) huzurunda yapıldı. Gazeteciler 
salona girerken, ön tarafa yerleştirilmiş 
faşist kırması komandolar "milliyetçi 
sendika", "milli devlet güçlü iktidar" 
şeklinde hezeyanda bulundulır. 

Toplanb, send;ka Genel Başkanı Hüs
nü çetiner'in elindeki metni kıraat et
mesiyle başladı. Başkana göre".kimseye 
en ufak bir baskı yapılmıyordu, işçiler 
karde, kardeş yaşıyorIardı. Bazı dernek
lere (bu bazmın U1kü Ocaklan oJ.:1ueu 
biliniyordu) para toplandıeı, zorla kitap 
satıld1eı şeklindeki iddialar ise külliyen 
yalandı. Deei! 700, bir tek işçi bile 
MISK'ten istifa etmemişti. 

AJAN PROVOKATöR ıŞÇILER! 

Sıra gazetecilerin soru sorma�ına gel· 
mişti. Bir gazeteci bir işçiye önce adını, 
sonra /fu soruyu sordu : · 

"- Iplik fabrikasında Ulkü Ocaklan· 
na zorla para toplandıeı, zorla kitap sa
tıldıeı iddialan var. Ne dersiniz?" 

İşçi gazeteciye şu yanıtı verdi: 
"- Evet doerudur. Ulkü Ocaktanna 

zorla para toplanmaktadır. Türkeş'in ki
taplannı da zorla satıyorlar. Almazsak 
öldürülece�imizi söylüyorlar. "  

İşçinin adı  Hasan Hüseyin Kıyak'tı. 
Kendisinin AP'li oldueunu, ama yine de 
komandolardan dayak yedieini söyledi. 
Kıyak, daha sonra tarih ve yer adlan ve
rerek yapılan baskılan anlattı. 

Sendika Genel Başkanı Hüsnü Çeti
ner ile baştemsilci Alaatlin özmemiş 
kıpkırmızı olmuşlardı. Sinirden titriyor· 
lardı. Gazeteciler olmasaydı, o işçiye bi
linen yöntemleriyle cevap vereceklerdi 
ama, şimdi yeri de�ildi. 

Bir başka gazetecinin sorusu üzerine, 
bir dieer işçi birçok arkadaşlanyla bir
likte Teksi('e geçtiklerini söyledi. Sendi. 
ka Genel Başkanı, geçen varsa parmakla· 
nnı kaldırsın diye baeırdı. Önce birkaç 
parmak kalktı. Hasan Hüseyin Kıyak 
adındaki işçinin "korkmaym, kaldınn 
ellerinizi. Zaten dövüyorlar" şeklindeki 
uyansı üzerine havaya kalkan parmak 
sayısı bir anda 100'e yaklaştı. Fiyasko 
büyüyordu MISK'li sendikacılar için. 
Hüsnü Çetiner, durumu kurtarma gere�i. 
ni hissetti, gazetecilere dönerek ko.".uşan 
işçileri gösterdi ve şöyle dedi: 

"- Bunlar ajan provokatörlerdir." 
Bu sözler, çaresizlik içindeki bir Ca· 

şislin, ne durumlara düşebilece�inin ita
desiydi bir anlam(ta .. 

Daha önceden ön taranara amigoluk 
yapsın diye yerleştırilen bir komando 
Başkanının yardımına yetişti: 

"- AP'li işçiler de, ülkücü olmayan 
tüm işçiler de bizim kardeşlerimizdir. 
Onlan severiz." 

Bu sözlere işçilerin tepkisi çok büyük 
oldu. Bir işçi arkadaşlan adıııa söz aldı, 
şunlan söyledi: 

"- Bunlar hep böyle sahteka!!ık :: a
parlar. Ikiyüzlülük yaparlar. Siz varsını:� 
diye böyle konuşuyortar. Siz gidince 
kimbilir başımıza neler gelecek." 

Toplantı bu minval üzre devam etti. 
Her faşist yalan ve demagoji işçiler tara
fından gereken şekilde yanıUandı. 

Tam Oyasko ile biten toplantıdan 
sonra, komandolardan uza'k bir yerde. 

TARIŞ ıŞçILERI, DIRENIşLERINI SCJRVtiRECEKLER 

bir grup işçi ile görüştük. Olay gerçek
Len AP-MHP 'Ii işçilerin çatışması mıdır 
diye sorduk. A1dl�lmız yanıt şu oldu: 

"Olay basına AP ve MHP'li işçilerin 
çatışması diye yansılıldı. Biz de buna 
açıkça karşı çıkamadık. Devrimci oldu-

�umuzu, solcu oldueumuzu söyleye
mezdik. Çünkü bizden yana olduklannı 
söyleyenlerin tam bir deste�ini görme
mi:;tik, göreceeimize de inanmıyorduk." 

Tariş'leki mücadele, bugün yalnız iş
çilerin kendi özgüçleriyle devam ediyor. 

FARUK AKARKARASU, HER YIL BIR YOLSUZLUK 

AP eski ızmir Yeşilyurt Belediye Başkanı, eski Tes-iş Sendikası Ege 
Bölgesi şube başkanı ve işkolları yönetmeliğinin değişmesinden sonra da Batı 
Anadolu Bes-iş Sendikası Başkanı faruk Akarkarasu'yu tanımayan yoktur 
Ege'de. Özellikle izmir Belediyesi Eshot Genel MüdürıÜğü ile bu müdürlüğe 
bağlı işçiler bu sayın başkanı çok iyi tanırlar. 

Akarkarasu'nun Belediyecilik yaşamı tek sözcükle özetlenrnek gerekirse 
buna "yolsuzluk"tan başka bir sözcük bulunarnaL Yeşilyurt halkı, hizmetle
riyle değil, yolsuzluklarıyla ün yapan Başkanlarına büyük vefasızlık ( ! )  ederek 
kendisini o göreve tekrar getirmediler. Sayın Başkanlarına 1973 yerel seçimle
rinde Belediye binasının kapısını göstermişlerdir. 

Belediye Başkanlığı mutsuz bir sonia noktalanan faruk Akarkarasu, ki
şisel becerisine en uygun meslek olarak sendikacılığı düşündü ve Bes-Iş Sendi
kası başkanı oldu. DiSK Genel-Iş'le aynı işkolunda faaliyet gösteren Bes-Iş'in 
bağlı olduğu konfederasyon Türk-iş'tir. faruk Akarkarasu Halil Tunç gibi 
ağabeyleriyle aynı çatı altında mücadele ( ! )  vermesinin de avantajın ı iyi bili
yordu. 

Akarkarasu bu avantajını gerçekten de iyi kullanma) a başladı. Ancak 
karşısında yine savcıları, yargıçları bulmakta gecikmedi. faruk Bey şimdilerde 
tekrar yargılanıyor. Kendisine yöneltilen suç (Hileli Vergi), yani amiyanc de
yimiyle vergi kaçakçılığı .. MC iktidarında dahi kişilerin vergi ödeme konusun· 
da tam bir özgürlüğe sahip olamamaları faruk Akarkarasu tarafından kolay 
kOlay anlaş ıla mıy or. 

ızmir Cumhuriyet Savcı Yardımc'sı A. Necmi Ercan AP'li ve Türk-Iş'li 
sanık hakkında ş..ı suçlamalarda bulunuyor: 

"Eshot Tes-iş Sendikası vergi mükeileti olarak maliyeye vermiş olduğu 
1975 yılı gelir vergisi bcyanname .. inde sanıklar vergiye esas olacak matrahı 
noksan göstererek hileli vergi (vergi kaçakçılığı) suçu işlcftliş bulundukları, 

ızmir Deftardarlığı Vergi Kontrol düzenlenmiş inceltime 
raporu ile anlaşılmıştır. :\11, 

Bu itibarla sanıkların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 357/7. maddesi 
delaletiyle aynı kanunun 359. maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar ve
rilmesi iddia olunur. 14.12.1 976." 

Tes:lş Genel Başkanı faruk Akarkarasu bu suçu tek başına işlememiş. 
Arkasında sendikanın ikinci başkanı ısmail Karaağaç, sendikanın sekreıeri (e
tin Göçer, Teşkilat Mali Sekreteri Kazım Baygutalp ve sekreter Yılmaz Bölük 
de var. 

AP'1i eski Belediye Başkanı, şimdiki Türk-Iş'li sendik. başkanının son 
öğrcnebildiğimiı suçu bu. Oaha önccleri irtikap suçundan da yargılanmış ama 
Faruk Akarkarasu özgürce vergi ödeyebildiği günleri yine dt umutla bekliyor. 
Süleyman Demirel ve Halil Tunç ağabeyıcrinin de en ateşli taraftarlarından bi· 
ri p1makta devam ediyor. 
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militanlan arasın
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gün içinde 
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milletvekillerinden Or
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GENEL 
GIRIYO.". GIRIYO.". GIRIYO.

Mensucat
Hüsnü Çeti· 

bir basın 
bürolanna 

işçilerimiz üzerinde 
ve işçilere 

yalan id
işçilerin huzu

basın toplantısında 
Çetiner, aynca, 

işçiye di
yöneltebileceklerini de 

MI, 
PERDESI MI 

işçilerin (600 
Gazeteciler 

yerleştirilmiş 
"milliyetçi 

iktidar" 
bulundulır. 

Başkanı Hüs
kıraat et

göre".kimseye 
yapılmıyordu, işçiler 

Bazı dernek
Ocaklan oJ.:1ueu 

zorla kitap 
ise külliyen 

işçi bile 

"- Iplik fabrikasında Ulkü Ocaklan· 
na zorla para toplandıeı, zorla kitap sa
tıldıeı iddialan var. Ne dersiniz?" 

İşçi gazeteciye şu yanıtı verdi: 
"- Evet doerudur. Ulkü Ocaktanna 

zorla para toplanmaktadır. Türkeş'in ki
taplannı da zorla satıyorlar. Almazsak 
öldürülece�imizi söylüyorlar. "  

İşçinin adı  Hasan Hüseyin Kıyak'tı. 
KendisiKendisiKendi nin AP'li oldueunu, ama yine de 
komandolardan dayak yedieini söyledi. 
Kıyak, daha sonra tarih ve yer adlan ve
rerek yapılan baskılan anlattı. 

Sendika Genel Başkanı Hüsnü Çeti
ner ile baştemsilci Alaatlin özmemiş 
kıpkırmızı olmuşlardı. Sinirden titriyor· 
lardı. Gazeteciler olmasaydı, o işçiye bi
linen yöntemleriyle yöntemleriyle yöntemler cevap vereceklerdi 
ama, şimdi yeri de�ildi. 

Bir başka gazetecinin sorusu üzerine, 
bir dieer işçi birçok arkadaşlanyla bir
likte Teksi('e geçtiklerini söyledi. Sendi. 
ka Genel Başkanı, geçen varsa parmakla· 
nnı kaldırsın diye baeırdı. Önce birkaç 
parmak kalktı. Hasan Hüseyin Kıyak 
adındaki işçinin "korkmaym, kaldınn 
ellerinizi. Zaten dövüyorlar" şeklindeki 
uyansı üzerine havaya kalkan parmak 
sayısı bir anda 100'e yaklaştı. Fiyasko 
büyüyordu MISK'li sendikacılar için. 
Hüsnü Çetiner, durumu kurtarma gere�i. 
ni hissetti, gazetecilere dönerek ko.".uşan ko.".uşan ko.
işçileri gösterdi ve şöyle dedi: 

"- Bunlar ajan provokatörlerdir." 
Bu sözler, çaresizlik içindeki bir Ca· 

şislin, ne durumlara düşebilece�inin ita
desiydi bir anlam(ta .. 

Daha önceden ön taranara amigoluk 
yapsın diye yerleştırilen bir komando 
Başkanının yardımına yetişti: 

"- AP'li işçiler de, ülkücü olmayan 
tüm işçiler de bizim kardeşlerimizdir. 
Onlan severiz." 

Bu sözlere işçilerin tepkisi çok büyük 
oldu. Bir işçi arkadaşlan adıııa söz aldı, 
şunlan söyledi: 

"- Bunlar hep böyle sahteka!!ık :: a
parlar. Ikiyüzlülük yaparlar. Siz varsını:� 
diye böyle konuşuyortar. Siz gidince 

TARIŞ ıŞçILERI, DIRENIşLERINI 

bir grup işçi ile görüştük. Olay gerçek
Len AP-MHP 'Ii işçilerin çatışması mıdır 
diye sorduk. A1dl�lmız yanıt şu oldu: 

"Olay basına AP ve MHP'li işçilerin 
çatışması diye yansılıldı. Biz de buna 
açıkça karşı çıkamadık. Devrimci oldu-

�umuzu, solcu 
mezdik. Çünkü 
söyleyenlerin 
mi:;tik, göreceeimize 

Tariş'leki 
çilerin kendi 

FARUK AKARKARASU, HER YIL BIR 

AP eski ızmir Yeşilyurt Belediye Başkanı, eski 
Bölgesi şube başkanı ve işkolları yönetmeliğinin değişmesinden 
Anadolu Bes-iş Sendikası Başkanı faruk Akarkarasu'yu 
Ege'de. Özellikle izmir Belediyesi Eshot Genel MüdürıÜğü 
bağlı işçiler bu sayın başkanı çok iyi tanırlar. 

Akarkarasu'nun Belediyecilik yaşamı tek sözcükle 
buna "yolsuzluk"tan başka bir sözcük bulunarnaL Yeşilyurt 
riyle değil, yolsuzluklarıyla ün yapan Başkanlarına bü
kendisini o göreve tekrar getirmediler. Sayın Başkanlarına 
rinde Belediye binasının kapısını göstermişlerdir. 

Belediye Başkanlığı mutsuz bir sonia noktalanan 
şisel becerisine en uygun meslek olarak sendikacılığı 
kası başkanı oldu. DiSK Genel-Iş'le aynı işkolunda faaliyet 
bağlı olduğu konfederasyon Türk-iş'tir. faruk Akarkarasu 
ağabeyleriyle aynı çatı altında mücadele ( ! )  vermesinin 
yordu. 

Akarkarasu bu avantajını gerçekten de iyi kullanma) a başladı. 
karşısında yine savcıları, yargıçları bulmakta gecikmedi. 
tekrar yargılanıyor. Kendisine yöneltilen suç (Hileli 
yimiyle vergi kaçakçılığı .. MC iktidarında dahi kişilerin 
da tam bir özgürlüğe sahip olamamaları faruk Akarkarasu tarafından 
kOlay anlaş ıla mıy or. 

ızmir Cumhuriyet Savcı Yardımc'sı A. Necmi 
sanık hakkında ş..ı suçlamalarda bulunuyor: 

"Eshot Tes-iş Sendikası vergi mükeileti olarak maliyeye 
1975 yılı gelir vergisi bcyanname .. bcyanname .. bcyanname inde .. inde .. sanıklar vergiye 
noksan göstererek hileli vergi (vergi kaçakçılığı) suçu 

ızmir Deftardarlığı Vergi Kontrol 
raporu ile anlaşılmıştır. :\11, 

Bu itibarla sanıkların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
delaletiyle aynı kanunun 359. maddesi uyarınca cezal
rilmesi iddia olunur. 14.12.1 976." 

Tes:lş Genel Başkanı faruk Akarkarasu bu suçu 
Arkasında sendikanın ikinci başkanı ısmail Karaağaç, 
tin Göçer, Teşkilat Mali Sekreteri Kazım Baygutalp 
de var. 
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SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN ÜYELERININ KONUT GEREKSINIM

LERINI KENDI OLANAKLARI ıÇINDE KARŞıLAMAK. 'MACıYLA UYGULAMAK
TA OLDUCU PROGRA\I I N .  GENIŞ BIR IŞçı KITLES iN KONUTLARDAN YA
RARLANMASıNA OLAN K VERMEDICINI 1 962-1 97 Y I LLA RI ARASI KONUT 
KREDISI ALAN SIGORTAU LARIN TÜMÜ SIGORTA,I; SAYISININ ,\NCAK. ORTA
LAMA ' 2.66'SINI MEYDANA GETIRDıCı SAPTANAıtAK, ıŞÇILERIN KONUT so. 

ÇÖZÜMLENERILMESI ıÇIN SOSYAL ALAR KURUMU'NUN 
INŞAAT IŞLETMESI ELIYLE A FıRSAT VER-

Son yıllann fiyat arbşlannı yaınız birşey geride 
bırakıyor: Kira artışlan. Fiyatlann, kiralann bu hızlı 
artışı do�rudan düzenle ilgili. Sanayileşmiş kapitalist 
ülkelerde kiralar ortalama olarak gelirlerin onda birini 
alıp götürüyor. ABD 'de ise yedi de birini. ıstatistikler 
bu oranı Türkiye için altıda bir olarak veriyor. 

Aynı oranlar sosyalist ülkelerde yirmide bire 
varnuyor bile_ Aradaki fark konut sorununa yaklaşım· 
dan ileri geliyor. Sosyalist ülkelerde konut da giyim ve 
beslenme gibi karşılanması zorunlu bir gereksinim ola
rak ele aıınır. Dieer bir deyişle konut sorunu diye bir 
konu yoktur. öte yandan kapitalist sistemde, dieer 
bütün konulara yaklaşım gibi bu konuya da yaklaşım 
kar güdüsünden kaynaldanır. Her olanak bu yönde so
nuna dek kullanılır. 

KONUT SORUNU KAPiTALIzMiN 
SiR SORUNUDUR 

Sorun işçi sınıfını bu açıdan ilgilendinnektedir. 
Dieer bir deyişle işçi sınıfının konuya-yaklaşımı dieer 
bütün konulara olan yaklaşımıyla aynıdır: Düzenin 
kendinden yana olanıyla deeiştirilmesi. Thrkiye'de, 
özellikle ikinci dünya savaşından beri hızlanmış bulu· � 
nan emperyaıist-kapitaıist sistemle bütünleşme, kapi
talizmi hakim biçim olarak yerleştirmiştir. Kapitaıiz
min yerleşmesi ve gelişmesiyle birlikte sanayi merkezi 
olarak beliren kentlerde bannma bir sorun olmaya 
başlamıştır. 

vazi soruna büyük toprak vurgunculueu (speküJasyon) 
açısından yaklaşır. 

6 Mi LYON EK KONUT 

Yapılan çeşitli araştırmalar bir yandan büyük 
toprak vurgunculueunun boyutlarını, dieer yandan da 
önümüzdeki yıllarda konut gereksiniminin varacaeı 
boyutlan aynntıh bir biçimde vennektedir. Arsa be· 
deli konut maliyetinin yansını bulmakta, bazen aş· 
maktadır. önümüzdeki 20 yıl içinde yaınızca köyler
den kentlere göçün yaratacaeı ek 30 milyon yeni kent· 
ii için, ortaıama :; kişilik haneler hesabıyla 6 milyon 
yeni konut gerekecektir. Buna yenilemeleri ve kentle· 
rin kendinden gelen nüfus artışını eklemek gerekir. 
önümüzdeki 20 yılda spekillatörlere 400 milyar lira 
ödeneceei hesaplanmaktadır. 

Arsa spekülasyonu"u önleyecek en kestirme yol 
yoeun bir kamulaştınnadır. Fakat, düzen bu konuda 
da önlemlerini kendi çıkarlan açısından almayı unut
muyor. Kamulaştınnalarda deeer saptanmasına ilişkin 
Anayasa Mahkemesi'nin geçtieimiz aylar içindeki ka· 
ran anımsanmalı. "Gerçek deeer üzerinden kamulaş
tınna" adı aıtında mülk sahiplerine verilecek olan ka· 
mulaştırma bedelleri aslında,sorunun (speküJasyonun) 
çözülmesini deeil, yoeunlaşmasını getinnektedir. 

Sorun gelişmiş ve die-er kapitalist ülkelerde çö
zülebileeek bir sorun de�i1dir. Aslında sorunun çözül
mesi deeil çözülmemesidir, düzen gereei olan. Bir 
avuç spekülatörün ve inşaatçının akıı almaz soygunlan 
için işçi sınıfı ve tüm emekçiler kat kat soyulmakta· 

maktan uzak. Köylerden göçUn konut talebini karşıla
yan en belirgin yolu bu. Ikincisi kentlerde yerleşik ve 
artan talebi de karşılamaya a�ırlık veren toplu konut. 
Ço�u beceriksiz özenti üriinü lüks konutlar. 

Her iki yol da, özel mülkiyete dayaıı oldueu 
için, toprak parçaıanmasını içeriyor. Konunun bu bi
çimde ele aıınması toprak speküJasyonunu inanılmaz 
boyutlara vardırmış durumda. Kısıtlı kaynaklann en 
yo�un bir biçimde israf edilmesinin en somut görün
tüsü. 

Dieer bir israf kay na eı konutlann Çoeu kere 
hem lüks, hem de çüriik olmayı bir arada başarabilme
lerinde. Gecekondulann kaynak israfında oynadıklan 
rolü belirtmeye gerek bile yok. Lüks konut üretme gü
düsü standartlaşmayı önlemek yoluyla da verimsiz 
üretime neden oluyor. 

Konut üretimi dünyada teknolojisi en yavaş ge
lişen sektördür. Türkiye'de durum daha da agırdır. 
Ileri teknolojiden yararlanma olanaeının sınırlı olması 
ve geleneksel yöntemlerin aeır basması çog-u inşaatla 
konut tamamlanmadan kullanılmakta olan maızeme
nin teknolojik eskimesini yenileriyle deeiştirilmesini 
gerektirmektedir. Geri ve yavaş gelişen teknoloji öl
çek sorununu da etkilemekte, Çoeu kere küçük ve tek 
birimlerin üretimini zorunlu kılmaktadır. Bu da, yu
karda beJirtiJdiei gibi topraeın parçaıanması olgusunu 
hızlandınnakta, kenUer çevresinde büyük aıanlara ya
yılan yerleşme merkezlerine birçok hizmetin verimsiz 
bir biçimde ulaştınlmasını, Çoeu kez ulaştınlmaması· 
nı doeunnaktadır. 

VURGUN DüZENI 

Son yıllarda görülen, az sayıda da olsa toplu ko
nut üretimine yönelik girişimler ise Çoeu kere büyük 
vurgun olana eı sae-Iaması yönünden ele alınmaktadır. 
Devletin üstüne düşen görevi yapmamakta oluşu özel 
girişimcilere bu alanda akla sı�maz olanaklar yarat-

, maktadır. Boyutlann büyümesi verimliliei arttıncı et
kisinden çok soygunun boyutlannı artıncı bir sonuç 
vermektedir. Devlet konut sorununa yapıcı deeil, 
olumsuz gelişmeyi kısıtlayıcı önlemler aımak biçimin· 
de yaklaşmaktadır. Bu çerçevede �aşvurulan, tek de
eilse bile, en etken önlem ruhsatlar yoluyla olmakta
dır. Bu konuya ilişkin belirtilmesi gereken en önemli 
nokta, ruhsat vermek ya da saelamak düzeyindeki bo-

Köyden kente göçün doeurdueu ek taıep yanın
da kentlerdeki eski konutların yenilenmesi ve deeişen 
koşullara uygun olarak deeiştirilmeleri düzenin baş 
edemiyeceei boyutlarda bir konut sorunu yarattı. Bu, 
sorunun bu boyutlara vannamış olması haıinde bu· 
günkü düzen çerçevesinde çözillebileceei demek deeil. 
Boyutun vardıeı düzey, sorunu yaınızca daha çözül
mez yapmaktadır. 

SIR DISK üYESININ DlsK.KENT YOLUYLA 100 M2LIK KONUT EDINMESININ 
MALI PORTRESI: 

Konut işçi sınıfının bir sorunu deeildir, bir ge
reksinimidir. Karşılanması gereken bir gereksinim. Bu· 
nunla birlikte, konut sıkıntısı ve kiraJann vardıeı dü· 
zey bazılan için bir sorun olmaktadır. Böyle olunca 
da çeşitli görüşler ortaya atılmakta, giderek işçi sınıfı
na yabancı kavramlar ona benimsetilmek istenmekte
dir. Bunlann arasında konutu bir sosyaı güvenlik aracı 
olarak göstermek çabası vardır. Sorunun sosyal güven
lik ile bir ilişkisi yoktur. 

"SOSYAL GüVENliK" AV lJTMACASI 

Sosyaı güvenlik kapitaıist düzenin gelirdiei bir 
kavramdır. Yapılması zorunlu olan şeylerin bir kar 
aracı olarak ele aıınması, giderek tek tek tüketicilerin 
bu zorunlu hizmetlerden yararlanma olanaklannın kı
sıtlanması, ilgili sorunlara devlet aygıtı çevresinde dü
zenlenmiş "sosyaı güvenlik" açısından bakmayı getir
miştir. Toplu soygun daha aranır bir soygun olmuştur. 
Aslında, konut ya da onun üzerinde bulundueu arsada 
mülkiyet edinme yönündeki e�i1imler, bu yöndeki is
temler sosyaı güvenlik mekanizmasının çalışmadıeını 
kanıtlar. Ya da sosyaı güvenlik ( ! )  kavramına kastedi
len anlamında yaklaşırsak, onun, onu denetliyenlerin 
düşündügü biçimde çahştı�ını kanıtlar_ 

Sosyaı güvenlik açısından konuya yaklaşmak, 
konuya yaklaşmamakla eşanlaml!. Yinelemektc yarar 
var: Işçi sınıfı ve emekçt kitleler için konu bir gereksi
nimin karşılanması konusudur. Bir sosyal güvenlik so
runu, bir müJkiyet sorunu de�ildir. Sosyal güvenlik so
rununun kapitalizme özgü olması gibi, konut sorunu 
da büyük ve küçük burjuvazinin bir sorunudur. Burju-

Zamanlama 

Katılma 

Belirsiz bir süre 

Arsa Alımı ve Projelerin 
Hazırlanması 
inşaat süresince 
(ornlama 2 yıl) 
Taşınma ve bekleme 

SSK kredisinin ödenmesi 
( I S  yıl) 

Mali Yük 

20.000 TL. 
1 .2S0 TL. 
3.7S0 TL. 

2.000 TL. 
(her ay) 

1 .200 TL. 
(her ay) 

dıriar. Konuya bireyci açıdan yaklaşım çıkar yol de· 
eildir. Bunun böyle oldueu Türkiye'nin yakın deneyi· 
mine kısa bir bakışla görülebilir. önümüzdeki 20 yıl 
boyunca en az 6 milyon ek konut talebinin ortaya Çı_ 
kaca�ı belirtildi. 

KONUT KARMAŞASı 

Bugünkü mekanizmayla bu talep karşılanamaz. 
Bugünkü mekanizma tamamıyııı özel kesimin deneti
mi altında. üretim iki biçimde yürütülüyor: Tek tck 
kendi konutunun yapımı ya da toplu konut yoluyla. 
Ilkinin büyük bölümünü ruhsatsız gecekondular oluş· 
Luruyor. çoeu en geri yaşam koşullannı bile karşıla· 

Açıklama 

Konut için 
Disk yatırım şirketlerine iştirak 
Şirk.ıl ... 1 .000 TL.hk S hi ... ile ka
ulmanın tamamlınmısı. 
Konut başına düşen ını maliyetinin 
20.000 TL.yl aşan kısmı 
Inşaat maliyetinin m2si 2 bin Tl. 
olarak hesaplanmıştır. 
6 ay süreyle SSK kredisinin ödenmesine 
başlanmıyor. 
% 5 faizli LS0.000 liralık SSK konut 
kredisinin ödenmesi. 

zukJuk ve yolsuzluklar nedeniyle ortaya çıkan üzücü 
sonuçlardır. Daha şiddetli depremlere dayanaeaeı bel· 
gelere bae1anan birçok yapının küçük bir yer sarsıntı· 
sıyle ne hale geldikleri biliniyor. 

Yukarda, devletin aldıeı önlemlerin tek olmadı· 
gına de�inmiştik. Gerçekten, devletin konut konu
sundaki diı!er önlemi, bir "gecekondu yasası"na sahip 
olmasıdır. Bugün Türkiye'de bir konut yasası yoktur 
ama gecekondu yasası vardır ... Devletin gecekondu so
nınuna yaklaşımı belli başlı üç devreden geçmiştir. 2. 
Dünya Savaşı ve 1950 sonrası bir baskı devresidir. Bu 
devrede gecekonduların yıkılması ve yapımlannın ön· 
lenmesi için polisiye onlemli:'re başvurulmuştur. Fa
kat, alınan önlemlerin ço�u gcçrrsiz kalmış, sonunda 

yandan kapitalist sistemde, dieer 
yaklaşım gibi bu konuya da yaklaşım 
kaynaldanır. Her olanak bu yönde so

SORUNU KAPiTALIzMiN 
SORUNUDUR 

sınıfını bu açıdan ilgilendinnektedir. 
sınıfının konuya-konuya-konuya yaklaşımı dieer 

konulara olan yaklaşımıyla aynıdır: Düzenin 
olanıyla deeiştirilmesi. Thrkiye'de, 

savaşından beri hızlanmış bulu· � 
ist-kapitaıist sistemle bütünleşme, kapi

olarak yerleştirmiştir. Kapitaıiz
gelişmesiyle birlikte sanayi merkezi 

olarak beliren kentlerde bannma bir sorun olmaya 

den kentlere göçün yaratacaeı ek 30 milyon yeni kent· 
ii için, ortaıama :; kişilik haneler hesabıyla 6 milyon 
yeni konut gerekecektir. Buna yenilemeleri ve kentle· 
rin kendinden gelen nüfus artışını eklemek gerekir. 
önümüzdeki 20 yılda spekillatörlere 400 milyar lira 
ödeneceei hesaplanmaktadır. 

Arsa spekülasyonu"u önleyecek en kestirme yol 
yoeun bir kamulaştınnadır. Fakat, düzen bu konuda 
da önlemlerini kendi çıkarlan açısından almayı unut
muyor. Kamulaştınnalarda deeer saptanmasına ilişkin 
Anayasa Mahkemesi'nin geçtieimiz aylar içindeki ka· 
ran anımsanmalı. "Gerçek deeer üzerinden kamulaş
tınna" adı aıtında mülk sahiplerine verilecek olan ka· 
mulaştırma bedelleri aslında,sorunun (speküJasyonun) 
çözülmesini deeil, yoeunlaşmasını getinnektedir. 

Sorun gelişmiş ve die-er kapitalist ülkelerde çö
zülebileeek bir sorun de�i1dir. Aslında sorunun çözül
mesi deeil çözülmemesidir, düzen gereei olan. Bir 
avuç spekülatörün ve inşaatçının akıı almaz soygunlan 
için işçi sınıfı ve tüm emekçiler kat kat soyulmakta· 

bir biçimde ulaştınlmasını, 
nı doeunnaktadır. 

VURGUN 

Son yıllarda görülen, 
nut üretimine yönelik 
vurgun olana eı sae-Iaması 
Devletin üstüne düşen 
girişimcilere bu alanda 

, maktadır. Boyutlann 
kisinden çok soygunun 
vermektedir. Devlet 
olumsuz gelişmeyi kısıtlayıcı 
de yaklaşmaktadır. 
eilse bile, en etken 
dır. Bu konuya ilişkin 
nokta, ruhsat vermek 

kente göçün doeurdueu ek taıep yanın
eski konutların yenilenmesi ve deeişen 

olarak deeiştirilmeleri düzenin baş 
boyutlarda bir konut sorunu yarattı. Bu, 

vannamış olması haıinde bu· 
çerçevesinde çözillebileceei demek deeil. 

düzey, sorunu yaınızca daha çözül

SIR DISK üYESININ DlsK.KENT YOLUYLA 100 M2LIK KONUT 
MALI PORTRESI: 

sınıfının bir sorunu deeildir, bir ge
Karşılanması gereken bir gereksinim. Bu· 

sıkıntısı ve kiraJann vardıeı dü· 
sorun olmaktadır. Böyle olunca 

ortaya atılmakta, giderek işçi sınıfı
ona benimsetilmek istenmekte
konutu bir sosyaı güvenlik aracı 

göstermek çabası vardır. Sorunun sosyal güven
yoktur. 

GüVENliK" AV lJTMACASI 

kapitaıist düzenin gelirdiei bir 
zorunlu olan şeylerin bir kar 

aıınması, giderek tek tek tüketicilerin 
hizmetlerden yararlanma olanaklannın kı
ilgili sorunlara devlet aygıtı çevresinde dü

güvenlik" açısından bakmayı getir
daha aranır bir soygun olmuştur. 
onun üzerinde bulundueu arsada 

mülkiyet edinme yönündeki e�i1imler, bu yöndeki is
mekanizmasının çalışmadıeını 

güvenlik ( ! )  kavramına kastedi
yaklaşırsak, onun, onu denetliyenlerin 

biçimde çahştı�ını kanıtlar_ 
açısından konuya yaklaşmak, 

yaklaşmamakla eşanlaml!. Yinelemektc yarar 
emekçt kitleler için konu bir gereksi

Zamanlama 

Katılma 

Belirsiz bir süre 

Arsa Alımı ve Projelerin 
Hazırlanması 
inşaat süresince 
(ornlama 2 yıl) 
Taşınma ve bekleme 

SSK kredisinin ödenmesi 
( I S  yıl) 

Mali Yük 

20.000 TL. 
1 .2S0 TL. 
3.7S0 TL. 

2.000 TL. 
(her ay) 

1 .200 TL. 
(her ay) 

dıriar. Konuya bireyci açıdan yaklaşım çıkar yol de· 
eildir. Bunun böyle oldueu Türkiye'nin yakın deneyi· 
mine kısa bir bakışla görülebilir. önümüzdeki 20 yıl 
boyunca en az 6 milyon ek konut talebinin ortaya Çı_ 
kaca�ı belirtildi. 

KONUT KARMAŞASı 

Bugünkü mekanizmayla bu talep karşılanamaz. 
Bugünkü mekanizma tamamıyııı özel kesimin deneti

Açıklama 

Konut için 
Disk yatırım 
Şirk.ıl ... l ... l 
ulmanın tamamlınmısı. 
Konut başına 
20.000 TL.yl 
Inşaat maliyetinin 
olarak hesap
6 ay süreyle 
başlanmıyor. 
% 5 fafaf izli 
kredisinin 

zukJuk ve yolsuzluklar 
sonuçlardır. Daha şiddetli 
gelere bae1anan birçok 
sıyle ne hale geldikleri 

Yukarda, devletin 
gına de�inmiştik. Gerçekten, devletin 
sundaki diı!er önlemi, 
olmasıdır. Bugün Türkiye'de 
ama gecekondu yasası 



Z DAHA ÇloNEN'iYOR 
devlet gerileme k zorunlulueunu duymuştur. 

I960'dan 1970'e kadarki ikinci devrede gece
kondulano nasıl diizelLilebilecegine a�ırhk verilmiş, 
tartışmalar işe nerede ve nasıl başlanaeag. konulan n
da yoeunlaşmakla kalmıştır. 1970'len sonra gecekon
dunun varh�ı kabullenilmiş, çevreyi düzeltici yollara 
gidilmiştir. Bugün, sorun hala ortadadır. 

BUGÜNKÜ DÜZENDE YUVA YAPIMI 

Türkiye'de konut sorununa yönelik çaJışma ya
pan belli başlı üç kuruluş var. Bunlardan ilki devlet. 
Devlet bu işi tmar ıskan Bakanhgı 'nın M •. sken Ge.,el 
Mi;dürlügü kanalıyla yapıyor. Daha dogrusu yapıyor 
görünümü veriyor. Bu Müdürlüeün bir yılda ürettiği 
konut sayısı ancak 2400. 

Konutla ueraşan diğer bir kuruluş Sosyal Sigar
talar Kurumu. Bu Kurum iştirakçilerine konut kredisi 
veriyor. Yalnız, standart, maliyet ve teknoloji saptan· 
madıeı ve tek tip konuta yönelik kredi politikası uy
gulanmadıeı için bu yolla kullanılan krediler gene 
amacından sapıyor. Konut gereksinimini karşılamaya 
yönelik yapıcı bir yaklaşım bulundueu söylenemez. 
Aynca, kredilerin boyutlan ve konut sorununun genel 
görünümü açısından bunlardan yararlanabilenler an· 
cak aylık kazançlan 4 bin liranın üstünde olan işçiler. 

Emlak Kredi Bankası da konut için kredi veri· 
yor. Temel ilkelerinden birinin "sosyal" konutlann 
yapımını desteklemek oldu�unu söylemeleri yanında 
verilen kredilerin lüks konutlara gittiei biliniyor. 

Bu üç kuruluş dışında OY AK kendi üyelerine 
konut kredileri veriyor. Aynı yolda Bae-Kur ve ME· 
YAK'ın girişimleri var. Yalnız bu son üç kurum, hem 
henüz. işlevlerinin ne oldueunu saehklı bir biçimde 
saptarnamış olduklanndan, hem de kredilerinin yönel
diei grubun boyutu açısından konut sorununa her 
hangi bir çözüm olmak konumunda deeildirler. ME· 
YAK'ın kesintiler dışında var oldueu bile söylenemez. 

Bütün bu güçsüz ve güdük girişimler konut piya· 
sasını olabildieirrce emlak simsarlannın rahatça at oy
natmalanna açmakla ya da gecekondular yoluyla bü
yük kaynak israfına yol açmaktadır. Konut sektörün
deki başından beri vurgulanmakta olan başıboşluk ge
eekondu yapımının maliyetini de inanılmaz boyutlara 
vardırmaktadır. Giderek, gecekondu edineb}lmek bile 
olanaksızlaşmaktadır. 

BiR ÖYKÜNÜN BAŞ LANGICI 

Bu noktada biraz geriye gitmek, 1972'ye kadar 
uzanmak gerekmektedir. DISK Genel Başkanı Kemal 
Türkler'in 12 Mart devresinde "misafir" edilip, "ko
nuk gibi aeırlanması" sonrasına ... 'lUrkler, o günlerde 
Maden-Iş'in örgüUü bulundueu işyerlerinin tamamına 
yakınının işvereni olan ve en güçlü işveren sendikası 
konumunda bulunan MESS'in bir toplantısında bir 
konuşma yapıyor. Konuşmasında geçim koşullannın 
zorlaşmasını uzun uzun anlattıktan sonra şunlan da 
ekliyor: 

"Buna mani olmak için kooperatiner, bu gibi 
ma�azalar açılmalıdı�. Bir önemli husus da işçinin 
mesken konusudur. İnsanlar kaybedecek birşeyleri ol
mayınca son noktaya kadar gitmektedir. Işçiler küçük 
ölçüde mesken sahibi olurlarsa, mülkiyet sahibi olur
larsa başka türlü düşünürler. Bu bakımdan işverenler 
işçinin hiç olmazsa arsa sahibi olmasına yardımcı ol
suniar." Türkler aynı konuşmada, kendi yaşamından 
da örnek vererek, kırkbeş yaşına kadar başka düşün
düeünü, bu yaşa geldi�inde bir mesken sahibi olunca 
düşüncelerinde de bir deeişiklik oldueunu belirtiyor. 

DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN YAŞAMA GEçiRilişi  

Türkler'in yaşlandıkça düşüncelerinde daha baş· 
ka de�işiklikler de olmasına kimsenin bir diyeeeei 
olamaz. Konut sorununa hala aynı açıdan yaklaştı�ı 
ise açık. DISK üst yönetiminin son girişimi biliniyor: 
DISK adına sahibi bulunulan Politika gazetesine veri
len reklamlardan biliniyor. DİSK·KENT. Bu girişim, 
temelde bir yapı kooperatifi olmasının ötesinde, aynı 
zamanda bir "kaydınımış kredi kooperatifi" de. Kay
dınlmış kredi sisteminin nasıl ÇallŞtlCı YURUYUŞ 'ün 
59. sayısında anlatılıyor. Iştirakçileri belirli bir malın 
sahibi etme adı altında, onlardan toplanan büyük mik· 

tardaki para semıaye olarak kullanılmakta ve zamanı 
geldikçe de, yavaş yavaş yapılacağı söylenen iş yapıl
makta. Bu arada işleWen paradan elde edilen kar ko· 
nusunda ne gibi bir niyet beslendiei de açık. 

Politika Gazetesinin reklamını yaptığı DISK· 
KENT projesi de böyle bir girişim. Dahası da var. Pro· 
jenin yürütülmesinde kullanılacak olan inşaat şirketle· 
rinin nitelikleri ve girişim ile olan ilişkileri de araştınI
maya deeer. Maden.lş Sendikasının bijyle şirketlerin 
sahibi oldugu biliniyor. Politika Gazetesi satın alınır
ken kullanılan 7 milyon liranın ve satın alındığından 
beri her ay yapmakla olduğu zarann bu yolla kapatı
lacaeı umuluyor olabilir. Günlerce peşpeşe tam sayfa 
reklam basmaktan böyle bir yarar umuluyor olabilir. 
Fakat, bu yöndeki başarının da gene girişimcilerin di
eer işlerinde gösterebildikleri başanyı aşmıyacaeı, 
şimdiden büyük bir rahatlıkla söylenebilir. .. 

Bu kestirimin gerçekleşme gücü yüksek. Toplu· 
mun vardıeı bilinçlenme düzeyi gözönünde bulundu· 
rularak yapılan bir kestirim. Kooperatifler yoluyla iş. 
çileri ve tüm emekçileri mülk sahibi yapıp, onlan sis· 
temle bütünleştirme girişimine kısaca verilen bir ad 
var: Halk Sektörü. Bu kavram CHP 'nin 1973 seçimleri 
öncesi geliştirdiği bir kavram. Yaklaşık, TUrkler'in yu· 
kardaki konuşmasıyle eşanlı. Yalnız, 1977'de CHP bile 
bu kavrama sahip çıkamıyor. Toplumun özlemlerinin 
bu yolla karşılanamıyacağını onlar da farkeltiler. 
Türkler ve DıSK üst yönetimi ise hala aynı noktada. 
Daha da geride. Işçilerin tasarrunanyla başka alanlar· 
daki beceriksizlikleri kapatma çabasında. 

HiZMET ADI ALTINDA 

DİSK-KENT projesinin bütün aynntılan henüz 
açıklanmadl. Açıklanamaz da. Bilinen kadan tabloda 
özetleniyor. Konut sektöründe görülen fiyat hareket
leri kesin ve aynntıh bir açıklama yapılmasına olanak 
tanımıyor. İnşaatın ne zaman başlayıp ne zaman ta
mamlanacaeı, kullanılacak olan malzemenin fiyatla-

GENEL BAŞKANı KEM A L  
T ü R K LE R 'IN 197ı' DE YAPTIGI BIR 
KONUŞMADAN : 

"SÖZLEŞMELERLE SACLANAN üC
RET FAZLA LlCINI KISA BIR SÜRE 
SONUNDA ıŞÇININ ELINDEN pIY ASA
DAKI OYNAKLlK ALIP GöTÜRM EKTE
DIR.  BUNA MANI OLMAK ıÇIN KOOPE
RATIFLER, BU GIBI MACAZALAR A
Ç ı LMAlıDıR.  BIR öNEM LI HUSUS DA 
ıŞÇININ MESKEN KONUSUDUR. IN
SANLAR KAYBEDECEKLERI BIR ŞEY
LER I OLMAYıNCA SON NOKTAYA 
KADAR GITMEKTEDIR. ıŞÇi LER KÜ
Ç Ü K  ÖLÇÜDE MESKEN SAHIBI OLUR
LARSA. M Ü LKIYET SAHIBI OLUR LAR
SA BAŞKA TüRLÜ D O Ş Ü N Ü R LER.  BU 
BAKıMDAN IŞVERENLER ıŞÇiNIN 
HıÇ OLMAZSA ARSA SAHIBI OLMASı
NA YARDıMCı OLSUNLAR." 

rındaki gelişmeler ve satın alınacak olan arsa bedeli, 
içinde bulunulan düzen çerçevesinde sağlıklı bir bi. 
cimde önceden sapt;,mamaz. DISK-KENT adı altında 
böyle bir maceraya atılmak bu durumu hafiOetmez, 
daha da bozar. Konutlar için arsalar belediyeden satın 
alınacak. Belediye bu arsalan "gerçek değer üzerin
den" kamulaştırdıkt"n sonra OISK'e satacak. Konu 
ne tarafından alınırsa alınıiın, bir tuhaf görünüm ver· 
mektedir. 

Bu yoldan Türk.lş de geçti. O'nun da bir yapı 
kooperatifi deneyimi var. Kuşkulu yönleri daha az. 
Aynca, işçiler kendi aralarında bir araya gelip koope· 
ratifler kiJrup konut sahibi olmayı deniyorlar. SSK' 
nun kendi yaptınp işçilere da�ıttıeı konutlar benzer· 
lerine göre en ucuz. Bütün bu çabalann baş edemedi· 
ei ise düzenin işleyişi. Düzen aynı kaldıkça işçilere 
gecekondulardan apartmana geçenlerin çok kısa za-

manda konutlannı satmalannı ya da kiralamalannı ve 
kendilerinin gene gecekonduya geri dönmelerini zo· 
runlu kılıyor. DPT'nın bu' konuda yaptı�ı bir araştır
ma açık. SSK yoluyla konut edinenlerin ancak % 20' 
si hala bu konullarda oturuyorlat. 

Bununla birlikte SSK 'da ve Müdürler Kurulu'n
i da yıllardır SSK 'nın do�rudan konut yapımı ve daeıtı
mı savunuluyor. Müdürler Kurulu'ndan bu yönde 
1975 'de çıkanimış bir karar da var. Çalışmalar Anka· 
ra, İzmir ve Eskişehir'de sürmekte. Yakınlarda, bu yo
lun daha yoeun bir biçimde kullanılması yönünde bir 
karar da alındı. Bu yolda alınan başka bir karar daha 
var. DISK 5. Kongresi'nde alınmış bir karar. Şöyle: 

DiSK 5. KONGRE KARARI 

··Madde 28- SOSYAL SIGORTALAR KURU· 
MUNUN KONUT YAPTıRMASı 

"Sosyal Sigorlalar Kurumu'nun üyelerinin ko
nut gereksinimlerini kendi olanaklan içinde karşıla· 
mak amacıyla uygulamakta oldueu programın, geniş 
bir işçi kitlesinin konutlardan yararlanmasına olanak 
vermedieini 1962-1972 yıllan arası konut kredisi alan 
sigortalılann tümü sigortalı sayısının ancak, ortalama 
% 2.66'sınl meydana getirdi�i saptanarak, işçilerin 
konut sorununun çözümlenebilmesi için Sosyal Sigor
talar Kurumu 'nun kendi kuracağı inşaat işletmesi 
eliyle hiç bir aracıya fırsat vermeden konut yaptırma· 
sı ve bunlan işçilere vermesi yolunun izlenmesi ni saf· 
lamak üzere gerekli çalışmalarda bulunulmasına oy· 
birliei ile karar verildi." 

DISK 5.  Kongresinin kararlanndan biri bu. Ko· 
nut gereksiniminin karşılanmasına yönelik girişimler· 
den yalnızca biri. Kongre kararlan tabanın düşünce ve 
özlemlerini yansıtıyor. Kongre kararlan aynea DıSK 
yönetimini bae1ayıcl. Kararlann bu niteliei yanında 
DISK yönetiminin son girişimi biliniyor. Sahibi oldu· 
�u bir gazete kanalıyla Kongre kararlan aleyhinde ey· 
lemde bulunmak. Soruna DİSK-KENT yoluyla yanaş
manın çözüm olmaması yanında, sorunun bir de bu 
yanı var. 

Uygulamanın Türklerin konuşmasından beş yıl 
sonra başlaması önemli de�i1. Ülkenin sorunlanna ka
pitalist çerçeve içinde çözüm bulma olanaklan gide· 
rek tamamıyla ortadan kalkınca, sosyal demokrasinin 
de daha gerici bir görünüm alması kaçınılmazdı. Aynı 
biçimde sosyal demokrat kuyrukçulueun da. Türkler' 
in konuşması 1972 yılında yapılmış. Akgünlere bildir
gesi ve CHP'nin 7 aylık hükümet devresinden beri bir· 
çok soruna oldueu gibi konuta da yaklaşımda gerile· 
meler var. Yalnız, o zaman da bugün de Türkler, CHP' 
nin gerisinde. 

O günler, CHP, konutu bir sosyal güvenlik aracı 
ya da konusu olarak ele almamaktaydı. Türkler konu· 
tu. de�i1 sosyal güvenlik aracı, bir sınıf değiştirme ara· 
cı olarak görmekteydi. Bugün, belki elinde olanak ol
madı�ından, CHP'nin bir konut kooperatifi uygula· 
ması yok. Türkler'in sahiplieini yaptıeı gazetenin böy
le bir girişimin reklamcıııeını yapması var. DİSK üst 
yönetimine egemen olan lafazanlık ve girişimler sos· 
yal demokrasi kuyrukçulu�una bile yakışınaınaktadır. 

KONUT SORUN DEGiL GEREKSiNiMDIR 

Unutmuş görünenlere, ya da anımsamaktn zor· 
luk çekenlere hatırlatmakla yarar var: Konut işçi SI11I· 
fının sorunu de�i1dir. Hele, konut ınülkiyeti olarak ele 
alıııdığındn, işçi sınıfının sosyalizme giden yolunda 
bir engel oluşturur. Yolun açık tutulması, konut da 
içinde bulunmak üzere dieer birçok gereksinimine en 
çabuk sıireli çözümünün saelannu\Sı için gereklidir. 
Konut da içinde bulunmak üzere difer birçok konuda 
yürütülmekte olan vurguncu, soyguncu dezene son ve
rilmesi için gereklidir. 

DISK-KENT gibi girişimlerin bu yolu lıkamak 
de�i1se bile cııgelliyebileceei sanılmamalı. lş�'i sınıfını 
Dünya Guzetesinin kUçük burjuva iştirakçileriyle aynı 
konUTlldu görebilen göriişlerc CiL güzel yımıt geııe iş�'i 
sınıfından gelmektedir. Poliliku guzetesi de�i1 günler 
ve hıırtıılar. isterse aylarca slirdiirslin konut kooperatifi 
reklıımlıınnı. istt'rse yurt dışındaki işçilerin tasarrufla· 
rından ums}Jn katılımları, bütün bunlar buş çı kıı(',ık· 
tır, Oıinya GıızNesi bir ay gibi kısa bir I.amıında yakla
şık on biıı kıiçiik burjuva iştinıkçi buldu.DlsK·KENT 
de bel�i aynı piyasaya açılmıılı. 

"sosyal" konutlann 
yapımını desteklemek oldu�unu söylemeleri yanında 

gittiei biliniyor. 
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YAŞAMA GEçiRilişi  

düşüncelerinde daha baş· 
kimsenin bir diyeeeei 
aynı açıdan yaklaştı�ı 
son girişimi biliniyor: 

Politika gazetesine veri
DİSK·KENT. Bu girişim, 

Türkler ve DıSK üst yönetimi ise hala aynı noktada. 
Daha da geride. Işçilerin tasarrunanyla başka alanlar· 
daki beceriksizlikleri kapatma çabasında. 

HiZMET ADI ALTINDA 

DİSK-KENT projesinin bütün aynntılan henüz 
açıklanmadl. Açıklanamaz da. Bilinen kadan tabloda 
özetleniyor. Konut sektöründe görülen fiyat hareket
leri kesin ve aynntıh bir açıklama yapılmasına olanak 
tanımıyor. İnşaatın ne zaman başlayıp ne zaman ta
mamlanacaeı, kullanılacak olan malzemenin fiyatla-

GENEL BAŞKANı KEM A L  
T ü R K LE R 'IN 197ı' DE YAPTIGI BIR 
KONUŞMADAN : 

"SÖZLEŞMELERLE "SÖZLEŞMELERLE SACLANAN SACLANAN üCüC
RET RET FAZLA LlCINI KISA BIR SÜRE SÜRE 
SONUNDA SONUNDA ıŞÇININ ıŞÇININ ELINDEN pIY ASAASA
DAKI DAKI OYNAKLlK OYNAKLlK ALIP GöTÜRM EKTEEKTE
DIR.  DIR.  BUNA MANI OLMAK ıÇIN KOOPEKOOPE
RATIFLER, RATIFLER, BU BU GIBI MACAZALAR AA
Ç ı LÇ ı LMAlıDıR.  BIR öNEM LI HUSUS DA DA 
ıŞÇININ ıŞÇININ MESKEN KONUSUDUR. ININ
SANLAR SANLAR KAYBEDECEKLERI BIR ŞEYŞEY
LERLER I OLMAYıNCA SON NOKTAYA NOKTAYA 
KADAR KADAR GITMEKTEDIR. ıŞÇi LER KÜKÜ
Ç Ü K  Ç Ü K  ÖLÇÜDE MESKEN SAHIBI OLUR
LARSA. LARSA. M Ü LKIYET SAHIBI OLUR LARLAR
SA BAŞKA SA BAŞKA TüRLÜ D O Ş Ü N Ü R LER.  BU BU 
BAKıMDBAKıMDAN IŞVERENLER ıŞÇiNIN AN IŞVERENLER ıŞÇiNIN 
HıÇ HıÇ OLMAZSA OLMAZSA ARSA ARSA SAHIBI SAHIBI OLMASıOLMASı
NA YARDıMCı OLSUNLAR." 

rındaki gelişmeler ve satın alınacak olan arsa bedeli, 
içinde bulunulan düzen çerçevesinde sağlıklı bir bi. 
cimde önceden sapt;,mamaz. DISK-KENT adı altında 
böyle bir maceraya atılmak bu durumu hafiOetmez, 
daha da bozar. Konutlar için arsalar belediyeden satın 
alınacak. Belediye bu arsalan "gerçek değer üzerin
den" kamulaştırdıkt"n sonra OISK'e satacak. Konu 
ne tarafından alınırsa alınıiın, bir tuhaf görünüm ver· 
mektedir. 

Bu yoldan Türk.lş de geçti. O'nun da bir yapı 
kooperatifi deneyimi var. Kuşkulu yönleri daha az. 
Aynca, işçiler kendi aralarında bir araya gelip koope· 

kendi kuracağı 
eliyle hiç bir aracıya fırsat vermeden 
sı ve bunlan işçilere vermesi yolunun 
lamak üzere gerekli çalışmalarda 
birliei ile karar verildi." 

DISK 5.  Kongresinin kararl
nut gereksiniminin karşılanmasına 
den yalnızca biri. Kongre kararlan 
özlemlerini yansıtıyor. Kongre 
yönetimini bae1ayıcl. Kararlann 
DISK yönetiminin son girişimi biliniyor. 
�u bir gazete kanalıyla Kongre 
lemde bulunmak. Soruna DİSK-KENT 
manın çözüm olmaması yanında, 
yanı var. 

Uygulamanın Türklerin 
sonra başlaması önemli de�i1. Ülkenin 
pitalist çerçeve içinde çözüm 
rek tamamıyla ortadan kalkınca, 
de daha gerici bir görünüm alması 
biçimde sosyal demokrat kuyrukçulueun 
in konuşması 1972 yılında yapılmış. 
gesi ve CHP'nin 7 aylık hükümet 
çok soruna oldueu gibi konuta 
meler var. Yalnız, o zaman da bugün 
nin gerisinde. 

O günler, CHP, konutu bir 
ya da konusu olarak ele almamaktaydı. 
tu. de�i1 sosyal güvenlik aracı, bir 
cı olarak görmekteydi. Bugün, belki elinde olanak ol
madı�ından, CHP'nin bir konut 
ması yok. Türkler'in sahiplieini 
le bir girişimin reklamcıııeını 
yönetimine egemen olan lafazanlık 
yal demokrasi kuyrukçulu�una 

KONUT SORUN DEGiL GEREKSiNiMDIR 

Unutmuş görünenlere, ya 
luk çekenlere hatırlatmakla yarar 
fının sorunu de�i1dir. Hele, konut
alıııdığındn, işçi sınıfının sosyal
bir engel oluşturur. Yolun açık 
içinde bulunmak üzere dieer birçok 
çabuk sıireli sıireli sı çözümünün saelannu\Sı 
Konut da içinde bulunmak üzere 
yürütülmekte olan vurguncu, soyguncu 
rilmesi için gereklidir. 

DISK-KENT gibi girişimlerin 
de�i1se bile cııgelliyebileceei sanılmamalı. 
Dünya Guzetesinin kUçük burjuva 
konUTlldu görebilen göriişlerc CiL 
sınıfından gelmektedir. Poliliku 
ve hıırtıılar. isterse aylarca slirdiirslin 



T Ü M  öCRETlM üYELERI DERNECI (TÜ �IÖD) GEÇrtC I M IZ 
HAFTA 2. OLACAN GENEL KONGRESINI YAPTı' KONGRE 
SO UCUNDA DERNECIN GENEL BAŞKAN LICINA SEÇiLEN 
GENCAY ŞAY LAN 'IN Y Ü R ÜY Ü Ş ' Ü N  SOR U LARıNA VERDI· 
CI Y A N ıTLARı OKUR LARIMIZA SUNUYORUZ: 

"DEMOKRATiK 
ALANIMIZDA 

• Geçtiğimiz hafta içinde 2 .  Olağan 
Genel Kongresini yapan TOMOD için 
1976 yılının nasıl geçtiğin;n ve Kongre
nin genel bir değe;lendirmesini yapabi· 
lir misiniz? 

• Herkesin çok iyi bildiği gibi, 1976 
yılı sadece derneğimiz için değil, ülkenin 
bütün demokratik eğilimli kuruluş ve ki
şileri için yoğun bir mücadele ile dolu 
geçmiş; genel seçimlerin de yaklaşmış 
olması nedeni ile faşist saldırılar giderek 
artan biçimde süregelmiştir. Buna karşı
lık olarak da toplumun demokratik ke
simlerinde direniş artmış, faşizme geçit 
venneme konusunda kararlı bir tavır al· 
mak güncel sorun ha1ine gelmiştir. İşte 
geçen yıl için temel görev, diğer demok· 
ratik kuruluşlar gibi, faşist tınnanmaya 
karşı elden geldi�i kadar direnme ve ka
rarlı bir tavır koyma öncelik. taşımıştır. 
Bu nedenle TOMöD ülkemizdeki yüksek 
öerenim sisteminin yapısal sorunlan ile 
yeterli derecede ilgilenmeye vakit ve ola
nak bulamamıştır. Bununla beraber bu 
konuda da bence önemli sayılabilecek 
bazı girişimlerde bulunulmuştur. örne· 
ğin Mayıs ayı içinde düzenlenen ve üç 
gün süren "Yüksek öerenim Sorunlan 
Semineri"nde sihemin ciddi ve tutarlı 
bir eleştirisi yapılmıştır. öyle sanıyo· 
rum ki, ülkemizde ilk kez, yüksek öere
nim sisteminin yine öğretim üyeleri ta
rafından elverdiei ölçüde tartışılıp eleş
tirilmesi burada olmuştur. 

Genel Kongre bir bakıma izlenen po
litikayı uygun gönnüş ve temel görüş ve 
politikalarda bir değişiklik yapılması söz 
konusu olmamıştır. Bundan da ötede 2. 
Olaean Kongre, öRretim üyelerinin top
lumun demokratikleşme mücadelesinde 

kendilerine düşen sorumluluklan almaya 
hazır olduklannı göstenniştir. öyle sanı
yorum ki, bu oldukça önemli bir geliş
medir. 

• Içinde yaşadığımız günlerde faşist 
saldırılar, Iıer yere yayılnuş olmakla bi,.. 
likte yine de yühsek ölrenim kuruluş· 
larının saldırıların ağırlık ,ıohtalarından 
biri olduğu görülmektedir. Siz bu oluşu· 
m u  nasıl yorımı luyorsunuz? 

• Faşist tırmanış, bir yapı sorunu
dur ya da başka bir deyişle söylemek ge
rekirse, tarihsel olarak belli bir ekono· 
mik örgüUenme biçiminin belli bir aşa· 
mada organik olarak oluşturdueu süreç· 
tir. Faşist tınnanışın temel hedefi de 
başta işçi sınıfı olmak üzere bütün emek
çi kesimlerin toplumu demokratikleştir· . 
me yolunda oluşturduklan t.aleplerdir. 
Bu esas olmakla beraber, yüksek öğre
nim kuruluşlannın faşist saldınlara he
def oldueu da açıkça görülmektedir. Bu 
noktada hemen hatırlanması gereken 
nokta, bilimin tarafsız olmadığıdır. Bi
lim, toplum içinde taraflı bir süreçtir, 
gerçeein yanında olan bir süreçtir. Bu 
nedenle de, Türkiye'deki yüksek öğre· 
nim kurumlannın bilim üretme yetene
ği tartı şıI mak la birlikte, toplumda bilimi 
yapan kurum olarak üniversitelere özerk
lik tanınmış, bu anayasal güvence aJtına 
alınmıştır. özerkliğin bedeli. yüksek öe· 
renim kuruluşlannın sözü edilen taraflı 
davranma sorumluluRunu duymasıdır. 

MTTB D IY ARBAKIR ŞUBE 
BINAS ı N DA S I LA H  BULUNDU 

2 4  Kasım'da MTTB tarafından Diyar· 
bakır Tıp Fakültesine yönelen saldınya 
YOROYOŞ de de�inmişti. Aradan ge
çen günlerde, Tıp Faküıtesinde ancak 
çok küçük bir grup teşkil eden, herhangi 
bir harekette bulunmaya cesaret edemi
yen MTTB'Jj faşistler, 8.3.1977 günü 
tekrar başlannı kaldırdılar. Tıp Fakültesi 
3. sınıf dersanesinde saat 11.00 sıralann
da çıkan tartışma sonucu, Isa Gezici, 
Misbab Ekinci, Şemsettin Bahaç adlı 
MTTB'1i faşistler, bıçak, zincir çekerek 
devrimci ö�rencilere saldırdılar. Ancak 
karşılannda gördükleri kitle karşısında, 
selameti MTTB binasına kaçmakta bul
dular. MTTB'den temin ettikleri silahlar
la tekrar okula döndüler ve derse girdiler. 
Ders çıkışında içlerinde Em)n Batun ve 
Istendiyar Eyyüboeıu adlı Tİp üyesi ar
kadaşlann da bulundueu altı devrimciye 
ateş açtılar. Ancak büyük bır tesadüf so
nucu 10 mctreden Stkılan mermiler he-
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Işte faşist tınnanışın ve onun kaynak· 
ıandı�ı toplumsal yapının buna taham· 
mülü yoktur. Zaten hiç bir zaman ciddi 
olarak sesini çıkannayan üniversiteleri 
tam olarak sustunnak eylemine kalkışıl
mıştır. Buna ek olarak toplumun en di
namik kesimlerinden biri olan yüksek 
öğrenim gençliRinin topluma dönük tu· 
tumu yüksek öğrenim kurumlannı faşist 
tınnanışın boy hedeflerind<!n biri ha1ine 
getinniştir. Bu durum belki çok eleştir
diCimiz yüksek öğrenim kuruluşlanmız 
için 'btumlu bir not olarak da deCerlen
dirilebilir. Unutmamak gerekir ki AI
man ya 'da Nasyonal Sosyalizm iktidara 
doğru yürürken Oniversiteler onlara hiç 
zorluk çıkannamış, aksine büyük ölçüde 
desteklemiştir. Eeer bugün faşistler, bu 
kadar yoeun biçimde saldınlannı sürdü' 
rüyorlarsa karşılannda ciddi bir diren
me vardır denebilir. 

• Bütün eğitim emekçilerini", bu 
orada öğretim üyelerinin de tek bir örgüt 
içinde toplanmalarının çok daha tutarlı 
olacağı ve 100.000'n;n üstünde öğret
meni örgütleyen TOB-DER oorken ne
den TOMOD'e gerek duyulduğunu nasıl 
YQrumluyorsunuz? 

• Değindieiniz sorunun gerçekten 
çok önemli olduğu yadsınamaz. Parça
Ianmak yerine e�itim alanında tek bir 
örgütün ortaya çıkmasının faydalan 
açıktır. Bununla beraber, öğretim üyele
ri ile öeretmenler arasında bazı farklılık-

hetlerini bulmuyordu. Olaydan sonra 
MTTB'lj faşistler kaçıyorlar, Tıp Fakül
tesinin devrimci öerencileri ise işin arka
sını bırakmaya hiç de niyetli gözükmü
yorlardı. Derhal Emniyet Müdürmeüne 
ve C. Savcı.l.ıema olay yerinde ele geçiri
len bazı suç delilleriyle başvunı.l.uyor ve 
suçlulan I\lTTB binasından çıkarken gö
ren arkadaşlar durumu belirtiyorlardı. 
Bu somut deliller karşısında MT.TB Di
yarbakır binası polis tarafından aranıyor, 
suçlulardan tsa Gezici ve Şemsettin Ba
haç'ın orada saklandıRı görülüyor, aynca 
muhtelif çaplı iki tabanca, bir sustah bı
çak, bol miktarda mermi, sopa, zincir, 
muşta ele geçiriliyordu. Daha sonra ssı.l
dınya uerayan altı devrimcinin davacı 
olmasıyle, iki faşist tutuklanıyordu. Bu
nun üzerine devrimci öerenciler Valmee 
başvuruyorlar ve MTTB 'nin bu somut 
durum karşısında kapablmasını talep 
ediyorlardı. Tıp FakÜıtesi devrimci öe
rencilerinin, bu haklı talebi ve kararlı tu· 
tum1an tüm ilericiler ve demokratlar ta
rafından desteklenmelidir. 

lar oldueu da söylenebilir. ömeein eko
nomik koşullar öeretmenler açısından 
daha a�ır sayılabilir. Bunun dışında öe
retim üyelerinin örgütlenme sorunlannın 
daha farklı' oldu�u ve bir bakıma doeal 
olarak öeretmenlere göre daha yavaş yü
rüdü�ü açıktır. Bundan da ötede. Tür
kiye'de yüksek öerenimin kendine özgü 
önemli sorunlan ortaya koydueu bilin· 
mektedir. TOMöD, gerçekten büyük bir 
boşlu�u doldunnak, yüksek öerenim so
runlan hakkında, sistem içinden görüş 
getirmek işlevini yerine getinnektedir. 
Işte bütün bunlara baelı olarak ba�ımsız 
bir örgütün varlıeı savunulabilmektedir. 
Kuşkusuz TOMöD'ün baRımsızlığınl sa
vunmak TöB-DER'i yadsımak anlamına 
gelmez. Biz TöB-DER'in eğitim alanın· 
daki en büyük ve en güçlü demokratik 
örgüt olduğunu kabul etmekteyiz; bütün 
olanaklanmızla da onu desteklerneyi gö· 
rev bilmekteyiz. Nitekim son Kongre· 
miz'de oy birliRi ile kabul edilen bir 
önerge, bütün üyelerimize bulunduklan 
yerdeki TöB·DER şubelerine de üye ol
mayı sağlık venniştir. Açıkça görüldüğü 
gibi sadece TOMöD ile TöB-DER ara
sında değil, bütün kamu görevlilerini ör
gütlemeyi amaç edinmiş demokratik ku
ruluşlarda bir yakınlaşma ve ortak so
runlar üzerinde işbirliği yapma eeilimi 
giderek yükselmektedir. Bu işbirlieinin 
de giderek bir takım yapısal bağlar oluş
turacağı açıktır. 

• Onümiizdeki çalışma yılı içinde 
öncelikle üzerinde durmayı düşündütü· 
müz sorunlar nelerdir� 

• İçinde yaşadıetmız dönemin ge
çen yıldan farkı yok. Başka bir deyişle 
"can güvenli�i" yüksek eeitim kurumla
nnda en Ön planda. Kuşkusuz ögrenci· 
lerin can güvenli�i, sadece yüksek öere
nimin sorunu deei!; ama biz somut ola· 
rak bu sorunla karşı karşıyayız. Çok 
açık olarak gözüktüeü gibi sorunun çö
zümü bugünkü siyasi iktidann düşürül
mesinde yatıyor. Siyasi iktidar, artık 
saklamaya bile gerek duymadan silahlı 
tedhiş örgütlerini yetiştirip, donattı�ını 
belirtiyor. Yüksek öerenim kurumla"n
da faşist saldınla"n yükünü öerenciler 
çekiyor. Onlar öldürülüyor, yaralanıyor, 
eeitimi aksiyor. Bu ortam içinde eğitimi 
yürütmenin hiç bir anlam ve olanağı kal
mamış. İşte bu noktada öRretim üyele
rinin büyük sorumluluklan ortaya çıkı
yor. Genellikle başvurulan yol "iki kar
Şıt grubun çatışması" öncül ügüne dayan· 
ma oluyor. Bu, kolay, sorumluluktan 
kaçman, toplumun siyasal güçleri arasın
da dengeei bir yol idernedir. Eeer bugün 
eeitim ortamı yok edilmişse bunun baş 
sorumlusu açıkça siyasi iktidardır. Dev-
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lim, toplum içinde taraflı bir süreçtir, 
gerçeein yanında olan bir süreçtir. Bu 
nedenle de, Türkiye'deki yüksek öğre· 
nim kurumlannın bilim üretme yetene
ği tartı şıI mak la mak la mak birlikte, toplumda bilimi 
yapan kurum olarak üniversitelere özerk
lik tanınmış, bu anayasal güvence aJtına 
alınmıştır. özerkliğin bedeli. yüksek öe· 
renim kuruluşlannın sözü edilen taraflı 
davranma sorumluluRunu duymasıdır. 

MTTB D IY ARBAKIR ŞUBE 
BINAS ı N DA S I LA H  BULUNDU 

2 4  Kasım'da MTTB tarafından Diyar· 
bakır Tıp Fakültesine yönelen saldınya 
YOROYOŞ de de�inmişti. Aradan ge
çen günlerde, Tıp Faküıtesinde ancak 
çok küçük bir grup teşkil eden, herhangi 
bir harekette bulunmaya cesaret edemi
yen MTTB'Jj faşistler, 8.3.1977 günü 
tekrar başlannı kaldırdılar. Tıp Fakültesi 
3. sınıf dersanesinde saat 11.00 sıralann
da çıkan tartışma sonucu, Isa Gezici, 
Misbab Ekinci, Şemsettin Bahaç adlı 
MTTB'1i faşistler, bıçak, zincir çekerek 
devrimci ö�rencilere saldırdılar. Ancak 
karşılannda gördükleri kitle karşısında, 
selameti MTTB binasına kaçmakta bul
dular. MTTB'den temin ettikleri silahlar
la tekrar okula döndüler ve derse girdiler. 
Ders çıkışında içlerinde Em)n Batun ve 
Istendiyar Eyyüboeıu adlı Tİp üyesi ar
kadaşlann da bulundueu altı devrimciye 
ateş açtılar. Ancak büyük bır tesadüf so
nucu 10 mctreden Stkılan mermiler he-
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olacağı öğret
meni örgütleyen TOB-DER oorken ne
den TOMOD'e gerek duyulduğunu nasıl 
YQrumluyorsunuz? 

• Değindieiniz sorunun gerçekten 
çok önemli olduğu yadsınamaz. Parça
Ianmak yerine e�itim alanında tek bir 
örgütün ortaya çıkmasının faydalan 
açıktır. Bununla beraber, öğretim üyele
ri ile öeretmenler arasında bazı farklılık-

hetlerini bulmuyordu. Olaydan sonra 
MTTB'lj faşistler faşistler faşi kaçıyorlar, Tıp Fakül
tesinin devrimci öerencileri ise işin arka
sını bırakmaya hiç de niyetli gözükmü
yorlardı. Derhal Emniyet Müdürmeüne 
ve C. Savcı.l.ıema olay yerinde ele geçiri
len bazı suç delilleriyle başvunı.l.uyor ve 
suçlulan I\lTTB binasından çıkarken gö
ren arkadaşlar durumu belirtiyorlardı. 
Bu somut deliller karşısında MT.TB Di
yarbakır binası polis tarafından aranıyor, 
suçlulardan tsa Gezici ve Şemsettin Ba
haç'ın orada saklandıRı görülüyor, aynca 
muhtelif çaplı iki tabanca, bir sustah bı
çak, bol miktarda mermi, sopa, zincir, 
muşta ele geçiriliyordu. Daha sonra ssı.l
dınya uerayan altı devrimcinin davacı 
olmasıyle, iki faşist tutuklanıyordu. Bu
nun üzerine devrimci öerenciler Valmee 
başvuruyorlar ve MTTB 'nin bu somut 
durum karşısında kapablmasını talep 
ediyorlardı. Tıp FakÜıtesi devrimci devrimci devr öe
rencilerinin, bu haklı talebi ve kararlı tu· 
tum1an tüm ilericiler ve demokratlar ta
rafından desteklenmelidir. 
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MUHALEFETi KENDi 
temin kazanılmış ayncalıklannı koruma 
ve rahat kalmanın mekanizması olarak 
kullanılmıştır. Bunun yanında özerkUAe 
karşın ciddı bir özdenetimin işlediAi 
söylenemez. ışte eRer işçisinden, öeren
cisinden asistanına kadar herkes yüksek 
öerenim kurumlannın yönetimine ciddi 
biçimde katılacak olursa özerklik, ger
çek işlevselliee kavuşabilecektir. De
mokratikleşme geliştiAi ölçüde yüksek 
öArenimin kendi sorunlanna sahip çık
ması ve topluma karşı daha sorumlu bir 
tavır alması beklenebilecektir. Yine de
mokratikleşme ile beraber özdenetimin 
gelişmesi akademik çalışmalann stan
dartlannı yükseltebilecektir. TUMOD, 
bu konuda uzun bir zamandan beri ça· 
!ışmalannı sürdünnekte Türkiye'de yük
sek öerenim sisteminin yeniden düzen· 
ienmesi ile ilgili bazı temel esaslar üze. 
rinde görüşlerini duyunnak girişimini 
sürdünnekteı:lir. 

leti yönetenler, en temel görevlerinden 
biri olan can güvenliRini saelamak şöyle 
dursun silahlı saldırganlarla organik iliş
ki içinde bulunmaktadır. İşte bütün de· 
mokratik eeilimli öeretim üyeleri bu du
ruma karşı direnmeli; doAaldır ki en et
kili direnme yolu siyasi iktidara karşı bir 
eylem olarak ve sorunu açıkça ortaya 
koyarak eeitimi durdunnak sayılabilir. 
TUMöD olarak, içinde bulundueumuz 
dönemde yüksek öerenim sistemi içinde 
böylesine bir demokratik muhalefeti eL
kin bir şekilde ortaya koymayı öncelikli 
bir görev olarak düşünmekteyiz. Bu yol
da önemli bir potansiyelin oldueu ve bu· 
nu harekete geçirilebileceeine inanıyo· 
ruz. ömeein ODTU'de bu açık biçimde 

ortaya çıkmış; üniversiteyi faşisLleşLir
me girişimine karşı siyasi görüşleri bir
birinden çok farklı olan ö�retim üyele
rinin Lamamına yakın bir kısmı direnişe 
geçmişlerdir. öyle görünmektedir ki, bu 
demokratik muhalefet karşısında MüLe· 
veUi Heyet ve RekLör Hasan Tan, e�er 
büyük bit provokasyon düzenleyip 
ODTU'de insanlar öldürülmezse gitmek 
zorunda kalacaklardır. Ancak bu olum� 
lu gelişmelerin yanında özerklik ve so
rumluluk gibi yüksek öerenimin temel 
ilkeleri ile zlL gelişmelerinde orLaya çık
tıeı görülmektedir. Karadeniz Teknik 
Universitesini yönetenlerin her çareye 
başvurarak yasal zorunluluk haline gelen 
özerkliei önlemeye çalışmalan ve son 

olarak TRT Seçim Kurulu'nun karan 
bunlara çarpıcı örnek sayılabilir. 

• Türkiye 'de ilk ölrenci olaylan 
patlak verdiğinden beri "demokratik üni

versıte" diye bir kavramın kullanılmaya 
başladılı ve bu yolda taleplerin ortaya 
atıldığı göriilmektedir. Siz bu konuda ne 
diişüniiyorsunuz? 

• Demokratik bir yüksek öerenim 
sistemi demeeimizin kuruldueu andan 
beri Lemel amaçlanndan biri olmuştur. 
Demokratik üniversiLeyi kısaca topluma 
sorumlu ve sisLem içinde herkesin yöne
time katılabildiei yüksek öerenim 
düzeni olarak tanımlamak mümkündür. 
özerklik şimdiye kadar, esas olarak sis-

Birlik ve dayanışmanın somut ürünü 
Istanbul Tabib Odası'nın S Mart'ta yapılan 49. Genel Kurulu, ilerici, de

mokrat ve sosyalist doktorları bir araya getiren "Çağdaş Hekimler"in başarı· 
sıyle sonuçlandı. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Türk 
Tabibler Birliği Merkez Konseyi delegelikleri için yapılan seçimlerde Çağdaş 
Hekimler Grubunun aldığı 338 oya karşılık, CHP eğilimli doktorların oluştur
duğu Ulusal Birlik Grubu 1S2, MSP eğilimli doktorları biraraya getiren "Va
kıf Guraba Hastanesi" grubu ise 148 oy aldı. Yapılan seçimler ve görev böıü· 
şümünden sonra Yönetim Kurulu, Başkan Özdemir ilter, Genel Sekreter Ke· 
mal Parlak, Muhasip Sevil Özyalçın, Veznedar ismet Koray, Halim Dinç, Me
tin Tamer. Şakir Derkut tarafından oluşturuldu. 

"Çağdaş Hekimler" grubunun Istanbul Tabib Odası genel kurulundaki 
başarısı, aynı zamanda, demokratik kitle örgütlerinde doğru örgütlenme ve 
mücadele anlayışının bir haşarısı oldu. Bu doğru anlayışın uygulanması, genel 
kuru la hazırlık safhasında gözlendiği kadar, genel kurul çalışmaları sırasında 
da gözlendi. " Çağdaş Hekimler" e alternatif olmaya çalışan gruplar, genel ku
ruldaki çabalarını, ilerici, demokrat ve sosyalist doktorları kısır bir polemik 
yarışına sokma yönünde yoğunlaştırdılar. Ucuz saldırı ve saptırma yöntemle
rine başvurdular. "Çağdaş Hekimler", bu oyunlara iltifat etmeyerek genel ku
ruldaki ba.şarısının temellerini attılar. Polemik yarışı yerine, önerdiği çalışma 
programının somut ilkelerini açıklamayı yeğlediler. Demokratik kitle örgüt
lenmesi anlayışına uygun olan bu mücadele yöntemi, kendilerini başlangıçta 
"Çağdaş Hekimler"le özdeşleştirmeyen doktorların da sonuç olarak o yön
de tutum almalarını sağladı. 

"Vakıf GurabaHastanesi" grubunda biraraya gelen fanatik sağcıların ge
nel kuruldaki politikaları, doktorların birliğini hedef alan yıkıcı çabaları bir 
kez daha sergiledi. Bu grup, dinsel görüntülerin arkasında, Tabibler Odası'nı 
bir tekke biçimine dönüştürmek, etkisizleştirmek ve örgütün demokratik içe
riğini mistik sloganlarla boşaltmak çabasındaydı. Bu çaba, genel kurul üyeleri 
tarafından gereğince değerlendirildi. 

Ulusal Birlik Grubu ise, politikasını, sosyal demokratları da içeren Çağ
daş Hekimler'e karşı uzlaşmaz bir tutum almaya dayandırdı. Bu taktiği n te
melinde, Çağdaş Hekimler'in arasında sosyalist doktorların da yer almasından 
duyulan huzursuzluk yatıyordu. Ulusal Birlik Grubu, Çağdaş Hekimler'i geri
letme gayreti içinde ilginç yöntemlere de başvurdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Öğretim Oyesi Dr. Nurettin Sözen ve Dr. Güngör Satıroğlu yönetiminde CGP 
ve AP eğilimli doktorları örgütlerneye çalıştı. Bu örgütleme çabasında, "mah-

kum edilmiş ve affa uğramış olan komünistlerin", "bölücü ve ayrılıkçıların". 
"maocuların", "kürtçülerin" Çağdaş Hekimler Grubunda buluştuğu propa
gandası bol bol kullanıldı. Bu propaganda, beklenenin tersine, tutarlı demok
rat doğrultudaki doktorların daha çok Çağdaş Hekimler saflarına yaklaşma
sını sağladı. 

CH P'nin iktidar döneminde SSK Genel Müdürlüğü yapan Dr. Erdal Ata
bek de, Çağdaş Hekimler'le çalışma ortaklığı yaptı. 

Çağdaş Hekimler'in genel kurula hazırlık çalışmaları da, kitle örgütle
rindeki doğru çalışma anlayışına dayanıyordu. Genel Kurul öncesinde oluştu
rulan Çalışma Grubu, iıerici, demokrat ve sosyalist doktorların ortak görüşle
rini formüle etti. Bu görüşlerin duyurulması üzerine, 90 kurum ve hastane 
temsilcisinin arasından 26 üyeli bir "Seçici Kurul" oluşturuldu. Seçici Kurul, 
Çağdaş Hekimler Grubunun tüm adaylarını önceden açık oyla saptadı, blok 
listeyle seçimlere girildi. 

Çağdaş Hekimler Grubunun başarısınl(1 temelinde, bir yanda faşizme ve 
emperyalizme karşı ortak demokratik örgütlenmf anlayışını, diğer yanda da 
mesleki, ekonomik ve demokratik hakların ve istekleri n savunulmasını tutarlı 
ve kararlı bir biçimde birleştirebilmesi yatıyordu. Bu kararlılık, Seçici Kurul' 
un ortak onayıyla saptanan şu görüşle dile geldi: "Çağdaş Hekimler olarak bir 
yandan Tabib Oda'mızın görev ve çalışma alanına yansımış bulunan faşizmin 
ve emperyalizmin izdüşümlerine karşı mücadele etmeyi; diğer taraftan da bu 
mücadeleyi toplumda varolan tüm antifaşist-antiemperyalist güç ve örglitlerin 
ve kardeş Odaların verdiği demokrasi mücadelesiyle birleştirmeyi, onlarla or
tak bir demokratik mücadele platformu üzerinde güçbirliği yapmayı ertelene
mez bir demokrasi görevi olarak görüyoruz." 

Çağdaş Hekimler Grubu, ayrıca, verdiği mücadelenin daha ileri bir top
lum düzeninin oluşması için verilen mücadeleden bağımsız oımadığını da şöy
le belirtti: "Bireyin ve toplumun sağlıklı bir yaşam içinde, sömürüden uzak, 
özgür, yarınından kuşkusuz, tüm yaratıcı yeteneklerinin açığa çıktığı ve geliş
tiği bir toplum biçiminin oluşturulmasına katkıda bulunmak Istanbul Tabib 
Odası'nın ana çalışma ilkelerini oluşturacaktır." 

Istanbul Tabib Odası'nın 49. Genel Kurulu'nda iıerici, demokrat ve sos
yalist doktorların tutarlı çabalarının başarı ya ulaşması, demokratik kitle ör
gütlerinde doğru mücadele anlayışının yerleşmesi doğrultusunda önemli bir 
adım oldu . 

kurgu : ı lhan Akahn çizgi : Nezih Danyal 
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Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Türk 
Konseyi delegelikleri için yapılan seçimlerde Çağdaş 

aldığı 338 oya karşılık, CHP eğilimli doktorların oluştur
Grubu 1S2, MSP eğilimli doktorları biraraya getiren "Va

grubu ise 148 oy aldı. Yapılan seçimler ve görev böıü· 
şümünden sonra Yönetim Kurulu, Başkan Özdemir ilter, Genel Sekreter Ke· 

Sevil Özyalçın, Veznedar ismet Koray, Halim Dinç, Me
tarafından oluşturuldu. 

Hekimler" grubunun Istanbul Tabib Odası genel kurulundaki 
zamanda, demokratik kitle örgütlerinde doğru örgütlenme ve 

haşarısı oldu. Bu doğru anlayışın uygulanması, genel 
fhasında gözlendiği kadar, genel kurul çalışmaları sırasında 

Hekimler" e alternatif olmaya çalışan gruplar, genel ku
ilerici, demokrat ve sosyalist doktorları kısır bir polemik 

yönünde yoğunlaştırdılar. Ucuz saldırı ve saptırma yöntemle
"Çağdaş Hekimler", bu oyunlara iltifat etmeyerek genel ku

ba.şarısının temellerini attılar. Polemik yarışı yerine, önerdiği çalışma 
ilkelerini açıklamayı yeğlediler. Demokratik kitle örgüt

uygun olan bu mücadele yöntemi, kendilerini başlangıçta 
özdeşleştirmeyen doktorların da sonuç olarak o yön

sağladı. 
GurabaHastanesi" grubunda biraraya gelen fanatik sağcıların ge

kuruldaki politikaları, doktorların birliğini hedef alan yıkıcı çabaları bir 
grup, dinsel görüntülerin arkasında, Tabibler Odası'nı 

dönüştürmek, etkisizleştirmek ve örgütün demokratik içe
boşaltmak çabasındaydı. Bu çaba, genel kurul üyeleri 

değerlendirildi. 
Grubu ise, politikasını, sosyal demokratları da içeren Çağ

uzlaşmaz bir tutum almaya dayandırdı. Bu taktiği n te
Hekimler'in arasında sosyalist doktorların da yer almasından 

yatıyordu. Ulusal Birlik Grubu, Çağdaş Hekimler'i geri
ilginç yöntemlere de başvurdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

ettin Sözen ve Dr. Güngör Satıroğlu yönetiminde CGP 
doktorları örgütlerneye çalıştı. Bu örgütleme çabasında, "mah-

gandası bol bol kullanıldı. Bu propaganda, beklenenin 
rat doğrultudaki doktorların daha çok Çağdaş Hekimler 
sını sağladı. 

CH P'nin iktidar döneminde SSK Genel Müdürlüğü 
bek de, Çağdaş Hekimler'le çalışma ortaklığı yaptı. 

Çağdaş Hekimler'in genel kurula hazırlık çalışmaları 
rindeki doğru çalışma anlayışına dayanıyordu. Genel Kurul öncesinde 
rulan Çalışma Grubu, iıerici, demokrat ve sosyalist doktorların 
rini formüle etti. Bu görüşlerin duyurulması üzerine, 90 

temsilcisinin arasından 26 üyeli bir "Seçici Kurul" oluşturuldu. 
Çağdaş Hekimler Grubunun tüm adaylarını önceden açık 
listeyle seçimlere girildi. 

Çağdaş Hekimler Grubunun başarısınl(1 temelinde, 
emperyalizme karşı ortak demokratik örgütlenmf anlayışını, 
mesleki, ekonomik ve demokratik hakların ve istekleri n 
ve kararlı bir biçimde birleştirebilmesi yatıyordu. Bu kara
un ortak onayıyla saptanan şu görüşle dile geldi: "Çağdaş 
yandan Tabib Oda'mızın görev ve çalışma alanına yansımış 
ve emperyalizmin izdüşümlerine karşı mücadele etmeyi; 
mücadeleyi toplumda varolan tüm antifaşist-antiemperyalist 
ve kardeş Odaların verdiği demokrasi mücadelesiyle birleştirmeyi, 
tak bir demokratik mücadele platformu üzerinde güçbirliği 
mez bir demokrasi görevi olarak görüyoruz." 

Çağdaş Hekimler Grubu, ayrıca, verdiği mücadelenin 
lum düzeninin oluşması için verilen mücadeleden bağımsız 
le belirtti: "Bireyin ve toplumun sağlıklı bir yaşam içinde, 
özgür, yarınından kuşkusuz, tüm yaratıcı yeteneklerinin 
tiği bir toplum biçiminin oluşturulmasına katkıda bulunmak Istanbul Tabib 
Odası'nın ana çalışma ilkelerini oluşturacaktır." 

Istanbul Tabib Odası'nın 49. Genel Kurulu'nda iıerici, 
yalist doktorların tutarlı çabalarının başarı ya ulaşması, 
gütlerinde doğru mücadele anlayışının yerleşmesi doğrultusunda 
adım oldu . 

kurgu : ı lhan Akahn çizgi : Nezih 
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"BİRLİGİN 
DıŞıNDA KALMAYA 
KİMSENİN 
HAKKı YOKTUR" 

Sosyalist üJkelerin ve dünya demok
ratik kamuoyunun dayanışmasıyla öz
gürlüeüne kavuşan Şili Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Luis Corvalan, çeşitli 
Avrupa ülkelerindeki gezi ve temaslannı 
sürdürüyor. Corvalan ile FKP Genel Sek
reteri G. Marchais arasında bir görüşme 
yapılmasının kararlaştınlmasından sonra 
ABD Komünist Partisi Genel Sekreteri 
Gus Hall de Corvalan'ı ABD 'ye davet et· 
ti. 

Corvalan'ın, bir süre önce tKP Genel 
Sekreteri E. Berlinguer'in çaenhsı ola
rak gittiRi İtalya'da düzenlenen büyük 
bir dayanışma mitinginde yaptı Rı ko
nuşma, Şili'deki durumu ortaya koyma
$1 bakımından önem taşıypr. Corvalan, 
yüzbinlerce kişinin coşku ve dikkatle iz
lediei bu konuşmasında, ülkedeki top
lumsal ve politik durumu çözümlerken, 
devrimci güçlerin taşizme karşı mücade
lesinin görevleri üzerinde de durdl!. Aşa
Rıda Corvalan 'ın bu konuşmasından bazı 
bölümleri bulacaksınız. 

Corvalan, Şili halkıyla dayanışma ha
reketinin gücüne deRinirken şunlan söy
ledi: "Sovyetler BirliRi, Alman Demok
ratik Cumhuriyeti, Küba ve diRer sosya
list ülkelerin güçlü katkısı, dünya emek
çilerinin ve çeşitli kapitalist ülkeler hü
kümet ve parlamenterlerinin desteRi ve 
üçüncü dünya ülkelerinin yardımıyla Şili 
halkı taşizmi yenecektir." 

"Hiç BIR ŞEY CEZASız 
KALMAYACAK" 

Corvalan, ülkesinde yoRunlaşan terör 
kampanyası ve cuntanın iftira curcunası 
üzerinde de şöyle konuştu: "Geçti�imiz 
yılın Kasım ayında Şili 'de büyük bir tu
tuklama dalgası göri.ildü. Bu olayı, bir
çok tutuklunun adının kayıp listelerine 
geçirilmesi izledi. TutukluIann yakınIa
nnın, çeşiUi politik güçlerin protestosu 
ve uluslararası dayanışma hareketinin 
baskısı ile sıkıştınlan dikta, son olarak, 
tutuklanan kişilerden bir bÖlümünün Ar
jantin sınınnı geçtiRini öne sürerek su
çundan sıynlmaya çalışıyor. Bu, ya bü
y'i,ik bir olasılıkla iRrenç bir yalan ya da 
Pinocbet'nin Arjantin yönetimini işin 
Içine kan,tınnak için tezgahiadıRı bir 
düzendir. Her ne olursa olsun, suçlu bir 
iz bıraktı Rı takdirde, esran çözüp doRru
yu ve yalanı ortaya çıkarana dek bu izi 
sürmek gerekiyor. Ikibin beşyüz Şiii'li
nin dramını örten sessizlik ve ölüm per
desini aralarnanın başka yolu yoktur." 

Corvalan daha sonra ,öyle devam et
ti: "Ne Pinochet ne de diRerieri hayale 
kapılmasınıar. Cezasız kalan hiç bir şey 
olmayacak. Herşey aydınlıla çıkanla
cak. Yann adalet önünde hesap vermeye 
çaRnldıklannda yakınmaya zaman bula· 
mıyacaklar." 
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"TüM ASKERLERE 
SESLENIYORUZ" 

ŞKP Genel Sekreteri, partisinin as
kerlere karşı tutumunu da şöyle açıkla
dı: "Sesimin Şili 'Ii askerlere de ulaştı Rı
na inanıyorum. Askerlerin hepsini bir 
kefeye koymadı�ımızı bilsinler. Cinayet
lerin bir avuç sorumlulan ile, Pinochet' 
nin, Leigh'in, Merino'nun ve Mendoza' 
nın faşist politikasına için için de olsa 
karşı çıkanlan birbirlerinden ayınyoruz. 
Tüm askerlerin, kayıp kişilerin trajik 
gerçe�inin ortaya çıkardı�ı zorunluluk
Ian dikkate alarak bu duruma son veril
mesine katkıda bulunma fırsatına sahip 
olduklannı bildiriyoruz. Bunun için on
lann tümüne sesleniyoruz." 

Corvalan, faşist cuntanın temelsizliRi
ne de şöyle deRindi: "Faşist diktatörlük 
çok şeyi yakıp yıktı. Fakat halkın de
mokratik ve ilerici özlemlerini yıkmayı 
başaramadı ve başaramayacak. Faşist 
diktatörlük, bugün yönetiminde bulunan 
oligarşik grubun ötesinde hiç bir top
lumsal tabana sahip de�ildir. Olamaz da_ 
Cunta kitle des�Rinden de yoksundur. 
Uluslararası alanda tecrit olduRu gibi 
toplum içinde de yalnızdır. Işçi sınıfı, 
köylüler ve büyük kentlerin çevresinde 
yaşayan yoksul kitleler cuntayı kesin 
olarak mahkum etti. Cunta, başlangıçta 
kendisine destek olan orta tabakalan da 
her geçen gün açıkça karşısında buluyor. 
önceleri Halk BirliRi partileriyle sınırlı 
olan siyasal muhaletet bugün hristiyan 
demokratlan ve tüm demokratik partile
ri kapsıyor." 

BIRLIK GÖREVI 

Luis Corvalan, "öyleyse ne yapılmalı
dır" sorusuna da şöyle karşılık verdi : 
"Mücadelenin nit.eliRini, faşizmin ortaya 
çikardıRı gerçeklerin dayattıRı politik, 
ekonomik ve toplumsal hedefleri ve gü
nümüzün tarihsel koşuııannı dikkate ala
rak, bütün güçlerin birleştirilmesi görevi 
önümüzde duruyor. ışçi sınıfının ve Şili 
halkının biriiRI ve mücadelesi, sosyalist
lerle komünistler arasındaki saRlam itti
tak, Halk BiriiRi partileri arasındaki yük
sek yakınlık, Halk BirIIRi ve Hristiyan 
Demokrasi arasındaki baRla4ma ve ayn
casız tüm anti-faşist güçlerin eylem birIi
Ri, zatere giden biricik yoldur. 

"Pinochet, marksizmin kökünü kazı
maya, Halk BiriiRi partilerini daRıtmaya 
ve komünlstlerle sosyalistleri tasfiye et
meye karartıydı. Fakat bu konudaki tali· 
hi Hitler ve Mussolini'ninkinden ne eksik 
ne de fazla olacaktır. Halk BirtiRI'nin 
tüm partileri varlıklannı ve mücadeleleri
ni sürdürüyorlar. Aldıklan yaralan san
yorlar. Hiç kimse ve hiç bir güç onlan 
yıkamayacak. Halk yönetımı döneminde 

işlenen hatalar ne olursa olsun, başlann
da Salvador Allende'nin bulunduR'u bu 
partiler en soylu amaçlar uRrunda çar
pıştılar. Zamanın akışıyla birlikte, ola
Ran ve ikincil olan herşeyin önemi gide· 
rek azalıyor. Yüce olan, bütün heybetiy
le ortaya çıkıyor: Allende yoldaşın ve 
halk yönetiminin yolunu aydınlatan 
adalet ruhu ve yurtseverlik. t, 

"BIRlIGIN DıŞıNDA KALMAYA 
t.lMSENIN HAKKı YOKTUR" 

Corvalan, hristiyan demokratlar ara
sındaki gelişmeleri de şöyle özetledi: 
"Başlangıçta cunt8 Hristiyan Demokrat 
Parti 'nin askıya alındıRını ilan etti. Gide
rek, bu partiyi fiilen yasaklamaya yöne
len bu uygulamanın içine girdI. Hristi
yan Demokrasi'nin halka ulaşabilen son 
sesi olan Balmaceda radyosu da kapatıl
dı. Fakat, artık hristiyan demokrasi dire
niyor. önündeki güç sınavı aşamayacaRı
nı gösteren hiç bir kanıt yok. Komünist
ler, iki büyük gücün, hristiyanlarla mark
sistlerin ittifakından, kaynaRını halkı
mızdan ve tarihimizden alan tüm düşün
ce akımlannın anlaşmasından yanadırlar. 
Komünistlerin görevi, bu yakınlaşma 
için çalışmak, bugün olduRu gibi gele
cekte de, ülkemizin politik yaşamını kı
sırlaştıran ve demokratik düzeni yıprata
rak taşist darbeye zemin hazırlayan çe
kişmeleri önlemektir. Sadece eskiye 
dönmeyi isteyenler, büyük bir hata, hat
ta cinayet işliyorlar. Fakat, eskiye dön
menin olanaksız olduRunu söylemek de 
yeterU delildir. Küçük çekişmeleri bir 
yan,� bırakarak, gerçekçi ve yürekli bir 
gözle ileriye bakmak gerekiyor. 

"Hiç kimse bu geniş birııein dışında 
kalma hakkına sahip delildir. Marksist
lerin ve özellikle komünistlerin bu blrll
Rin dışında bırakılmasını isteyenler var. 
Onlara göre, bu durum cuntanın devrll
mesinl kolaylaştıracaktır. Böyle düşü
nenler, sınırlı, yanı halkın çıkarlanna 
gem vuran bir demokrasiyi benimseme
ye hazırdırlar. Oysa bu Şili dramının so
nunu getırmeyecektir. Halkın ve ulusu
muzun genel çıkarlanyla baedaşmaya· 
caktır." 

Corvalan birlik yolunda atılan olumlu 

adımlara delindikten sonra şöyle dedi: 
"Anti-taşist birlik halkın güçlerini bir 
araya toplarnakla kalmayacak, aynı za
manda bu güçleri ço�altacak. Şili'lilerin 

önüne tüm cuntaya karşı olanlan müca
deleye sokacak bir alternatif getirecek
tir. DiktatörlüRü yıkmaya yönelik güçlü 
kitle eylemlerinin yolunu açacaktır." 

KiliSENIN TUTUMUNDAKI 
GELI ş ME  

ŞKP Genel Sekreteri, Şili 'deki kalo
lik kilisesinin tutumuna da şu sözlerle 
de�indi: "Susmak ya da sesini yükselt
mek, diktatörlülü desteklemek ya da 
ona karşı dilenrnek tercihi ile karşılaşan 
kilise do�ru yolu seçti. Sesini hiç çıka
ramayanıann ya da taşizmin susturduk
lannın sesi olma işlevini yüklendi. Şimdi 
yaptlR"ından daha fazlasını yapabilirdi 
belki, ama şimdi yaptlRı da çok önemlı· 
dir. Faşizmin cinayetlerine karşı çıktı, 
kıyılanlara yardımını esirgemedi. Artık, 
kilise ile halk arasında yeni bir ilişki bi
çimleniyor. Böylece, müminlerle mümln 
olmayanlann günümüzde ve gelecekte 
bir arada ve karşılıklı saygı içinde yaşa· 
malan kolaylaşıyor." 

"VENCEREMOS" 

Corvalan, konuşmasını şöyle tamam
ladı: "Herşeyden önce zorbalıeı yenmek, 
daha sonra yeni bir demokratik rejim 
oluşturmak ve nihayet, bir yandan hal· 
kın özgürlüklerini artıran ve muhaletetin 
haklanna saygı gösteren, diRer yandan 
faşizme kesinlikle olanak t.aJıımayan ge
niş ölçüde temsili, çoRulcu bir yönetim 
kunnak üzere, tüm yurtsever güçlerin 
birliRini saelamaya çalışalım. 

" Sevgili dostlar, Latin Amerika'da 
pekçok halk zor günler yaşıyor. Hepl· 
miz, tıpkı benim ülkem gibi taşizmln 
pençesl altında (nleyen Uruguay, Parı· 
guay ve Brezilya balklanylı dayanışma 
lçindeyiz. Halklar yenecektir. TUm anU
taşıst güçlerin, adalet, Herleme ve hık 
isteyen tüm erkek ve kadınlann birliRI 
ve mücadelesi onlara bu yolu açacaktır. 
Veneeremos.' , 
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na inanıyorum. Askerlerin hepsini bir 
kefeye koymadı�ımızı bilsinler. Cinayet
lerin bir avuç sorumlulan ile, Pinochet' 
nin, Leigh'in, Merino'nun ve Mendoza' 
nın faşist politikasına için için de olsa 
karşı çıkanlan birbirlerinden ayınyoruz. 
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gerçe�inin ortaya çıkardı�ı zorunluluk
Ian dikkate alarak bu duruma son veril
mesine katkıda bulunma fırsatına sahip 
olduklannı bildiriyoruz. Bunun için on
lann tümüne sesleniyoruz." 

Corvalan, faşist cuntanın temelsizliRi
ne de şöyle deRindi: "Faşist diktatörlük 
çok şeyi yakıp yıktı. Fakat halkın de
mokratik ve ilerici özlemlerini yıkmayı 
başaramadı ve başaramayacak. Faşist 
diktatörlük, bugün yönetiminde bulunan 
oligarşik grubun ötesinde hiç bir top
lumsal tabana sahip de�ildir. Olamaz da_ 
Cunta kitle des�Rinden de yoksundur. 
Uluslararası alanda tecrit olduRu gibi 
toplum içinde de yalnızdır. Işçi sınıfı, 
köylüler ve büyük kentlerin çevresinde 
yaşayan yoksul kitleler cuntayı kesin 
olarak mahkum etti. Cunta, başlangıçta 
kendisine destek olan orta tabakalan da 
her geçen gün açıkça karşısında buluyor. 
önceleri Halk BirliRi partileriyle sınırlı 
olan siyasal muhaletet bugün hristiyan 
demokratlan ve tüm demokratik partile
ri kapsıyor." 

BIRLIK GÖREVI 

Luis Corvalan, "öyleyse ne yapılmalı
dır" sorusuna da şöyle karşılık verdi : 
"Mücadelenin nit.eliRini, faşizmin ortaya 
çikardıRı gerçeklerin dayattıRı politik, 
ekonomik ve toplumsal hedefleri ve gü
nümüzün tarihsel koşuııannı dikkate ala
rak, bütün güçlerin birleştirilmesi görevi 
önümüzde duruyor. ışçi sınıfının ve Şili 
halkının biriiRI ve mücadelesi, sosyalist
lerle komünistler arasındaki saRlam itti
tak, Halk BiriiRi partileri arasındaki yük
sek yakınlık, Halk BirIIRi ve Hristiyan 
Demokrasi arasındaki baRla4ma ve ayn
casız tüm anti-faşist güçlerin eylem birIi
Ri, zatere giden biricik yoldur. 

"Pinochet, marksizmin kökünü kazı
maya, Halk BiriiRi partilerini daRıtmaya 
ve komünlstlerle sosyalistleri tasfiye et
meye karartıydı. Fakat bu konudaki tali· 

işlenen hatalar ne olursa olsun, başlann
da Salvador Allende'nin bulunduR'u bu 
partiler en soylu amaçlar uRrunda çar
pıştılar. Zamanın akışıyla birlikte, ola
Ran ve ikincil olan herşeyin önemi gide· 
rek azalıyor. Yüce olan, bütün heybetiy
le ortaya çıkıyor: Allende yoldaşın ve 
halk yönetiminin yolunu aydınlatan 
adalet ruhu ve yurtseverlik. t, 
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ler, iki büyük gücün, hristiyanlarla mark
sistlerin ittifakından, kaynaRını halkı
mızdan ve tarihimizden alan tüm düşün
ce akımlannın anlaşmasından yanadırlar. 
Komünistlerin görevi, bu yakınlaşma 
için çalışmak, bugün olduRu gibi gele
cekte de, ülkemizin politik yaşamını kı
sırlaştıran ve demokratik düzeni yıprata
rak taşist darbeye zemin hazırlayan çe
kişmeleri önlemektir. Sadece eskiye 
dönmeyi isteyenler, büyük bir hata, hat
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Rin dışında bırakılmasını isteyenler var. 
Onlara göre, bu durum cuntanın devrll
mesinl kolaylaştıracaktır. Böyle düşü
nenler, sınırlı, yanı halkın çıkarlanna 

adımlara 
"Anti-taşist 
araya toplarnakla 
manda bu 

önüne tüm 
deleye sokacak 
tir. DiktatörlüRü 
kitle eylemlerinin yolunu 

KiliSENIN 

ŞKP 
lik kilisesi
de�indi: 
mek, diktatörlülü 
ona karşı 
kilise do�ru 
ramayanıann 
lannın sesi 
yaptlR"ından 
belki, ama 
dir. Faşizmin 
kıyılanlara 
kilise ile 
çimleniyor. 
olmayanlann 
bir arada 
malan kolaylaşıyo

Corvalan, 
ladı: "Herşeyden 
daha sonra 
oluşturmak 
kın özgürlüklerini 
haklanna 
faşizme 
niş ölçüde temsili, 
kunnak 
birliRini 

" Sevgili 
pekçok halk 
miz, tıpkı 
pençesl altında 



TURKIYE - SSCB I LI Ş K I LERI 

YENi DöNEMDE ESKi SORUNLAR 
MEHMET A KIJZEIi 

Dışişleri Bakanı i. S. Çağlayangi!'in başkanlığındaki bir heyetle SSCB 
yöneticileri arasında 14-15 Mart tarihlerinde Moskova'da resmi görüşmeler ya· 
pıldı. Görüşmeler sonucunda iki ülke arasında 10 yıl süreli bir Ekonomik iş. 
birliği Anlaşması imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 
koşullara bağlı olmaktan çıkarılarak, daha uzun vadeli ve giderek genişleyen 
bir kapsama oturtulması bakımından önemli bir adım niteliğini taşıyor. Böyle 
bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi, sanayileşmesini geliştirememiş kapitalist üi· 
kelerle, ileri bir üretim ve ticaret kapasitesine ulaşmış olan sosyalist ülkeler 
topluluğu arasında uzun vadeli işbirliği programları oluşturulmasının yararla· 
rını bir kez daha sergiliyor. Bu işbirliği programları, emperyalizmin, geri kapi
talist ülkeleri, uluslararası ortamdaki olumlu değişikliklerin ve uluslararası 
ekonomik işbölümünün olanaklarından mahrum etme politikasında gedikler 
açıyor. Büyük burjuvazinin, Türkiye ile SSCB arasında kurtuluş savaşı yılların· 
da oluşan karagün dostluğunun günümüzde sürdürülemeyeceği yolundaki pro· 
pagandasının sahtel iği, bu tür anlaşmalarla daha çok açığa çıkıyor. Gericiliğin 
elindeki anti·komünizm silahı etkinliğini yitiriyor. 

Türkiye ile SSCB yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin basına y.ansı· 
yan yönleri, iki ülke arasındaki ilişkilere karşı iki tarafta benimsenen yakla
şımların köklü farklılığını da ortaya koydu. Böylece, Türkiye·SSCB ilişkilerin. 
de giriıen yeni dönemde, bu ilişkiıerin gelişmesini geçmişte de engelleyen eski 
sorunların geçerliliğini koruduğu görüldü. MC iktidarı sözcüleri, kendi politi· 
kaları ile Sovyet dış pOlitikasının derinden barışçı niteliği arasındaki farkları 
gizlemeye ve sorunları örımeye çalışıyorlar. farklılıkların değer. 
lendirilmesi için, Türkiye·SSCB ilişkilerinin siyasal eğilmek gerekiyor. 
Gerici burjuva basını, ilişkilerin bu yönünü özellikle gizlemeye çalışıyor. Çağ
layangil, Moskova'daki basına açık konuşmalarında, SSCB ile işbirliğinin eko
nomik alandan politik ve askeri alana yaygınlaştırılması konusunda MC iktida
rının kararsız tutumunu yeniden sergiledi. Türkiye-SSCB ilişkiıerinin uluslar· 
arası yumuşamayı ilgilendiren yönlerini dikkatlerden uzaklaştırmaya, asıl vur
guyu işbirliğinin ekonomik yönüne yoğunlaştırmaya çalıştı. Buna karşılık, 
Sovyet Dışişıeri Bakanı A. A. Gromiko 14 Mart sabahı yaptığı konuşmada, 
"barış ve yumuşama alanlarını da etkileyen Sovyet-Türk ilişkilerini zenginleş
tirebilecek yeni olanaklar" üzerinde israrla durdu. iki ülke yöneticilerinin tu
tumlarındaki bu kontrast, Türkiye·SSCB ilişkiıerinin barışa hizmet yönünde 
geliştirilmesini engelleme çabalarının kaynağının ipuçlarını verdi. 

Sovyet Dışişleri Bakanı, söz konusu konuşmasında, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin "politik konjonktürlte bağlı olmaktan çıkarılması gereğine de önem· 
le işaret etti. Gromiko'nun bu konudaki sözleri, ilişkiıerin kasıtlı engelleme
lerden bağımsız olarak gelişebilmesi için, Türkiye hükümetlerinin "daha ileri 
adımlar atmaya hazır olması gereğini" vurgulayan nitelikteydi. Gromiko şöyle 
dedi: "Sovyet yönetimi adına, komşumuz Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme 
politikamızın politik konjonktüre bağlı olmadığını, bunun değişmez ve ilkesel 
bir politika olduğunu tam bir güvenle söyleyebilirim. I ıerde de bu politikayı 
izlemeye kesinlikle kararlıyız. ilişkilerimizin yöntem birliğı içinde gelişmeye 
devam etmesi için her iki tarafın çabalarının ve taraflardan her birinin daha 
ileri adımlar atmaya hazır olması gerektiği hususu gayet açıktır. Bize gelince, 
kesinlikle söyleyebilirim ki, biz bu tür adımlar atmaya hazırız." Sovyet Dışiş
leri Bakanı'nın "politik konjonktür"le ilgili bu hatırlatmasını, Türkiye-SSCB 
ilişkilerinin gelişmesini anti·komünizmin uluslararası ortamdaki geçerl iliğine 
bağlayan tutumlara karşı bir uyarı olarak değerlendirmek gerekiyor. 

Gromiko'nun, Helsinki Konferansı ilkelerinin hayata geçirilmesinin ge· 
rekleriyle ilgili sözleri de, iki ülke yönetimleri arasındaki yaklaşım farklarını 
belli eden nitelikte oldu. Gromiko, bu ilkelerin hayata geçirilmesinin, "silah· 
sızlanma sorunlarının somut çözüm yollarının belirlenmesine" bağlı olduğunu 
belirtti. Sosyalist ülkelerin bu konudaki son girişimıerine değindi. Bu sözler, 
hemen, Varşova Paktı'nın Kasım 1976'da Helsinki anlaşması taraflarına yö· 
nelttiği önerileri hatırlara getirdi. Bu hatırlatma, politik işbirliği konusunda 
Türkiye'ye somut bir öneri niteliğini de kapsıyordu. Çağlayangil'in buna üstü 
kapalı biçimde verdiği karşılık ise, MC iktidarının bu konuda emperyalizmin 
ve NATO'nun dümen suyundan ayrılmaya niyetli olmadığını gösterdi. Çağla
yangiI, silahsızlanmanın başarısı için "herşeyden önce etkin bir denetim siste
mi hazırlanması gerektiğini" ileri sürerek, emperyalizmin sosyalist ülkelerin gi
rişimlerini bu gibi gerekçelerle sürüncemeye sokma çabalarını onayladığını or-
.. y. koydu. ' 

Gromiko'nun Helsinki ilkelerinin hayata geçirilmesi üzerinde değindiğ; 
bir başka konu da, Türkiye'de, bu ilkeleri kamuoyunu oyalamanın bir arac', 
olarak kullanmaya çalışan çevreleri yakından ilgilendiriyordu. Gromiko, Hel· 
sink; kararlarıyla tutarlı olmanın, herkesi, "çözümlenmemiş sorunların halline 
ilişkin önlemleri almak zorunda bıraktığını" hatırlattı. Ve "bu münasebetle 
Kıbrıs sorununa değindi." Şöyle dedi: "Çözüm yollarının Kıbrıs Cumhuriyeti' 
nin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, onun bloksuzluk po
litikasına kayıtsız şartsız saygı gösterilmesi temelinde aranması gerektiğini ka
bul ediyoruz." Çağlayangil ise, konuşmasında Kıbrıs sorununu genel sözlerle 
geçiştirmeye çalıştı. 

Gromiko'nun, 14 Mart sabahı Çağlayangil'in onuruna verilen kahvaltıda 
yaptığı konuşmada, "Batıdaki bazı çevrelerin" yumuşama zorlaşıır-

maya ve sosyalist ülkeleri ödünlcre zorlamaya yönelik çabalarına işaret etmesi 
de dikkatleri çekti. Gromiko şöyle dedi: "Batıdaki bazı belirli çevrelerin ulus· 
lararası atmosferi zehirlemek, barışın sağlamlaştırılması ve uluslararası işbirli· 
ğinin geliştirilmesi olasılığı konusunda kuşku uyandırmak için yaptıkları giri
şimlerin dünyadaki olumlu gelişimin geleceği için arzettiği tehlikeyi de gör
mezlikten gelemeyiz. Bu çevreler seslerini duyuruyorlar. Hile ve yalandan çe
kinmeyerek, seslerini dtıyurmak ve taraftar toplamak için sürekli patırtı yapı
yorlar. . .  Biz, gerginliğin yumuşaması ve barışın sağlamlaştırılması adına bi
zimle işbirliğine hazır olan her devletin güvenilir ortaklarıyız. Ancak bunun 
yanısıra, Sovyetler Birliği'nin, devletlerimizin ve müttefiklerimizin, yani sos
yalist topluluk ülkelerinin egemenliğini ve onurunu, sosyalist dış politikamı
zın ilkelerini ve sosyalist toplumumuzun dayandığı ilkeleri hiç kimsenin geçi
ci çıkarlarına kurban etmeyeceğimizden kuşku duyulmasın." 

Gromiko'nun bu sözlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu, Çağlayangil'in 
Türkiye'ye dönme'iinden önce gerici burjuva basınında yer alan yorumlar gös
terdi. Gerici basın. MC iktidarına bağlı güçlerin, SSCB ve diğer sosyalist ülke
leric ilişkiıerin ekonomik alanda sınırlı tutularak, yoğun anti·Sovyet propa
gandanın sürdürülmesinden yana olduğunu ortaya koydu. 1 7  Mart tarihli Ter
cüman Gazetesinde Nazlı I lıcak şöyle yazıyordu: "Türkiye, ekonomik men· 
faatlerinin icabettirdiği ölçüde komünist blokla işbirliğine girebilir ve girmeli
dir. Yalnız böyle bir işbirliğinin, memleketimizde bir Sovyet sempatisine dö
nüşmemesine gayret sarfetmeli ve emperyalist Sovyet politikası her an milleti
mize anlatılmalıdır." Bu sözler, Türkiye'de gericiliğin ve militarizmin politika
sının, temelde, Türkiye'nin sosyalist ülkelerle ilişkilerinin halklar arasında bir 
dostluk bağına dönüşmesini engellemeye yöneldiğini açıkça gösteriyordu. 

Türkiye'nin sosyalist ülkelerle ilişkilerinin gerçekten dünya barışına hiz· 
met eden bir rotaya oturtutması, gerici liğin sosyalist ülkeleri hedef alan ideo
lojik ve politik saldırısının etkisizleştirilmesini zorunlu kılıyor. TiP'in 1. Bü
yük Kongresine sunulan MYK raporunda kullanılan deyimle, "yumuşama or· 
tamında soğuk savaş kalıntıları"nı sürdürme politikasının boşa çıkarılmasını 
gerektiriyor. Bu amaç için verilecek tutarlı mücadele, Türkiye'nin emperya
lizmle bağlarının koparılması için verilen bağımSıZlık mücadelesiyle birleşiyor. 

FRANSA'DA SOL 'UN BAŞARıSı,  SOL PARTILER 
ARASINDAKı BIRLIK EGILlMININ GUÇLENMESININ 

SONUCU 

Fransa'da yerel seçimlerin birinci turu 1 3  Mart'ta yapıldı. Seçimler, 
Fransız seçmenlerinin çoğunlulunun iktidar partilerinin politikasına kesin 
olarak karşı çıktığını IJe Sol'un Ortak Hükümet Programı'nın önerdiği köklü 
dönüşümlerden yana olduğunu gösterdi. Sol birliği oluşturan partilerin ortak 
listeleri, 13 Mart'la. 1971 seçimlerine göre yüzde 6,8 daha çok oy topladılar. 
Sol partiler, 30 bini aşkın nüfusu olan kentlerde 34 yeni belediye kazandılar. 
Bu kentlerde, ikinci turda da 30 kadar belediyenin sol partiler tarafından ka
zanılması bekleniyor. 

13 Mart akşamı görüşlerini açıklayan FKP Genel Sekreteri George 
Marchais. seçimlerin, soldaki birlik eğiliminin kitleler tarafından onaylandılı· 
nı gösterdiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 28 Haziran 'da biraraya gelen Sol Birlik 
partileri, yerel seçimlerde orlak listeler oluşturma konusunda anlaşmaya 00,... 
mışlardı. Sol 'daki birlik eğiliminin güçlenmesinde önemli bir adım olarak nite' 
letıen bu anlaşma, yerel seçimlere hazırlık döneminde geniş ölçüde başarıyla 
uygulandı. 30 bini aşkın nüfuslu 221 kentin 204 'ünde, 9·30 bin nüfuslu 624 
kentin de 500 'ünde ortak listeler oluşturuldu. Birinci 204 listenin 106'sında 
sosyalist, 92'sinde Iıomün ist, 4 'ünde ise sol radikal adaylar başı çekiyordu. 

13 Mart 'ta yapılan birinci turda alınan sonuçlar, sol birlik
'
listelerinin, 

birliği oluşturan bütün partiler için kazanç sağladığını da ortaya koydu. Mare
ha;,. gerek komünistlerin gerekse sosyalistlerin başı çektiği listelerin sol için 
olumlu sonuç IJermes;nin, 13 Mart secimlerinin "büyük sonuçlarından biri" 
olduğunu belirtti. IS Mart tarihli "Humanite 'nin başyazısında da aynı konu' 
ya değiniidi. l3 Mart sonuçlarının değerlendirilmesi, seçimlerin birinci tunın' 
da sal'ın elinden alınan 51 yeni belediyede, kazanan sol birlik listelerinin 29' 
unun başında komünist adayların bulunduğunu gösteriyor. l3 Mart seçimle
rinin bu sonucu, sol 'daki partileri, özellikle komünistferle sosyalistleri birbiri' 
ne düşürmek için SÜrdürülen yolun onlikomünist propagandanın inasını kanıı' Jı 
lıyor. ... 

Sol Birlik 'i oluşturan FKP, Sosyalist Parti � Sol Raaı't'aller Hareketı J 4  
Mart'la .yaphkları ortak açıklamada, kendi parti örgütlarini, " 1 3  Mart'ta �ile 
gelen kararlılığın en yüksek azimle kanıtlanması için çalışmaya" çağırdılar. 
Açıklamada, 13 Mart 'ta kazanılan başarının ikinci turda da sürdürülmesi için 
öngöriilen önlemler belirtildi. Buna göre, bundan önce ortak liste oluşturula· 
mamış IJe yasal nedenlerle bundan sonra da oluşturulması mümkün olmayan, 
nüfusu 30 bini aşkın 1 7  kentte, sol partilerin birinci turda en yüksek oyu aL
mış partinin listesini des/ekleme,; kararlaştırıldı. Diğer belediyelerde ise, o,... 
tak listelerin, sol partilerin 13 Mart seQimlerinde belirlenen karşılık" güç oran· 
larına göre düzenlenmesi karara bağlandı. 

Genel Iş Konfedercuyonu (CGT) Konfederal Bürosu da yaptığı açıkla
mada, "birinci turda kazanılan zaferin ikinci turda pekiştirilip yükseltilmesi
nin koşullarının yaratlldlAınl" belirterek, "bütün emekçileri &01 birlik listeleri
nin başa",,,nı saııomayo" çaRırdl. 
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örımeye çalışıyorlar. farfarklılıkların değer. 
Türkiye·SSCB ilişkilerinin siyasal eğilmek gerekiyor. 

şkilerin bu yönünü özellikle gizlemeye çalışıyor. Çağ
basına açık konuşmalarında, SSCB ile işbirliğinin eko

askeri alana yaygınlaştırılması konusunda MC iktida
yeniden sergiledi. Türkiye-SSCB ilişkiıerinin uluslar· 

ilgilendiren yönlerini dikkatlerden uzaklaştırmaya, asıl vur
ekonomik yönüne yoğunlaştırmaya çalıştı. Buna karşılık, 

A. A. Gromiko 14 Mart sabahı yaptığı konuşmada, 
alanlarını da etkileyen Sovyet-Türk ilişkilerini zenginleş

olanaklar" üzerinde israrla durdu. iki ülke yöneticilerinin tu
kontrast, Türkiye·SSCB ilişkiıerinin barışa hizmet yönünde 

engelleme çabalarının kaynağının ipuçlarını verdi. 
Bakanı, söz konusu konuşmasında, iki ülke arasındaki 

konjonktürlte bağlı olmaktan çıkarılması gereğine de önem· 
Gromiko'nun bu konudaki sözleri, ilişkiıerin kasıtlı engelleme

gelişebilmesi için, Türkiye hükümetlerinin "daha ileri 
hazır olması gereğini" vurgulayan nitelikteydi. Gromiko şöyle 

adına, komşumuz Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme 
politikamızın politik konjonktüre bağlı olmadığını, bunun değişmez ve ilkesel 

tam bir güvenle söyleyebilirim. I ıerde de bu politikayı 
rlıyız. ilişkilerimizin yöntem birliğı içinde gelişmeye 
iki tarafın çabalarının ve taraflardan her birinin daha 

adımlar atmaya hazır olması gerektiği hususu gayet açıktır. Bize gelince, 
ki, biz bu tür adımlar atmaya hazırız." Sovyet Dışiş
konjonktür"le ilgili bu hatırlatmasını, Türkiye-SSCB 

gelişmesini anti·komünizmin uluslararası ortamdaki geçerl iliğine 
karşı bir uyarı olarak değerlendirmek gerekiyor. 

Helsinki Konferansı ilkelerinin hayata geçirilmesinin ge· 
de, iki ülke yönetimleri arasındaki yaklaşım farklarını 

nitelikte oldu. Gromiko, bu ilkelerin hayata geçirilmesinin, "silah· 
somut çözüm yollarının belirlenmesine" bağlı olduğunu 

belirtti. Sosyalist ülkelerin bu konudaki son girişimıerine değindi. Bu sözler, 
Varşova Paktı'nın Kasım 1976'da Helsinki anlaşması taraflarına yö· 

ara getirdi. Bu hatırlatma, politik işbirliği konusunda 
öneri niteliğini de kapsıyordu. Çağlayangil'in buna üstü 

karşılık ise, MC iktidarının bu konuda emperyalizmin 
suyundan ayrılmaya niyetli olmadığını gösterdi. Çağla

başarısı için "herşeyden önce etkin bir denetim siste
ktiğini" ileri sürerek, emperyalizmin sosyalist ülkelerin gi

gerekçelerle sürüncemeye sokma çabalarını onayladığını or-
' 

Helsinki ilkelerinin hayata geçirilmesi üzerinde değindiğ; 
Türkiye'de, bu ilkeleri kamuoyunu oyalamanın bir arac'

değindiğ; 
'

değindiğ; 
, ', '

nmaya çalışan çevreleri yakından ilgilendiriyordu. Gromiko, Hel· 
olmanın, herkesi, "çözümlenmemiş sorunların halline 
zorunda bıraktığını" hatırlattı. Ve "bu münasebetle 

değindi." Şöyle dedi: "Çözüm yollarının Kıbrıs Cumhuriyeti' 
enliğine ve toprak bütünlüğüne, onun bloksuzluk po
saygı gösterilmesi temelinde aranması gerektiğini ka

mize anlatılmalıdır." Bu sözler, Türkiye'de gericiliğin ve milit
sının, temelde, Türkiye'nin sosyalist ülkelerle ilişkilerinin 
dostluk bağına dönüşmesini engellemeye yöneldiğini açıkça 

Türkiye'nin sosyalist ülkelerle ilişkilerinin gerçekten 
met eden bir rotaya oturtutması, gerici liğin sosyalist ülkeleri 
lojik ve politik saldırısının etkisizleştirilmesini zorunlu kılı
yük Kongresine sunulan MYK raporunda kullanılan deyimle, 
tamında soğuk savaş kalıntıları"nı sürdürme politikasının 
gerektiriyor. Bu amaç için verilecek tutarlı mücadele, Türkiye'nin 
lizmle bağlarının koparılması için verilen bağımSıZlık mücadelesiyle 

FRANSA'DA SOL 'UN BAŞARıSı,  SOL 
ARASINDAKı BIRLIK EGILlMININ GUÇLENMESININ 

SONUCU 

Fransa'da yerel seçimlerin birinci turu 1 3  Mart'ta 
Fransız seçmenlerinin çoğunlulunun iktidar partilerinin 
olarak karşı çıktığını IJe Sol'un Ortak Hükümet Progr
dönüşümlerden yana olduğunu gösterdi. Sol birliği oluşturan 
listeleri, 13 Mart'la. 1971 seçimlerine göre yüzde 6,8 
Sol partiler, 30 bini aşkın nüfusu nüfusu nüf olan kentlerde 34 
Bu kentlerde, ikinci turda da 30 kadar belediyenin sol 
zanılması bekleniyor. 

13 Mart akşamı görüşlerini açıklayan FKP 
Marchais. seçimlerin, soldaki birlik eğiliminin kitleler 
nı gösterdiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 28 Haziran 'da 
partileri, yerel seçimlerde orlak listeler oluşturma konusunda 
mışlardı. Sol 'daki birlik eğiliminin güçlenmesinde önemli 
letıen bu anlaşma, yerel seçimlere hazırlık döneminde 
uygulandı. 30 bini aşkın nüfuslu 221 kentin 204 'ünde, 
kentin de 500 'ünde ortak listeler oluşturuldu. Birinci 
sosyalist, 92'sinde 92'sinde 92' Iıomün ist, 4 'ünde ise sol radikal adaylar 

13 Mart 'ta yapılan birinci turda turda tur alınan sonuçlar, 
birliği oluşturan bütün partiler için kazanç sağladığını 
ha;,. gerek komünistlerin gerekse sosyalistlerin başı 
olumlu sonuç IJermes;nin, 13 Mart secimlerinin "büyük 
olduğunu belirtti. IS Mart tarihli "Humanite 'nin başyazısında 
ya değiniidi. l3 Mart sonuçlarının değerlendirilmesi, 
da sal'ın elinden alınan 51 yeni belediyede, kazanan 
unun başında komünist adayların bulunduğunu gösteriyor. 
rinin bu sonucu, sol 'daki partileri, özellikle komünistferle 
ne düşürmek için SÜrdürülen yolun onlikomünist propag
lıyor. 

Sol Birlik 'i oluşturan FKP, Sosyalist Parti � Sol 
Mart'la .yaphkları ortak açıklamada, açıklamada, açıkl kendi parti örgütlarini, 
gelen kararlılığın en yüksek azimle kanıtlanması için 
Açıklamada, 13 Mart 'ta kazanılan başarının ikinci tu
öngöriilen önlemler belirtildi. Buna göre, bundan önce 
mamış IJe yasal nedenlerle bundan sonra da oluşturulması 
nüfusu 30 bini aşkın 1 7  kentte, sol partilerin birinci 
mış partinin listesini des/ekleme,; kararlaştırıldı. Diğer 
tak listelerin, sol partilerin 13 Mart seQimlerinde belirlenen 
larına göre düzenlenmesi karara bağlandı. 

Genel Iş Konfedercuyonu Konfedercuyonu Konf (CGT) Konfederal Bürosu 



Çocuk yayınlan üzerine soruşturma 
SOR U LA R :  

I .  Çocuklar için kitaplar hazırlıyor. yayınlıyorSunuz. Kitap seçimi 

ve yayına hazırlanması hangi ilkeler çerçevesinde oluşuyor. nelere 

özen gösteriyorsunuz'! 

2. Yayınladığınız çocuk kitaplannın satıŞı üzerine genel olarak bil

gi verebilir misiniz? Çocuklara yeterince ulaşabiliyor mu? 

3. ılk ve orta öğretim için, sınıflan da göz önüne alarak, "yardımcı 

de'; kitaplan" hazırlayıp yayımlamak nas� bir sonuç verirdi sizce? 

Olanakh mıdır bu? 

ÖMÜR CANDAŞ 
ESI-YA/BA YAYıNLARı 

• Ülkemizde, çocuklar için yapılan 
yayınlann, uzun yıllardan bu yana nite
lik açısından büyük bir gelişim gösterdi
gi söylenemez. Son yıllardaki canlılık, 
daha çok niceliksel bir gelişme çizgisi 
üzerindedir. Bu tıkanıkhkta, ekonomik 
koşuUann hiç kuşkusuz büyük payı var· 
dır. özellikle okurun alım gücü, yayıncı
yı büyük: ölçüde sınırlamaktadır. Yayın
cı, bu sınırlar içinde düşünmek, bu sınır
lar içinde dogru ve yararlı olanı devşirip 
ortaya koymak zorundadır. Böyle kısıtlı 
bir ortamda elbette çok büyük gelişme
ler beklenemez_ 

Biz, çocuklar için yayın yapmayı dü
şündügümüzde, yukarda kısaca belirtti
�imiz ekonomik koşullan zorlamayı de· 
e,n, bu sınırlar içinde daha do�ru ve ya
rarlı olanı gerçekleştinneyi amaçladık. 
hk olarak, istenenle sunulan arasındaki 
yolu kısa1tacak bir yaş bölürnlenmesi 
üzerinde durduk. Çünkü yetişkinlik ön
cesi dönemde, her yaş ayn ayn özeııik
ler gösteınıektedir. Her evrede, çocugun 
ilgi alanı, sözcük ve bilgi dagarcı�ı, kav
rama yetisi degişik olmaktadır_ Oysa ül
kemizde, çocuRun kendine uygun yayı
nı ele geçirebilmesi bir raslantıya bag
hdır. Seçim, ancak elyordamı ile yapıla
bilmektedir. Bunun sonucu, çocuk ge
nellikle yaşının dengi olmayan yayınlar· 
la karşı karşıya kalmaktadır. Bu sakınca
yı ortadan kaldırmak için, yayınladıgı
rnız kitaplann üzerinde, hangi yaş kesi
minde okunması gerektigini de belirttik. 
Bu davranışın, ticari yönden sakıncalı 
olabilecegi de söylendi. Ama alıcı ve 
okur yönünden birçok sakıncalan orta
dan kaldırdı�ından olacak, böyle bir so
run olmadı. 

Şimdilik, 9 - 14 yaş arası okurlar 
için, "Yetişme Dizisi" adı altında, çe· 
şitli kitaplar çıkardık. Bu dizide, yerli ve 
yabancı ünlü yazarlann yapıtlan yer alı
yor. Bu dizi, bir bakıma, çocuklukla ye
tişkinlik arası bir dönemin isterlerine 
karşılık olmak üzere duşünüldü. Masal 
ve seriiven türiinden, gerçek sanat yapıt
lanna geçişte büyük fire verildiRi, güç
Iüklerle karşllaşlldlRı dikkatimizi çek
milJti: Böyle bir diziyle, okurdaki bu 
kopmayı da giderebilecegimizi düşün· 
dük. Onlü yazarlann bazı yapıtlan, gerek 
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öz olarak, gerekse de boyut olarak, bu 
yaşlarda kavranabilecek nitelikleri taşı
yorlardı. Bazılan pek az kısaltmayla, de
gerlerinden yitinneden bu nitelige geti
rilebiliyordu. Biz bu elemeyi yaptık. Bi
çim olarak da kolay okunur kılmaya ça
lıştık. Diline gösterdigimiz ezen kadar, 
resimlemeye de özel bir Özen gösterdik. 
Yabancı yazarlardan çevirdigimiz yapıt
larda, resimlerin, okuru yabancı dünya
lara özendinnemesine, kendi çevrelerin
den kopma isteeine götünnemesine ça· 
lıştık. Bu yüzden yabancı ressamlardan 
yararlanmak yoluna gitmedik. Bu sorun 
bizce, çocuk yayınlannda büyük önem 
taşımaktadır. 

özellikle küçük yaşlarda, kitaplarda
ki resimler, çocuklar üzerinde çok etkin 
olmaktadır. Yaşadı gı çevreye aykın gö
rünümler, çocugun, içinde yaşadıgı top
luma yabancılaşması, giderek de gerçek
le çatışması sonucunu dogunnaktadır. 
Böyle bir kopma, yetişkinlik dönemin
deki, çevresini degiştirme eylemlerinde 
de etkisini göstermektedir. Somut ger
çeklerin degerlendirilmesinde ve degiş
tinne yöntemlerinin bulunmasında ye
tersizliklere ve sapmalara yol açmakta
dır. Bu konuda titizlenmemizin nedeni 
de budur. 

Şimdi 8-11 yaş arası okurlar için ye
ni bir dizi hazırlamaktayız. Kitaplanmı
zın arka kapaAında yer alan, "duygu ve 
bilgi yönleriyle gelişmiş, yaşama baglı 
ve yabancılaşmamış, güçlü bireylerin" 
yetişmesine, her gün biraz daha kalk i
mız olsun istiyoruz. 

• Çocuk yayınlannın pazarlanması 
başlı başına bir sorundur. Çocuklar ki· 
tap satın almada genellikle ba�ımlıdır
lar. Kitap seçmelerinde öRretmenin etki
si çok büyüktür. öRretmen de TebHRler 
Dergisi'nde salık verilmiş, Milli Egitim 
Bakanlı�ı'nın onayından geçmiş kitap· 
lara öncelik tanır. Bütün ö�retmenleri 
baglamasa da, genel olarak ilişki zinciri 
budur. Bu ilişki zincirine girmiş kitap
lar, büyük sayılarda, çocugun eline ula
şabilmektedir. Bir başka deyişle, çocuk 
yayınlannın, çocuklara yeterince ulaşa
biImesi için, yayınevi-bürokrasi işbirligi 
zorunlu olmaktadır. Bu ilişki dışında, 
çocuk kitaplannın satışı on bin sınırını 
pek kolay aşamanıaktadır. Fiatlann dü· 
şük tutulma zorunlulueunu gözönüpe a
lınca, bu sayının yayınevleri için pek de 
çekici olmayaca�ı göriilmektedir. Bizim 
kitaplanmızın satışı da şimdilik bu sınır 
içindedir. 

• Yardımcı ders kitaplan konusuyla 
yakından ilgileniyoruz. tık ve OrtaöAre· 
timde kullanılan ders kitaplan, ögrenci 
açısından da, ö�retmen açısından da ye· 
tersizlikler gösteriyor. Bu boşluklan dol
duracak kitaplar hazırlanabilir, bu işi ya· 
pacak uzmanlar da var. Ancak yukarda 
sözünü etti�im yayınevi-bürokrasi işbirli
Ri  bu alanda tek çözümdür. Bu işbirliRi 
ortamını saelamadan yardımcı ders kita
bı yayınlamak olanaksız gibi göriinüyor. 

Y Ü R Ü Y Ü Ş ' Ü N  ÇOCUK YAYıNLARı üZERINDEKI SORUŞ
TURMASı BU HAFTA ÖMÜR CANDAŞ. ABDU LLAH ÖZKA N .  
Y U S U F  Z I Y A  B A H A D I N U  V E  Ü LK Ü  TAMER ' IN YANıTLARı 

ILE SONA ERIYOR. 

Çünkü bu tür kitaplann hem özenle ha
zırlanmış olması, hem de ucuz olması 
gerekiyor. Bu da ancak büyük tirajlarda 
ulaşılabilecek bir sonuçtur. Hiç bir gü
venceye dayanmadan böyle bir yatınma 
ginnek güç iştir. 

Şurası da açık bir gerçektir ki, bugün 
i1di�imiz bütün büyük yayınevlerinin 

temelinde, ders kitaplan ya da yardımcı 
ders kitaplan yatmaktadır. Bu yayınev
lerinin ayakta kalmalannı da, kendileri· 
ne geniş bir pazar kurabilmelerini de bu 
tür kitaplar sa�ıamıştır. Bu açıdan, yar
dımcı ders kitaplan, yayınevleri için çe
kici bir konudur. Bu nedenle de bu tür 
kitaplann bürokrasi tarafından onaylan
ması, kimi zaman kural dışına da çıkan, 
kannaşık bir ilişkiler a�ı oluşturur. Bu 
ilişkiler kesin bir olumsuzluga dönüştü
günde ise ancak gözüpek ögretmenlerle 
yıkılabilir. O zaman bir yayınevi-bürok
rasi işbirligi yerine, yayınevi·öeretmen 
işbirligi saglanabiHr. Daha yafarlı yar
dımcı ders kitaplannın yayınlanabilme
si de ancak böylelikle olanak kazanır. 
Bugün için böyle bir işbirligi yeterince 
oluşmamıştır. Ama büyük bürokrasinin 
yapısındaki degişim, bu işbirliginin pek 
uzak olmadıgını göstennektedir. 

ABDU LLAH ÖZKAN 
GÖZLEM YAYıNLARı 

Yayınladı�ımız çocuk kitaplannda 
hangi ilkelerden hareket ettigimiz yo
lundaki bir soruya cevap vermeden önce 
sorulması ve cevaplandırılması gereken 
pek çok şey var. Yoksa böyle bir soruya · 
bir ilkeler demeti sunularak kestirmeden 
cevap verilebilir. Oysa bu ilkelerin nere
den ve nasıl kaynaklandıeıdır asıl sorun. 
Böyle bir temel araştırma::! yapmanın 
gerekliligi sorunun bugüne dek yeterince 
ele alınmayışından ileri geliyor. Bir yer
de tarihsel zorunluluk. Tabii böylesine 
bir geriye dönük irdeleme ister istemez 
sınıfsal lemele dayanmak zorundadır. 
Yani genel olarak edebiyatın Marksist 
açıdan ele alınması ve eleştirilmesinde 
hangi yöntemler uygulanıyorsa çocuk 
edebiyatı alanında da aynı yöntemler 
kullanılmalı ve sınıfsal temel gözönünde 
tutulmalıdır. Oysa bu, ülkemizde yıllar
dır yapılmadı. Ç..:ıcuk edebiyatının bir
denbire gündeme gelivermesi, yazarlan
mızın birer de çocuk kitabı yazmaya 
başlamış olmalan sorunun halledildigini 
göstermez elbet. Çocuk kitaplannın iki· 
üç yıldır gündeme gelmesindeki tarihsel 
zorunluluk ayn bir konu. Ancak, yıllar
dır hakim sınınann Lekelinde kalan bu 
alan, burjuvazi için ekonomik açıdan 
kazanç kayna�ı olması yanı sıra, içerik 
açısın�an da önemle üzerinde durdukIa
n ve sınıfsal bilinçlenmeyi engellemek 
için kullandıklan bir alan olmasına ra�
men "devrimci edebiyal" kavgası veren 
ilericilerin en son dikkat etti�i bir alan 
olmuş. 

Demek ki yayınladı�ımız kitapları şu 
ilkeler çerçevesi içinde seçiyoruz gibi
sinden bir cevap en azından yetersiz olur. 
Bu sorun genel olarak "devrimci edebi· 
yat" deniliveren şeyin bir parçasıdır, 
Ancak bu da öyle hemen geçiliverecek 
bir sorun dc�ildir. Çocuk kitapııınnın 
gelişme sürf'cj içindeki çocu�un gelişme 

aşamalarına göre deeişen kavramlan 
gözönünde tulması ve yaş gruplanna gö
re ayn özellikler taşıması gerekir. Bunlar 
ise işin içeriee bae-ıı teknik yanı. Resim
leme sorunu da aynı önemde .. 

Kısaca , söylemek gerekirse, çocuk 
edebiyatıyla ilgili bir söz söylerken bir
çok şeyi göz önünde tutmak gerekiyor. 
Marksizmin genel olarak edebiyat, özel 
olarak çocuk edebiyatı üzerine yaptıeı 
çalışmalar; ülkemizde bu konuda şimdi
ye dek yapılanlar, yapılmayanlar ... 

Şimdi söylediklerimizi şöylece top ar
layalım: 

Biz GöZLEM Yayınlan olarak, ço
cuk kitaplan seçimindeki ilkelerin bir 
kalemde sıralanıp geçilivennesinden ön
ce işe sorunun ilk sözcüe-ünden başlama
yı uygun buluyoruz. Yani çocuk deyin. 
ce ne anlıyoruz sorusu cevaplandırmaya 
çalıştıe-ımız ilk sorun. Çocuk kavramı i· 
dan bizler ne anlıyoruz, burjuvazi ne an
lıyor? Kapitalistleşme süreci içinde nasıl 
bir çocuk kavramı geliştiriidi ve şimdiye 
dek çocuk kavramıyla ilgili olarak öe,
rendiklerimiz, şartlandınlmışlıe,ımız 
içindeki çocuk kavramının sınıfsal nile· 
Iie-i nedir? 

Sorunu bu açıdan ele almaya başla
manın ilk aşamasında şu gerçe�i görme
ye başlıyoruz: Burjuvazi çocuk deniIin
ce toplumsal sorumlulue-u olmayan, top
lumsal ve ekonomik üretkenli�i olmayan 
apolilik bir yaratık anlıyor ve bu sonucu 
almak için her tedbiri alıyor. Bu anlayış 

'çocue-u "reşit olana dek" toplumun dı
şında okulla sınırlandınımış ve toplum
dan tecrit edilmiş bir köşede suni olarak 
yetiştirmekten yanadır ve şimdiye dek 
bunu kendi açısından başanyla sürdür
müştür. 

Böyle bir çocuk kavramına ve düze
nin istedi�i türden fabrikasyon insan ye
tiştirme yöntemine karşı bizler neler 
önerebiliriz dedi�imizde sorun kendili· 
�inden "çocuk deyince bizler ne anlıyo· 
ruz"a geliyor. Bu soruya ise temelde şu 
karşıhAı verebiliyoruz: Bizler çocu�u 
devrimci ögretinin belirledigi ilkeler ışı gı 
altında en geniş anlamda sorumlu ve 
üretken bir birey olarak kabul ediyor ve' 
en küçük yaştan itibaren kavrayabildiCi 
oranda toplumsal gerçekleri anlalan ve 
bunu üretime aktif olarak kalarak pekiş
tiren bir egitim yönteminin uygulanma
sını gerekli buluyoruz. Bu anlayışın te
meli Birinci Enternasyonal'in 1 866'daki 
Cenevre Konferansında Karl Marx tara
fından atılmıştı. 

Çocuk kavramını bu görüşün IŞıeı aI. 
tında ele alarak, yani Çocueu üretime 
katılan ve en somut bir şekilde toplu· 
mun bir parçası olarak kabul ederek bu 
düzenin koşullan altında n('ler yapabile· 
cegimizi araştırnbiliriz. Kısacası üretken 
olması gereken çocu�a \'erilecek kitapla· 
nn nasıl olması gel1'ktiginin temel ilkele
rini tesbit edebiliriz. 

Sizce en önemli sorun, Ço{'ueun için
de yaşadıeı toplumun sorunlarımı ya· 
bancı kılınmasıdır. Dellll'k oluyor i,i ço
cuk kitaplannda eıı geniş anınında ÇO(' ,
eun ku, rayabilece�i kavrnmlarla, yön
temlerlp, edebiyat biçimi -riyle. r('siml"r
le hatta renkler yardımıyla toplumsııl 
gerçekl('ri ve kendi g('rçe�ini anlatl11ll' 
mız gerekiyor_ Yani funtaziyi df'j!il I!f'r· 
çekliAin kendisini kavralmıımı � I!f'rf'ki
yor. 

YAYıNLARı 

için yapılan 
yana nite

gelişim gösterdi
Son yıllardaki canlılık, 

gelişme çizgisi 
ekonomik 

büyük payı var· 
gücü, yayıncı

sınırlamaktadır. Yayın
düşünmek, bu sınır

olanı devşirip 
Böyle kısıtlı 

büyük gelişme

yayın yapmayı dü
şündügümüzde, yukarda kısaca belirtti

zorlamayı de· 
do�ru ve ya

amaçladık. 
arasındaki 

yaş bölürnlenmesi 
yetişkinlik ön

ayn özeııik
evrede, çocugun 

dagarcı�ı, kav
olmaktadır_ Oysa ül

uygun yayı
raslantıya bag

elyordamı ile yapıla
çocuk ge

olmayan yayınlar· 
Bu sakınca
yayınladıgı

hangi yaş kesi
de belirttik. 

yönden sakıncalı 
Ama alıcı ve 

okur yönünden birçok sakıncalan orta
böyle bir so

arası okurlar 
altında, çe· 

dizide, yerli ve 
yapıtlan yer alı

çocuklukla ye
isterlerine 

duşünüldü. Masal 

lıştık. Bu yüzden yabancı ressamlardan 
yararlanmak yoluna gitmedik. Bu sorun 
bizce, çocuk yayınlannda büyük önem 
taşımaktadır. 

özellikle küçük yaşlarda, kitaplarda
ki resimler, çocuklar üzerinde çok etkin 
olmaktadır. Yaşadı gı çevreye aykın gö
rünümler, çocugun, içinde yaşadıgı top
luma yabancılaşması, giderek de gerçek
le çatışması sonucunu dogunnaktadır. 
Böyle bir kopma, yetişkinlik dönemin
deki, çevresini degiştirme eylemlerinde 
de etkisini göstermektedir. Somut ger
çeklerin degerlendirilmesinde ve degiş
tinne yöntemlerinin bulunmasında ye
tersizliklere ve sapmalara yol açmakta
dır. Bu konuda titizlenmemizin nedeni 
de budur. 

Şimdi 8-11 yaş arası okurlar için ye
ni bir dizi hazırlamaktayız. Kitaplanmı
zın arka kapaAında yer alan, "duygu ve 
bilgi yönleriyle gelişmiş, yaşama baglı 
ve yabancılaşmamış, güçlü bireylerin" 
yetişmesine, her gün biraz daha kalk i
mız olsun istiyoruz. 

• Çocuk yayınlannın pazarlanması 
başlı başına bir sorundur. Çocuklar ki· 
tap satın almada genellikle ba�ımlıdır
lar. Kitap seçmelerinde öRretmenin etki
si çok büyüktür. öRretmen de TebHRler 
Dergisi'nde salık verilmiş, Milli Egitim 
Bakanlı�ı'nın onayından geçmiş kitap· 
lara öncelik tanır. Bütün ö�retmenleri 
baglamasa da, genel olarak ilişki zinciri 
budur. Bu ilişki zincirine girmiş kitap
lar, büyük sayılarda, çocugun eline ula
şabilmektedir. Bir başka deyişle, çocuk 
yayınlannın, çocuklara yeterince ulaşa
biImesi için, yayınevi-bürokrasi işbirligi 
zorunlu olmaktadır. Bu ilişki dışında, 
çocuk kitaplannın satışı on bin sınırını 
pek kolay aşamanıaktadır. Fiatlann dü· 
şük tutulma zorunlulueunu gözönüpe a
lınca, bu sayının yayınevleri için pek de 
çekici olmayaca�ı göriilmektedir. Bizim 
kitaplanmızın satışı da şimdilik bu sınır 
içindedir. 

• Yardımcı ders kitaplan konusuyla 
yakından ilgileniyoruz. tık ve OrtaöAre· 
timde kullanılan ders kitaplan, ögrenci 
açısından da, ö�retmen açısından da ye· 
tersizlikler gösteriyor. Bu boşluklan dol

günde ise ancak gözüpek ögretmenlerle 
yıkılabilir. O zaman bir yayınevi-bürok
rasi işbirligi yerine, yerine, yer yayınevi·öeretmen 
işbirligi saglanabiHr. Daha yafarlı yar
dımcı ders kitaplannın yayınlanabilme
si de ancak böylelikle olanak kazanır. 
Bugün için böyle bir işbirligi yeterince 
oluşmamıştır. Ama büyük bürokrasinin 
yapısındaki degişim, bu işbirliginin pek 
uzak olmadıgını göstennektedir. 

ABDU LLAH ÖZKAN 
GÖZLEM YAYıNLARı 

Yayınladı�ımız çocuk kitaplannda 
hangi ilkelerden hareket ettigimiz yo
lundaki bir soruya cevap vermeden önce 
sorulması ve cevaplandırılması gereken 
pek çok şey var. Yoksa böyle bir soruya · 
bir ilkeler demeti sunularak kestirmeden 
cevap verilebilir. Oysa bu ilkelerin nere
den ve nasıl kaynaklandıeıdır asıl sorun. 
Böyle bir temel araştırma::! araştırma::! araştırma yapmanın 
gerekliligi sorunun bugüne dek yeterince 
ele alınmayışından ileri geliyor. Bir yer
de tarihsel zorunluluk. Tabii böylesine 
bir geriye dönük irdeleme ister istemez 
sınıfsal lemele dayanmak zorundadır. 
Yani genel olarak edebiyatın Marksist 
açıdan ele alınması ve eleştirilmesinde 
hangi yöntemler uygulanıyorsa çocuk 
edebiyatı alanında da aynı yöntemler 
kullanılmalı ve sınıfsal temel gözönünde 
tutulmalıdır. Oysa bu, ülkemizde yıllar
dır yapılmadı. Ç..:ıcuk edebiyatının bir
denbire gündeme gelivermesi, yazarlan
mızın birer de çocuk kitabı yazmaya 
başlamış olmalan sorunun halledildigini 
göstermez elbet. Çocuk kitaplannın iki· 
üç yıldır gündeme gelmesindeki tarihsel 
zorunluluk ayn bir konu. Ancak, yıllar
dır hakim sınınann Lekelinde kalan bu 
alan, burjuvazi için ekonomik açıdan 
kazanç kayna�ı olması yanı sıra, içerik 
açısın�an da önemle üzerinde durdukIa
n ve sınıfsal bilinçlenmeyi engellemek 
için kullandıklan bir alan olmasına ra�
men "devrimci edebiyal" kavgası veren 
ilericilerin en son dikkat etti�i bir alan 
olmuş. 

Demek ki yayınladı�ımız kitapları şu 
ilkeler çerçevesi içinde seçiyoruz gibi

ce ne anlıyoruz sorusu 
çalıştıe-ımız 
dan bizler 
lıyor? Kapitalistleşme süreci içinde nasıl 
bir çocuk 
dek çocuk 
rendiklerimiz, 
içindeki çocuk 
Iie-i nedir? 

Sorunu 
manın ilk 
ye başlıyoruz: 
ce toplumsal 
lumsal ve ekonomik üretkenli�i 
apolilik bir 
almak için 

'çocue-u "reşit 
şında okulla 
dan tecrit 
yetiştirmekten 
bunu kendi 
müştür. 

Böyle 
nin istedi�i 
tiştirme yöntemine 
önerebiliriz 
�inden "çocuk 
ruz"a geliyor. 
karşıhAı 
devrimci ögretinin 
altında en 
üretken bir 
en küçük 
oranda toplumsal gerçekleri anlalan ve 
bunu üretime 
tiren bir egitim 
sını gerekli 
meli Birinci 
Cenevre Konferansında 
fından atılmıştı. 

Çocuk 
tında ele 
katılan ve 
mun bir parçası olarak kabul ederek 
düzenin koşullan 
cegimizi araştırnbiliriz. 
olması gereken 
nn nasıl olması 
rini tesbit 

Sizce en 
de yaşadıeı 
bancı kılınmasıdır
cuk kitaplannda 
eun ku, rayabilece�i 



Biz yayınevi olarak bu ilk temel ilke 
yanı sıra çocuk kitaplan kon us. ında da
ha pek çok araştırmalar ya;'ılması gerek
ti�i gerçe�ini de gözönünde tutarak bu 
ilkeleri tesbit etmek için de ayn bir ça
ba göstenneyi uygun buluyoruz. 

• Günümüz koşullannda . j:lkemizde ki
taplann okura ulaşma" I, bu arada çocuk 
kitaplannın çocu�a ulaşması sorunu bir 
dagıtım s'Jrunu olmaktan çok sosyo· 
ekonomik ve sosyo-kültürel koşullara 
bagıı bir olgudur. Ekonomik koşullan 
degil bir kilap almaya, normal beslen· 
melerine bile yetmeyen ailelerin çocuk· 
lan kaçınılmaz olarak kapita1ist üretim 
ilişkilerinin tayin etti�i yüksek fiyatlı ki
taplan nasıl alacaklardır? Bunu!) dışınd.ı 
kitaba ilgi belirli bir eeitim ve kültürel 
gelişmeyi de gerektirir. Ailenin çocugun 
egitimiyle ilgilenmesi ve ona okul dışın· 
da gelişimine katkıda bulunacak kitap 
alması ise gelişmiş bir sosyo·kültürel ko· 
numda bulunmakla gerçekleşir. Çocu
eun kitaba ilgisine gelince, degil ülke· 
mizde, çocueun aydınlanmasından kor
kan sisteml·!rin egemen oldu�u tüm ül
kelerde bile uygulanan eAitim sisteml�ri 
çocueun kitaba yönelmesini ve seçme 
yapmasını geliştirmekt,-n uzaktır. Çocu
�un kitaba ilgi duyması ve hele para ve
rerek kendisinin alması çok özel durum
larda mümkün olmaktadır. Bu da bazı 
kitaplann çocu�un kolaylıkla ulaşabile· 
ceei hemen her yerde bulunması, fiyat· 
Iannın çok ucuz olma'·ı ve ilkel duyguIa
n sömüren içeriAe sahip olması gibi du· 
rumiardır. ömeAin Tom Miks, Teksas vs 
Wri.inden kitaplar gibi. Aynca bu tür ki· 
taplann basımı ya da da�ılımı hakim sı· 
nınarca hiç bir şekilde engellenmediRini 
de unutmamak gerekir. Ancak bu kitap· 
lann bile baskı sayıian ilk ve orta okul-

daki 7 milyonu aşkın çocu�un sayısma 
orani lnacak olursa (ömeein bir 2'.agor' 
un tirajı 50 bin civanndadır) okuma ça· 
eındaki çocuklann ancak binde 7 'sine u· 
laşabildikleri meydana çıkar. 

Çocuk kitaplannı� ı.;enel durumu bu 
iken bi�im yayınladıeımız kitaplann 
şimdilik çok sınırlı bir kitleye seslendi· 
eini gizlemeye gerek yok. Şu and.1 kj. 
tapla çocuk arasındaki ilişkiyi kuracak 
ve okumayı yönlendirecek bir denetim· 
ciye ihtiyaç vardır. Biz şimdilik çocuk 
kitaplan üzerindeki ilk ve en önemli de· 
netimcinin e�itici oldueu gerçeeinden 
hareket ederek bu konudaki çabalanmı· 
zı eeitimciler aracılıeıyla yüri.itmek isti
yoruz. Böyle bir çaba sonucudundadır 
ki kitaplanrnız özellikle Anadolu'da :ie
rici öeretmenler aracılıeıyla çocukina 
ulaşabiliyor. Anc.\k bunun yetersiz ve 
günümüz koşullannda çok zor bir iş ol· 
dueunu belirtmeye gerek yok �:anı ·IZ. 

Demek oluyor ki duruma sadece ni 
celik açısından bakLeımızda �itaplann 
çocuea ulaşması sorunu pek iç açıcı de· 
Rildir. Ancak, bu soruna nitelik açısın· 
dan da' bakmak gerekir. Bu açıdaıı ba· 
kınca çocuk kitaptan, eRitim ve edebi. 
yat alanındaki devrimci çabalann 19p· 
lamı, geleeeAin temeııerinin atılmasına 
katkıda bulunacaeından büyük önem ta· 
şıyor. Bu yüzden niteliksel du 1lmun kö· 
tüı üRünd..'n yılmayıp bu işin öneminin 
bilincine vararak kararlılıkla çalışmak 
gerekiyor. 
• Okullarda yardımcı ders kitaIJI 
gi taşıyacak kitaplar hazırlamak ve ço
cuklara bu yolla bilimsel gerçekleri kav. 
ratmak elbette arzu edilen bir durumdur. 
Ancak bu tür kitaplann basimı ve yayı
mı çok özel koşullara baglıdır. Bugün 
ders kitaplan ve okUlda yardımcı olarak 

kullanılacak her tür kıtap dolaylı ya da 
dolaysız olarak Milli E�itim'in ya da bir· 
kaç kişinin tekelindedir. Her sene aynı 
yazann bir iki de�işiklik yaptı�ı kitaplar 
yine aynı komisyonlardan geçmekte ve 
basılarak ders kitabı olarak devreye gir· 
mektedir. Aynca okula girebilmesi için 
en basit bir masaJ kitabının bile Talim 
Terbiye'ce okullara t.avsiye edilmesi ge· 
rekir. Bu tavsiyenin ise düzenin istedi�i 
türden kıtaplara yapıidıeını bel::-trnek 
gereksiz. Yayın piyasasında "yardımcı 
ders kitabı" başlı�ı altında pek çok ki
tap vardır. Ancak bu sözkonusu kitapla· 
rın d'o�rudan doeruya e�itim sistemiyle 
bütünleşeceei anlamına gelmez. Bu ki
taplar ana babalann ya da bazı ceret
menlerin kişisel tercihiyle satış imkanı 
bulmaktadır. Bu tür kit.aplann satış sayı
sı belki öteki kitaplardan daha fazladır 
ama, herha' gi bir çocuk kitabınd�n fark· 
lı işlevleri yoktur. Bu yüzden günümüz 
egitim sistemi ve düzeni içinde okulun 
katı duvarlannı aşıp e�itim sistemiyle 
bütünleşerek onu etkileyecek ilerici bir 
dünya görüşüne göre hazırlanmış yar· 
dımci ders kitaplannı oluşturmak en 
azından işlevi açısından bizce başanya 
ulaşması çok zor bir iştir. 

YUSUF ZIYA BAHADlNLI 
YENI DÜNYA YAYıNLARı 

• Yayınladıeım çocuk kitaplannda "öe
reticilik" yanı aeır basıyor. Çocuk, in
sandan ayn bir yaratık deRiidir: Daha ki
mi şeyleri bilmeyen, deneyimi, seçeneei 
olmayan kimsedir. Ona kimi doerulan 
ya doerudan doeruya, ya da dolaylı yol· 
lar�an ögretmek gerekir. 

Genel doerulan öereten kitaplardan 
çok, özellikle ondan saklanan kimi ger· 
çekıeri konu edinen kitaplan yayınlama· 
ya ça1lşıyorum. Bunlan şöyle sıralayabi· 
liriz: Insan sevgisi veren kitaplar. Soyut 
insan sevgisi de�iI. "hümanizm" deeil el
bette; somut insan sevgisi, yani ça1lşan 
insanı, başkalannı sömünneyen, yalnız 
kendini düşünmeyen insanı sevmenin ge
reğini ögreten kitaplan.. Iyiyi, güzeli, 
doeruyu öereten kitaplan .. 

• Yayınladı�ımız çocuk kitaplannı da· 
ha çok iki yıldır çocuea ulaştıramıyo
rum. Okullar tümüyle yayınladığım ço
cuk kitaplanna kapatıldı. Kitapçılar da 
çekemiyor aynı nedenle. 

• tık ve ortaöeretim gören çocuklara 
bir dizi "kılavuz kitap" çıkardım. Yine 
engelleme nedeniyle yerine ulaşamadı. 
Mevcut mekanizmaya ayak uydurulma
dıeı sürece düşün yanı aeır basan kitap 
yayımlamak çok güç. Altı yıl içinde 10 
kitabım toplatıldı. Insanda güç bırakmı· 
yorlar ...  

ÜLKÜ TAMER 
MILLIYET YAYıNLARı 

• Milliyet Yayınlan, kuruJdu�undan bu 
yana 109 çocuk kitabı yayımladı. Baş· 
langıçtan beri amaç aynıydı: Çocuklann 
dünyasını zenginleştirecek, onlan olum
lu yönde etkileyecek yapıtlar çıkannak. 
Aynca. çocukta kitap sevgisini uyandır
mak. geliştinnek. Kitaptann seçiminde 
bu amaca göre davranıldı; ciltli, resimli 
renkli kitaplar hazırlandı. Çocugu, top
lumumuzun dışında kalması gereken bir 
"ikinci sınır küçük yurttaş" olarak gör· 
müyoruz. Onun bu ülkede, bu ülkenin 
sorunlan içinde yaşadıeını biliyoruz. Bu 
yüzden, gerek çocuk kitaplanmızda, ge
rek Milliyet Çocuk Dergisi 'nde, onun 
yurdumuzu ve sorunlanm&:ı iyi tanıma· 
sını sağlamak istiyoruz. 

• Çocuk kitaplanmızın satışı genellikle 
başanhdır. Her kitap, yl1:!a bir kere ol· 
masa bile, iki yılda bir yeni baskı yap
maktadır. Türkiye'mizde kitapçıheın so
runlan ortada. "Maliyel"ler daha düşük 
olsa, çocuklara daha ucuz kitap verebiı· 
sek, aynca Wkemizin koşullan daha iyi 
bir daeıtımı saeıasa, çok daha sayıda ço· 
cuea ulaşabilir, tasarladıeımız bazı yeni· 
likleri hemen gerçekleştirebilirdik . 

• Yardımcı kitaplar dizimize yeni baş
ladık. Bu dizide çıkardıeımız ilk kitap 
bir hartada tükendi, yeni baskıya geçti. 
Dergi okurlanndan sürekli aldı�ımız 
mektuplar, çocueun bu konuda büyük 
bir susuzluk içinde olduğunu gösteriyor. 
Bizden elektronik konusunda bile bilgi 
isteyen ilkokul öerencileri var. Kendi 
olanaklanmız çerçevesinde bu susuzlu· 
eu gidenneye çahşacaeız. 

Av. Necati Erdem 

suç VE IKTIDAR 

Yeni Elif Yayınevi 
1 2.5  TL. 

Isteme Adresi : 
PK. 324 
Kızılay / ANKARA 
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kj. 
k 

kj. 

ve okumayı yönlendirecek bir denetim· 
ciye ihtiyaç vardır. Biz şimdilik çocuk 
kitaplan üzerindeki ilk ve en önemli de· 
netimcinin e�itici oldueu gerçeeinden 
hareket ederek bu konudaki çabalanmı· 
zı eeitimciler aracılıeıyla yüri.itmek isti
yoruz. Böyle bir çaba sonucudundadır 
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rici öeretmenler aracılıeıyla çocukina 
ulaşabiliyor. Anc.\k bunun yetersiz ve 
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dueunu belirtmeye gerek yok �:anı ·IZ. 

Demek oluyor ki duruma sadece ni 
celik açısından bakLeımızda �itaplann 
çocuea ulaşması sorunu pek iç açıcı de· 
Rildir. Ancak, bu soruna nitelik açısın· 
dan da' bakmak gerekir. Bu açıdaıı ba· 
kınca çocuk kitaptan, eRitim ve edebi. 
yat alanındaki devrimci çabalann 19p· 
lamı, geleeeAin temeııerinin atılmasına 
katkıda bulunacaeından büyük önem ta· 
şıyor. Bu yüzden niteliksel du 1lmun kö· 
tüı ütüı ütü Ründ..'n yılmayıp bu işin öneminin 
bilincine vararak kararlılıkla çalışmak 
gerekiyor. 
• Okullarda yardımcı ders kitaIJI 
gi taşıyacak kitaplar hazırlamak ve ço

YENI DÜNYA YAYıNLARı 

• Yayınladıeım çocuk kitaplannda "öe
reticilik" yanı aeır basıyor. Çocuk, in
sandan ayn bir yaratık deRiidir: Daha ki
mi şeyleri bilmeyen, deneyimi, seçeneei 
olmayan kimsedir. Ona kimi doerulan 
ya doerudan doeruya, ya da dolaylı yol· 
lar�an ögretmek gerekir. 

Genel doerulan öereten kitaplardan 
çok, özellikle ondan saklanan kimi ger· 
çekıeri konu edinen kitaplan yayınlama· 
ya ça1lşıyorum. Bunlan şöyle sıralayabi· 
liriz: Insan sevgisi veren kitaplar. Soyut 
insan sevgisi de�iI. "hümanizm" deeil el
bette; somut insan sevgisi, yani ça1lşan 
insanı, başkalannı sömünneyen, yalnız 
kendini düşünmeyen insanı sevmenin ge
reğini ögreten kitaplan.. Iyiyi, güzeli, 
doeruyu öereten kitaplan .. 

• Yayınladı�ımız çocuk kitaplannı da· 
ha çok iki yıldır çocuea ulaştıramıyo
rum. Okullar tümüyle yayınladığım ço
cuk kitaplanna kapatıldı. Kitapçılar da 
çekemiyor aynı nedenle. 

• tık ve ortaöeretim gören çocuklara 
bir dizi "kılavuz kitap" çıkardım. Yine 
engelleme nedeniyle yerine ulaşamadı. 
Mevcut mekanizmaya ayak uydurulma
dıeı sürece düşün yanı aeır basan kitap 
yayımlamak çok güç. Altı yıl içinde 10 
kitabım toplatıldı. Insanda güç bırakmı· 
yorlar ...  
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Yeni Elif Yayınevi 
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ODTÜ ŞEHIRCILlK BÖLüMÜ ESKI BAŞKANı DR /�EM ACAROGLU, 
"OISK·KENT" GIRIŞIMI KONUSUNDA Y Ü R Ü Y ü Ş 'ÜN SOR U LA R ı N ı  YANıTLA D ı :  

BiR META OLARAK 

"" "., ''''''''0 '', .�,,' "",""ru "' 
şamaz. ikincisi, konut sahipliği işçiyi mekana bağım- sıl yaklaştığı kesinlikle ' anlaşılmıyor. Bu sorulan 

Ülkemizde konut sorunu hem niteliksel hem de lı kılar, mekansal hareketliliğini önler. işçi daha iyi DiSKte bağlı bazı sendikaların yöneticilerine de sor-
niceliksel boyutlarıyla vardır. Anca"" genellikle, yazılı çalışma olanakları bulsa bile kent değiştiremez, ma- dum ama onların da bilmediklerinden başka yanıt ala-
kaynakların çoğunda sorunun yalnızca niceliksel-sayı- halle değiştiremez ve bugünkü işyerinin ona sağladık- madım. 
sal yanına değinilir. ları ile yetinrnek zorunda kalır. Üçüncü olarak da, biz- Girişimin bilinmeyenleri yalnızca amacı ya da 

Mağara.lar ve açıkta yatan yüzbin kadar insan dı
şarıda tutulursa, kırk iki milyonun hepsi gece yattı
ğında tepesinin üzerinde bir çatı vardır. Bu durum da 
sayısal olarak bir konut sorunu yoktur bile denebilir. 
Daha doğru bir deyişle, ülkemizde sayısal konut açı· 
ğını konuta gereksinenler kapatır. Gecekondu sayısı,' 
konut açığıyla eş değerdir. Bundan sonraki yıllarda 
da, gerekli önlemler al ınmazsa ,özellikle büyük ve or
ta boy kentlerimizde, yeni göç eden ve gecekonduda 
çoğalan nüfus konut gereksinimini kendi karşı la ya-
caktır. 

Konutun asıl sorun olan boyutu niteliksel olanı
dır. Bugün kırsal alanlarda ve kentlerde nüfusun yarı· 
sından fazlası çağdaş yaşam koşullarından uzak, ko-
nutlarda ve konut çevrelerinde yaşamaktadır. Diğer 
bir deyişle, tepedeki çatı, konut sorununu çözrneğe 
yeterli değildir. Konut bir meta gibi görüldükçe, alı· 
nıp satıldıkça, konuta bii" ürün olarak ve beslenme, 
eğitim, sağlık gibi bir toplumsal hizmet gibi bakı Ima
dıkça sorunun niceliksel yönü çözüise bile niteliksel 
yönü daha da büyüyerek devam edecektir. 

işçilerin konuta ilişkin Sorunları nelerdir. Konut 

Sahipliği sorunu çözer mi? 

işçilerin konuta ilişkin sorunları ülkeninkilerin 
bir parçasıdır, daha da büyüktür. Çünkü, işçi hemen 
her konuda olduğu gibi konutta da sorununu kendi 
çözmek zorundadır. Ankara gibi endüstrileşme düze
yi geri kalmış bir kentte bile gecekonduda da yaşayan 
işçilerin oranı, geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre 
%34 dür. Endüstrisi daha bol kentlerimizde bu oranın 
%SO'yi aşması doğaldır. 

ikili toplumsal yapımızda, işçiler, ikinci ezilen 
gruptan olduklarına göre, ne topraktaki spekülasyon u 
karşılayabilirler ne de ruhsatlı, düzenli olarak nitelen
dirilen konutların pahasını. Eldeki sayılara göre, bugü
ne kadar SSK kredisi alarak konut sahibi olan işçiler, 
SSK'ya kayıtlı olanların %5'inin altındadır ve bu kü, 
çücük grubun da aylık gelirleri 2000Tl den fazladır. 
Demek ki gerçek işçilerin konut sahibi olmaları, al
pıkiarı krediyi ve açıktan ödedikleri farkı karşılamala· 
rı olanaksızdır. 

Ayrıca, yukarıda da değindim, herkesin konut 
sahibi olması konut sorununu çözmez. Çünkü, tüm 
işçilerin birer konutu olsa kamu ya da özel işverenler, 
konut kirası olarak ödedikleri ücret bölümünü ücret
lerden düşürürler ve işçi daha yoksul bir hale gelir. 
ücretleri n her ıaman layık görülen yaşam biçimine 
göre belirlendiği bir düzende, gecekondu ücretlerden 
konuta ayrılanın ne kadar düşük olduğunun en iyi ka
nıtıdır. 3000Tl lik aylık ücreti n altında olup da SSK 
kredisiyle konut sahibi olanların hemen hepsinin ilk 
yıl içinde konutlarını satmaları da konut sahipliğinin 
bir çözüm olmadığını 

Konut sahibi olmanın, işçiler açısından başka ve 
daha büyük sakıncaları da vardır. Birincisi, konut sa
hipliği kişiyi düzenin adamı, yapar. Zar zor bir çatıya 
sahip olmuş bir kişi ister istemez tutucu olur, onu ko· 

de genellikle konut çevreleriyle çalışma çevreleri me- konut sorununun çözümünün ele alınış biçimi değil; 
kanda bir arada düşünülmediği için, sahip olunan ko- çok önemli konularda daha pek çok sorun ortada. 
nut eğer çalışma alanından uzaksa yaşama- çalışma Örneğin, DiSK Kent bir işçi kenti olacağına ve 
bütünleşmesi yerine ayrışması meydana gelir. toplu olarak geliştirileceğine göre, toprak mÜlkiyeti 

DiSK Kent Gir4imi Diğerlerinden Farklı mı? 

Ülkemizde, düzenli konut açığını, genellikle özel 
sektör kapatır. Konut üreticileri de genellikle küçük 
ölçekli üreticilerdir. Büyük ölçekli konut üretimi, 
kentlerimizde belli sayıda insan toplandıktan, Arsa 
Ofisi yasası kabul edildikten, yeterli derecede yapının 
malzemesi belli ellerde biriktikten sonra başlamıştır. 

Son yıllarda gazetelerde tam ya da yarım sayfalık 
konut satış ilanlarının bulunması, artık örgütlü konut 
üretiminin çok karlı bir iş olduğunu göstermektedir. 
Bu ilanlarda çoğunlukla konutun bulunduğu alan ve 
konut standartları övülmekte, ve özellikle yaratılmak 
istenen, orta tabakaların tüketime çekilmesi kolaylaş
tınlmak istenmektedir. 

Son aylarda, konut üretici ve satıcılarının arasına 
gazetelerin girmesi, daha doğrusu konu! satmak için 
gazete çıkartılması bile görülen olaylar arasında.dır. in
sanı şaşırtan bunların arasında yine bir gazete aracılı
. ğıyla DiSK gibi bir işçi örgütünün konut çevresi oluş
turma ilanlarının yer almasıdır. Daha da kötüsü DiSK' 
in  ilanıyla özel sektördeki konut üreticilerinin ilanları 
arasında, gazetede okuduğumuz kadarıyla hiç bir 
fark olmamasıdır. 

Gerçekte, konut sorununa yaklaşmakta, konut 
-sahipliği konusunda ve işçilerin yaşayacakları konut 

çevrelerinin niteliklerinin belirlenmesinde, işçi sınıfı
nın önerilerinin çok farklı olması, hele Devrimci Işçi 
Sendikaları Konfederasyonunun, konutu işçi sınıfının 
yaşamı ve ideolojisi açısından değerlendirmesi gerekir. 
Aksi halde, girişimci kim olursa olsun, olgunun içeri
ği değişmez, bu da işçi sınıfının çıkarına değil, zara· 
rınadır. 

DiSK Konut Girişimiyle Neyi A maçlıyor? 

hanlardan ne yapılmak istendiği, DISK'in neden 

konusunda hangi olumlu önerileri getirecek, toprağın 
bölünmesi nasıl önlenecek, spekülasyon nasıl engelIe
necek belli değiL. Yine arsa konusunda, toprağın kim
den alınacağı ya da nasıl sağlanacağı açıklanmıyor. 
Konutta asıl spekülasyon yaratıcısı toprak olduğuna 
göre, bu konulara açıklık getirilmesi zorunlu. 

Yaratılmak istenen konut çevresi, işçi sınıfı ideo
lojisiyle tutarlı mı? Böyle bir çevre nasıl oluşturulur? 
Böyle bir çevrenin temel biçimleyicileri nelerdir ve 
bunlar mekana ve tek tek konutlara nasıl yansır? gibi 
sONlarda ilana göre yanıtsız. Yoksa, işçiler 
işyerlerinde bir aradalar ve bilinçleniyorlar, konutla
rında da aileleri bir arada olur demek soruna çok ya
lın kat yaklaşmaktan gerçeği yansıtmaktan çekin
mekten başka birşey değiL. 

Yine ilanlara göre, DiSK Kentlerin nerelerde ku
rulacağı, mevcut kentlerin nerelerinde oluşacağı, bü· 
yüklüklerinin ne olacağı, bunların kentlerin çalışma 
alanlarıyla nasıl bütünleşeceği, kent merkezlerini nasıl 
kullanacağı belirsiz . 

Ancak bütün bunlardan daha önemlisi, konutların 
maliyetlerinin ve bunlardan hangi işçilerin yararı ana
cağının belirsiz olması. Konut maliyetleri konusunda 
tek bili.nen SSK 'nın l S0.000Tl lik konut kredisi, ama 
bugün içinde yaşanabilecek bir konutun DISK stan-

dartlarıyla bu kredinin en az iki misline nıal olduğu 
da ortada. O halde O ISK Kentler belli bir ödeme gü
cünün üstündekiler için kuruluyor. O zaman da akla, 
zaten bu kişiler başka yollarla da konut sahibi olabili
yorlar, DISK'in temelde savunduğu düşüneelerle tüm
den ters düşen böyle bir girişime kalkışmasına ne ge
rek var? sorusu geliyor. Ve yanıtsız kalıyor. 

Kanımca OISK, işQiyi statikleştiren onu bir ko
nut sahibi yapma kampanyası yerine, işçi sınıfının ko
nut sorunu nedir, bu sorun nasıl çözülür, konut top
lumsal değişmeyi hızlandıran bir araç olarak nasıl kul
Ianılır, gibi konularda araştırma yapsa ya da yaptırsa, 
işçi sınıfına katkısı çok daha büyük olacaktır. 

sayısal açı· 
gereksinenler kapatır. Gecekondu sayısı,' 

değerdir. Bundan sonraki yıllarda 
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değindim, herkesin konut 
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ödedikleri ücret bölümünü bölümünü ücret
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ücreti n altında olup da SSK 

konut sahibi olanların hemen hepsinin ilk 
satmaları da konut sahipliğinin 

DiSK Kent Gir4imi Diğerlerinden Farklı mı? 

Ülkemizde, Ülkemizde, düzenli konut açığını, genellikle genellikle özel 
sektör kapatır. Konut kapatır. Konut üreticileri de genellikle küçük 
ölçekli üreticilerdir. Büyük ölçekli konut üretimi, 
kentlerimizde belli sayıda insan toplandıktan, Arsa 
Ofisi yasası kabul edildikten, yeterli derecede yapının 
malzemesi belli ellerde biriktikten sonra başlamıştır. 

Son yıllarda gazetelerde tam ya da yarım sayfalık sayfalık sayf
konut satış ilanlarının bulunması, satış ilanlarının bulunması, artık örgütlü konut 
üretiminin üretiminin çok çok karlı bir iş olduğunu göstermektedir. 
Bu ilanlarda çoğunlukla konutun bulunduğu alan ve 
konut standartları övülmekte, ve özellikle yaratılmak 
istenen, orta tabakaların tüketime çekilmesi kolaylaş
tınlmak istenmektedir. 

Son aylarda, konut üretici ve satıcılarının arasına 
gazetelerin girmesi, daha doğrusu konu! satmak için 
gazete çıkartılması bile görülen olaylar arasında.dır. in
sanı şaşırtan bunların arasında yine bir gazete aracılı
. ğıyla DiSK gibi bir işçi örgütünün konut çevresi oluş
turma ilanlarının yer almasıdır. Daha da kötüsü DiSK' 
in  ilanıyla özel sektördeki konut üreticilerinin ilanları 
arasında, gazetede okuduğumuz kadarıyla hiç bir 
fark olmamasıdır. 

Gerçekte, Gerçekte, konut sorununa yaklaşmakta, konut 
-sahipliği konusunda ve işçilerin yaşayacakları konut 

çevrelerinin niteliklerinin belirlenmesinde, işçi sınıfı
nın önerilerinin çok farklı olması, hele Devrimci Işçi 
Sendikaları Konfederasyonunun, konutu işçi sınıfının 
yaşamı ve ideolojisi açısından değerlendirmesi gerekir. 
Aksi halde, girişimci kim olursa olsun, olgunun içeri
ği değişmez, bu da işçi sınıfının çıkarına değil, zara· 

bölünmesi nasıl önlenecek, 
necek belli değiL. Yine arsa 
den alınacağı ya da nasıl 
Konutta asıl spekülasyon 
göre, göre, bu konulara açıklık getirilmesi 

Yaratılmak Yaratılmak istenen konut 
lojisiyle tutarlı mı? Böyle 
Böyle bir çevrenin temel 
bunlar mekana ve tek tek 
sONlarda ilana göre yanıtsız. 
işyerlerinde bir aradalar ve 
rında da aileleri bir arada olur 
lın kat yaklaşmaktan gerçeği 
mekten başka birşey değiL. 

Yine ilanlilanlara göre, DiSK Kentlerin 
rulacağı, mevcut kentlerin 
yüklüklerinin ne olacağı, bunların 
alanlarıyla nasıl bütünleşeceği, 
kullanacağı belirsiz . 

Ancak bütün bunlardan 
maliyetlerinin ve bunlardan 
cağının belirsiz olması. Konut 
tek bili.nen SSK 'nın l S0.000Tl
bugün içinde yaşanabilecek 

dartlarıyla bu kredinin en 
da ortada. O halde O ISK Kentler belli 
cünün üstündekiler için kuruluyor. 
zaten bu kişiler başka yollarla 
yorlar, DISK'in temelde savunduğu 
den ters düşen düşen böyle bir girişime 
rek var? sorusu geliyor. Ve 

Kanımca OISK, işQiyi statikleştiren 




