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MC TRT'SİNİN SANSÜRÜ 

TİP'İN SESİNı KISAMA YACAK 

Burjuvazinin işçi sınıfına ve tüm ilerici, demokrat güçlere kar
Şı açtığı saldırı kampanyasına, onun bütün beslemeleri katılıyor. 
MC iktidan, yalnız terörle, sindirmeyle elbet yetinemiyor. Işçi sı
nıfımn sesini örtbas etmeye de çalışıyor. 

Türkiye Işçi Partisi'nin seçimlere katılma hakkıru kazanması, 
MC iktidannın, işçi sınıfının gür sesini kitlelerden uzak tutma he
sap1arıru suya düşürlnöştü. Şimdi de, bütün engellemeler püskürlü
lerek kazanılan bu

' 
hakkın tam olarak kullanılmasını önlemeye ça

Iışıyor. TRT, Türkiye Işçi Partisi'nin açıklamasını önlemeye çalı
şıyor. TRT, Türkiye Işçi Partisi'nin açıklamalarıru mümkün oldu
ğunca kuşa çevirerek sunma gayretkeşliğine, dalıa seçim dönemi
nin ilk gününden sonra başlamıştı. 

Son olarak geçtiğiıniz Cuma günü, Türkiye Işçi Partisi adına 
basına ve TRT'ye verilen demeç, TRT gayretkeşleri tarafından 
haber bültenlerinden çıkarıldı. O günkü nöbetçi müdür Cafer De
miralp'in, söz konusu demeci "141 - 142. maddelere aykırı buldu
ğu" için, son anda, hazırlanmış bültenden makasladığı öğrenildi. 

Hiçbir yasa Cafer Demiralp'a, siyasi partilerin demeçlerini san
sür etme yetkisi venrıiyor. Demiralp'in TIP'nin açıklamasını bül
tenierden makaslaması, özellikle seçim döneminde, ağır bir suç 
oluşturuyor. Demiralp'in, TIP demeçlerine Türk Ceza Kanununda 
madde yakıştırmaya kalkacağına, kendisine uygun maddeyi araş
tırması gerekiyor. AP Samsun miUetvekili aday adayı Demiralp 
bu zahrnete katlanmasa da, seçim yasaları, Demiralp'in işlediği 
suçla ilgili maddeyi bulma yetkisi olan organları belirliyor. Hesap 
vermekten kaçmak hiçbir zaman mümkün olmuyor. 

6 Mayıs Cuma günkü TRT haber bültenlerini dirıleyenler, Türk
Iş'in i MaylS'la ilgili açık\amasıyla da karşılaştılar. Sermaye bes
\erneliğinin bu itirafnamesine, radyo haber bülteninde tam LO daki
ka ayrıldı. 

Ama bütün bu yeltenişler, bu zavallıca gayretler MC iktidarını 
da, onların çömezlerini de korktnklarına uğramaktan alıkoyama
yacaktır. 

TRT gayretkeşleri tarafından sansür edilen Türkiye Işçi P.rtisi 
Başkanlık Kurulu üyesi Yavuz Onal'ın demecinin tam metni yan
daki sütundadır. 
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Türkiye Işçi Partisi Merkez Eği
tim B ilim ve Araş tırma Bürosu 
Sekreteri Yavuz Onal'ın 6 Mayıs 
i 977 günü basın vi' TRT'ye verdi
ği demeç: 

"Işçi sınıfına ve emekçi halka 
korku salmak ve seçimlere böyle 
bir korku ortamında girmek için 
Milliyetçi Cephe tarafından sürdü
rülen faşist terör i Mayıs'ta yeni 
bir biçime büründürüldü. En yo
ğun noktasına ulaştırıldı. 

i Mayıs 1977 günü burjuvazinin 
işçi sınıfına bugüne kadar yaptığı 
en kanlı saldırı olarak tarihe geçe
cektir. Otuzun üstünde işçi. öğret
men, öğrenci ve emekçinin ölümü
ne ve binlercesinin yaralanmasına 
yol açan şartları hazırlayanlar şim
di i Mayıs olaylarını seçim propa
gandalarlnın temel malzemesi yap
ma çabasındalar. 

Işçi sınıfı düşmanları radyolar
da, televizyonlarda, boy boy ken
dilerini gösteriyorlar. Başta Milli
yetçi Cephe partileri olmak üzere 
bütün patron örgütleri i Mayıs'a ve 
işçi sınıfma düşmanlık ta yarışıyor
lar. Terör ve korkuyu yaygmlaştır
maya çalışıyorlar. Cenaze törcnle-

ri basılıyor, işçiler işlerinden atılı
yor, seçim toplantılan engellen
mek isteniyor. 

Burjuvazinin halka düşman yü
zünü 12 Mar!'ta da en açık bir şe
kilde görmüştük. Binlerce işçi, 
emekçi, genç, aydın hapsedilmişti, 
işkencelere uğratılmıştı, kurşun
Ianmıştı, öldürülmüştü. Idam seh
pa\arı kurulmuştu. Ama bu olaylar 
kimseyi yıldıramamış, verilen ka
rarlar ve yapılan işler kamuoyunda 
kendilerinin mahkumiyeti ol
muştu. 

Türkiye işçi sınıfı i Mayıs �977'
yi ve onun öğrettiklerini de unut
mayacak. Taksim meydanını dol
duran yüzbinlerce işçi, emekçi. 
burjuvazinin işçi hareketini çek
mek istediği ne uzlaşıcı, ne mace
racı alanlara düşmeden, bu bilincin 
disiplini ve uyanıkhhğıyla yeniden 
meydanları dolduracaktır. 

Başta Milliyetçi Cephe ve onu 
oluşturan partiler olmak üzerı tüm 
öteki sorunılulardan ve sorumsuz
ca davrananlardan mutlaka hesap 
sorulacak tır. 

Işçi ve emekçi sınıflara vurul
mak istenen faşist boyunduruk kı
rılacaktır . 

sosyalist ülkelerde 
kooperatifcilik üzerine 

• 
r. karalar - z.UskUl 

svulemezov - minkov -boczar 
biarzanek - niki - kowatak 
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AoALARLA DüZENi 
DEoiŞTiRMESERüVEN · 

YALÇIN KUÇUK 

Sosyal demokrasinin kaypaklığı, 51nrfsal yapısından ileri geliyor. Bu, bi
liniyor. Ancak 51mfsal yapı, tek başına, kaypaklığı açıklamaya yetmiyor. Oz 
olarak, sosyaJ demokrat partiler, burjuvaziye dayanıyor. Burjuvaziye dayanan, 
bıriuvazinin siyasal örgütü olan başka partiler de var. Tür1<iye'de Adalet Parti· 
si gibi. Adalet Partisi'nin kaypak bir parti olduğunu kimse iddia edemez. Ada
let Partisi, burjuvazinin sınır tanımaz sömürüsüri.i, sınır tanımaz vahşetini yan
sıtıyor. Bu açldaniıiç bir.kaypaklığı..yok.lşçi sınıfı ve dostu emekçilere, inat
Çı düşmanlığmdan bir an için şaşmadı. Şaşması da bekJenmiyor. Burjuvazinin, 
egemen sınıflann, kendisine yüklediği katlerdiei işlevi, hiç şaşmadan ve kay
paklık göstermeden yerine getiriyor. 1 Mayıs günü bir kez daha yerine getirdi. 

Sosyal demokrasinin kaypaklığı, yalnızca sınıfsal yapısından ileri gelmi· 
yor. Aynı zamanda bu�uvazinin, egemen sınıfların, sosyal demokrat siyasal 

hareketeyüklediği işlevterden ileri geliyor. Sosyal demokrat hareket, işçi sınıfı 
ve dostu emekçilerin bilinçlenmesini, kendi siyasal örgütü içinde iktidara yürü· 
mesini önleme işleviyle yüklü. Bu işlevi yerine getirme, yüklenilen işlev;nin ni· 
teliği gereği, dar bir köprüden geçmeye benziyor. Sosyal demokrasinin kendi
sine verilen tarihsel görevi yerine getirebilmesi, işçi sınıfı ve emekçilerle bağ 
kurabilmesine bağlı. Bağ kurabilrnek için ise bazı görünümlerin ön plana çıka
rılması, belli vaadlerin ortaya konması gerekli. Sosyal demokrasinin üstlendiği 
misyonu yerine getirebilmesi için belli bir görünüm ve bazı vaadler mutlak ge· 
rekli. Ancak burjuvazi için de mutlak olarak görürtim ve vaadler düzeyinde 
kalması zorunlu. Bu yüzden burjuvazi, sosyal demokrat hareketin, verdiği gö
rüriim ve vaadleri ciddiye almanıası için sti'ekli bir'd ikkatlilik gösteriyor. Sos
yal demokrat siyasal hareket, burjuvazinin bu dikkat ve titizliğine duyarlı ol
ma zorunda kalıyor. Bu yüzden sosyal demokrat siyasal hareketin işi daha zor 
oluyor. Işçi sınıfı ve emekçilerin her eylem ve talebinin "hem içinde hem de 
dışında" olmak zorunda kalıyor. Daha tarihsel bir deyimle "ne iç inde ne de 
dışında" olduğunu göstermek zorunda kalıyor. 

Geçen yılın 1 Mayıs gösterilerinden sonra CHP Istanbul Iı örgütü, 1 Ma
yts gösterisine katılan bir üyesi hakkında disiplin soruşturması açtı. Soruştur
manın fotokopisi yayınlandı. Böyleeel Mayıs'ın "dışında" oldu�unu kayıtla
ra geçirdi. DISK üst yönetimi ile ilişkiye geçti. Gençlik Kolları aracılı�ıyla 
DISK'i ye di�er ilerici örgütleri suçlayan bir rapor hazır�dı. Bu yılın 1 Mayıs' 
ından önce CHP Genel Sekreter Yardımcısı, gösterilerin, bir yandan "düzenli" 
geçmesi için, di�er yandan da "gör1<emli" olması için "katkıda" bulunacakla
rını açıkladı. Açıklama ile hem "düzenlilik" hem de "gör1<emlilik" işlevlerinin 
üstlenildiği belirtildi. 1 Mayıs akşamı ise aynı Genel Sekreter Yardımcısı göste
rilere katılan OlP'li Belediye Başkanını suçladı. Hafta başından bu yazının 
yazıldığı hafta sonuna kadar CHP yöneticileri, "DISK" kelimesini lügatçele· 
rinden çıkardılar. 

Özetlenen bu durum, Ti6kiye'de sosyal demokrasiye özenen bir siyasal 
hareketin daha da kaypak bir zemin üzerine oturduğunu gösteriyor. Zigzaglar, 
bityüyor,. .• ve daha dar bir zaman aralığına. sığdırılıyor. Bu ise kesinlikle, Tii"
kiye'de sosyal demokrasiye özenen CHP yöneticilerinin becerikli ya da bece
riksiz olmalarından ileri gelmiyor. Doğrudan doğruya Tii"kiye'nin sınıfsal ve 
ekonomik somutundan kaynaklanıyor. Türkiye'nin sınıfsal ve ekonomik so· 
mutu, daha "rahat" ve kendine güvenli bir sosyal demokrat harekete şans ta
nımıyor. Olgun kapitalist ülkelerin sosyal demokrat hareketleri, işçiler arasın
da yaratılan bir "aristokrasi" üzerine oturuyor. Türkiye kapitalizminin yapısı, 
içine girmiş olduğu dar boğazlar, sanayi burjuvazisinin öriindeki açmazlar, iş
çiler arasında bir aristokrasiye, imkan vermiyor. Bu yüzden sosyal demokrasi· 
ye özenen bir siyasal hareket, ancak, günlük deyimde "sendika ağaları" olarak 
adlandırılan sendika aristokrasisine dayanmak zorunda kalıyor. Kır kesiminde 
de kır emekçilerinin ve küçük çiftçilerin ekonomik taleplerini yerine getirme 
cesaretini kendisinde göremiyor. Çünkü Türkiye'nin somutunda.sanayi ve tica· 
ret burjuvazisi ancak büyük toprak sahipliği ile siyasal egemenliğini güçlendi· 
rerek egemenliğini sti'dürebiliyor. Bu yüzden Türkiye'de sosyal demokrasiye 
özenen CHP, işçi yığınlarının olduğu yerlerde sendika aristokrasisi ile, kır 
emekçileri ve yoksul köylÜıerin bulundu�u yerde de büyük toprak sahipleri 
bağlarını güçlendiriyor. 

Doğu'nun Kürt kökenli şeyh ve büyük toprak sahipleri ile seçim öncesi 
pazarlıklarının arkasında yatan gerekçe burada. CHP, şimdiye kadar kendisine 
oy getiren Doğu'daki ağaları kaybetme pahasına, AP, MSP ve DP damgasını 
taşıyan şeyh ve ağalarla anlaştı. Seçimlerden önce bunları transfer etti. Bu 
yüzden Doğu illerinin çoğunda merkez yoklaması yapmak zorunda kaldı. Bu 
yüzden seçimlere giren bir parti olarak seçimlerden önce birçok Doğu'lu mil
letvekilini kaybetti. Burada CHP, büyük bir "kumar" ile seçimlere hazırlandı. 
Bu kumarın ne sonuç vereceğini seçimler gösterecek. Ancak CHP'yi tutan ba· 
sın bile bu kumar yüzünden CHP'nin oy kaybedeceğini yazmaya başladı. 

Işçi kesiminde ise transferler bu kadar kolay olmuyor. Çünkü işçi sınıfı, 
niteliği gereği, bilinç ve disipline sahip. Yalmzca sendika yönetimine gelmiş 
ve aristokratlaşmış yöneticilerfe anlaşmak yetmez. Burada daha ince tertipler 
gerekli. Sendika aristokrasisi ile kurulan bağların, bir takım görüntülerle giz
lenmesi zorunlu. Son birbuçuk yıl içinde bu zorunluluğu yerine getirmek için 
önemli adımlar atıldı. Batı Alman Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Braodt'ın 
uygun danışmanlığı ile CHP ·BüYÜk Burjuvazi-DIsK üst Yönetimi üçgeni ku
ruldu. Bu üçgen kurulur kurulmaı da DiSK, birçok işkolunda ye özellikle 
ekonomik alanda mücadeleei1iğini yitirmeye başladı. DiSK'in işyeri düzeyin
de ',. mücadele ederek büyüme hızı, yavaşladı. Türk-Iş'ten sendika transfer 
ederek genişleme yöntemi ön plana çıktı. DISK içinde DISK'i ilkelerinden 
saptıran sendika aristokrasisi ile DISK'e ve ilkelerine sahip çıkanlar arasında 
mücadele başladı. DISK üst yönetimini oluşturan sendika atistokratları zorba 
yöntemler kullanmaya ve bilinçli işçi önderleri ile sendikacıları tasfiye etme
ye öncelik verdiler. Eylül Direnişi'nin arkasından, daha sonra DISK üst yöneti. 
minin sahip çıkmadığı üçbin kadar bilinçli işçi işinden edildi. 

Sosyal demokrasinin tarihsel işlevi, işçi sınıfı ve dostu emekçilerin ikti· 
dara yürüyen siyasal hareketini durdurmak. Elinden geldi�i ölçüde. Elinden 
geldiği ölçüde işçi sınıfının devrimci sendikal hareketini, burjuvazinin peşine 
takmak. Bunun için sendika aristokrasisi ile anlaşması gerekli. Ama yeterli de· 
ği!. Türkiye'de ulaşılan bilinç düzeyinde yeterli değil. Bunun için bağlantı ku
rulan sendika aristokratları etrafinda bir keskin işçi sınıfı edebiyatı ve görürii
mü yaratmak zorunlu. Zorunluluk, bu. Zorunluluk bu olunca, Türkiye burju
vazisi için "çare" uzak deiil. Yakın tarihinde örnekler var. 12 Mart önc::esinde 
işçi sınıfının siyasal hareketini, kendilerine milli demokratik devrimci denilen, 
görüöXişte keskin özde ise geri bir çember ile sarmayı denediler. Zarar verdiler. 
Ancak işçi sınıfı hareketine etken olamadılar. 1975 yılından itibaren bu de
nenmiş yöntemi yeniden denediler. Bu kez işçi sınıfının devrimci sendikal ha
reketi etrafında, Tabanından sıkışan DISK üst yöneticilerinin işbirliği ile. 

1 Mayıs kadiamında, MC partileri baş sorumlu. Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmamalı. Hiç kimsenin kuşkusu yok. Işçi sınıfı hareketi ile hiç bir 
bağlantıları olmayan maotular baş sorumlu. Hiç kimse, burjuvazi ve işbirlik. 
çileri, maocuları sorumluluktan ku(t.aramaz. fakat sorumluluk burada bitmi
yor. Hiç bir gerekçe, hiç bir komplo DISK ilit yönetimini sorumluluktın kur
taranıaz. DISK üst yönetimi, DISK ö�tünü öğrenci grupları arasındaki çatış
malara sokITDktan, �renci gruplarının peşine takmaktan sorumludur. Eğer, 
CHP-Büyük Buriuvazi.olsK Üst Yönetimi üçgenini gizlernek için DISK'i öğ
renci grupları arasındaki tartışma ve çatışmalara sokarsanız her türlü pro'lO' 
kasyon için uygun ortamı da hazırlamış olursunuz. ProYOkasyon için uygun 
ortamı, isteyerek ya da sınıfsal ve ekonomik zorunluluklar nedeniyle haz .. la· 
yanlar, sorumluluktan kunulamazlar. 

Burada açıklanması gereken bir nokta Vilr. Işçi sınıfının, demokrat ve 
ilerici öğrenci kesimi ile bağlar kunnası, genel olarak, eleşdrilemez. Genel 
planda tam tersi. Işçi sınıfı, demokrat ve ilerici öğrenc::i kesimi ile bağlar kura· 
cak. Ancak, hiç bir zaman bunların peşine takılmayacak. Tam tersi, mümkün 
olduğu ölçüde demokrat ve ilerici öğrencileri kendi ideolojisine çekmeye çalı
şacak. Bu noktada ne tartışma ne de eleştiri söz konusu. fakat DISK üst yö· 
netiminin yaptığı bu değiL. Tam tersi. CHP ve büyük burjuvazi ile bağlarını 
kuran DISK üst yönetimi, goşist özünü saklamayan öğrenci grupları ile bağ 
kurdu. Böylece goşizmin araç ve yöntemlerini DISK'in içine sokma girişimle
rinin sorumlulu�unu üstlend!. Son olaylarda DISK üst yönetiminin sorumlulu· 
ğunun kayna�ında, goşizmin araç ve yöntemlerini, DISK'e bulaştırmak iste
mesinin payı çok büyük. Bu yapıldıktan sonra MC için de, CIA için de, sayıla
bilecek başka felaket taşıyıcıları için de uygun ortam yaratılmış olur. Yaratıl· 
mış oldu. 

Son bir nokta: Ağalarla düzen değiştirilemez. Ağalarla düzen değiştirme 
hayalleri bir serüvenden ileri gitmez. Serüvenden ise sermaye sınıfının en güç ii 
kesimi ve örgütü yararlanır. 1 Mayıs katliamını, MC topluluğu, şehitler yetmi
yormuş gibi bir de tıpkı 12 Mart günlerinde olduğu gibi güçlü bir antikomü
nizm rüzgarı estirmek için kullanıyor. Bunun için çalışıyor. Bundan yararla
narak seçim sonrasında bir CHP-AP koalisyonununözlmıini dile getiriyor. 
Tekrar dile getiriyor. Ama meydan boş değiL. Tii'kiye işçi sınıfının partisi, 
Türkiye Işçi Partisi, bu oyunu da bozacak. Bu oyunu da bozmaya çalışıyor. 
Halk Partisi'nin bütün ürkekliğine karşın, Tür1<iye Işçi Partisi DISK'i ve DISK' 
li işçileri·savunuyor. DISK'i, DISK'in ilkeli bütünlÜğürii savunarak antikomü
nizm kampanyasını göğüslüyor. Bilimsel sosyalizmin, disiplinli ve etkin siyasal 
Ör'gütU olduğunu bir kez daha gösteriyor. DISK ün yönetimi ile ilgili uyarıları
nın doğruluğunun verdiği güvenle. 



TORKiYE'DEYOROYOŞ .................................................... � 

i BURJUVAZiNiN HESAP 
HANESi KABARIYOR 

Sonunda başarddar ... 
Beyin CIA olabilir. maşa Maocular 

olabilir, maşanın destekleri başkalan 
olabilir. Ancak bütün bunların yanında, 
ortada koskocaman bir gerçek sırılıyor
du: Emperyalizmin işbirlikçisi yerli bur
juvazi ve onun hizmetindeki güçler i işçi 
sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma 
gününe kanlı bir gömlek giydirmiş, uzun 
ve kısa dönemli hedeflere yönelik anti 
komünizm kampanyasının hızla nd ını ma
sı amacıyla bu kanlı gömleA'i çarşı pazar 
dolaştmnaya başlamıştı. 

SOSYAliZMi KARALAMA 
KAMPANYASı 

Gerçekten de, 1 Mayıs günü alanı ta
rayan kanlı ellerden sonra, burjuva bası
nı ve burjuva partilerinin sözeilleri de 
yaylım ateşine geçmişler, antikomünizm 
kampanyasında bir süredir eteklerinde 
biriktirdikleri taşlan (ıtlatmaya koyu]
muşlardı. 

Oo�rudan do�ruya Metnin güdümün
deki basın kimileri tarafından "onlar bi
Le gerçek suçluJan biliyor" diye aklanan 
ra.fine burjuva basınının lojistik deste�i 
altında yaylun ateşini sürdürüyordu: 

"Nereye varacaktı olaylar? Ne biçim 
insanlardı bu solcular? Artık yetmez 
miydi? Polisler de bu vatanın evladı de
�i1 miydi? Ne olacaktı şimdi ölenlerin 
çocuklanna? İşte, ne "komando" vardı 
ortada. ne de polis ... Solcular bir arada 
başbaşa idiler. öyle girdiler ki birbirleri
ne, ne ölen belli oldu ne kalan. İşte sol 
buydu, işte sosyalizm buydu." 

Türkiye halkının giderek daha bilinçli 
olarak güvendi�i, ba�landı�ı gelece�e 

yönelik ak tablo. burjuvazinin elleri ta· 
rafından işte böyle kapkara bir görüntü
ye bujanmak isteruyordu. 

DOLAP BEYGIRLERI VE 
GÖZLüKLERI 

Hiç kuşkusuz, burjuvazinin 1 Mayıs' 
ta &ahneye koyduRu kanlı oyun. başta 
işçi sınıfının politik hareketi ve devrimci 
sendikal örgütü olmak üzere, tüm ilerici
leri, yurtseverleri karalamayı hedef alı
yordu. 

Ne w.r ki, gerek olaylann rejisini üst
lenenlerin sergilenmesi açısından, gerek
se oyunun yöneldiRi hedefin bütünüyle 
kavranabilmesi açısından kimileri neden
se çevreye dolap beygiri gözlükleri ile 
bakmakta israr ediyorlardı. 

öyle ki, olayların üzerine en kesin ve 
en uzlaşmaz bir biçimde yürümesi gere
kenler, "olayın CHP ile DİSK'i yıpratma 
ve aralanndaki ilişkileri bozma" amacı· 
na yönelik olması"ndan başka, lütfedip 
oyunun başka boyutlannı görmeye ya
naşmıyorlardı. 

Son çözümlemede, kanlı oyunun boy 
hedefi, genel bir antikomünizm histerisi 
yaratarak, başta işçi sınıfı ve onun poli
tik hareketi olmak üzere, tüm ilerici, 
yurtsever güçleri bir tecrit çemberi içine 
hapsedebilmekti. 

Kanlı 1 Mayıs'ın yaratıcılannın hedef
lerini DİSK üst yönetimi ve CHP arasın
daki ilişkilerin "bozulması" stratejisi ile 
sınırlamak, dolap beygirlerine özgü göz
lüklere meraklı olanları da ortaya çıkarı
yordu. 

UHP' de aday yoklamasını 
DISK üst yönetimi kaybetti 
DISK üstyöneticilerinin gücü bir kez daha ortaya çıktı. "Iktidara yakın" 

CHP delegelerinin, DiSK üst yöneticilerini ne kadar ciddiye aldıkları belli 
oldu. DISK üst yönetiminin, CHP delegeleri üzerindeki etkinlikleri de pratiğin 
tartısından geçti. CHP milletvekili adayı olmak için yoklamaya giren DiSK 
üst yöneticilerinin hepsi yoklamayı kaybetti. Bir - ikisi de ancak seçilme şansı 
olmayan yerlere girebiidi. 

DiSK üst yönetimi, CHP aday yoklamalarına sadece kendi kadroları ile 
girmedi. Bunun dışında,örneğin Ankara'da DiSK yöneticisi olmayan bazı 
adayları da "desteklediklerini" ilan ettiler. Desteklendikleri ilan edilenler de 
listeye giremedi. 

CHP aday yoklamaları, DISK üst yönetiminin, peşine takıldıkları bazı 
derneklerin dışında hiç bir etkinliği olmadığını gösterdi. DiSK üst yönetimi
nin seçimlerde CHP'ni destekleme kararının, TÜRK-Iş 'in CHP'nidesteklemcme 
kararından farksız olduğu bir kez daha belli oldu. Her iki konfederasyonun 
yöneticilerinin almış olduğu kararların, konfederasyonların tabanıarını hiç 
etkilemediği görülüyor. Seçim tahminlerine girenlerin, bu noktayı gözönünde 
tutmaları yanılmamaları için çok gerekli. 

1 Mayıs günü gerçekleştirilen katliamdan Ü"ken CHP, "DISK" kelimesi
ni de ağıına almaktan korkar oldu. 1 Mayıs'tan sonra CHP yöneticilerinin ver
miş oldukları demeçlerde "DiSK" kelimesi sansüre uğradı. Bu Ü"keklik içinde 
açıklanan CHP kontenjanlarında ise DiSK ilc ilişkisi olan hiç bir isme rastlan
madı. 

DiSK işçileri, DISK'in bütünl�ünü savunan sendika yöneticileri, 12 

Mart döneminde DISK bayrağını dik tutan sendika genel başkanları, işçi sını
fının en yiğit, bilinçli ve özverili önderleri, Türkiye Işçi Partisi'nin listelerinde 
yer alıyor. işçi sınıfı ve mütlefiki emekçileri Meclis'te temsil etmek için. 50s· 
yalizm bayrağını Meclis'te dalgalandırmak için. Burjuva partiıerinin anti
komünizm kampanyasını, Meclis içi çalışma ile kitle eylemlerini birleştirerek 
geri püskÜ"tmek için. 
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UYARlLMASı GEREKENLER 

1 Mayıs olayları sosyalistler, demok
ratlar için çıkarılacak birçok den içer
mektedir. 

"İyiniyet", "kötü niyet" yakıştırma
lan bir yana bırakılıp, olayların ciddi bir 
biçimde ele alınması zamanı gelmiştir. 

Türkiye burjuvazisinin gerek 5 Hazi
ran &eçimlerine kadar, Rerek&e ondan 
sonrası için gündeme aldı�ı hedener 
manzumesi ortaya çıkmıştır. Burjuvazi, 
Türkiye'de ilerici, demokrat ve sosyalist 
hareketin "en zayıf halkası" olarak gör
düAü kesime yüklenerek, genel bir anti 
komünizm kampanyasının deste�inde, 
sosyalist harekete a�lr bir darbe indinne 
hazırlıkları icindedir. 

Buriuvazinin bu planı, düzenlenen 
provokaiyonların gerçek suçlu ve $orum· 
lularının üzerine yürürnmesinin vanısıra, 
"en zayıf halka"yı oluşturanların daakıl
lannı başlarına dev"inneleri S!ereğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Burjuvazinin, "vur, yıldır. gerilet ve 
dosyala" helezonu içinde sürdürdüğü 
kampanya, '�en zayıf halkalıda tüneyip 
gevezelik ve çocukJukla iştigal edenlerin 
bir an önce aklUannl başlarına devşirme
leri gerekti�ini göstermektedir. 

Sosyalist hareket, olavların doArudan 
sorumlusu burjuvazinin üzerine vürürken 
burjuvazinin ekme�ine hu tereyaa: Ri
renlerin eleştiri ve uvanlmuını da ihmal 
etmeyecektir. 

. 

SENDIKACıLAR BAŞARıSıZ OLDU 

İşçi sımnnın birlik ve dayanışma gü
nüne burjuvazi tarafından sıçratılan ka· 
nın yarattığı gerginlikle başlayan geçti
ğimiz haftanın gelişmelerinde ilginç bir 
nokta da seçimlere katılacak partilerin 
adaylarının belli olmasıydı. 

"Halktan ve özgürlükten yana olma" 
daireliinin, "iktidara yakın olma" dairesi 
ile kesim noktasında bir yere sahip oldu
ğu gerekçes: ile kimileri tarafından ka
yıtsız şartsız desteklendi�i bir medarı if
tihar vesilesi olarak açıklanan CHP'nin 
aday ve kontenjanları da geçtiğimiz haf
ta içinde belli oldu. 

CHP adayları belli olduğunda, yapı· 
lan ilk belirgin gözlemlerden biri kadın
ların ve sendikacıların ön seçimlerde ba· 
şarılı olamadlAı yolundaydı. 

CHP ön seçimlerinde başarılı olama· 
yan kadın adayların yanısıra, DİSK üst 
yönetiminden "CHP'nin uzman slkıntısı
na çare bulmak için" büyük fedakarlık-
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larla seçimlere katılan Rıza Güven. Hak
kı öztürk, Turizm-İş'in tasfiyesinde bü
yük hizmetleri görülen Şaban Ali Y�ar
oAlu ve Türkeş'in fotojtnif albümünden 
DİSK Genel Ba.şkanvekilliAine gelen 
Mehmet Kılıoç, katıldıkları seçimJerde 
listeye bile giremiyorlardı. 

CHP'nin "hakiki sol" ekibinden Şük
ri.i Koç ve Abdullah Baştürk ile Mehmet 
Mıhlacı ise CHP listelerinin ümitsiz köşe
lerinden parlamento binasına el sallıyor
lardı. 

ACı BIR ŞAKA MI? 

CHP listelerinde Ilenel mprkpzeilerin 
veçpn sPçimlere bYaAla önemli bir avan
taj elde ettikIpıinde ızenellikle birleşili' 
yordu. 

Hafta sonuna doPu CHP kontenjan4 
ları da belli oldu. 

Gerçi 1 Nisan gecmisU ama Nisan 
�kalanru andırır olaylar. CHP'nin kon
tenian tesbitinde kimileri için acı sürpriz· 
ler oluşturmuştu. Buntann arasından bi
ri özeDikte ilgi çekici vd i 

CHP kontenjanlannın acıklandıRı 5 
Nisan Perşembe wnü Cwnhuriyet Gaze· 
tesinin Ankara bÜJOm telefonu çaldı. 

Tele(ondaki ses CHP'nin seçim cahş" 
ma1an Ilörevlilerinden Recai Kocaman 'dı 
ve Cumhurivet Ankara bÜJOsu sefi Ke
mal Aydar'la e:öri.işmek istiyordu. 

Kocaman, Aydar'ı kutluyordu_ Kon
tenjandan CHP Ankara U,tesinde 7. sıra· 
ya getirilmişti.. Koc:aroan. Aydar'" ta
Dıtma detaylannı da soruyordu: 7 sıra
da ismin yanındaki parantezin içine 
Cumhuriyet Ankara Bürosu Şefi mi yaz
ıa1ardI, yoksa yalruzca "gazeteci" mi. 

Aydar'ın beklediRi saat gelmişti. "Ga
zeteci" yazın dedi İstanbul'a tele(on aç
tı hemen. Nadir Nadi ile görüştü. Nadir 
Nad.i çok memnundu. İstanbul'dan tele
(on yatmaya başladı. Saat 1 5 00'ten 
sonra İstanbul Cumhurivet ailesinden 
gelen telefonlar, başta Oktay Kurtböke 
olmak üzere Aydar'ı kutluyor, yeni gö
revinde başan1ar diliyordu 

Gerçek, saat 17.00'de CHP listesi 
ulastıitında anla.sı1dl. 

CHP Ankara listesinde 7 _ sıraya ger
çekten bir kontenjan adayı konmuştu. 
Ancak bu Kemal Aydar d�iI, ANKA 'cı 
Altan öymen'di .. 

SEZAR'ıN HAKKı 

Gazeteci Kemal Aydar ,bu acı "şaka" 
yı haketmenıisti. ama doRTusu bu ya 
ANKA'cı Altan öymen CHP'nin bu jes
tini haketmişti. 

Anadolu Ajansı 'nın MC'ye baith an
tenleri karşısında. ANKA'nın CHP'ye 
battı antenleri gerçekten de güçlü bir ra· 
kip ve almaşık oluştunnu.ştu. YıUar bo
yunca ANKA'nın antenleri sayesinde 
CHP'nin yaralarına ilac yeti.ştirilmiş, 
CHP ve yöneticileri bayram çocukları gi
bi giydirilmiş ve öyle çıkarılmıştı kamu· 
oyunun önüne. 

CHP elbet hakkını verecekti bütün bu 
hizmetlerin. 

"Mobilya kahramanı" öymen bövle· 
ce alaca�ını aldı. Gerçi mobilya olayına 
ilişkin bütün belgeler CHP tarafından 
ödüllendirilmeyen Şeref Durugönül Ljlra
fından ortaya çıkarılmıstı. ama bunun 
önemi yoktu. 

Mobilya kahramanı öylen ünlü tsviç
re gezisinde ve Lichtenstein araştırmala· 
rında Türkiye'de Durugönül tarafından 
ortaya çıkanlan belgeleri, Yurtdısından 
Türkiye'ye postalamaktan başka bir iş 
yapmamıştı, ama ne gam ... Dobra konu· 
.şan Durugönül'e kıyasla, öymen çok da
ha güvenilir bir kisilikti CHP için. 

PAŞALAR PAYLAŞılıYOR 

CHP ve AP kontenjanlarına damgası
nı vuran bir başka özellik de her iki par· 
tinin "gardrop l>aşa"lanna olan mera
kıydı. 

AP'nin Bursa listesindeki Ali Elverdi 
ve Manisa listesine indirilen fo"'aik Tütün' 
un yanısıra, CHP de "paşa partisi" gele
noAini uç �ski apoletle surdüruyordu: 
Muh&in Satur. Kemal Kayacan ve Irran 
özaydınlı .. 

Paşaları böylece paylaşan AP ve CHP 
eski "ylldız"larl kırpıp kontenjan adayı 

yapıyor, CHP ırfan özaydınlı harekatı 
ile YOROYOŞ'ün öncc�i yayınını do�' 
ruluyordu. 

CHP'nin Samsun ve Malatya'da liste 
başına paraşütle indirdigi isimler de il· 
ginçti. 

Samsun'da liste ikincili�ine getirilen 
eski DP'li Etem Kılıçogıu, Köp-Koop 
Genel Başkanı Ahmet Altun'u bir alt sı
raya iterken, Ma1atya listesinin başına 
getirilen 12 Mart'ın Diyanet Işleri Baş
kanı Lütfi Do�an adlı sarık ve cübbe, 
DISK'e batlı Tarım İşçileri Sendikası 
Başkanı Mahmut Gündüzbey'i daha dibe 
oturtuyordu_ Dolu'da ise AP, MSP ve 
DP'den transfer şeyh ve aA"alarla listeler 
yapılıyordu. 

Tip 15 ILDE SEçiMLERE 
KATılıYOR 

�ynı gün, Türkiye ışçi Partisi, Istan· 
bul, Ankara, İzmir. Kocaeli, Manisa, 
Bursa, MuRla, Amasya, Adana. Hatay, 
Tunceli, Diyarbakır, Kars, Samsun ve 
Kayseri olmak üzere seçimlere katılaea�ı 
15 ilin adaylarını açıklıyordu. 

TIP'in yüzde kırkından Çoau işçiler
den oluşan adayları, işçi sınıfının politik 
örgütü Türkiye İşçi Partisi'nin diR er bur· 
juva partilerinden farkını, bir başka açı
dan daha ortaya koyuyordu. 

BalımslZıık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesi, burjuvazinin kanlı ve iRrenç 
tertipleri, burjuva partilerinin "aday-kon
tenjan" ayak oyunları arasında bir yan
dan gerçekleri vurguJayarak, diler yan
dan da burjuvazi için tutulan hesap liste
sine yeni kalemler ekleyerek yoluna de
vam etmektedir. 

Ali Topuz muhbirliğe terfi etti 

miıin
hlın

dOunlen· 
çalışan Or

gfiıe mensup kiıilerin bu 
iıle faal rol oynadlAı hakkın
da alınan raporlarda lçi$leri 
BakanhAıyla Emniyeı Genel 
MOdUrlOjOne gizli bir ya7.lyl. 
bildirildi. Isvan'ın bu duru. 
mu hakkında Istanbul CHP 
millcıvekili adaylarını deneI
lernek Üzere gelen Ali Topuz, 
"I.,.an'an hlçblr teyine artık 
Dımadım himadı. IlVan 
adında arkadatım dahi ,ok. 
!'t!�haıl! t�p'arl. ı.blrTlII 
!iSI��I,�u�: Jt 6!:u �!Z� 
b u lund uğu partl�t ,Ch Çf'. 
,IrdiAlnı ntne gör!iynnn .. 
Zaman htr �yl tıallwJft�k. 
IIr,"lIl!di. 

Burjuvazi ve burjuva partilerinin "darboğazıarı" daraldıkça, tertipler 
daha kanlı olmaya başlıyor. Buna uygun olarak burjuva partileri içinde de 
gelişmeler daha açılıyor. Halk Partisi'nde de durum böyle_ Şimdiye kadar 
CHP, muhbirlik görevini CHP Gençlik Kolları yöneticilerine verirken son haf· 
ta içinde bir değişiklik oldu. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Ali lopuz muh
birliğe terfi etti. 1 Mayıs gösterilerine katılan CHP'n istanbul Beledive Baş· 
kanı isvan'ı, katliamdan sonra, "bağlı bulunduğu partisine yüz çe\oirmek" ilc 
itham eni. 

CHP'nin beceriksiz fakat dürüst tanınan istanbul Belediye Başkanı 
Ahmet isvan, Eywoğlu-lopuz ekibinin bir parçası idi. Son CHP Kurultay' 
ında da böyle hareket etti. Ancak Ahmet iSYan ile Eyiboğlu-lopuz eki· 
binin arası açılmaya başladı. Çünkü Eyüboğlu-lopuz ekibinin has adamı, 
CHP Istanbul iı Başkanı ve istanbul Belediyesi Başkan Vekili Ay tekin Kotil, 
yeni dönemde belediye başkanı olmak istiyor. Ahmet iSYan da bir dönem 
daha belediye başkanı kalmak istiyor_ iSYan, başamıılığını ve beceriksiı 
belediye başkanı görünümünü, MC Hükümeti'nin baskıları ile Başkan Vekili 
Ay tekin Kotil'in "marifetlerine" bağlıyor. Kotil, istanbul Belediyesinin 
fiili başkanı durumunda. Elde ettiği olanaklardan çok memnun. Artık hu
kukı::n de belediye başkanı olma zamanının geldiğine inanıyor. 

Ahmet iSYan, Belediye Başkanlığının elinden kaydığını ve Ecevit'ıen 
de yardım gelmeyeceğini anlayınca çare olarak DiSK üst yönetimi ilc 
anlaşmayı buldu. Yaratılan bulut çemberi i çinde DiSK ÜSt yöoctiminin. 
kendisine belediye başkanlığını sağlayacağına inandı. Reha isvan da bu konu
da kocasına yardımcı olmaya başladı. DiSK üst yönetiminin derneklerinde gö. 

re ... almaya başladı. 1 Mayıs'tan önce gösterinin "dÜlenli" � "görkemli" 
olması için katkıda bulunacağını açıklayan Ali lopuz, tertip sonucu dökülen 
kanlardan sonra Ahmet isvan'ı "kurban" seçmekte tereddüt etmedi. Böylece
hem partisini "kurtaracak" ve hem de Koıil'in önünü açacaktı. 

YÜRÜYÜŞ okuyucuları hatırlayacaklar: Geçen yılın 1 M.ıyıs �iistı'risin
den sonra da CHP istanbul iı Örgütü, "yıekin Kotil imı.ısıyla, �iisıcri)'ı' k,ttı. 
lan CHP üyesi bir işçiyi, gösterilere katı ldığı için disiplin kurulun.ı VC'I di. BiI\', 
lecc burjuvaıiye karşı "tcdbirini" alınış oldu. Bu yılın k.ınll ll'rtipkriIHh'n 
sonra tedbir alma ise Ali Toptıı 'a düştii. 1 Mayıs tarihli i Hrriy('ı 'tl' 1\ li roınil' 
un şu sii/leri yer "Idı: "isvan'ın hiç bir �eyine Mlik i ı im.ıdım k.ılna.ıdı. i:. .... Hl 
.ıdınd:ı.ırkadaşırnl"hi yok. MI/h.ılir �rlıııl,lrI,\ işhirli� i y.ırrnı� ulıhıı::u vl' hiıı' 

c('))Il(' Jld ığını . tI,llı,l dnArmu h",�lı huııllHhlgu (l.ırıisiıll' \ tV � ı·,ıı l di4 iııi (, .. d h' 
ı:iJriiyOfll/. I.ım.ın hı'r şryi h.III(·(lcu'kıır" 

Al1c;ık k.ınlı tert iplertlı'n ,"m" "ıı'dhir" ,ılm.ı" ıur oldı ı : 1\11 1 tlpUI 
muhbirliAe terfi elti. 



aMu.Dül;, DA HESABı SORULACAK J 

Şimdi herkes birbirine soruyor: 
"Olay bir tertip miydi?" 
"Suçlular kim?" 
"Kim düzenlemiş olabilir1" 
"tık ateş Sular Idaresi 'nin üstünden 

mi, yoksa lnterkontinental'in üstünden 
mi açddı?" 

Sorular, sorular, sorular ... 

ILK KURŞUN VE 
ARKASıNDAN GE LENLER 

önce olayların başladıAı ahı bir kez 
daha yaşama.k gerek. Silahlann nereden 
ve nasıl patladıAı konusunda çeşitli gör
gü tanıklan VU. Bunlar dinlenildiRinde, 
birteşilen bazı noktalar açıla çıkıyor. 

Kemal Türkler'in konuşm8.Slnm son· 
1arlna getinmişti. Türkler'in acele ettiR'i 
görümyoıdu. Türkler'in konuşması sürer
ken "Halkın"la başlayan bazı gruplar 
henüz alana gelmemişlerdi. Saraçhane 
tarafından gelenler arasında bulunan bu 
Maoeu gruplann alana vanşından önce 
mitingin bitirilmesi gerektili düşÜOülü· 
yonlu pekçok kişi tarafından. 

Daha sonra ıbrahim Güzelce'nin anı· 
sma saygı duruşu başladL Saygı duru
şunda, Türkler, Maoculara yönelerek on· 
ları da "DISK'in gösterdiRi hedenenle 
birliRe" çaRordl. 

Bundan çok kasa bir süre sonra ... Oç 
ayrı yerden aLeş başladı. Interkontinen
tal otelinden, Sular Idaresi'nin üzerinden 
ve Tarlabaşı girişindeki bir binanın üst 
katından. 

Ateşe başlayan silahlann hemp.n he
men türrjj otomatik silahlardı. Birbiri ar
dınclan duyulan silah sesleri çevrede bü
yük bir panik yaraUı. 

SUah seslerinin artması ile panik daha 
da büyüdü. Bu panik ortasında canhıraş 
sesler arasında bir panzer dalıyordu ala
na. Panzer'in de alana ginnesi ile büyük 
bir kalabaJık, birbirini ezerek, ınönü ge
zisi, Cumhuriyet Caddesi,lstiklal Cadde
si, Kazancı Yokuşu ve Sıraselviler istika
metinde kaçaşmaya başladı. 

Kimileri durakların arkasına, daha bü
yük bir kalabalık da yere yatarak kendi
lerini korumaya çalışıyordu. Birbiri pe
şinden patlayan otomatik silahlar, ala
nın çok kısa bir süre içer�inde boşalma
sına neden olmuştu. Alana çeşitli yön· 
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lerden giren panzerler ve atılan ses bom: 
balan paniAin daha da büyümesine ne
den oluyordu. 

GöRGü TANıKLARı 

Görgü tanıklan, daha doA:rusu, olayın 
can alıcı bölgelerine daha yakın olanlar, 
olaylann başlangıcı ile ilgili ilginç göz
lemlere sahiptiler. Olaylann ge"ek bo· 
yutlan ile kuranmasında bu tanıklann 
ve izlenimlerinin büyük önemi var. 

Ilk ateşin açıldlRıSularldaresi üzerin
de mevzilenmiş grup içinde, ellerinde 
otomatik silahlar bulunanlar yer alıyor
du. Bu grup, arkada yer alan tuvaletierin 
üzerinde mevzilenmiş biri tarafından yö· 
netiliyordu, Bu şahıs, ı.tiklal Caddesi 
üzerinde Gaziantep lokantasına slAınan
lar tarafından da izlenmişti. BunJann ya
nıstra, alanın bu bölümüne yakın apart
manlarda oturanlar da Sular Idaresi üze
rinden ateşin başladlRına tanık olmuş
Ianlı. 

Bir başka gerçek de tnterkontinental 
. oteli yönünden açılan ateşin, otelin te

ras kısmından açıldıeı ve doArudan doA:
ruya alanda biriken kalabalıRı hedef al. 
dıeı idi. Görgü tanıklan, alanda ölen po
lisin bu ateş sonucunda vunılduAu kanı-

sını paylaşmaktadı.rlar. Interkontinental' 
den açılan ateşte kullanılan silahlann 
uzun mehziJli silahlar oldulu bir başka 
gerçekti. 

Kazancı Yokuşunun başında bulunan 
bir. apartmanın üzerinde mevzilenen ve 
sarışın oldulu ifade edilen bir şahıs da 
olayın sonlarına doRnı alana iki dinarnit 
lokumu fırlatmıştı. 

En çok tanık olunan ve gazetelere de 
yansıyan bir başka olay ise plakaları sö
külmüş, biri Renault diReri Anadol iki 
otomobilin alanı taramaSlydl. 

TANIKLARLA ULAŞıLAN SONUÇ 

Bütün bunlar, olayın çeşitli yönleri 
ile ele alınması gerektiAini vurgulamakta 
büyük ve planlı bir tertibin hazı.rlandı�ı· 
nı ortaya çıkarmaktadır. 

Olaylarla ilgili olarak, provokasyonu 
hazırlayanlarla, yani provokatöıterin 
bizzat kendileri ile provokasyona alet 
olanJar ya da provokasyon için elverişli 
ortamı hazıılayanlar arasında bir ayıılffi 
yapmak gerekmektedir. Bu ayırım yapıl
dıktan sonra, provokasyon ve paniein 
boyutlannın bu ölçülere ulaşabilmesini 
kavrayabilmek için, miting öncesine de 
kısaca göz atmak yerinde olacaktı.r. 

HAZıRlıK DÖNEMI 

1 Mayıs gösterilerinden bir süre önce 
DISK üç kişilik bir komite görevlendir. 
mişti. Hazı.rhklar bu komitenin yöneti
minde sürdürüldü. Sendikalar, bu komİ
teye temsilcileri ile kahlıyorlardı. 

1 Mayıs gösterilerine katılma kararı 
alan demokntik kitle örgütleri yönetici
leri DİSK'e başvurdular. Bunlann da ka· 
tıldı�ı ortak toplantLlar yapıldı. 

Bunlann hepsi dolal ve yerinde. An
cak "yürüyüşe şunlann alınıp bunların 
alınmayaca�ı" yolunda DISK tarafından 
deRiI de belirli ölrend gruplan tarafın
dan sürdürülen ön konuşmalar, daha gös· 
teriler öncesinde tansiyonu yapay bir bi
çimde artınnıştı. 

Bir kesim "DISK adına" bazı grupla
nn kesinkes alana giremiyecetini söyler
ken, diAerleri de "inat" yanşında onlar
dan geri kalmıyordu. 

Bu tutum ve tansiyonun bu şekilde 
artırılması, miting ve yürüyüş gür1.i de 
sürdü. DİSK görevlisi işçilerin bilinçli ve 
disiplinli tutumuna karşın, çeşitli ölren
ci gruplannın "sen girersin ben girerim" 
şeklindeki atışma ve itişmeleri, 1 Mayıs 
günü ortalıeı klZaştınnaya devam etti. 

1 Mayıs günü yürüyüş, iki koldan 
Taksim'e dolru yöneldi. Yürüyüş mer-
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kezleri, Saraçhanebaşı ve Beşiktaş'tı. 
1 Mayıs günü aynı zamanda CHP'nin 

ön seçimleri yapılıyordu. DISK üst yö
netimi, CHP'nin ön seçimini düşünerek 
yürüyüşe saat 14.00'te geçilmesini istedi. 
Buna raemen yine de yürüyüşe 45 daki-
ka geç başlandı. -

tki yönden saat 16.00 stralannda ala
na varıldı. Başta İstanbul dışından gelen 
gruplar olmak üzere, sabahın erken saat
lerinden itibaren ayakta bulunanlar son 
derece yorgundUJar. Yorgunluk, sinirle
rin gerginleşmesinde başlıbaşına önemli 
bir faktör oluşturuyordu. 

DıSK görevlileri de bütün bu süre içe
risinde kolkola ayakta duruyorlardı. On
lar da sinirli ve gergin idiler. 

SONUÇ 

Daha sonra başta delinilen olaylar 
patlak verdi. 

Bütün gelişmeler, hazı.rlanan provo
kasyonu ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
bu provokasyonun uygulanması için ha
zı.rlanan zemini açıkça ortaya koymak
tadı.r. 

1 Mayıs olaylarının hesabının nere
den sorulacalı bellidir. Ve bu konuda 
hiç bir kuşku yoktw. ışçi sıoıfının geli
şen güçlenen mücadelesi, 1 Mayıs'ta oy
nanan kanlı oyunun baş sorumlusu olan 
bwjuvaziden, onlann emrindeki MC hü
kümeti ile çeşitli örgütlenlen bir gün 
mutlaka hesap soncaktır. 

ışçi sınıfının mücadelesi, aynı zaman
da olanlardan ders çıkarmak zOlUndadı.r 
da. Çıkanlacak ders, burjuvazinin provo
kasyonlanna zemin bazı.rlayacak. itişme 
ve sürtüşmelerin üstelik işçi sımfının 
sendikal örgütünün de işin içine bulaştı
nlarak sürdürülmesini önlemeye yönelik 
olmalıdır. 

İşçi sınıfının sapık akımlara karşı mü
cadelesi, her alanda, işçi sınıfının politik 
örgütünün öncülü�ünde, çeşitli kuruluş
lann ve en başta işçi sınıfının devrimci 
sendikal örgütünün çalışmalan ile sürer. 
İşçi sınıfına yabancı akımlara karşı mü
cadelede insiyatif hiç bir zaman keramet
leri kendilerinden menkul bazı gençlik 
kuruluşlarına verilemez. Vennek iste
yenJer, bilerek ya da bilmeyerek burju
vazinin kanlı tertiplerine dolaylı da olsa 
hizmet etme durumundadD'lar. Bilerek 
ya da bilmeyerek, sapık ıkıntıara karşı 
mücadeleyi "başka" yanşıır derekesine 
düşürerek soysuzlaştınnaktadı.rlar'. 

Burjuvaziden sorulacak baş hesabın 
yanında, dolrudan ve bilinçsiZ sorumlu· 
lann günahları, bunca zarardan son", af· 
fedilmeyecektir. 
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Maoelilar 
1l0RAN : "DISK ÜST YöNET I M I ,  UYGU LAı ı l K LA R I  

POLIT I K A N ı N  dIGER Y AN lı Ş LA R ı  A R ASINDA,  lIIR Di:. 
dISK ÖRGÜTÜNÜ iL i R  öCRENCI GENÇLIK G R U lI U N U N  PE
Ş I N E  TAKMAKTAN, öGRENCI GR UI'LA R I  A R ASINDAKı ÇE
K I Ş M E LE R E  DISK'I IlULAŞTIRMA KTAN DA SOR U M,LU D U R .  

ve DİSK üst yönetimi 
CDP"'yi desteklemek
te hirleşti 

BIRLIK 

e ancak ::ıu ta1eple'!" içın kararlılıkla mUcadele eden 

bir parti halka dayanmış olacaktır . CHP ' de ancak bu talepler için mü

cadeLe: ett1.ği �aman halkçı, c.evrimei bir parti olacaktır BUJl nedenle 

CHP yBne t; cllerwin A11E.1!l(f, ve RUSYA ' ya karşı takındığı teslimiyetçi 

tavıra kar�ı çıkmalıyız ,  bağımsızll.Z"ımızl. savtman halkımızın talepleri 

için ç alı�acak olan CHP ' li adaylara oy verebiliriz . Bu talepler için 
alışacai< olan yerel adaylarada oy verilmelidir.. 

. ç 
Srısyalizm maskesi . ardında RUSYA 'ya kölellğı savunan r�-

vlzyonis1. TlP ' e  oy verr.ıerneliyiz , ÇUnkü bu parti bağımsızlığımıza karşı 

:" 'SY,\ 'ya köleliği savunuyor, llUSYA 'nın işbirliğini yapıyor. 

... ... 1.1_- ... - -.,j,._ nU, • ..,17I 1tnhn bocıımh. 

Ama bugün ulu6laroro� safla,mada 

önemlı d�lş\kilkler meydana gelmektedir. 

Sovyetler, Amerlkayla hegemonya mOca • 

deleel veren güçlü bır süper devlet halıne 

geldı' O da gerıkalmış uluslann ekonOmik 

v. alyasl baOımsızhklanna ei atmaya ba,· 

ıadı Bu durum. geri kalmış Üçüncü OOnya 

Ülkelerinin hegornonyacıhOa karşı mOco· 

delesIni ve blr1lklerlnl doOurdu. 

Bunların yanında ANERlı<!\ ve RUSYA' nın işbirlikçisi olan 
diğer partilerede Iy vermemeliyiz . Faşist terörUn esas sorumlusu olan 
AP, l-lijP veCGpt qe .aynı zamanda bağl.msızlığıIJlızınd� azgı dUşman�arıd,ır
lar. İşkenceler ; faşist komandnların sa14ırıları Jandarma zulmü ve 
pnİis �pu bu partilerin l)alk düşmanı yüzlerinin açıı, göstergeleridir , 
BütUn bu sebeplerden d�layı APj�lHP, CGI', Tİp gibi işbirlikçi partilere 
oy vermemt!:liylz. 

işbfrUkçl Iktld'lrlann Izledikleri kalkın. 
ma yolu, ülkemIzi montaj sonayljnln öte. 
sine götürmed\. Şu gerçek Iyice ortaya 
cıktı kı, kendı gücüne güvenmeyen bır eko 
nomlk gelişme mümkün deOlldlr. Emperya. 
IIstlerle bizim gıbı geri Olkelerln ka'lıhklı 
eşitllOe dayanan ılışkı kurması mümkün 
dEtOlldlr. Bu ne Ford'un ne de Brelnev'ln 
Iradesiyle deOlşeblllr. Sömürü, emperyaUz. 
min karekterinden kaynaklanır. Emperya. 
Ust büyük devletler. hep kendine boOfa . 
mak hep kOlelefllrmek Israrle!". 

MA OCULARIN, i MAYIS 'TA ANKARA 'DA DAC ITTIKLARI BILDIRI 

DISK üst yönetimi, Maoculara karşı olduğunu iddia ediyor. Maocular 
da DiSK'e karşı olduklarını ileri siiüyorlar. Tüm bunlar sözde. Gerçekte ise 
DiSK üst yönetimi ile Maocular birleşiyor. iki yerde, çok açık bir biçimde 
birleşiyorlar. Bunlardan birisi, CHP'yi desteklemek. ikincisi ise Türkıye işçi 
Partisi'ne küfretmek. TIP'e küfredenlerin arasında hem Maocular hem de 
DISK üst yöneticileri var. 

DISK üst yöneticilerinin, CHP'yi desteklemeleri ve TiP'e cephe almaları 
konusunda hiç bir kanıta gerek yok. Neler yapIJkları biliniyor. Maocuların ise 
durumlarına biraz daha açıklık getirmek gerekl i .  Yukarıdaki iki belge gerekl i  
açıklığı getiriyor. Bunlardan birisi, Maocuların 1 Mayıs günü, Ankara'da yap· 
tıkları "miting" sırasında dağıttıkları "bildiri." Bu "bildiri" ile Maocular 
"CHP'li adaylara" oy ...ereceklerini açıkl ıyorlar. "Sosyalizm maskesi ardında 
Rusya'ya köleliği savunan revizyonist TIP'e oy vermemcliyiz" diyorlar. Mao· 
cular, "AP, MHP J CGP, TIp gibi işbirlikçi partilere" oy ...ermeyecekıcrmiş. 

CHP, yakın bir zaman önce "büyük" bir transfer yaptı. Birlik Partisi 
Gençlik Kolları Genel Başkanı Muhammet Atmaca ...e arkadaşlarını Halk Par· 
tisi'ne transfer eui. DiSK üst yönetiminin, işçilerin sendika ödentileri ile her 
ay üçyüz bin liralık zararını kapatarak çıkardığı Politika Gazetesi, 26 Nisan 
1977 tarihli sayısında bunu sevinçle karşıladı. Birinci sayfada ve fotoğraflarla 
verdi. Birlik Partisi'nden ayrılanların CHP'ye geçişleri, DISK üst yöneticilerini 
pek sevindirdi. 

YÜRÜYüŞ, "Türkiye Birlik Partisinin Siyasi Yayın Organı" olan "Bir· 
lik" Dergisinin Ocak 1977 sayısında TBP Gençlik Kolları Genci Başkanı Mu· 
hammet Atmaca'nın yazısının bazı paragraflarını, olduğu gibi, yukarıya aldı. 
Atmaca'nın yazısından yukarıya alınan paragraftar, CHP'ye transfer eden TBP 
Gençlik Kolları Genel Başkanının "tam imanlı" bir Maocu olduğunda kuşku 
bırakmıyor. Atmaca, "iki süper devlet arasındaki hegemonya miicadelesi" üıc· 
rinde duruyor. Ford ile Breincv'i aynı scpete koyuyor. Sovyetler Birliği'nin 
"geri kalmış ulusların ekonomik vc siyasal bağımsızlıklarına el aııığını" iddia 

CHP'NE TRANSFER OLAN TBP GENÇLIK KOLLARı GENEL BAŞ K.4NI 
A'fMACA 'NIN MAOCU OLDUCUNU KANıTLAYAN YAZıSı 

ediyor. Maocuların bütün safsatalarını hiç eksik bırakmadan, tekrarlıyor. işte 
bu Muhammet Atmaca'nın ve arkadaşlarının CHP'ye transferi, DiSK üst yöne· 
timinin gazetesinde sevinçle karşı lanıyor. 

MC ve işbirlikçilerinin tertiplediği 1 Mayıs katliamından sonra basın, ilk 
tepki olarak, sorumluluğun tümünü Maocu bozkurtlara yıktı. Fakat hemen 
sonra Maocu bozkurtların burjuvazi için bundan sonra da önemli görevler gö· 
reccğini hatırladı. Bunun üzerine Maocu bozkurtları "kurtarma" kampanyası 
başladı. Maocu bozkurtları "kurtarmak" ve onları "solun bir parçası" olarak 
göstermek burjuvazinin vazgeçemeyeceği tertiplerden birisidir. MJOCU boı· 
kurtları "kurtarma" kampanyasını, CHP'nin Ankara'dan konteniana layık gör· 

düğü Altan Öymen başlattı. Altan Öymen, Maonun ömrünün son zam.lIllarındd 

Şili faşist cuntasına yardım yaptığını, Angola'da emperyalistlerin cephesinde 
yer aldığını unutarak, ya da unutmuş göıi.inerek "Ah Mao hayatta 015.1 idi, ne 
kadar üzülürdü" buyurdu. 

Ancak Maocuları kurtarmada en büyük sorumlulu� Kemal Türkler'e ait 
idi. Kemal Türkler, "sorumluluğunun" gereklerini yapmaklcl gccil..medi. Digcr 
DISK üst yöneticileriyle birlikte yaptığı ve her komış.mııı hirihiriyh.' \'cliştiği 
basın toplantısında aynen şöyle dedi: "Ben MJocul.ırın hunl.HI i' lı'yerc� ydP' 
ııkları bir olay şeklinde görmek istemiyorum. Tcnwlindı' scHy,lllım UL.LIL bir 
çiznidekiler halkın Oıerine rastgele ateş açm."." Kr!l1.1 1 Tıirl.. lcr'in, s.)hihi gü. 

ründüğli OiSK list yönetiminin gazetesinin clı�ın<l,\. hiıtiin ).!.uı·t<,lcrdı' yer alan 

bu görlişleri, hurjuwızinin ajanları olan Maonı hu/l..ıır t l,ırı �urı ,ırııı,ı� için YJ' 
pılmış umutsuı ve ç.ıresiz bir giriş idi. 

Kemal Tlir�ler, Maoculuğıı, "temdi ndı' "'''y.ı lit ıll 01.11\ hir çi/).!i" <;,Jyı, 
yor. Öyle ise �rın.ık gerek: "Tcınclimlı' \(ı'y.ı li/m 111.111" hı ı 1\1,IIı('ul.ır, i M.ı· 
yıs mitingine neden IlllnlllJk isıcnnwdi ?  ()yh,' i,<, M,lUnl hu/kurtl.ır ilı' jC.D 
giysili goşisı ler nc iç in yarışıyorlar? : Il'" ii-. i �rııp d.ı n lP'yi dı'sıı'kleııı('dc, ı jp\, 
küfretmekte hirlcşiyorlar. 13u durumd.ı ul,ıyl.ır.ı .IÇI�Iı� J:\.'t irnH'k ı:ı'r('k � Yuks.ı 
herkes "yoks.ı" diye sorar. 



GERiLEME DEGi 
HEDEF: 

Başta Türkiye işçi sını(ı, baRımslZlık, demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesine başlan m ve gönüllerini ko
yanlar acı ve kanlı bir 1 Mayıs yaşadılar. 

Şimdi oturup inceden inceye dUşünmek gereki
yor. 

Gözlerdeki yaşı, karalardaki pası ve gönüllerdeki 
yı.lgınlıeı silip atarak, işçi sını(ı devrimcilerine yaraşır 
biçimde düşünmek gerekiyor. 

Geniş işçi ylRmlarmın katılımı ile Türkiye'de 
ikinci kez kutlanan 1 Mayıs güri.i kana boyandı. İşçi 
sınıfının yıRmsal gösterisi, yıeınsal bir kıyıma dönüş· 
türi.ildü. 1 Mayıs katliam i, Ecevit'in seçim gezisi SU'8' 
sında çıkarılan olayların hemen ardından geldi. Cina· 
yet ve provokasyon zincirine, yeni ve çok daha büyük 
bir halka oldu. 

Oturup inceden inceye düşünmek gerekiyor. 
AP Genel Başkanı Demirel, seçim kampanyasını 

henüZ başlatmadı. Bekliyor. Demirel, "birşeyler" bek
liyor. Bekleme, planlanan "işler" oldugunu gösteri· 
yor. Adalet Partisi, CHP'yi MC ile gidilecek erken se· 
çimlere razı ettikten sonra, başta lideri, beklemeye 
koyuldu. Niçin beklendigi, neyin beklendigi kısa 
sürede ortaya çıktı. Planlar uygulamaya konuldu: 
Sıklaşan cinayetler, Ecevit'in seçim gerisi sırasındaki 
olaylar ve nihayet kanlı 1 Mayıs. 

5 Haziran günü de dahil, seçimlere kadar daha . 
nelerin planlandıeıru şu anda kestirebilmek mümkün 
deg:il. Ancak pıanıanan başka "işler"in oldueundan 
da kuşku duymamak gerekiyor. 

Ve bütün olup bitenler üzerinde de oturup dü· 
şünmek gerekiyor. Gözlerdeki yaşı, kafalardaki pası 
ve gönüllerdeki yılgınlıeı yenebilmek için önce soru
nu bütün boyutları ile ele almak zorunlulueu var. 
Böyle yapılmazsa, yılgınhktan kurtulunamaz. Yıl· 
gınlık, burjuvazinin hedefi. 

Onun için düşünmek gerekiyor. 'ınceden inceye, 
yani akla ilk gelen cevaplan da düşünerek. bu cevap
ları da soru y&gmuruna tutarak düşünmek gerekiyor. 

CIA VE MAOCULUK: NEREYE KADAR ? 

Bazı cevaplar: Maocular, CIA, sıkıyönetim, se
çimleri engellemek ... 

Evet, Maocular. Türkiye'de Maocu komandolar 
var. 1 Mayıs gösterilerinde de r.Iaocu komandolar var· 
dı. 1 Mayıs olaylannda Maocu komandolann taşıdıgı 
büyük sorumluluk biliniyor. Yarın, Maoculuk yine 
olacak. Provokasyon ve bozgunculuk tohumlannı 
başka yerlere, başka eylemlere de taşımaya çalışa· 
cak. 

Ve ünlü CIA. CIA, dünyanın her yerinde gelişen, 
güçlenen mücadelenin karşısına çıkıyor. Dün Türki
ye'de çıktı. Yann da çıkacak, CIA 'nın görevi, bu. 

Peki sonra? Hepsi bu mu? 
Sonrası içitu önce şunu düşünmek gerekli: Mao· 

cu bozguncular da, CIA da dünyanın her yerinde var. 
1968 Fransa'sında vardı, Bugün yine var. Ispanya'da, 
ıtalya'da, Portekiz'de ve Latin Amerika'da, kısacası 
devrimci mücadelenin ileri adımlar attıgı her yerde 
Maoculuk ve CIA ikiz kardeşler olarak beraberce ha· 
reketin karşısında yer alıyorlar. 

Mücadelenin karşısında birer mikrop gibi yer alı
yorlar. Tam mikrop gibi. Çünkü bunlar, elverişli alan· 
larda üreyebilirler. Bunlann zarar ve etkinliklerini 
asgariye indinnek mümkün. Bu, üremelerini ve sızma
lannı önleyecek koşullan, başka bir deyişle böyleleri 
için kısır bir toprak yaratmakla mümkün. 

Evet, Maoculuk ve CIA. 
Ancak, yalnızca Maoculuk ve CIA ile işin içinden 

çıkmak mümkün deRil. En başta şu nedenle: Ne Mao
culuk ne de CIA bir sınıf deRi!. İşçi sınırının ve onun 
politik hareketinin karşısındaki sınıf, ne CIA ne de 
Maocular. CIA 'nın elleri ve bu ellere baelı Maocu 
kuklalar işçi sınıfına karşı öznel ve nesnel olarak ken
Ji adlarına mücadele etmiyorlar. Öznel ve nesnel ola
rak, belirli bir sınıf adına, belirti sınıfsal çıkarlar adın:> 
hareketin karşısına dikiliyorlar. 

. BASIT CEVAPLARDAN KAÇ iNMAK 

Kolay cevapların deşllmesini gerektiren ilk nokta 
burada ortaya çıkıyor. 

SEÇIMLERE B I R  AY KALDı' i MAYIS OLAYLA R ı N ı N  ETKİSı BIR ANDA VE 
KOLAYlıKLA SILINEMEZ. ŞIMDI BURJUVAZI BÜTÜN GÜÇLERI I LE, OOCRU
DAN YAYıN ORGANLARı, GÜDÜMLÜ BASı N ,  IŞVEREN K U RULUŞLARı, GöZÜ 
YAŞlı ANNE RESIMLERI "ÇIFTÇı" öRGÜTLERI ARACılıCı I LE TÜM SOLA, 
SOSYALIZME KARŞI GENEL BIR SALDıRıYA GEÇMIŞ BULUNUYOR. BURJUVA
ZININ, ÜSTELIK SOSYALIZMIN VE SOSYALISTLERIN SEÇIM LER DE TEMSIL 
EDILDICI, SEÇIM ÇAlıŞMALARı N ı  SÜRDÜRDÜCÜ BIR DöNEMDE SOSYALIST
LERI "KAN ıÇEN CANAVARLAR", "BIRBIRLERINI VURAN SERSERILER" 
OLARAK TANITMA OLANAKLARıNA SAHIP OLMASI AZ ŞEY MI? 

Kanlı pazar'da CIA ve Maocular. Evet ama kimin 
adına'? Hangi çıkarlann, hangi hedenerin doerultu
sunda? 

Baştaki "kolay" cevap örneklerinin ikinci bölü
münde de şunlar var: Sıkıyönetim ve seçimlerin engel
lenmesi .. 

Kolay cevaplarla ulaşılan kolay tablonun bütünü 
de şöyle: CIA Türkiye'de sıkıyönetim ve seçimlerin 
engellenmesiniistiyor; bu hedeflere yönelik provoka· 
tiC eylemlerde de Maocu kuklalan kullanıyor. 

Zaman ve mekandan soyutlanmış bir film se· 
naryosu olarak düşünÜıürse "inandll'lcı" olabilir. Böy· 
le tablolar, şu ya da bu zamanda, şu ya da bu ülkede 
sergilenmiş de olabilir. Bunlara itiraz yok. Ancak Tür· 
kiye'nin bugünkü somut koşullannda verilecek cevap 
bu mu olmalı? Cevap bundan mı ibaret kalmalı? 

Önce politik gelişmeleri neyin belirledi ei konu
sunda açık olmak gerekiyor, Politik gelişmelerde be· 
lirleyici etken sınıf mücadeleleri, sınıfların karşılıklı u· 
zun ve kısa dönemli çıkarlan mı, yoksa bazı gizli ör· 
gütler ve onların elindeki kuklalar mı? 

Hiç kuşkusuz birincisi. Türkiye burjuvazisi ve on· 
ların siyasal temsilcileri, belirli bir 9..iredir dikkatleri 
kaydırmak, suçlardan aklanmak için CIA temasına 
belirleyici aeırlık tarunmasına çalışıyorlar. 'lUrkiye'de 
AP iktidarlarının deeişmez dışişleri bakanı, 12 Mart' 
ın ardında CIA 'nın oldueunu açıkladı. Ne burjuva· 
ziden, ne de kendi partisinden hiç ses çıkmadı. Dışiş· 
leri bakanının söylediklerine, CIA 'nın egemen sınıfla· 
nn elinde ve hizmetinde bir araç oldueunu neredeyse 
unutturacak şekilde bazı "iJerici"ler sahip çıktı. Te
kelci burjuvazi ve onun siyasal temsilcileri için güzel 
bir şaşırtmaca. 

Türkiye'de CIA 'nın ve Maoculueun işlev gönne 
ve üreme koşullarını yaratan, onları kendı sınıfsal Çı
karları için kullanan burjuvaziyi göremeyenler için 
tablo yeterince açık : CHP'nin iktidara geleceeini anla
yan CIA, seçimleri engellemek ve açık faşizme gitmek 
için provokasyonlar düzenliyor. Faşistlerle birlikte, 
maocu komandolar da bu oyundaki yerlerini alıyorlar. 

Ancak, çelişkiye düşmernek gerekli. Türkiye bur· 
juvazisi, bir CHP iktidanndan, bu yola başvuracak ka
dar korkuyor mu? Yapılanlar, yalnızca CHP iktidarını 
mı hedef alıyor? örneein bir kanlı 1 Mayıs'ın sosyalist 
birikimi, işçi sınıfını ve işçi sınıfının politik hareketi· 
ni hedef alan yanı yok mu? CHP, burjuvaziye açık Ca· 
şizmden başka hiç bir seçenek tanımayacak ölçüde 
radikal bir konumda mı? Seçimlerin erkene alınması 
için dayatan burjuvazi son 1 ay içinde mi CHP 'den 
korkmaya başladı? Burjuvazinin amacı, gerçekten de 
seçimlerin yapılmaması doerultusunda mı'? 

Bütün bunlara "evet" demek kolay deei!. 

YAZıLANLAR, söYLENENLER 

o zaman gerçek niyeti anlayabilmek için gerçek 
gelişmeleri izlemek gerekiyor, Somut örnekleri ile bir
likte. 

Niksar, Şiran ve Erzincan'da olay çıkartıldı. Ece· 
vlt'in Sıvas konuşması bu olayların sıcaklıeında yapıJ
dı. Ecevit'in Sivas konuşması, CHP liderinin siyasi ha· 
yatının belki de en geri konuşmalanndın biri idi. Ece
vit, bunca açlk bir tertip ve saldın karşısında niçin ge
riledi? 

1 Mayıs olaylanndan sonra DISK üst yönetimi, 
maocular ve CIA 'dan başka hiç bır suçlu gösteremedi. 
Olayın amacının da "seçimleri yaptırtmamak" olduRu 
yine DISK Genel Başkanı tarafından Ilan edildI. DISK 
üst yönetiminin gazetesi ise "mitinge dışarıdan saldı 

nldlR'lnı" ve " smıyönetime gidilmeyece�ini" Feyziog
lu ve Türkeş'ten yapıJan alıntılarla okuyucularına sun· 
mak gereeini duyuyordu. Aynı gazetenin başyazarı da 
sanki ölenlerle alay edercesine "1977 seçimleri ile bü
tün bunların sona ereceeini' yazabiliyordu. Niçin? 

DıSK üst yöneticilerinin yakınlanndan bir başka 
yazar ise "DıSK'in batı tipi sendikacıJık yapmaktan 
başka bir günahı olmadıR'ını" söylüyordu. Niçin? 

Türkiye ışçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran 
ise 2 Mayıs tarihinde basına verdiei demeçte, nu.ocu 
bozguncuların ve polisin tutumu üzerinde durduklan 
sonra şöyle diyordu : 

"Büyük sermaye sını(ı çoktan beri DISK üzerinde 
bir operasyonu tasarlamaktaydı. Bu gerçegi ve DISK 

BORAN: 
işçi sımfı, 
goşizmin her 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI GE
NEL BAŞKANı BEHICE BORA 
i MAY IS OLAYLARı ÜZERINE 
2 MAYIS PAZARTESI GÜNÜ 
BASI N A  VE TRT'YE BIR DE
MEÇ VERDI.  BORAN'IN BU DE
MECIN I  OKU RLARIMIZA AY· 
NEN SUN UYORUZ : 

" Kamuoyunun önemle dikkatini 
çekmek istediğimjz birinci nokta. 
i Mayıs'ta Taksim'de kaııiama dö
nüşen olaylarda maocu gruplann 
oynadıkları rolün bu akıntın ger
çek yüzünü bir kere daha açığa Çı
karmış olmasıdır. Polisin müdaha
lesi olayları bastırma yönünde mi. 
yoksa büyültme yönünde mi bir 
sonuç vermiştir O da üzerinde du
rulması gereken ik inci bir nok (ad ır . 

"Taksim'de olaylar her ne bi· 
çimde başlamış ve gelişmiş olUr>:! 
olsun, kamuoyumuz şunu iyi bil
melidir ki. ınaocu ve her çeşit ma
ceracı goşist gruplar, her ne ad ta
şırıarsa taşısınıar. her ne görüşü 
ıemsil ederlerse etsinler işçi sınıfı
nın dışındadırlar ve bunların işçi 
sınıfının politik hareketiyle uzak· 
tan yakından hiç bir ilişkileri, bağ
tantdarı yoktur. Işçi sınıfı. mace
raperes!liğin. goşizmin her çeşi
dinden uzaktır. 

"DISK üst yönetimi, uyguladık
ları politikanın diğer yanlışlan ara
sında, bir de DISK örgütünü bir 
öğrenci gençlik grubunun peşine 
takmakıan, öğrenci gruplan ııra-



, Li i K  SALDı 
URJUVAZi 

üst yönetimiyle CHP ve kimi sosyalizm havarilerinin 
bu tasarlanan operasyonla aynı çizgi üzerinde oldueu· 
nu Türkiye ışçi Partisi bi" yıl önceden açıklamıştı. 
Şimdi büyük sermaye sınıfı bu operasyonunu, DİSK 
üst yönetimini ve CHP'yi de dar boeaza sıkıştırarak 
gerçekleştirme yoluna girmiştir. Büyük sermayenin ve 
MC ile Demirel 'in istediRi ortam oluşturulmuştur. Bu 
ortamdan büyük sermaye sınıfı ile MC. doenıdan so
rumludur. Ama MC iktidarında seçime gitmeyi tercih 
etmekle CHP ve onu kayıtsız şartsız desteklemekle de 
DıSK üst yönetimi tırmandırıJan cinayetlerin ve saldı· 
nlann dolaylı olarak sorumlutueunu taşımaktadırlar," 

BiR TAŞLA BIR ÇOK KUŞ 

Oturup yine inceden inceye düşünmek gerekiyor. 
Maacutan ve CIA 'yı bir yana koyarsak, I Mayıs 

olaylarının baş sorumlusu olan Thrkiye burjuvazisinin 
niyetlerini açık seçik ortaya koymakta yarar var. Sıkı 
yönetim, ya da "seçimlerin yapılmaması" gibi yapay 
niyetlere, bunları ileri sürenler de inanmıyorlar. MC li· 
derlerinin a�zından " böyle olmayaca�ını" naklediyor· 
lar. 

O halde gerçek amaç ne? 
Türkiye'de egemen sınınann bir taşla birkaç kuş 

vuracak kadar deneyimli ve örgütlü bulunduklarını 
kabul etmek gerekiyor. Hele elverişli koşullarda. 

Şöyle: Türkiye burjuvazisi ile onlann politikasını 

aperestliğin, 
idinden uzaktır 

sındaki çek işmelere DIsK'i bulaş
urmaktan da sorumludurlar. 

"Büyük sermaye sınıfı çoktan 
lıeri DISK üzerinde lıir operasyonu 
tasarlamaktaydı. Bu gerçeği ve 
DISK üst yönetimiyle CHP'nin ve 
kimi sosyalizm havarilerinin bu ta
sarlanan o perasyonla aynı çizgi 
üzerinde olduğunu TiLkiye Işçi 
Partisi bir yıl önceden açıklamıştı. 
Şimdi büyük sermaye sınıfı bu 
operasyonunu. DISK üst yönetimi
ni ve CHP'yi de dar boğaza sıkıştı
rarak gerçekleştirme yoluna gir
miştir. Büyük sermayenin ve MC 
ele Demirel'in istediği ortam oluş
turulmuştur. 

"Bu ortamdan büyük sermaye 
sınıfı ve MC doğrudan sorumludur. 
Ama MC iktidarında seçime gitme
yi tercih etmekle CHP ve onu ka
y ıtsız şartsız desteklemekle de 
D ISK üst yönetimi tırmandırılan 
cinayetlerin ve saldırıların dolay� 
olarak sorumluluğunu taşımakta
diriar. TIP düşmanlığı ile gözleri 
kararıp tertip ve tuzaklara düşen
ler bu düşüşün sorumluluğundan 
kurtulamazlar. 

"Her zaman söyledik, işçi sınıfı
nın mücadelesi çetin şartlar içinde 
gelişir. Önü tertip ve tuzaklarla do
ludur. Ama işçi sınıfıılliZ ve onun 
politik örgülü Türkiye Işçi Partisi 
bu çetin şartların, bu tertip ve tu
zakların üstesinden gelmeyi bilmiş
tir, bundan böyle de bilecek tir." 

uygulayan burjuva partileri, CHP ile DıSK arasındaki 
ilişkileri boyuttan Ile kavramış bulunuyorlar. Her iki
sini de bugünkü konumlarından daha geri çizgiye çe· 
keeek, yıpratarak teslim olmaya zorlayacak, ya da 
süngüsünü düşürecek düzenlemeler içindeler. Burjuvazi 
1977 seçimlE'tinin yapılmasını istiyor. ıstiyor ama, 
elindeki olanakları kullanarak bu seçimlere daha da 
geriletilmiş, sindirilmiş, dosyalanmış bir CHP ile git· 
mek istiyor. Burjuvazi, 1977 seçimlerine bir yandan 
sürekli olarak "darbo�aza" sıkıştırıp gerileWei, dieer 
yandan da DıSK baRiantısı sayesinde, seçimlerde işçi 
Sınıfının politik hareketine karşı seferber edebileceei 
bir CHP ile gitmek istiyor. 

Bir taşla birçok kuş: Ttp Genel Başkanı Boran'ın 
da beLirtti�i gibi, CHP ve 9nu kayıtsız şartsız destekle
yen DıSK üst yönetimi, MC ile seçime gitmeye razı 
olarak onlara elverişli koşullar sa�lamış bulunuyorlar. 
Bu iktidarın işbaşında bulunmasıyle sallanan olanak
lar ve yaratılan olaylar, bir yandan CHP ve DİSK'i da
ha geri çizgilere çekmek için kullanılırken, öte yan
dan ve daha da önemlisi Türkiye'de genel bir antiko
münizm histerisinin yayılması ya da en azından yılgın
lık yaratılması amacıyla seferber ediliyor. 

Seçimlere 1 ay kaldı. 1 Mayıs olaylarının etkileri 
bir anda kolay silinemez. Şimdi burjuvazi bütün güç
leri ile, doeı-udan yayın organJan, güdümlü basın, işve· 
ren kuruluşları, gözü yaşlı anne resimleri, " çiftçi" ör
gütleri aracılı�ı ile tüm sola, sosyalizme karşı genel bir 
saldırıya geçmiş bulunuyor. Burjuvazinin, üstelik sos
yalizmin ve sosyalistlerin seçimlerde temsil edildi�i, 
seçim çalışmalarını sürdürdü�ij bir dönemde, sosyalist
leri "kan içen canavarlar", "birbirini vuran serseriler" 
olarak karalama olanaklanna sahip olması az şey mi? 

Bir taşla birçok kuş: Türkiye'de geniş yı�ınıarın 
kıtLlıml ile ikinci kez coşku ile kutlanan 1 Mayıs'ın 
kana boyanması, işçi sınıfının birlik ve dayanışma gü
nünün bir "katliam" olarak karalanabilmesi, buradan 
hareketle belirli bir yllgınlıRın yaratılabilmesi burjuva
zi için az şey mi? 

Bir taşla birçok kuş: Türkiye halkı cinayet ve sal
dınların baş sorumlusu olarak bugünkü iktidarı görür
ken, cinayet sorumlulueunu işçi sınıfına ve sosyalist
lere bula.ştırabilmek burjuvazi için az şey mi? Kimile
ri, burjuvazinin bu i�renç saldıl'I ve cinayetleri üzerine 
suçlu olarak yalnızca CIA 'yı ve maoculu�u gösterebi· 
lecek ölçüde geriliyorlarsa, bu burjuvazi için az şey 
mi? 

Bir �Ia birçok kuş: T1P Genel Başkanı şöyle di· 
yor: "DİSK üst yönetimi, uyguladıkları politikanın di
g:er yanıLŞları arasında, bir de DıSK örgütünü bir ö�· 
renci gençlik grubunun peşine takmaktan, ög:renci 
grupları arasındaki çekişmelere DıSK'j bulaştırmak· 
tan da sorumludurlar," Evet, üniversite kantinlerine 
ve forumlanna özgü kısır çekişmelerin, yumruk yum
ruk üstüne vurulup çekilen "oh ya"lann bir takım öe· 
renci kuruluşları aracılıeı ile DıSK'e de bulaştırılması, 
burjuvazi için az şey mi? 

BURJUVAZIYE KARŞI MüCADE LENiN 
BÜTÜNLüGü 

Oturup düşünmek gerekiyor, Külahları öne koya
rak, belirli bir bütünlük içinde düşünmek gerekiyor, 

Şili'de işçi sınıfı devrimcilerinin düşündü�ü gibi 
düşünmek gerekiyor. Şili'de karşı devrim oldu. Şili'li 
devrimciler, bu darbede CIA 'nın oynadlA.ı rolü hiç bir 
zaman küçümsemiyorlar. Şili'de CIA'nın oyunlan bi· 
Iiniyor, Şili'de maoculu�un bozguncu işlevi de biUni· 
yor. Maoculu�un etkileri küçümsenmİyor. 

Ancak, Şili 'de hiç bir işçi sınıfı devrimcisi bu ne· 
denlerle, işçi sınıfı hareketindeki eksiklik ve zaanara, 
bu eksiklik ve zaanar ile onların yaratıcıları birer öz
eleştiri ve eleştiri konusu oluyor. Çünkü işçi sınıfı ha· 
reketinde hiç bir ekliiklik ve zaaf bulunmadan karşı 
tarafm bütünüyle başarılı olabilmesi mümkün deei!. 
Böyle sanmak, teslimiyetçiLikten, çaresizlik teorisi n
den başka birşey olmaz. 

Işçi  SıNıFı HAREKETI 
MEVZI KAYBETMEYECEK 

Burjuvazi, kanlı bir saldınya geçti, 
Burjuvazi, daha da geriletiimiş bir CHP ilc, gerile· 

tilerek kendini savunma durumuna getirilmiş bir 

i -, 

DıSK ile ve nihayet seçimlerde temsil edilen sosyaliz· 
mi tecrit ve güvensizlik çemberi içine hapsederek 1977 
seçimlerine girmek istiyor. Burjuvazinin hesaplannın 
kısa dönemli yanı, burada odaklaşıyor. 

Ançak, burjuvazinin her saldıııSI karşısında gerile· 
yenıer, burjuvazinin her saidmsı karşısında ellerindeki 
mevzileri terketmeye razı olanlar, yalnızca politik dü· 
zeyde örgütsüz olanlar, burjuvazi ile sınıfsal ya da or· 
ganik açıdan baelan olanlardır. 

Burjuvazi ile baelan olmayanlar, burjuvaziye kar· 
ŞI politik düzeyde örgütlü olanlar, burjuvazinin saldın· 
sına, karşı saldırı ile cevap verebilirler. Bugün, savun
manın de�il, sa.ldU'lya geçmenin zamanı. Seçimlere 
damgasıru vuran sosyalist hareket için gün. yaratılmak 
istenen yeni tecrit çemberini de kırma günü. Gün, bur· 
juvaziye karşı politik saldm günü. 

Burjuvaziye karşı politik saldırıyş nasıl geçilir? 
Burjuvaziye karşı politik saldınya, kanlı 1 Mayıs 

ın hesabını sorarak geçilir, Kanlı 1 Mayıs'ın hesabını 
yalnızca maoculardan soranlar, ya da yalmzca "CIA" 
deyip rahatlayanlar, dökülen kanlann asıl sorumlusu 
olan burjuvazinin üzerine yürüyernezler. Burjuvaziden 
bu hesabı sormadan da yaratı.lmak istenen tecrit çem
berini, yı.lgınJıA.ı ve küskünmeü yok edemezler, Bunlan 
yok etmek, burjuvazinin iplie:ini pazara çlkannakla 
mümkün, İşçi sını(ının politik hareketinden başka hiç 
kimse burjuvaZinin üzerine YÜri.iyemez. Yürüyemiyor. 
lar. 

Burjuvaziye karşı politik mücadeleyi işçi sınıfının 
partisi verir. Kanlı 1 Mayıs'tan sonra da burjuvazinin 
kazanmak istedi�i mevzileri işçi sınıfının partisi koru
yacak. ışçi sımfının partisi bu mevzileri, hayatın her 
alanında ve bu arada seçimlerde burjuvaziye karşı sal
dırıya geçerek koruyacak. Bugün, bir bütün olarak 
burjuvazinin üzerine yürüyemeyenler, ne bugün ne de 
yarın burjuvazinin tertipçisi ve baş sorumlusu oldu�u 
olayların üzerine de ciddi bir biçimde yürüyemezler .. 

SOMUT ÖNERiLER 

Gün, geri çekilme dee�ı saldırı günü. Gün, sinme 
ve pısma deeil, işçi sınıfı başta olmak üzere tüm emek
çilerin güncel, somut taleplerini dayatma ve haykırına 
günü. Gün, mevzi kaybetme deeil, yeni me\'ziler için 
mücadele etme günü. Bunun bilincindeki Tı.irkiye ışçi 
Partisi, işçi sınıfının ba�ımslZ politik örgütü 1 :'ı.layıs· 
tan iki gün sonra işçi sınıfının ve emekçilerin taleple
rini bir kez daha haykırıyor: 

"- 1971 sonrasında deA."iştirilip geriletiimiş olan 
1961 Anayasası düzeltilerek demokratik bir içerieE' 
kavuşturulmalıdır. 

"- Düşünce ve örgütlenme özgürıüA.üne seı çeken 
1·11 ve 142. maddeler kaldırılmalıdil'. 

"- Toplantı ve Gösteri yürü}i.işleri, Dernekler. 
Siyasi Partiler yasalan ile diRer tüm yasaların anti-de· 
mokratik madde ve hÜh.iimleri ayıklanınalıdır .. 

"- Sıkıyönetim Kanunu demokratik bir içeriee 
kavuşturulmalıdır. 

"- Universiteler Kanunu'na, çalışanların \'e ö�re
nim yapanların yönetime ve denetime demokratik bir 
biçimde katıldı�ı, üniversite özerklieinin saelandı�ı 
demokratik bir içerik kazandUllmalı, bütün üniversite
ler aynı yasaya ba�lanmalıdır. 

"- TRT yeniden ba�ımsız özerk bir kurum hali
ne getirilmelidir. 

"- Genel grev, dayanışma grevi. hakJannı da içe
recek şekilde grev hakkı kısıntısız kabul edilmelidir, 

" - Demokratik hak \'e özgürlüklerle bagdaşma· 
yan lokavt yasaklanmalıdır. 

"- Referandum hakkı, gizli oy açık sayım esası
na. dayalı olarak yasalaştırılmalıdır, 

"- Tanm ış Yasası çıkarılmalıdır. 
"- Iş Kanunu'ndaki anti·demokratik hükümler. 

bu arada 13 ve 17. maddeler kaldınlmalıdır. 
"- Topl.u sözleşme hakkına kısıtlama getiren \'e 

işçilerin işten daha kolay ç ıkanlmalanna olanakveren 
kıdem tazminatları yasası işçiler lehine yeniden dü
zenlenmelidir. 

" - Işkolları yönetmeliei, uluslararası nomllıra 
göre yeniden düzenJenmelidir. 

"- Memurlam, öAretmenJere, lE'knik elemanlara. 
kısacası tüm çahşanlara sendikalaşma, gt'f\' ,'e ıoplu 
sözleşme hakları tanınmalıdır." 



TURİZM-İŞ TURİZM 
BANKASINDAKİ 
İŞ�İLERİ 
SATTı 

T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlük işyeri ile Turiun·lş Sendikası 
aıastnda yapıJan toplu iş sözleşmeleri, 
sendikanın işçileri satmasıyla ibret verici 
bir biçimde sonuçlandı. 

Turizm-Iş Sendikasında olan olaylar 
daha önce YüRüYüŞ Dergisinde yer 
almıştı. Iç Anadolu Bölge Başkanı Isma· 
il Aslan'ın, Sendika Genel Sekreteri Rıza 
Enloian'ın ve diler sosyalist sendikacı
lann, CHP h Yönetim Kunılu üyesi 
Şaban Ali Y aşaro�lu ve ekibinin gayre· 
tiyle, DISK üst yönetimi ve ıOD'1i bes· 
lemelerin yardımıyla sendikadan nasıl 
uzık1aşhrıldıklarl anlatılmıştı. Sendika· 
nın, sınıf sendikacllıAı ilkelerinden sapa
rak bugün geldilti yer hiç de şaşırtıcı ol
muyor. Turizm Bankası'nda olan olay· 
larda buna yeni örnek oldu. 

lşVERENE AÇIK, lşçlLERE 
GIZLI TUTULAN SÖZLEŞME 

BAŞLIYOR 

Toplu sözleşme görüşmeleri 10.1.977 
günü başlıyor. Daha işin başında sendika 
yöneticileri ile işçiler arasında görüşme· 
lere kimlerin katılacal:ı konusunda tar
tışma başlıyor.5endika Genel Başkan 
Vekili ve Toplu Sözleşme Dairesi Baş
kanı Ceyhan Akkaş ve Iç Anadolu Böl· 
ge Başkanı Ali Altınkaynak görüşmele
re işyeri sendika temsilcilerinin katıl-
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masına gerek olmadlA:ınl söyleyerek, 
sadece baş temsilcinin katılmasının ye· 
terli olacaRını söylüyorlar. Ancak işçi
lerin ve beş temsilcinin dilenmesi karşı· 
sında seslerini çıkaramıyorlar. Ama bu· 
nun actSını çıkannayı daha sonraya bı· 
rakıyorlar. 

tık oturumda ı. madde üzerinde tar
tışma başlıyor ve maddeler ertelenmeRe 
başlıyor. Ceyhan Akkaş işte yetersiz ka
lınca, ikincioturumda yardunına eski iş· 
veren avukatl;"ından, şimdi DıSK avu-, 
katı Enis Coşkun koşuyor. 

Sanki hiç bir maddede taviz verilmi·
yecekmiş gibi davranılıyor, başlangıçta. 
öyle ki, temsilcilik odası, sendika ilan 
tahtası, sendika aidatlannın kesilişi, iş 
saati, ücretlerin ödenmesi gibi daha ön· 
ceki toplu SÖZleşmelerle hükme balIan
mış ve sorun olmayan maddeler üzerin· 
de göstermelik tartışma yapılıyor ve 
kabul ediliyor. Di�er tarartan ücret zam
lan, kapsam, sosy\l yardımlar, temsil
cilerin güvenlili, kıdem tazminatı, sosyal 
ilişkiler kurulu gibi ISlI sorunları içeren 
23 ana madde üzerinde hiç dunılmuyor. 

iŞVERENLE PROTOKOL GEREGI 
ANLAŞMAZlıK GÖSTERMEllGI 

22 Şubat'ta uyuşmazlık zaptı tutulu· 
yor. Bölge Çalışma Müdüriiitü taraflan 
toplantıya çaRli'madan bir gün önce sen· 
dika temsilcilerine uyuşmazlık kuruluna 
sendikd "tarafsız aracısı" olarak ıÇ Ana
dohı Bölge Başkanı Ali Altınkaynak'ı  
seçtilini söylüyor. Bu "tarafsız" kişi 
işçilere, ikinci yıl ücret zamlarının da 
yüksek tutulmasını savunan temsilcilere, 
"ya ucuzluk olursa" diyecektir. Doıaı 
olarak temsilciler bu "ihtimal hesapları 
kuvvetli" kişiye itlru ediyorlar, fakat 
Ceyhan Akkaş itlrazJan göz önüne almı· 
yor. 

Bu sefer Ali Altınkaynak marifetini 
gösteriyor. Hakem Kurulu toplantıları 
Altınkaynak'ın meşguliyet mazeretIeriy
le her defasında erteleniyor veya toplau
tılara diAer kurul üyelerini bekleterek 
gidiyor. 

SÖZLEŞME BITMIŞ, 
i ş çiLER HABERSIz 

14.4 .1977 günü saat lO'da Turizm 
Bankası işyerin<k: Uzlaştırma Kurulu 
üyeleri işveren ile blr toplantı düzenli. 
yor. Bu toplantıya Hakem Kurulu üye
leri dışında sendikadan Ceyhan Akkaş, 
işveren tarafından ise toplu sözleşme gö
rüşmelerine katılan bütün seksiyon baş
kanları katılıyor. Işyeri temsilcileri Cey· 
han Akkaş tarafından toplantıya alın
mıyonar. Böylece huzur içinde yapılan 
görili;me ö�lt'den sonraya kadar sürüyor. 

Uzlaşmazlı�a diişülen 23 ana madde bir 
kalemde işverenin teklifleri yönünde 
onaylanıyor, ve Hakem Kurulu raporu
nun toplantı sonucuna göre yazılması 
kararlaştırılıyor. 

Işverenin bütün yetkililerinin katıldı
�I  toplantıya neden temsilcisiz gidildi�i 
Ceyhan Akkaş'a sonıldu�unda, Akkaş 
önce böyle uygun gördügünü söylüyor. 
Fakat bunu işçilerin önünde de tekrar
laması istendilinde böyle bir toplantının 
yapıldı�ını inkar ediyor. 

Böylece işyeri temsilcilerinden gizli 
olarak yapılan toplantıda işverene bütün 
tavizlerin verildiA:i ve sözleşmenin 
sonuçlandıAı anlaşılıyor. 

I şçiLERE HIKAYE ANLATılıYOR 

19 Nisan günü sendikanın katkısı ile 
hazmanan Hakem raporu resmen işve· 
rene veriliyor. Tabii ki bu arada sendi· 
ka yöneticileri de hakem raporu ile 
birlikte ortadan kaybolmuşlardır. Rapor 
hakkında bilgi almak isteyen temsilciIe
re, Ali Altınkayn"k ile Ceyhan Akkaş işi 
blrbirlerinin üzerine atarak bilgi venne
meye özen gösteriyorlar. ışçiler ise du
rumdan gün geçtikçe huzursuz olmakta 
ve konu hakkında bilgi istemektedirler. 
Oysa herşey 14 Nisan günü toplantıda 
karara baA:lanmış, sendikanın ve işvere
nin de hakem raporuna uyacakları karşı
lıklı olarak kararlaştırılmıştll', 

Buna ra�men 21 Nisan günü " tabana 
sonnak" maskesi altında sendika hakem 
raporu hakkında görüşmek üzere toplan· 
tı düzenliyor. 

Toplantıya işçilerin çoRunluRu katı
lıyor. Hakem raporunun parasal konula· 
n ile ilgili karanar bildiriliyor. Ancak 
temsilci güvenlili, sosyal ilişkiler kurulu, 
kapsam maddesi, kıdem tazminatı vb. 
konuıara hiç deA:lnilmiyor. Banlcaca ar
sası alınmış fakat henüz projesi bile ya
pılmamış olan yeni Genci Müdii'lük bi
nasında kreş açtlaca�ının ifade edildiA:i 
madde "işveren kreş teklifimizi kabuı 
etti" şeklinde işçiye aktarılıyor. 

Toplantıda işçiler sendika yöneticile
rine, neden işyeri temsilcileri olmadan 
işveren ile toplantı yaptıklarını soruvor
lar ve hakem raporuna uyulmamasını isti· 
yorlar. Toplantının havasının ' 'bozuldu· 
tunu" sezen sendikacılar, hemen duru
mu kurtarmaya çalışıyorlar. Ceyhan Ak. 
kaş: "Grev açlık demektir, grev yokluk 
demektir, sefalet demektir" şeklinde 
konuşarak sarı sendikacılıRa bile taş 
çıkarıyor, Ali Altmkaynak tamamlıyor: 
"Grev bir harbe gidiştlr, askersiz gidile. 
mez, burada çoRunluk yok. Gelmeyen. 
ler rapora uyulması görüşündedir." di
yor. Bundan sonra işçiler oyla ma ya
pılmasını istiyorlar. Bu sefer sahneye 
başından beri diger beş temsilciyle 
"anlaşamayan" baştemsilci çıkıyor; ço
luk çocuk edebiyatı yapıyor, Dilterleri 
gibi çoAunlu�un olmadıRını iddia edi
yor. 

ÇoA:unlu�un raporu onaylamamasına 
ra�men toplantı oldu bitliye getirilip 
sona erdiliJiyor. 

IŞVEREN YÖNTEMLERINI 
UYGULAMAK 

SENDIKAYA DüŞüYOR 

Ertesi gün baştemsilci vasıtası ilc 
'greve evet', 'greve hayır' imza bölümleri 
olan birka�ıtdolaşlırılıyor ve hakem rıı
poruna evel veya hayır demeni" son 

günü oldugu yalanı söyleniyor. Böylece 
iş bir oldu billiye getirilmek isteniyor. 
Di�er temsilcil�r ise böyle bir imza top· 
lanamayaca�ını, bunun gereksiz oldu�u
nu, işverenin yapacağı şeyi yapmaya
caklarını ve de hakem raporuna cevap 
için daha iki gün olduC:unu söyleyerek 
imza toplamasını önlüyorlar. Bunun üze
rine temsilcilere sendika tarafından 
'evet' imzası altınlmak i.caeniyor. Fakat 
iş zora vannca, sendikanın blr adamı 
elinde şemsiye ile killı.ir ederek bayan 
temsilcinin (Temıcn Küçük) üzerine 
saldD'lyor. Ancak orada bulunan işçile
rin araya girmesi üzerine temsilci- dayak 
yemekten kurtulmuştur. 

Böylece gergin bil hava yaratılarak 
temsilcilere zorla imza attrrıhyor. Ancak 
Sendika Başkan Vekili Ceyhan Akkaş' 
ın daha önce hakem kararına uyulması
na karar verdi�i notu konabiliyor. 
Daha sonra da işverene gelip sadece baş· 
temsilciyi görerek, karara ikinci defa 
evet demişler ve imza gününü karanaş
tırmışlardtr. 

SIRA TEMSiLC iLERE GELIYOR 

Bu olaylardan sonra temsilciler hak
kında asılsız iddialar yaymaya başla
yan sendika nihayet üç temsilciyi, Tem· 
ren Küçük, Osman Alaybaşı, Serap 
Karacehennem'j görevden alıyor ve onur 
kuruluna veriyor. Bunun üzerine 4. tem· 
silci, Faruk öner istifa ediyor. Görevden 
alınanların yerine atanan kişiler ise gö
revi kabul etmiyorlar. 

Turizm.lş Sendikası Af1I Tüzüeü'ne 
(öre temsilciler seçimle göreve gelebi· 
Ilrler. Önce 20 işçiye 1 hesabı ile ünile 
temsilcileri seçilir ve bunlar araIuından 
. temsilcileri seçerler. BuNl rağmen 
sendika tüzügü blr kenara bırakılıp dilt'
diAi"i yapıyor. 

Görevden alınanlann dışında halcn 
seçilmiş ünite temsilcileri dururken, ata
maları kendilerine baA:h kişilerden yap
mışlardır. ışçiler ise işyeri temsilci S('. 
çimlerinin yapılmaSını istemektedirler. 

Bu yönlemler ile sendikacılık yapma· 
ya çalışanlar, bugün için işvpwndcn 
haklı paylarını alsalar bile, yarın iş\,i sı· 
nıfından alacakları ders ucuz olmayacak. 
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BİR BÜYÜK SİGORTA 
ŞİRKETINDEN 
TBMM'NE 

HOSEYIN MERTO()LU 

T�kiye 1969 Genel Seçimlerine gi
rerken, AP'den adaylığı reddedilen, şim· 
diki MSP Genel Başkanı Erbakan Konya
dan bağımsız aday olarak ortaya çıkı
yordu. Bağımsız Konya adayı Erbakan 
seçim çalışmalarını, istanbul'daki bir 
yabancı sennaye şirketinin birosundan 
yürütmekteydi. Almanlara ait bir 
büyük Sigorta Şirketindeki seçim büro
sundan Meclise giren Erbakan, günümüz
de AET'ye ve yabancı sennayeye karşı 
olmanın şampiyonluğunu yapmaktadır. 

ILGINÇ YAKı ŞTIRMALAR 

1969'da ortıya çıktığında Erbakan 
hareketi, kimi sol çevreleree � zamanın 
orta sol teorisyenlerince, komprador 
burjuvuiye karşı. Anadolu burjuvazisi
nin temsilcisi olarak görüldü. 1974 yılın- ' 
da kurulan CHP-MSP koalisyonunun ana 
fikri olan bu görüşü daha açık olarak, 
''Tarihi Yanılgı" sözcüğü vurgulamak
taydı. Demirel'e karşı Anadolu'nun dini
ne bağlı ulusal burjuvazisinin direnişi 
olarak selamlanan Erbakan hareketinin 
son dört yıl içindeki işlevini tek tek ele 
alıp açığa çıkartmak kaçınılmaz bir gö
rev olmaktadır. 

SES ÇıKARMAYANLAR 

Geçmişte yapılmış olan bu değerlen· 
dirme1er, Erbakan'ın söylediklerine da· 
yanılarak ortaya konmuştur. Yani yapıı. 
mış olan tahliller, kaynağını, Türkiye'de 
kapitalizmin gclişmesine dayanan değer
lendinnelerden değil Erbakan'ın sözle
rinden almaktadır. Erbakan'ın masonla· 
ra çatan, Anadolu burjuvazisinin Istan
bul burjuvazisi tarafından sömi.i'ülciiğü
nü ileri süren sözleri, faiz ve vergi konu
sundaki sözleri, "Anadolu'nun dindar 
ulusal burjuvazisi" teorilerine temel teş· 
kil etmektedir. Öte yandan içinde bu· 
lunduğumuz günlerde, Merkezdeki iki 
büyük parti, CHP ve AP, Ekim seçimleri 
sonuçlarını da gözden uzak tutmayarak, 
muhtemd bir koalisyon olasılığını göze
terek MSP'ye karşı eleştiri yöneltme
mektedirler. Oysa bu partinin gerçek yü, 
zü, ekonomik temelleri mutlaka gözler 
önüne serilmelidir. 

BUNLAR DA ANADOLU'DAN 
GELDI 

Anadolu'nun "dindar" ulusal burju
vazisi öncelikle deşilmelidir. Ankara'da 
bakkallıktan gelme Vehbi Koç, Adana' 
da hamallıktan gelme Hacı Sabancı, aşi
ret beyi Beyazıt'lar ve daha birçok Ar· 
matör, bunlar da Anadolu burjuvazisi. 
Günümüzde de biraz işini yoluna koyan 
kapitalistler, büyük şehirlerin sermaye 
çevreleri ile çatışmak şöyle dursun, on· 
lar arasında yer almak için çırpınmakta
dıriar. Bunun en somut 'örneklerinden 

MSP ÜZERINE YAPILAN KIMI DEG E R LE N DI RM ELER, 
YALNıZCA ERBAKAN'IN SÖYLEDI KLERtNE DAYANMAK
TADıR. YANI, YAPıLMıŞ OLAN TAH LILLER, KAYNAGINI 
T Ü RKIYE KAPITALIZM I N I N  G E LIŞMESINE DAYANAN DE
GER LENDIRMELERDEN DEGIL, ERBAKAN'IN SÖZLERIN
DEN ALMAKTADıR.  "MÜSLÜMAN ANADOLU BU RJUVAZI
SINE DAYANMAYı AMAÇ EDINDIGl" SAVLA R ı ,  YALNıZCA 
ERBAKA N ' I N  SÖY LEDIKLERINE DAYANıLARAK ILERI SÜ
R Ü LE N  "M SP HAREKETI", KAPITALIZMIN KAYıTSıZ ŞART
sız SA VUN UCULUGUNDAN BAŞKA B I R Ş EY DEGILDI R .  

birini d e  günümüzde görmekteyiz: Asil 
Çelik projesi. Koç grubunun toplam 1,5 
milyarlık bu yatırımında, şirketin hisse
lerinden büyük bir kısmı, Özal Kardeşle. 
rin elinde. Korkut Özal söz konusu pm· 
jenin hızla yürümesi için MSP'nin elinde 
bulunan Sanayi Bakanlığını devreye 50-
karak Japonlardan alınacak kredinin hlZ
lanmasını sağlıyor. Ilk fırsatta Istanbul' 
un büyük sermayesi ile bütünleşen, onun· 
la da yetinmeyip yabancı sermayeye her 
türlü kolaylığı sağlayan, Anadolu'nun 
dindar ulusal burjuvazisi mi olmaktadır? 

BÜYüK BURJUVAZININ ŞUBELERI 

Istanbul burjuvazisi, unutulmamalıdır 
ki; Anadolu'da kendine bağlı bir burju· 
vazi var olduğu için kuvvetlidir. Tii"kiye' 
de ticaret sektöründeki karlılık, öbür 
sektörterin hiç birisinde söz konusu de
ğildir. Imalai sanayiinde faaliyet göste
ren şirketlerin esas karları, üretimden 
değil ticaretten kaynaklanmaktadır. Tii"
kiye'de esas tekelleşme tüm çıplaklığı 
ile yataY olarak ve ticaret sektöründe gö
zükmektedir. Bugün Anadolu'da şehir ve 
kasabalarda hızla sivrilen burjuvazi, ço· 

ğunlukla tüccarlardır. Bu tüccarlar Istan
bul'daki büyük sermayenin Anadolu'da
ki bayileridir. Petrol, lastik, traktör, ta· 
Şit aracı, buzdolabı, radyo şirketlerinin 
satıcıları Koç ve benzerterinin acentaları) 
büyük ihracat firmalarının ikinci elden 
adamları; bunlar Anadolu burjuvazisi de
nilen grubun en kudretli kesimini oluş
turmaktadır. 

"BIZ DE VARıZ" 

1974'de iktidar olduğundan bu yana 
MSP'nin sürekli obrak kar oranlannın 
en yüksek olduğu ticaret ", dağıtım sek
töri.ine girmeye çalıŞtığı görülmektedir. 
Ticarette spekülasyonun en yoğun oldu
ğu karayolu taşıtları, demir, çelik ve çi
mento ticareti giderek MSP'lilerin eline 
geçmiştir. Demirde son yıllarda yaratı· 
lan suni dar boğazlarla sağlana� speküla
tif kazançlar yüz milyonlarla ifade edil
mektedir. 1974 yılı da CHP-MSP hükü
meti zamanında MSP'li Ticaret Bakanı 
Fehim Adak'ın getirdiği düzenleme ile, 
karayolu taşıtlarının dağıtım ve ticare· 
tinde Istanbul burjuvazisinin karlarına 
ortak olunmal< istenmiştir. 

"BIz VARSAK OLUR ... " 

1974 yılındaki bu başarısız girişim
den sonra, 1976 yılı içinde Tofaş'a yeni 
üretim tezgahları ve presJer konusunda 
Sanayi Bakanlığınca çıkartılan güçlükle
rin temelinde de bu istekler yatmaktı.· 
dır. Fiat fabrikası Murat-124'ün motor 
yapımını durdurmuş ve bu arada. Türki· 
ye'ye model olarak Murat-131'I  ... i öner
miştir. Tofaş ya Murat·131 iretimine 
geçecektir, ya da fabrika kapanacaktır. 
Sanayi Bakanlığı bu konudaki pazarlığı 
sadece araba fiyatlan üzerinden yürüt· 
müştür. Yani teme!de yabancı sermaye
nin yeni yatırımına itirazı yoktur. Sade. 
ce ticaretten daha çok pay almak iste· 
mektedir. Puarlığın özü budur. Adapa
zarı yakınloırında kurulan bir plastik ha· 
fif yapı elemanları (yabancı sermayeli) 
sanayiine ancak MSP'lilerin de ginnesi 
ile izin verilmiştir. Bu örnekleri ileride 
uzatacağız. 

Anadolu'da ekonomik ve politik 
planda MuZU gittikçe artan bu burjuva· 
zi, esas kudret kaynaklarının yabancı 
sermaye ve işbirlikçilere dayandığı bilin· 
cine çoktan ulaşmış bulunmaktad ... Bu 
nedenle yabancı sermayeye karşın MSP 
tutumu sadece Erbakan'ın dudaklan an· 
sından rastgele çıkan bir sözcüktür. 

HANGI ÇiKARLAR IçiN? 

1976 yılı içinde, Japon, Alman,In- . 
gliZj Fransız büyük semaye tem
silcileri ile Türkiye'de yapılan Bönqme
ler MSP'nin yabancı sermaye Iw}I5Inda
ki gerçek yüzünü ortıya koyacak nitelik
tedir. 1977 yılı bütçesinde TOMOSAN, 
TAKSAN, TESTAŞ, TEMSAN, GER
KONSAN, TELESAN, TOTEKS isimli 
kamu finansmanı ile kurultTUş "özel" 
şirketlerin tam anlamı ile devtet deneti
minden kaçırıimış kuruluşlar olduju be
lirlenmektedir. Bu kuruluşların MSP'nin 
"Ağır Sanayi Hamlesinin" ağır topları 
oldukları da bilinmektedir. Fizibilite ra
porları dahi hazırlanmadan yıllık prog
ramlara sokulmuş olan bu kuruluşların 
tümü yabancı sermayeye açılmış verimli 
alanlardır. Büyük sermaye de açıkça bil
mektedir ki, ülke bugün tüketim mallm 
ii"etiminden ara malları sanayi üretimine 
geçmek üzeredir ve bunun finansman sı
kıntısı çekilmektedir. Bu alanları devre· 
tin olanaklarından yararlanarak ele geçi
rip daha sonr.ı yabancı sermayeye aç· 
mak, MSP'nin yapmakta olduğu iıtir. 
Bir ucunda Doğu'nun büyük feodaIleri
ne dayanan, �'ür tandan yabancı serma
yeye yaslanan, ticaret sektöründeki yük. 
stk kar oranlarını geçtiğ imiz son üç yıl 
içinde ele geçiren MSP, gerçekte merke. 
zin büyük partisi AP'nin yerine "işlev" 
olarak göz dikmiştir. Çukurova'nın bü· 
yük sermayesini sürekli olarak Istanbul'a 
karşı kollayan Erbakan, Çukurova ser· 
mayesinin kendini desteklemesinin altın· 
da ekonomik çıkarların yattığını açıkça 
bilmektedir. 

YALNıZCA FANTEZI-

"Müslüman Anadolu bıxjuvazisine da
yanmayı amaç edindiği" savları, yalnız· 
ca Erbakan'ın söylediklerine dayanılarak 
::eri siiillen "MSP hareketi", kapitaliz
min kayıtsız ve şartsız savunuculuğun
dan başka birşey değildir. Bunun dışın
daki tahiiller tümüyle bir aydın fantazi
sinden ibarettir. Somutla MSP-Yabancı 
sermaye bütünleşmesini, örnekleri ile 
YÜRüYÜŞ'te y..- alacak diğer yaZllarla 
açıklığa kavuşturmaya çalışacağız. 
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D ü NYADA YüRüYüŞ 

İSUİ sıNıFı TEKELCi KAPrr ALİZME 
K-\PITALIST .-\ VRUPA ÜL KELERINDE. GR EV DALGA· 

LARı' GIDEREK Y.-\Y ILlYOR . ı ŞÇı sıNıFıNıN MÜCADELESı' 

GEÇTIC I 'I I Z  AYLAR ıÇINDE YENI BOYUTLARA U LAŞTı. 

TEKELCI K.-\PITALlnI l N  Ü RÜNÜ OLAN KAÇ ı N ı LMAZ BU
N.-\L1\IL\R SONUCU ORTAYA ÇıKAN IŞSIZLIK VE ENF
USYON . BIR YAN D.-\N ı ŞÇ ı  sıNıfıNıN KAPITALIZME KAR
ŞI EKO:-ıO'I I K  DIRENIŞI i ART ı R ı R KE N .  DICER YAN DAN ' 
DA GELENEKSEL " ı sÇ ı "  PARTILERINE K A R Ş I  B Ü Y Ü K  B I R  
TEPKI DOCURUYOR. 

,rhrupa'daki kapitalist ülkelerin için
dE' bulundukları ekonomik bunalım gi
derek daha geniş boyutlar kazanarak 
t>ınekçi sınınar için dayanılmaz bir nal 
alıyor. Ortak Pazar \'öneticilerinin bu 
(QpI ulugun) irmi nci y� ını k ut ladıldan ( ! )  
gunlerde. pazara ortak tüm ülkP1erin işçi 
sınınarı. bu çözümsüz gidişe kararlı gre\' 
H' dirpnişlerlp. dur demE'k üzerp hareke
tP geçiyorlar. Bunalımların sünnesine 
paraıpl olarak egemen sınıfların emekçi 
kitlelpr üzerindeki baskılan gün geçtikçe 
dayanılmaz bir hal alıyor. 

AET ülkelerindeki işsizlikle ilgili ra
kamlar bile içinde bulunulan bunalımın 
bO}iJtlarl hakkında bilgi sahibi olmak 
için yeterli. Önce işsiz sayıları: Federal 
Almanya'da 1 milyon 800 bin. Ingiltere. 
de 1 milyon 600 bin. Fransa'd'a 1 mil· 
yon 450 bin. İtalya 'da 2 milyon, Hollan
dada �OO bin. Belçika'da 350 bin. ırlan
da'da 200 bin. Danimarka'da 200 bin ve 
Lüksemburg'da 10 bin. Toplamı 7 mil
yonu aşıyor. Bunlardan Fransa, Federal 
Almanya n' İtalya' da işsizli�in artış ora
nı son altı ayda sırasıyle c-;. 25;4. ı;e 29,2 
re '( 16.2. Bu çerçevede, kapitalist Av
rupa ül kelerinde son aylarda görülen ge· 
lişmelerden hareketle toplumsal ve eko· 
nomik bunalımın belirgin özelliklerini 
ortaya koymak yararlı olacaktır. 

ÖNCE iNGILTERE 

İngiltere'de de artık di�er ülkelerde 
oldueu gibi güneş zamanında batıyor. 
Sınıf uzlaşmacılıeının şampıyonu Işçi 
Partisi hükümeti guç durumda. Ingiliz İş. 
çi Partisi iktidara geldieinde emekçilerle 
bir "toplumsal sözleşme" imzalamıştı. 
Sözleşme imzalandıeından bu yana üc· 
retler 1971 'deki düzeylerine dek düştii. 
Sözleşme yalnız tek yönde, işçi sınıfı 
aleyhine işiiyordu. Ucretlerin düşmesine 
paralel olarak enfiasyon hızı yılda N, 21 '  
e ulaşıyor. saehk, iskan ve e�itim gibi 
tüm toplumsal bütçeler küçü]üyordu. 
Emekçiler için bu sözleşmenin baA;layıcl 
bir yönü kalmamıştı. Kamu kesimi ve 
aeır sanayi başta oln:\ak üzere sendikalar
daki işçi tabanının dayatlıeı bir grev ve 
gösteriler dalgası ülkeyi sardı. Ülkedeki 
son gelişmelerin politik alana yansıma· 
ması da beklenemezdi. 

Nitekim Ingiltere'de yapıJan son kıs· 
mi seçimler, parlamentoda tehlikeye dü· 
şen durumunu kurtarmak için Liberal 
Parti ile işbirllAi yapan İşçi Partisi'nin 
emekçi seçmenler tarafından şiddetle 
eleştirildigini gösterdi. Ingiliz işçileri 
her fırsatta sendika yöneticilerini de 
eleştiriyor ve onların "toplumsal sözleş
menin" yenilenmesi «iilimine kesinlikle 
karşı çıkıyorlar. Ancak Callaghan hükü· 
meti sözleşmenin yenilenmesi halinde 
ucretlerden alınan verginin % 2 oranında 
duşuri.ileceeini söyleyerek işçilerin uyan 
ve tepkilerini dikkate almaz görünüyor. 

Ancak Ingili? işçileri meydanı pat· 
ronlara bırakmamaya kararlılar. 
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iTALYA: Işçi  SıNıFı 
YENi GÖREVLERiN EşiGINDE 

ıtalya'da lL. Dünya Savaşı'nın sona 
ermesinden beri bugüne dek yükselerek 
ilerleyen ekonomik ve politik bunalım 
tepe noktasına ulaşmış durumda. 1976' 
da yapılan genel seçimlerde ıtalyan Ko
münist Partisi'nin iktidara ortak oldueu
nu açıkça ortaya koymasından sonra 
egemen sınıflann telaşı ve çaresizliei göz· 
le görünür bir hal aldı. BurjuvaZiden ya· 
na saA:lı sollu şiddet örgütlerinin son za
manlarda içinde bulunduklan tertip, as· 
Iında egemen sınıflann tKP'nin iktidara 
ortak olmasının her ne pahasına olursa 
olsun engellenmesi politikasının ayrıl· 
maz bir parçası. 

ülke ekonomisi ise tam bir inasın 
içinde. Devletin borçlan astronomik ra
kamlara ulaşıyor. İtalya. adeta dış yar· 
dımlar sayesinde ayakta kalabilen bir ül· 
ke durumunda. H ıristiyan Demokrat hü· 
kümet Uluslararası Para Fonu'ndan gele· 
cek 530 milyon dolar tutanndaki yeni 
bir borcu sabırsızlıkla bekliyor. Ülkede· 
ki 2 milyon işsizi n dışında şu anda eksik 
istihdam düzeyinde bulunanların talebi
nin karşılanabitmesi için tam 4 milyon
luk bir iş kapasitesi yaratmak gerekiyor. 
İtalyan işçi sınıfının içinde bulundu�u 
koşulları çok iyi anlatan bir örnek de 
başkent Roma 'nın gecekonduları. Bu ge· 
cekondularda tam 830 bin kişi oturuyor. 
Gecekondularm laA:ım suları ise 63 kilo· 
metrelik bir açık hava kanalizasyonu 
oiuşturuyor. 

Soldaki tüm sendikalann katıldı�ı ge
nel grevler ve kitle gösterileri düzenleni· 
yor. İKP son açıklamalarında bütün ülke 
için tehlikeli bir hal alan bunalımdan Çı' 
kış yolunun kendilerinin de hükümete 
katılmalil oldueunu belirtti. İtaiyan işçi 
sınıfı, tarihinde yeni bir sayfayı çevir
mek üzere, 

BELÇiKA: DAYATAN 
ZORUNLULUKLAR 

Geçtigimiz 25 Şubat'ta Belçika'da 
şimdiye kadar eşi görülmemiş bir grev 
hareketi başlıyordu. Ulkenin iki büyük 
sendikal örgütü Belçika Emekçileri Ge· 
nel Federasyonu ile Katolik Sendikalar 
Konfederasyonu birlikte hareket etme 
karan almışlardı. Yeni sendikal birlik ül
ke emekçilerini Tindemans hükümetinin 
kemerleri sıkma politikasına karşı çık· 
maya ça�ınyordu. Grevler bazen küçük 
esnaf ve sanatkarlann da işçilerle daya· 
nışmaya geçmesi sonucunda büyük ba· 
şan sa�ladı. Belçika'da biryıl içinde enf· 
lasyon hızının % 8,15'e ulaşmasına kar
ş�ık 1975'te brüt kar oranı % 18,9 olan 
bankalar sigorta şirketleri ve malı kuru· 
luşların çıkarlarına el sürülmüyordu. 

Belçika'nın iki büyük sendikal kuru· 
luşunun birlik içiııdeki direnişi sonucu 
hükümet istifa etti ve 17 Nisan'da yeni· 

KARSI DİRENİYOR 

den seçime gidilmesi kararlaştırıldı. 
Seçimler sonunda en azından parla· 

menter göri.inıüde bir de�işiklik gözlerı· 
mese bile yeniden iş başına gelen Tinde· 
mans hükümeti Beiçika emekçilerinin 
taleplerini gözden uzak tutmamak zo· 
runda. Sendikal mücadele bu zorunlulu
gu ortaya çıkardı. 

HOLLANDA: YENI KAZANıMLAR 

Hollanda işçi sınıfı hareketinin dire 
niş geleneeinin göreli olarak pek fazla 
güçlü olmadıeı bir ülke. Ustelik Hollanda 
13 milyonluk nüfusu ve Kuzey Denizi 'n
deki elverişli konumu ile aşaeı yukarı 
1960'lara dek ekonomik bunalımın pek 
fazla u�ramadı�ı bir ülke idi. Bunun dı
şında Hollanda egemen sınınarırun baş· 
ka üstünlükleri de vardı. 1946'ya kadar 
sömürge topraklarında mutlak hakim 
durumundaydılar. Philips, Unilever ve 
Shell gibi dünyanın sayılı tekellerinin de 
tüm karı Hollanda sermaye sınıfının zen· 
ginlieini oluşturuyordu. Ancak göıüldü
� gibi bu zenginlik büyük ölçüde başka 
halkların sırtından edinilen bir zenginIik
ti. 

İşte YUKarıda sayılan tüm nedenler
den dolayı patronlar herhangi bir tepkiy· 
le karşılaşmaksızın "eşel mobil" sistemi· 
ni deeiştirebileceklerini sanıyorlardı. 
Ancak özellikle işyerlerindeki öncü işçi· 
lerin başını çektikleri bir grev hareketi 
sonucunda işverenler satın alma gücünde 
ortalama % 2'lik bir artış anlamına gelen 
ücret zamlannı kabul etmek zorunda kal
dılar. Burada belirtilmesi gerekli bir nok
ta şu: Hollanda'da sendikalar işyeri esa· 
;ına göre örgütlenmemiştir. lşverenle ya
pılan toplu iş sözleşmeleri ve işverene 
karşı her türden direnişler ulusal ölçüde 
sendika yönetimlerince yönlendirilmek 
durumundadır. Sendlkaiarın destekleme-

di�i grevler yasa dışı sayılmaktadır. Bu 
koşullarda bile emekçilerin eylemler ya
pabilece�inin ve bu sayede yeni kazanım· 
lar sa�lanabilece� inin en güncel örnekle· 
rinden birisi Hollanda'da olanlar. 

MÜC ADELEDE BAŞARI 
KOŞULLARI 

Yu kanda sayııan ülkeler dışında Or· 
tak Pazar'ın büyük ortakianndan Fransa 
ve Federal Almanya'daki durum kamu
oyu tarafından yakından biliniyor. Sen· 
dikal alanda. sosyal demokrasinin sahip 
çıktıgı sınıf uzlaşmacılı�ının gelenek ol· 
dugu Federal Almanya'da işçi ve emek· 
çi kitlelerin yöneticilere güveni giderek 
onarılmaz biçimde sarsılıyor. Ilericilere 
uygulanan baskılar ve sindinne yöntem· 
leri her geçen gün daha büyük yıgınların 
nefretini kazanıyor. Fransa'da yerel se· 
çimlerde ugradıeı son yenilgiden sonra 
sa�, tüm çalışanlar üzerindeki baskılan 
artırıyor. Ancak sorumluluklarının bilin
dndeki Fransa işçi sınıfı,buna katılımın 
milyonlan buldueu genel grevlerle cevap 
veriyor. 

Ortak Pazar ülkelerindeki tekelci dev
let kapitalizminin içinde bulundueu bu
nalım genel olarak emperyalist· kapitalist 
sistemin bunalımından aynlamaz. özel 
oJarak Avrupa ölçüsünde son zamanlar
da hlZlandmlan "uluslar-üstü" Avrupa 
Parlamento'su ve benzeri örgütlerle ilgili 
hazırlıklar aslında "ıkmazdak] bır siste
me yeni umutlar araına amacını taşıyor. 

Işçi sınıfının, sendikal örgütleri için
de yürüttüeü mücadelenin başansını ise 
iki koşul belirliyor. Birincisi, sendikal 
örgUtünün güçlü ve kararlı, aynı zamanda 
da emekçi kitlenin gerçek temsilcileri 
olması. Ikincisi de sendikal hareketin 
politik hareket yani partilerle uyumlu 
bir ilişki içinde bulunması. 



SO(;UK SA l' AŞ TEHDIDINE KARŞI 
MÜCADELE GÜNCELLEŞİYOR 

YUN ANISTA N ' I N  EGE'DEKI SON MANEVRALARıNı  DE
C E R LENDIREN PRAVDA ŞÖYLE D I YOR : "EGE DENIzIN DE

KI N ATO MANEVRALA R l N I N  Y U NA N-TÜ R K  ÇE LIŞKI LERI
NIN ŞIDDETLENDICI B I R  ANDA DÜZEN LENM I Ş  OLMASI 
RASLANTI SONUCU DECI LDI R.  B U  MANEVRA LAR ıN , YU
N A N  TOPR AKLARı DAKI ÜSLER KONUSUNDA ABD I LE 
YAPıLA GÖR Ü Ş M E LERE YENIDEN B AŞLANMASıNDA N  
ÖNCE O L M A S I  DA R ASLANTI DEGI LDI R .  NATO. ÖNCEDEN 
OLDUGU GIBI.  HER TÜRLÜ YOLA B A Ş V U R A R A K  G Ü N E Y  
K A N A D ı N ı  G Ü ÇLENDIRM E K  ISTIYOR. Y U N A N ISTA N ' I N  BU 
BÖLGEDEKI M I LITAR ıST HAZıRlıKLARA S Ü R Ü K LENMESI,  
BU ÇABALARı N Ö NEMLI BIR BÖLÜM Ü N Ü  OLU ŞTU R UYOR . "  

A LM A N  SOSY A L  DEMOK R AT PARTISI YÖNETIMı '  
GENÇLIK ÖRGÜTÜ LIDERINI GÖREVINDEN A L Dı 

Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni" gençlik örgütü "J usos"un lideri 

Klaus Uwe Benneter, Parti yönetimi tarafından görevinden alındı. Bu konuda· 

ki kararı alan Parti Yönetim Komitesi, Benneter'i" partiden ihracı için disiplin 

kovuşturulmasına başlanmasını Batı Berlin parti örgütünden istedi. Benneter' 

in ihracına girişilmesi, SPD içindeki bunalımın derinleşmC'sinin bir belirtisi 

olarak değerlendiriliyor. 
Benneter'i" görevinden alınması ve ihracını" istenmesi. J usos'un son 

kongresi sırasında Helmut Schmiht'hükümetine karşı sert eleştiriler yöneltme

si ve komünistlerle zaman zaman eylem birliği yapılması olanağ ını tamamen 

reddetmemesi suçlamasına dayandırılıyor. Ancak, bu gibi disiplin önlemleri

nin, SPO'nin içinde bulunduğu bunalıma çare olamayacağında bütün gözlem

ciler birleşiyor. Pekçok sosyal demokrat militan, hükümetin politikasına karşı 
sen çıkışlarını sürdürüyor. SPO yöneticilerinin, partilileri hizaya çağırmalarını 

sıklaştırmaları, bunalımın derinliğini kanıtlıyor. Willy Brandı, geçen hafta ba

şındaki bir açıklamasında partiye ve hükümete yöneltilen "kontrolsüz" eleşti

rilere karşı ç ıkarken, Parti Genel Sekreteri Egon Bahr da parti içi bir düzenle· 

menin zorunluluğundan söz etti. 
Aralarında Partinin Bade-Wurtenberg bölge başkanının da bulunduğu 

pek çok kişi, "halkı ilgilendiren hiç bir ivedi sorunun partinin eylem progra

mında yer almadığ ını", "hükümetin büyük projelere girişmekten ve perspek

tifleri belirlemekten korktuğunu" belirtiyorlar. Ekim 1976'da yapılan seçim

lerden sonra emeklilikle ilgili vaadlerin yerine getirilmemesi ve çalışanların 

sosyal haklarına karşı saldırıların yoğunlaşması, parti içindeki tepkileri artırı· 

yor. 

"Der Spiegel" dergisi de, işsizliği yenecek önlemleri almakta hükümetin 

elinin kolunun bağlandığını, SPD'nin ülkeyi yönetecek gücü yitirdiğini göste

ren belirtilerin arttığını belirtiyor. Dergi, "SPO üyelerinin, kendilerince sosyal 

demokrat sayılan politikayı hükümetin politikasında gittikçe daha çok göre

mez olduklarını" haıırlaııyor. 
Bu arada, hükümet ortağı Hür 

�
Demokratların da gitgide sosyal demok· 

ratlarla işbirliğinden soğudukları gözli<üyor. Alman Komünist Partisi ( D KP ) .  

gerici burjuva prtisi Hristiyan Demokratları iktidara daha ç o k  yaklaştıran b u  

gelişmelerden, sosyal demokratların "sosyal demagojisinin" v e  seçmenleri sa

ğın kucağına atan politikasının sorumlu olduğunu belirtiyor. 

ABD'de Carter yönetiminin işbaşına 
gelmesinden sonra kapitalist dünyada 
iyice açıea vurulan, "soeuk savaş" orta· 
mını canlandırma eA:ilimine karşı çuoJ
ması, dünya demokratik güçlerinin mü
cadele programında gitgide daha üst sıra
lara yükseliyor. Amerikan emperyalizmi· 
nin ve saldırgan NATO çevrelerinin, ulus
lararası gerginliA:i artırmaya yönelik yeni 
girişimleri, büyük bir tepkiyle karşılanı
yar. 

Yunanistan'ın Ege denizinde başlattı
eı büyük askeri manevralar, NATO'nun, 
bu ülkeyi yeniden NATO'nun askeri ör· 
gütü içine sokma planlarının bir parçası 
olarak değerlendiriliyor. SBKP �erkez 
Komitesi yayın organı Pravda'nın 5 :\Ia· 
yıs tarihli sayısında, bu askeri manevra· 
ların ilk bölümünün tamamlanmasından 
sonra yenilerinin başlayaca�ı ve büyük 
NATO manevralanyla aynı zamana rast· 
layaeaeı belirtiliyor. Aynı yazıda, son 
günlerde Amerikan Altıncı filosunun 
Yunanistan kıyılarındaki faaliyetini ar
tırmış olmasına da dikkat çekiliyor. Bir 
Amerikan destroyerinin Pire limanında 
"misafir" edilmesi ve yine Amerikan De
niz Kuvvetleri'nin bir müfrezesinin Nav
plion limanına çıkması, NATO çE'vreleri
nin tehlikeli tınnanmasının bir kanıtı 
olarak gösteriliyor. 

Pravda'da daha sonra şöyle deniyor: 
"E�e denizindeki NATO manevralarının 
Yunan-Türk çelişkilerinin şiddetlendiA:i 
bir anda düzenlenmiş olması rastlantı so· 
nucu degildir. Bu manevraların Yunan 
topraklanndaki üsler konusunda ABD 
ile yapılan görüşmelere yeniden başlan· 
masından önce olması da rastlantı deeil
dir." 

Pravda, NATO'nun bu girişimlerini, 
ittirakın güney kanadım her ne pahasına 
olursa olsun güçlendirme niyetine baglı
yor. Yunanistan'ın bu bölgedeki milita
rist hazırlıklara sürüklenmesinin, bu ça· 
baların önemli bir bölümünü oluşturdu
A:u belirtilerek, durumun, Avrupa'da ba· 
rışın güçlendirilmesinden yana olan her· 
kesi endişeye düşürdüA:ü hatırlatıhyor. 

ABD, Ingiltere, Japonya, Federal Ai· 
manya, Fransa, Kanada ve İtalya devlet 
ve hükümE't başkanlarının geçtigimiz 
haftanın sonunda, 7-8 Mayıs tarihlerinde 
Londra'da yaptıkları zirve toplantısı da, 
uluslararası ortamdaki son gelişmeler 
açısından deeerlendiriliyor. ABD 'nin bu 
ı..irve toplantısında, kapitalist sistemin bu 
başlıca ülkeleri arasındaki "karşllıklı ba
A:ımlılık" doktrinini kabul ettirmeyi 
amaçladıgı belirtiliyor, Bu doktrin aracı· 
Iıeıyla. lider kapitalist-emperyalist ülke
ler arasındaki çelişki ve yarışmanın yu· 
muşatılmak, geçici olarak ertelenmek is· 
tendiei noktasında birleşiliyor. Böylece, 
gitgide derinleşen bunalıma karşı ortak 
önlemlerin uygulanması için, elverişli 
bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. 

ABD 'nin Vietnam ve GüneydoA:u As
ya 'da uA:radlA:ı yenilgiden sonra. kapita
list sistem liderliginin yük'Ünü di�r em· 
peryalist ülkelerle arasında "bölüşme" 
çabaları, bu zirvede açık bir rtitelik ka· 
zanıyor. Asya'daki ulusal kurtuluş hare
keti karşısında ueranılan yenilgi ve son 
ekonomik bunalımın açıga çıkardıgı 
güçsüzlük, ABD'nin, yeniden bir "dünya 
jandarması" ya da bir "dünya bankeri" 
rolünü oynama olanag mı yitirdigini gös
teriyor. 

Diger yandan, Amerikan Kongresi '  
nin, Pentagon'un istediCi 35,9 milyar 
dolarlık silah saLın alımı ve askeri araş
tımıs fonunu onaylaması, ABD 'deki mi· 
!itarist çevrelerın soguk savaş yönündeki 

lınnanmasının bir baska işaretini veri· 
yor. Dışişleri Bakanı C. Vance'ln, ABD 
için tek taraflı bir stratejik üstünlük ele 
geçinne amacını güden son Moskova ge
zisinde ueradıe:ı başanslZlıktan sonra ah

nan bu karar, soguk savaş tahdidinin 
önemini ortaya koyuyor. Sosyalist ülke
lerdeki yayın organları, Kongre·nin yeni 
saId ın fonunu onaylamasını, "Kapitol 
kubbesinden yükselen militarist kömür 
kokusu" olarak nitelendiriyorlar. 

ıTALY A :  tl l Z L A N A N  Ş IDDET 
OLAY LARı KI"E YA RIYOR? 

Bahaıla birlikte İtalya'da ünh·ersiteler 
kaynaşmaya başladı, şiddet olaylan. bir
birini izleyen "sağ·sol çatışmalan" üni· 
versite kentlerini altüst ediyor. Sorun 
yalmzca bir gençlik sorunu deeil oysa. 
özünde başka amaçlar taşıyor. son çö· 
zümlemede de bir tek amaç taşıyor: Işçi 
sınıfı hareketini kararlı iktidar yürüyü· 
şünden alakoymak. 

Bugünkü üniversite olayları kuşkusuz 
1968 boyutlarında degiı. Katılan kitle· 
nin nicel ve nitel boyutlan daha sınırlı, 
iktidarın alınabileceği, " devrim" in yapı· 
labileceei o zamanki gibi yaygın bir kanı 
bir coşku kaynagı degil. 1968'de ilk ku
ramsal bilgilerini edinmişbir gençlik ha· 
reketi fabrikalann kapılanna gelip da· 
yanmış, işçi sımfım "devrim'e katmak" 
istemişti. 1968 İtalyan "öğrenci olayla
rı" o dönemin en ileri boyutlara varanla· 
nndan biriydi. O zamandan bu yana da 
İtalya üniversiteleri sık sık şiddet olayla· 
cına, öA:renci eylemlerine tanık oldu. 

Ama bu baharın çatışmalarını yeni 
bir yaklaşunla ele almak gerek. İtalya ar
tık 1968'in ttalyaSl degiı. Köprulerin al
tından çok sular geçti. 1968'de iktidarı 
almaya çaA'rılan işçi sınıfı, bu kez ger
çekten iktidarı almaya hazırlanıyor. 
Gençlerin önerdiği biçim ve koşullarda 
değil, kendi siyasal hareketinin saptadığı 
biçim ve koşullarda. 

İşçi sınıfının siyasal hareketi, üniver· 
sitedeki gelişmelere karşı da son kertede 
duyarlı. Burada gelişen hareketlerin öyle 
" kendilieinden" olmadlA:ının bilincinde. 
İtalyan Komünist Partisi'nin lG· L8 Mart ' 
ta toplanan Merkez Komitesi aA:ırhkh 
olarak bu sorunları görüştü. Buna bağlı 
olarak da bir dizi eylemler gerçekleştiril
di. 16 Mart Bolonya mitingi, 18 vo 23 
Mart 'ta yapılan büyük grevler milyonla
nn kararlılığını dile getirdi: Demokrasi
ye bağlılık ve şiddetin kınanması. 

Gerilimden yararlanan kim? 
tKP Merkez Komitesine göre olaylar. 

işçi sınıfı hareketine, onun toplumdı 
ed,indigi etkin konuma karşı yöneltilmiş 
bilinçli saldırılardır, Şiddet oltylannın 
özellikle Bolonya ve Roma'da patlayıp 
gelişmesi de bu bakundan anlamlı. Bi
linçli bir şiddet, kentten kente taşll1an 
"eylemci"ler ve onlann araç·gereçleri. 
herşey olayların "kendilieinden" griiş. 
mcdiğini gösteriyor. Küçük ve orta bur· 

juvazinin tutuculuA:unun gençlik içinde· 
ki yansıması, goşizmi n etkileri \·e Ilim· 
pen bir kesimin \'uruculueundan yararla· 
nılması, bu hareketlerin başlıca daya· 
naklan. 

76 Haziran seçimlerinden bu va na or· 
taya çıkan gelişmeyi durdurmak, sa�1I1 
güçlenmesini sağlama k :  Işte amaç bu. 
Şiddet olaylarını geniş bir anti·komünist 
ksmpanyaya basamak yapmak, böylece 
IKP'yi geriletnl('k, onun çenesindeki 
saygınlı�ı, se\giyi. güveni sarsmak. 
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i TIP ADAYLARı AUIKLANDI 
ADANA ( 1 4) 

Selahattin Uyar ( Işçi.sendika yöneticisi) 
Coyhun C:ın (Avukaı) 
Demirtaş CeyhWl (Mimar-yazar) 
Necdet Söylernet (Işçi-sendika yöneticisi) 
Ya,'u2 Pagda lÖğrcımen) 
Yalçın SarJç'oglu (Elektrik mühendisi) 
A. Dur.ın Gul (Esn.f) 
Hasan Se\'t>1l (Tekstil işçisi) 
Peyami Anlık L işçi) 
Hüseyin Korkmaz (Muhasebeci) 
Kw,al Ürkmez (Işçi) 
H : Mehmel Karnçorlu (Ziraaıçı) 
:Yılmaz Bişirici (Inşaaı usıa,,) 
Ömer Bilge (M uhasebeci) 

AMASYA (4) 

H.Hüseyin Atalay (Gemi makina mühendisi) 
Ali Şimşek (Öğreımen) 
Ahmeı Mayda ( Köy emekçisi) 
Rıza Şahin (işçi)  

ANKARA (29) 

NihaI Sargın (Hekim) 
Erhan Tezgör (IktisaıÇı - Tüm-Oer Genel Başkanı) 
Hasan Bedri Doğanay ( lşçi- sendika yöneticisi) 
Erşen Sansal (A vukaı) 
bhan AkaIın (Işçi-sendika yöneticisi) 
Abdurrabim Uluğer (Teknik ressam) 
Yılmaz Tokman (Avukaı) 
Taner Tuneel (Vayıncı) 
�ehmeı Kök Öza1luılı (Işçi) 
Hüseyin Özcan (Öğreımen) 
Musa Alp (Ögreımen) 
Ahmeı Alıay Varol (Elekırik Mühendisi) 
Orhan Gürbüzıürk (Esnaf) 
Enver Ayduı (Işçi) 
Haydar Dönmez �Köy emekçisi) 
Cafer Volcu ( Köy emekçisi) 
Hasan Erdoğan ( Köy emekçisi) 
Varlık Özmenek (Gazeıeci - Vazar) 
Ismajl GençlÜrk (Gazeleci) 
Bum,,"eııin Tercan (Işçi) 
Bülenı Akyöndem (Esnaf) 
Şükriye Oeriş (Işçi) 
Esaı Erkul (Işçi-sendika yöneticisi) 
Arif Şer,ıek (Mimar) 
Vehbi Polal (Öğretmen) 
SaUh Elver (Makina mühendisi) 
AbduUah Çavuşuğlu (Elektrik Mühendisi) 
Candan Baysan (IktisaıÇı) 
Arif Oruç Sezlev (M uhasebeci) 

BURSA ( i i )  

Yavuz Onal (Elektrikçi�ontör) 
isa Aydemir ( işçi-kayn.kçı) 
Orhan Kurmuş (ODTÜ öğreıim üyesi) 
Halil Savaş (Esnaf) 
Rahmi Eren (Işçi)  
Yılma, Parmaksız (Işçi) 
Mehmeı Ceylan (Köy e';'ekçisi) 
Süleyman Yeı;ldağ (Maili .. işçisi) 
Metin "' .. rrnakııı (a"ukat) 
Ahmeı Beyhan ( Işçi) 
Mehmet Meıe (Işçi) 

DlvARBAKlR (7) 

Tahsin Ekinci (Avukar) 
"mail Kucakaya (Kamyolu işçisi) 
Necati Siy:ıhkan (Avukar) 
Moc:ıhiı Izkuı (Sendika Yöneticisi) 
Ihrahim Babauğlu (Esnaf) 
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R.mozan Balpelek (Esnaf) 
Abbas Keskin (Işçi) 

HATAY (8) 

Ali KarCl (Mailiaacı) 
Süleyman Galioğlu (Avukat) 
Fevzi Kara (Işçi)  
Halis Açacak (Kiıapçı) 
Kadir Tolu (Muhasebeci) 
Vılmaz Küçük (Avukat) 
Halil ıbrahim Bali (işçi) 
Sadık Sami Ünlü (Muhasebeci) 

ISTANBUL (44) 

Behice Bor.n (Haıko) (Sosyolog) 
Dinçer Doğu (Jümya işçisi-sendika yöneticisi) 
Valçın Küçük (Iklisatçı-yazar) 
Bekir Venigün (Karayolu işçisi) 
Aykuı Göker (TOTED Genel Başkanı-MakinaMüh.) 
Musıafa Akıulgalı (DIsK-Kerami!< iş Send.Gn.Bşk.) 
Alp Selek (Avukaı) 
Bayram Özmen (Işçi) 
Müşfik Erem (Vüksek Mimar) 
ıSmet Rıza Çebi (Makina mühendisi) 
Hayri Dökümcü ( Işçi-dökümcü) 
Nermin Ak,," (Avukaı) 
Işıtan Gündiiz (IktisaıÇı) 
Haliı Alııneevahir (Esnaf) 
Hüseyin Baş (Hacıbaşoğlu) (Yazar) 
Mehmeı Atay (Işçi-sendika yöneıicisi) 
Mehmel Tokallooğlu (Teksıil işçisi) 
N urten Ancan (Kimya Işçisi) 
ısmail Hakkı Alıan (Avukat) 
Vücel Gürsel (Vüksek mimar) 
Muhitıin Bakırsan (Taş tornacısı) 
Necati Vazıcıoğlu (Hekim) 
Fazlı Baş (Porselen işçis;'sendika yönelicisi) 
Vüksel Birdal (Elektrik Mühendisi) 
Kemaleilin Koyaş (Soğuk demirci) 
Ah ... ı Hamdi Dinler (Mimar-mühendis) 
Erol Özkök (Kamyolu işçisi) 
ıbrahim Özkurt ( lşçi-tomacı) 
Ha.nefi Vatansıever (lşçi-tesviyeci-montör) 
Engin Omacan (Vüksek mimar) 
Cemal Polal (Kimya işçisi) 
Nazmi Ergin ( Işçi-kaynakçı) 
Osman Aslanbay ' ( Işçi - tomacı) 
Akif E.oğlu (Işçi - e.lektrikçi) 
Münir ÖZlürk (lşçi-dokumaeı) 
Ömür Sezgin ( SBF Doktor-asisıan) 
Kani Ocak ( BUro işçisi) 
Ason Vılmaz (Işçi) 
Erdoğan Vamaç (Muhasebeci) 
Ayhan Kasap (Teknisyen) 
Ergün Cavu!dak (Işçi..,lektrikçi) 
Türker Beşikçi (Işçi-dokumacı) 
Sadri Kaya (Tesisalçı) 
Adnan Celayir (Büro işçisi) 

ıZMIR ( 1 9) 

Ozcan Kesgeç (DlsK·Sosy.I-lş Sen.Gn.Bşk.) 
'Necdeı Buluı (ODTÜ öğretim üyesi)  
Vedat Pekel ( Işçi) 
Ahmel Ok (Işçi-sendikacı) 
Saim YUksel ( Işçi·sendika yöneıieisi) 
Cengiz Uygur ( Işçi) 

. 

Güney Zarph (Büro işçisi) 
Emin Avcı (Işçi) 
ısmail Gül ( Işçi) 
Cafer Isıem (Zenaaıkar) 
Musa Döner (Tarım işçisi) 
Osman Akay ( in�dJI ustası) 

Mustafa Remzi Arıkbaşı (Köy emekçisi) 
Ahmet ince (T erıi) 
Cafer Ozdemir ( Işçi) 
Riich.n I zdar (Muhasebeci) 
Mehmeı Şenocak (Bakkal) 
Aydın OZlÜrk ( Kiupçı) 
Ali Kabakdelen ( lşçi..,lektrikçi) 

KARS (8) 

Zeki Kılıç (Sendika yöneıkisi) 
Tank Ziya Ekinci (Hekim) 
Ömer Polal (Öğrebnen-yazar) 
Osman Turhan Aybers (Mimar) 
Erol Aluylo (Mimar) 
Yahya Eriş ( Iş'çi) 
Orhan Sevim ( Işçi) 
ıbrahim Ak,," (Eleklrik mühendisi) 

KAYSERI (8) 

llIia"n Alkan (Oğreımen) 
Hüseyin Bağdaş. (Iıçi) 
Mithat Dursun ( Işçi) 
Mehmet Alpüren (Esnof) 
Çetin Güner (Avukaı) 
Tarhan E"ek (Hukukçu) 
Nuri Hatipoğlu (Seyyar .. tıeı) 
ıbrahim Eren (Öğretmen) 

KOCAELI (S) 

Fikreı Akman (Işçi) 
Hüsamenin Bakan (lşçi-sendikacı) 
Mehmeı Pulgat (Işçi) 
Ali Oylum (Işçi) 
lueı Vük .. k (Esnaf) 

MANISA ( 10) 

H.Hüseyin Sacaklıoğlu (Avukat) 
Hay" Oldes (Tarım işçisi.sendibeı) 
Ali Takan (Köy emekçisi) 
ıbrahim Auk (Işçi) 
Hüseyin Volv.ç ( Köy emekçi.i) 
Nuri Kov.nlık ( Inşaaı ustası) 
Musura Taşkıran ( ŞoH;') 
Basri Gümüş (Tarım işçisi) 
Ahmet Ak (Matbaacı) 
Halil K.çma. (Emekı.ltköğretim Müfettişi) 

MUClA (4) 

Muslafa Uzundemir tEsnaO 
Mıı"afa Ince (Işçi) 
Screyya Kar.ı (Esnaf) 
Tah,;ıı K:ıIay (.Işçi) 

SAMSUN ( LO) 

Ş.nsal Dikmen (Avukal) 
Mümin Karaoğlu (Avukat) 
Osm.n l""kdal '(lkıisaIÇI) 
Kaya Odabaşı ( Ş oför) 
Mehmeı Kır (Oğreımen) 
Ercan Eyiiboğlu (Hacenepe Oniv.Öğretim Görevlisi) 
Orhar. Ural ( Işçi) 
ısmail Kun (Işçi) 
Ahmeı Kamil Deriş (Piloı) 
Ülkü Duruka" (Mütercim) 

TUNCELI (2) 

Mahmut Kurtulm:ız (Elektrik mühendisi) 
H:ı�ııı A )'�uıı ( Işçi) 
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MAC MİLLAN VE 
STEREOTiPLERi 

ER TUORUL OZKOK 

TELEVlzVON'DA BIR SüREDIR IZLEDIGIMIZ "MAC MILLAN" 
DIZISINDE DIKKAT ÇEKICI BIR "STEREOTlp"· "STEREOTlp OLMA· 
VAN" ÇATıŞMASı VAR. BIR VANDA KENDI MESLEKLERINDE AME· 
RlKAN TOPLUMUNUN BASMAKALIP KIşILERI,  DIGER VANDA GER· 
ÇEKTEN "DEGIşIK" BAZI KAHRAMANLAR. AMERIKAN VAPIMCILA· 
RI BU BILINÇLI KARŞITLlKLA TOPLUMUN DEGI şIKLIK ÖZLEMLE· 
RINI TV FILMLERI ILE BELIRLI KANALLARA SıNıRLAMAK ISTlvOR. 

Her Pazar akşamı Mac Millan ve karısını ibretle izl iyorum televizyonda. 
Bir bakıma bu .serilerle toplumda sayıları giderek çoğalan " stereotiplerin" ge
çit resimlerini de buluyoruz karşımızda. Yalnızca "Mac Millan, karısı ve hiz
metçisi" uymuyor kafamızda yaratılan "polis ve ailesi" görüntüsüne. Sanırım 
bu diziyi bunca izlenir duruma getiren debu küçükayrıntı. Bu "stereotip-karşı 
stereotip çatışmasından" ilgiyle izl�nen bir seri çıkıyor televizyon izleyicisi
nin karşısına. 

ÖNCE, STEREOTIPLER 

Bu stereotipler neler? Bir kez her bölümde karşımrza çıkan "sürekli" 
stereotipler var. Bunun en çok rastlanan! da komiser Enright. Bütün alışılmış 
dışı görüntüsüne karşın, Komiser Enright, hiyerarşide belli bir yerin bütün ste
reoıipsel niteliklerini taşıyor. Serini" her bölümünde karşımıza çıkan stereo
tiplerin bazılarını sıraladım: 

- Mac Millan'ın bütün rahatlığına karşın Komiser Enright bir üste gös
terilmesi gereken hiyerarşik zorunlulukları bütünüyle yerine getirmektedir. 

- Kapitalist toplumda, her mesleğin bir angarya yükleme ve fazladan 
çalıştırma yolu olarak başvurduğu ve "bu mesleği" kendine özgü zorlukları 
vardır" maskesiyle gizlenen yasadışı birçok zorlamanın sık sık yinelenmesi. 
öyle ki komiser Enright iş saatleri dışında bile evinde bir-sandviç yiyemez du· 
ruom gelir. Mildred'in durumu da değişik değil. O da günün her saatinde iş 
y;ıpm>ktodır e..ıe. 

- Polis merkezinde bütün işlevsel bölürune, alt-ü5t ilişkileri, giysiler, 
Mac Millan dıŞında, o da yalnızca görünüşte, hep kafamızdaki görüntüyü pe
kişdrici niteliktedir. 

Bunun dışında, serinin her bölümünde işlenen ayrı stereotiplere rastlıyo
ruz. Bunlar kimi zaman yazar, kimi zaman gazeteci, kimi zaman da müzisyen, 
boksör, öğrenci, aktör, ya da aşık olarak çıkıyorlar karşımıza. Herbiri roman
larda, sinemada, televizyonda, kısaca kitle iletişim araçlarında milyonlarca 
kez karşımıza dikilen mitleşmiş tipler. örneğin müzisyen tipi alalım. Yakışıklı 
dağınık saçlı, piyanosunu çalarken dinsel törenlerdeki klişeleşmiş hareketleri 
yineleyen, kadınlarla bol ilişkisi olan, evinin dekoru değişik bir tip var karşı
mızda. Elbet müzisyen mitine göbeğinden bağlı üç öge de unutulmamıştı: 
"Kanderili bir müzisyenin" varlığı, uyuşturucu madde ve en önemlisi "sorun
sallı" bir kişilik. Alın size "tıpkısının aynı" bir müzisyen. 

Stereotip-karşı stereotip çatışması yanında stereotipler içinde de bazı 
çatışmalar sunuluyor. Bu açıdan dizinin yakınlarda izlediğimiz bir bölümünde 
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sunulan eleştirmen...sanatçı çatışması üstünc,;e durulabilir. üstelik bu çatışma 
aynı insan üzerinde ikili kişilik biçiminde sunuluyor. Bir fiziksel taŞlYK. üze
rinde iki .yrı kişilik. Hem de çatışm. h.linde. Ancak tek ilginçliği de bu. V.· 
ni aynı insanda toplanması bu iki kişiliğin. Yoksa kişilik çatışması en çok 
başvurulan ögelerinden biri bu dizilerin. Genelde" özele doğru, iyi-kötü, güzel
çiritin, polis--suçlu, genç-ihtiyar, kedi-fare. Bu çatışmalar, mitler dizgesini" 
ölÜtmesinde kullanılan tuğlalar bir anlamda. 

"BASMAKALIP" OLMAVANLAR 

Gelelim karşı stereotiplere. Mac Millan, karısı -..e Mildred. Dizinin çatısı
nı oluşturan bu üç tip bize "alışıımışın dışında" kişiler olarak sunuluyor. 
Daw-anışları, beğenileri, fiziki yapıları, giyimleri, toplumda sahip oldukları yer 
ve onun gerekleriyle çatışma halinde görüriişte. Ama yalnızca görüooşte. O 
kadar. Mac Millan'ı alalım: Uzun boylu, yakışıklı. I letişim araçlarıyla yaratı
lan dedektif tipine uygun. Ama, Emniyet Müdürü olarak bir karşı stereotip. 
Sinirlerine egemen. Karısının kendisin aldattığı konusunda inandırıcı kanıtlar 
olduğu zaman bile, "polislik mesleğinin gerekleriyle, karısına güveni" arasın
daki çatışmada bu sonuncusu üstiillük sağlıyor. Kısaca burada bize sunulan 
polis stereotipi mesleki stereotiplerle çelişkili. öyle ya, iyi bir polis (yine kitle 
iletişim araçlarıyla yaratılan polis mitine göre) gerektiğinde karısından bile 
kuşkulanır. 

Sally'nin giyim, kuşam ve davranışları "ABD'nin büyük kentlerinden 
San Fransisco'nun Emniyet Müdürü'nün karısı" görüntüsüne çok ters. Sempa
tik, genç, güzel . Mildred'le ilişkilerinde son derece anlayışlı. Hiç de evin pat
ronu hali yok. "Patron�alışan ilişkileri" o denli insanca yürütüıÜyor ki, dizi 
başladığından bu yana ne Sally ne de Mae MilIan'ın Mildred'e herha�i bir 
emir verdiğini görmedik. Rastladığımız birkaç emir de şakayla sunulan "kü
çük" ve "masum" istemler olmaktan öte geçmiyor. 

Televizyonla gelen yeni görüntüsel evrenimizde Columbo'yla başlayan 
anti-mitik kahramanlar neyi vurgulamak istiyor bize? Geleneksel stereotip 
burjuva ew-eninin ortasında bu küçücük karşı-stereotip adaları. 20. yüzyılın so
nunda davranışları, beğenileriyle, kapitalist toplumda yeni bir insana mı hazır
lıyor bizi? Çünkü, bu karşı-stereotiplerin altında kapiuJist toplumun bütün 
öteki ilişki biçimleri egemenliklerini sürdürüyorlar. 24 saat dUlTlUıd�n çalıpn 
Mildred'e dış görünüşteki bütün sempatikliği, udınd�ki emekçi kişiliğini giz
leyerniyor. O, giyinişi, d�\'Tanışl ve beğenileriyle Ma<: Millan'ların burjuViil ev
reninden çok uzaklarda. (Ayrıca, Sınıf bilincinden yoksun oluşu bize bir er
dem gibi sunuluyor. Bölümlerin birinde izledik. Başka bir evde çalışan arkada
şım" ücret arttırımı konusunchki önerilerine karşı Mat Millan'ların yanında 
yer alıyor.) 

I ŞTE SIZE DEGI şIKLIK! 

Böylece Batı toplumlarında halkın "değişme" ve "özgiirıli<." istemine 
bir yanıt mı aranıyor? Giscard d'Estaing'i anımsıyorumhemen.Yerel seçimler
de sağ'ın yenilgisinden sonra 2-3 Bakanı değiştirip televizyonda Fransız halkı
na: "Mesajımzı aldım. Değişiklik istiyordunuz. I şte değişiklik! "  dediğini du
yuyorum. Aynı kalan kapitalist ilişkiler içinde Columboca, Mac Millanca, 
Sallyee, Mildredce davranan yeni insan tipi. "Don Kişotluğun aklanması" ve 
yeni toplumun resmi davranış politikası haline getirilmesi. Kitleler özgürlük ve 
değişiklik mi istiyor? Alın size özgiilük ve değişiklik . 

SOSYALiZM BAYRACiINI MECliSE DiKEliM 
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ODTü'DE 
ZAFER iŞÇiLERiN OLACAK 

Orta Ooğu Teknik üniversitesi"i diğer yüksek 
öğrenim kurumlarından ayıran, ODTÜ'nün kuruluş 
biçimi. Bu kuruluş biçiminin sonucu olarak ortaya Çı
kan farklılıkların başında ise ODTü'de çalışanların iş
çi sayılması geliyor. Diğer öğretim kurumlarında çalı
şanlara memur denilmesine karşılık ODTÜ'de çalışan
ların işçi sayılmalan, verilen mücadelenin şeklini ve 
niteliğini de değiştiriyor. ODTü'deki bu değişiklik 
özellikle son iki yıldır çok belirginleşti. Ama bu belir
ginliği hala gönnek istemeyen demokrat ya da ilerici 
çevreler de var. Bu çevrelerin başında ilerici basın ge
liyor. 

ODTü üç�ört ay öncesine kadar öğrenimi'sürdü. 
ren tek yüksek öğrenim kurumuydu. MC'ni" ODTÜ' 
ye el atmasıdiğer yüksek öğrenim kurumlarında oldu
ğu gibi sadece öğrenimi kesmeyi amaçlamıyordu. Bu
nun yanında, hatta birincil olarak ODTü işçilerinin 
verdiği ekonomik mücadelenin ulaştığı boyuttu MC' 
yi düşündüren. ODTü işçisi işyeri sendikacılığının dar 
çemberini kırmış, sınıf sendikacılığı ilkeleri ile ekono
mik mücadelesini sümürmeye başlamıştı. Sınıf sendi
kacılığı ilkeleri sadece ekonomik mücadeleyi değil de
mokratik mücadeleyi de kapsıyordu. Demokratik mü
cadele ise ODTü öğretim üyeleri ve ODTü öğrencile
riyle birlikte, ilkeli birtiğe dayalı olarak sürdiriilmek
teydi. 

MC, Orta Doğu Teknik Üniversitesi operasyonu
nu bunun için başlattı. 

MC'nin uzantısı DOT O Mütevelli Heyeti, işe poli
tik görüşü herkesee bilinen Hasan Tan'ı rektör alaya
rak başladı. Hasan Tan ise, arkasına jandarmaları ala
rak göreve başladı. Hasan Tan'ın ODTÜ işçisi, öğre
tim üyeleri ve öğrencileri tarafından rektör olarak ta
nınmayacağı bilinerek bu atama yapıldı. Aslında MC' 
nin 'uzantısıı mütevelli heyetinin amacı da ODTü'ye 
rektör atamak değildi. Yani üzüm çalmak değildi mu
rat, bağ bekçisini dövmekti. 

Bundan sonra gelişen olavlar biliniyor. Ama özet
lemekte yarar var. Öğrenciler olayı protesto için ders
lere girmediler. Öğretim üyeleri ders vermediler. idari 
görevdeki tüm insanlar istifa ettiler. idari görevden ay
rılanların yerine atanacak Hasan Tan'ın görüşüru pay
laşan insan yokıu ODTÜ'de. Hasan Tan ODTÜ'yü ka
pattığını ilan etti. Hem de öğrencileri okula bir bildiri 
ile davet ettiği gün jandarmaları daha çok yığarak 
yaptı bu ilanı. Bu tasarruf Danıştay'dan döndü. Da
nıştay kararına saygılı gibi göriirup okulu yeniden aç
tı. Ama jandarma baskısı kaldırılmadan. Baskı işçile. 
rin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin üzerinde her 
geçen gün arttı . Yurtlar boşaltıldı ve öğrenimi n sürdü
rülmesi mümkün olmadı. 

ASIL HEDEFE SALDıRı BAŞLATılıYOR 

ODTÜ işçisinin sınıf sendikacılığı ilkeleri ile sür
dürdüğü ekonomik-demokratik mücadelede üyesi ol
dukları sendika DISK'e bağlı Sosyal-Iş. ODTÜ işçileri 
adına toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini zorlu ve 
uıun süre devam eden mücadeleden sonra kopara ko. 
para almışıı Sosyal-Iş. Ama ülkemizdeki ıoplu sözleş
me düzenini belirleyen kurallara, yani yasaya göre, 
oplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki almak yet
ıiyor. Bunun aksi de geçerli. Yani bir sendika bir iş
"rinde çalışan işçileri temsil etmese bile, işçileri tem-

etmeyen sendika o işyerinde yetki alabilir ve söz
ne yapabilir. Üstelik aynı yasaya göre öğrenim ku
nlarında grev yasağı da var. Bu yasak ODTÜ'de 

Ikili sendika Sosyaı-I ş'in mUcadelesini zorlaşııran 
diAer kuraL. 

Bir diAer kural da grev yasaAı bulunan işyerlerin
yetkili sendikanın çağrısına uymayan j�vercne kar· 
'apılabilecek etkili bir yolun bulunmayı,ı. Bır yol 

,ma eıkill dcjji l ,  kısa .Urede ",nuca ulaııcı dcjjll. 
,elik ıonuçta ortaya Çıkdcak ve toplu Iı .H/leımc.1 

hükmünden sayılacak kurallara uymak zorunlu. Bu 
yol, i ı  Hakem Kurulu diye adlandırılan ve işçilerin ta· 
mamen dışındaki bir müesseseye toplu iş  sözleşmesi 
yapma yetkisi vermek. 

Demokratik bir ortamda, toplu iş sözleşmesini 
taraflar olarak sonuca ulaştırmak için denenecek yol· 
lar var. Ama sadece demokratik ortamda başvurulabi
lecek yollar bunlar. Hasan Tan'ın yapmak istediği de 
demokratik ortamı ortadan kaldırmaktı. ODlü'nün 
işlemez hale getirilmesiyle bu ortam kısmen sağlandı. 
Ama yetmezdi, daha da geriletilmesi gerekliydi. Daha 
da geriletmek için HasanTan'a bağlıgüçler gerekliydi.  
Bu güçlere sahip değildi Hasan Tan. O kadar ki, istifa 
eden yönetim kademelerine bile atayacak adamları 
yoktu. 

YARDıMCı GÜÇLER HIZMETTE 

Devletin kolluk kuvvetlerine yardımcı güç olarak 
beslenenlerin ODTO'de Hasan Tan'ın da yardımına 
verilmesinin yolları arandı ve bulundu. Önce ODTÜ 
Bilgi işlem Merkezindeki 26 kalniye işçinin işine son 
verildi. Sonra yüze yakın işçiye tazminatları ödenerek 
işten çıkarıldı. Hem de hiç gerekçe gösterilmeden. Bu 
işlernle birlikte yakalarının arkasında taşıdığı rozetleri 
gösteren birçok insan ODTü'ye çalışmak üzere baş
vurdu. i simleri elimizde bulunan tam 163 Ülkü Ocakıl 
bugün ODTÜ'de bellerinde silahlarıyla işçi giysisi ile 
dolaşmakta. 

i şçi adı altında ODTÜ'ye sokulan ve dolgun ücret 
verilen Olkü Ocaklılar Hasan Tan'a yardımcı güç ola
rak işe alındıkları ilk günden itibaren hizmetlerini gör
meye başladılar. Bir-iki ısınma turundan sonra silahlar 
bellerden çık�rıldı ve konuşmaya başladı. Isınma tur
ları işçileri tehdit etmekle, öğretim üyelerini dövmek
le başladı. Sonra silahlar kah işçilere, kah öğretim 
üyelerine kurşun saçınaya başladı. Daha sonra da 
ölüm saçtı. 

KatClarya önünde ülkü Ocaklı komandoların aç
tığı yaylım ateşi sonucu Sosyaı-iş üyesi Feramuz De
mir isimli işçi karnından yaralandı. Olaya tanık olan 
bir diğer işçi, elinde tabancasıyle duran Ülkü Ocaklı 
komandoyu jandarmaya gösterdi, yakalanmasını iste
di ama jandarma yakalamak bir yana, ilgisiz kaldı. 

Birkaç gün sonra Feramuz Demir tedavi görmek· 
te olduğu hastanede öldü. 

Feramuz Demir'i katledenler, ölüsünden de yarar
lanmak için plan kurdular. Planın uygulama görevi, iş
yerinde hiç bir yetkisi ve işçiler üzerinde hiç bir etkisi 
olmayan ama Hasan Tan'a yaslandığı için yaşayabilen 
sarı sendika ODTÜMSEN'in başkanı Kuıluay Çelik'e 

verildi. Kutluay Çelik yönetimindeki Ülkü Ocaklılara 
cenazenin kaldırılacağı gün depolardan ç ıkarılan mavi 
gömlekler dağ ıtıldı. Mavi gömlekli komandolar ODTÜ 
içinde önce gövde gösterisi yaptılar. Plana göre cena
zeyi ODTÜ'ye götürecekler ve kurt kanunlarına göre 
tören yapacaklardı. Sosyaı-iş üyesi işçilerin ve fera
muz Demir'in yakınlarının bilinçli kararlılığı bu oyu
nu bozdu. Yeni bir oyun denediler. Bu defa mavi 
gömlekli komandoları iki ODTü otobüsüne bindirerek 
ölünün gömüleceği Gölbaşına taşıdılar. Gölbaşı'na fe
ramuı Demir'in kavga arkadaşı bini aşkın Sosyaı-iş 
üyesi işçilerle öğretim üyeleri de gelmişlerdi. ikinci 
oyunu da yine feramuz Demir'in kavga arkadaşları
nın kararlı tavrı bozdu. Mavi gömlekli ve tabancalı yü
ze yakın ülkü Ocaklı başlarında Kutluay Çelik olmak 
üzere cenaze töreninden geri çekilmek zorunda kaldı-
lar. 

Sosyaı. iş  üyesi ODTÜ i şçileri silahlı yardımcı 
güçlerin gözleri önünde törene gönderilmiş olan 00-
TÜMSEN Sendikasının ve rcktörtüğün çelenglerini 
parçaladılar. Bu olaydan -sonra mavi gömlekliler ve 
onları yöneten Kutluay Çelik törenin gerisinde kalıp 
otobüslere binmekte buldular selameti. Uzaktan fera
muz Demir'in mezarının üzerinde asılı duran şu pan
kartı okumak durumunda kaldılar, FAŞ iZM AKını
GI KANDA BOGULACAKTIR. 

ZAFER iŞÇiLERiN OLACA K 

fe ram uz Demir, işçi sınrfımızın ekonomik-de· 
mokratik mücadelesinde şehit oldu. Ama ODTO işçi
leri mücadeleden vazgeçmeyecek. Bugün ODTÜ işçisi 
dliıden daha kararlı biçimde ekonomik-demokratik 
mücadeleye omuz verirken politik mücadelenin gerek
tiği bilincine de daha çok yaklaşmıştır. Bu yakllşımla 
Olayları daha iyi kavrayacak ve çözümünü bulacaktır. 
feramuz Demir'i katledenlerin işçi düşmanı sermaye 
sınıfının maşaları olduğunu gönnekle meselenin sınıf 
mücadelesi olduğunu iyice kavramıştır. 

ODTÜ işçisi ekonomik-demokratik mücadeleden 
kazançlı ç ıkacaktır. Kazancı çok yönlü. Birincisi, geç 
de olsa ekonomik mücadelede Sosyaı·iş'in öncülüğün
de sonuca ulaşması olacak. Sosyal-iş, Sosyal Sigona
lar Kurumunda sürdürdüğü zorlu mücadeleyi 17 ay 
sonra başarıya ulaştırdı. i kincisi, demokratik mücade
leden de kazançlı çıkacak. ODTÜ'de Hasan T.n ve 
yardımcı güçleri kovalanacak. Üçüncüsü de işçi sınıfı
nın politik mücadelesi içinde yerini almakla, başka 
deyişle politik mücadelenin gerekliliğini kavrayıp sür· 
dürmek olacaktır. 
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