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YOROYOŞ, GEÇTICIMIZ HAFTA BAŞBAKAN BOLENT ECEVtrTARAFlNDAN AÇıKLANAN HOKOMET PROGRAMI KO· 
NUSUNDA TOM-DER VE TOTED GENEL BAŞKAN LARıNıN GöROŞ LERINI ALDı TOM·DER GENEL BAŞKANı ERHAN 
TEZGöR VE TOTED GENE L BAŞKANı AYKUT GöKER CHP'NIN HOKOMET PROGRAMI KONUSUNDAKI GöROŞ VE 
DECERLENDIRMELERINI ŞÖYLE AÇıKLADı LAR: 

TEZGÖR: 
MUTLAKA 
GREVLİ 
SENDİKA 
HAKKı 

Toplumsal olaylarm özünü bir yana 
koyup görüntület! üzerinde yo�n uR· 
raşta bulunmak. buıjuvazinin emekçi 
halkı aldatarak egemenliRini siiıdüımede 
kuDandıll önemü taköklerinden biridir. 
Tiirkiye'de ise yıUlldır sürdürülegelen bu 
taktiRin günümüzdeki kadar su yüzüne 
bütün çıplak:ltlı ile çıktılı bir dönem ya· 
şanmadı. Mevcut düzenden yana açık 
tavır\darın bu oyunu oynamaları doRaI· 
dr. Ancak 'ılericilik" adına görüntüyü 
öze tercih edenlerin feslerini önlerine 
koymalaruım zamanı geldi de geçiyor. 

Seçim öncesi dönemde can güvenlili 
sorunu özimden soyutlanarek ele alındı. 
Can güvenliIini ortadan kaldıran gen;ek 
nedenJer üzerinde ısrarla durulmıdı. Gö
rüntü öze egemen orunca. 5 Hazİran se
çimleri de cın güvenliRini sallaroad. tek 
yol olarak ortllYa konuldu. Kuşkusuz 
ean güvenlili sorunun önemi yadSlDI
mazdl. Ancak ilericilik admı yola Çıkan· 
lan düşen görev, sorunun kanq:ma iD-

Erhart Tugör: Tüm·Der Genel Başkanı 

mek ve bu kaynalın nasd kurubJlabile
celini de anlatmaktı. 

Şimdi ise aynı batalı yönde hızlı a· 
dmlar atılıyor. Ecevit hükümeti onay
landı ve hükümet bir programla ortaya 
Çıktı. Sorunun özü hükimet programı
nın içerilidir. Ancak gene öz bir yana 
bırakdıyor. Tartışılan konu ise Ecevit 
Höklinetinin güven oyu ahp alamıyaca
aıdır. Meclis aritmetiRinin duyaıtı bir 
noldada bulunması kitlelerin dikkatinin 
bu nokta üzerinde toplanması sonucunu 
do�rabilir. Ancak bu böyle diye, kitle· 
ledn Deyi göımesi gerektilini bir yana 
itmek ve kitle�rin gördüAünün peşine, 
bem de ilericilik adma tak'dmak son de· 
rece hatalıdır. EG!Vİt Hükümetinin güwn 
oyu alması gerektiRi konusunda bir te
reddüt yok. Ancak, emekçi s .. ıf ve taba· 
kalann vazgeçilmez talepleri doRnıltu· 
Slında hiikimet programını deterlendir· 
mek de kıçınılmaz bir görevdir. 

Genel bır detedendlrme ile gerek ku· 

rulan Ecevit Hüklimetinin gerekse oku
nan programın esu itibariyle sermaye sı
nıfına glivence vermekten hareket etti Ri 
bir gerçek. Programın &osyal demokrat 
bir içerikten dahi büyük ölçüde yoksun 
bulundu� dolaylı biçimlerde de olsa 
bizzat hazırlayıcılan tualından ifade 
ediliyor. Geneide böyle bir yaklaşun1a 
kaleme alman programın, emekçi sınıf 
ve tabakalar açısından özelde delerlen
dirilmesini de etkileyeceai kuşku götür· 
mez. Bu genel çerçew içinde program 
memudara ne getiriyor? 

Bugün memur mücadelesinin günde· 
mindeki en önemli sorun mutlaka grevli 
olmak kaydıyla toplu sözleşmeli sendika 
hakkıdır. Memudar bu hakkı alma ua· 
nında kanlarını canlarını ortaya koydu
lar. Bu mücadelenin hamuruna kan k. 
nştı. Böyle bir mücadelenin verildili bu 
konuda hükümet programında şu ifade 
yer alıyor. '1fükümetimiz, bütün özgür· 
lükçü demokratik ülkelerde oldu� gibi, 
kamu görevlilerinin de, durumlarmm ba· 
zı özeDikleri gözönünde tutularak, sendi
Dedık ve toplu sözleşme hakluma ka
vuşturubnalarmı gerekli gönnektedir." 

Y alruzca bu iradenin kapsamında ka
lındılında dahi ortaya iki çıplak gerçek 
çıkıyor. Bunlardan biri gıev bakkının 
,kesinlikle düşüoiimediRidir. Grevsiz bir 
toplu sözleşme hakkının hiç bir anlam 
ifade etmedili ise memurlar tarafmdan 
çok iyi bilinmektedir. Bır diRer nokta 
ise bu hakkın dahi çok sınırlı bir çen;e· 
Yede düşüoüldüRüdür." __  o dunıırdannın 
bazı özellikleri gözönWıde tutularak ... " 
Ifadesinin tek anlamı bu hakkın dar bir 
kapsamla tanmacalıdır. 

Gen;ek bir detertendinnedeo ortıya 
çıkan ıcı sonuç ise bu kapsam içinde 
dahi bu hakkın tan1!lmıyacalıdır. Ana
yasa'da 1971 raşlst döneminde yapdan 

detişiklik sonucu, memurlarm sendika
lara üye olaml)'acatı hükme b&thdır. 
Pıoeramda yer alan bu ifadenin hayata 
geçebilmesi Anayasa'nm bu maddesinin 
2/3 çotunktkla detlştirllmesine balıı· 
dır. Bugün ise bu çoaunluRun sallanma. 
sı olanaksızdB'. 

Anayasa'ya namen bu &orunun çö
zümlenmesi ise olanaklıdır. Kimlerin işçi 
olabileG!line tayine yetkili Komisyon, 
yönetici durumda bulunan bir avuç bü· 
rokratııı dışında kalan yüzbinlerce me· 
muru işçiolarak ilan edebilir. BöyleG! iş
çi memur aynmı gibi anlamsrı bir kAv
ram ortadan kalkar ve tim memurlar, 
işçi sınıfı sendikalannda örgütlenerek 
grevli bir sendika hakkına ve siyasi hak· 
lanna kawşabiUrler .• Yi.izbinlerce memu
run gerçek talebi budur. Ve bilinmelidir 
ki, iktidarda kim olursa olsun memurlu 
bu haklı taleplerinden ödün veımeye· 
çekJer ve mücadelelerini bu dolıuıtuda 
sürdüreceklerdir. 

Memurlarm klSl dönem soıunlumın 
çöziOnüne başlangıç mutlaka grevii .. n· 
dika hakkını a1malanndan geçmektedir. 
Bu çerçew içinde progrlmda memurla· 
ra üişkin olarak yer alan, bir bak ver' 
mekten çok müeyyide geörici nitelikte
ki ifadelere, büyük önem vermiyoruz. 
Uzun dönem sorunlann çözümü ve me· 
murlamı kuıtuhışu ile hiç kuşkusuz işçi 
smdlııU! mücadelesine w onun zaferine 
balııdır. Mücadelemiz, emekçi halkım. 
zun uzun dönem hedenerini her fll'lltta 
ortllYa koyarak, o mücadeleyi bir gün 
dahi ertelemek.&izin sürecektir. Faşizmin 
bRla kitle tabanı kazandıjlı, solun tiOn 
sloganlannı kuUaıımoya başladılı bir 
dönemde, emekçi halkm uzun dÖllem 
hedeOerinl ödünllÜZ bir açıklıkia ortllYa 
koymak kaçmdmu bir eöıevdir. 

----------------------tt ----------------------

GÖKER: KİTLELERE 
Bugün, hükümet olmak durumunda 

bulunan CHP, seçimlerin mu sonuçlan, 
seçim öncesi ve sonrasa gelişmeler itiba
nyle ikili destete sahip. Buntardan birin· 
cisi, ekonomik demokratik talepleri 
dolrultusunda vaadleri olduRu için bu 
partiye oy veren, sorunlanna kısa dö
nerme ç.-e bulma IlaylŞI içindeki, halk. 
kitlelerinden kaynaklanıyor. ıkinci des
tek ise kendi rasyonelliRI içinde siyasi 
ten:ibini CHP lehine kullanan biiyük 
burjuvaziden � özellikle bUyük sanayi 
bUı]uvazislnden geliyor. 

VAAD 
EDİLENLERiN 

CHP'nin mecliste salt çotunhıRu el· 
de edememesi ikinci desteli ön plana Çı
kardı. Hükümet programı bu ikinci des
teRin mutlak etkilerini taşıyor. CHP 'nin, 
niteUli itibarıyle ikili bir yönlenme için
de, hem işçi sınıfına hem de burjuvaziye 
dönük bir yönlenme içinde bulunması 
doRai. ''Eşyanın tabiatı" böyle. Hükü· 
met programı bu aşamada burjuvaziden 
yana bir yönlenrnenin tayin edici oldu
Runu vurguhıyor. I,çilere emekçilere, 

GERiSİNE 
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YDROYDŞ 
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bu arada tüm kamu kesimi çillışanlarına 
vaade edilenlerin gerisine düşülmesi bu· 
nun kanıtı. Bluat Sayın Ecevit 29 Hazi
ran günü yaptıtı basın toplantısında üs
iii kapalı da olsa, bu olguyu doanıladı. 

CHP 'nin zaten vaad etmedlkieri var
dı. Örnelin i kamu kesiminde personel 
yasası statüsünde çalışanlanır, işçi-me
mur aynmı ortadan kaldınlarak, Işçi sı-
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nıfı sendıkalınnda örgüııen.bilme hak· 
kı. Bu hakkm en çarpıcı yanı olan grev 
hakkı. Siyasi rııliyette bulunma hakkı. 
MEY AK kesintllerinin iadesi. Bunların 
hükUmet porgramında bulunmaması do
tal. Vaad edilenler ise, burjuvazinin e· 
tilimleri doRrultusunda yuvartatılmtş. 
Örnetin, lokavtm kaldırılması konusun
da hükümetin yaklaşımı şöyle; 

"Lokavtın kaldtrıhnlSl veya, bu ka· 
bul edilmezse kötüye kullanılmasına kar
Şı etkın önlemler aJ mması TBMM 'ne ö· 
nerilecektir. " 

Yani lokavtın kaldU'ılamayacaal pe
şlnen kabul ediliyor, bu konuda ısrarlı 
olunmayacaRı baştan açıklanıyor. 

Grevsiz (!l sendikalaşma hakkı Için 
söylenen ise şu i 

"H ükllmetimiz, .. __ ........... kamu gö· 
revlilerinin de, durumlannuı bızı özel· 
Ukleri göz önünde tutularak, sendlkacı· 
bk ve toplu sözle,me haklannı kıvuşiu· 
rulmalarmı gerekli görmektedir." 

Grevsiz (!l sencılkalışma hakkından 
bile, "kamu görevtilerinin bazı özellikle· 
ri" SUlulaması ile söz edilmesi son dere
ce Çarpıcı. Vıad edilenlerden, hiç detl· 
nilmeyenler, adınm Bntlmuma bile ce· 
saret edilemeyenler var. 141 ve 142. 
maddelerin kaldırıbnaSl gibi. 

örnekleri daha dı çoRaltmak müm· 
kün. Genelde uygulanacak ekonomi si
yasetinde, �I\yUeşme yaklaşmmda, 
buıjuvazlnin desteIinn somut alırlıaını 
izlemek mümkün. 

Hükiimet programınm nitelıai bu. 
Bundan daha fazlası da beklenmelı. Baş· 
ta Işçi smıfı olmak üZere tiin emekçiler 
ekonomlk-demokrıük talepleri doRruI' 
tuSllndaki mücadelelerini yütseltmedik· 
led, hareketlerini kendi kuıtuhışlannı 
yöneDk bır siyasi hı",ket biltün .. UlII ... 
ulaştınnadı.klan, yanı burjuvazinin kır
şısında kencll sınıfsal·siyasi gliçlerlnl so
mutlaroadıklan sürece daha r .. lasını 
beklemeye kimsenin hakkı yok. 



BURJU' AliNiN 
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Halk sektörü, köy-kentler, bankacılık ve kredi düzenindeki değişiklikler, 
kamu iktisadi kuruluşlarının yönetimlerinde çalışanların etkin yerlere sahip 
olı.uları, özel sektöre sağlanacak desteklemeler, iç ticaretin düzenlenmesinde 
izlenecek tutum ... 

Başbakan Bülent Ecevit, hükümet programını mecliste okuduktan bir 
gün sonra, yeni açıklamalar yapma gereğini duydu. Yeni açıklamaların bir bö
lün"ii, yukarıda sözü edilen konulara ilişkin. Bülent Ecevit, hükümetin bu ko
nulardaki iCfaatı ile ilgili olarak şunları söyleme gereğini duydu: "Bunlarda 
pragmatik bir yaklaşım izıeyeceğiz. Uygulamayı ön yargısız olarak yapacağız. 
Bazı uygulamaların başarısız olduğunu veya kamuoyunu tatmin" etmediğini, 
ekonomide yeni ve çetin sorunlar çıkardığını görecek olursak, bu konuda tu
tumumuzu gözden geçirmek bakımından hiç bir sıkıntı çekmeyeceğiz, hiç bir 
komplekse kapılmayacağız.·t 

Bu kadar açık söylenebilir. Baştan aşağı � her satırında büyük sermaye
nin bilinen sorunları gözetilen hükümet programı, güvence takviyesi amacı ile, 
bir gün sonra ancak bu kadar daha sermayeden yana "açıklanabilir". 

CHP'yi, "kompleks" ve "sıkıntı" duygusundan bu şekilde sıyrıldığı için 
kutlamak mümkün değiL. Tersine, sosyalistler ve demokratik güçler, seçim ön-
cesi vaadlerinden ve bazı ilkelerinden uzaklaşan bir CHP'nin bundan ötli"ü "sı
kıntı" ve "kompleks" duymasını yararlı görür. Çünkü önümüzdeki dönemde 
CHP'yi ve tüm demokratik güçleri çok çetin görevler bekliyor. Çetin sınav 
günleri bekliyor. CHP güvenoyu alır ve bu sınav günlerinde "kompleks" ve "sı
kıntı" duymayacak ölçüde bir esneklik, sorumsuzca bir sağa kayış gösterirse, 
bundan en başta CHP zarar görli'. CHP ile birlikte, bütün demokratik güçlerin 
önüne daha büyük engeller dikilir. Bunu görebilmek için, CHP'ye yüklenen 
misyonu anlamak zorunlu. CHP'ye yüklenen misyonu anlayabilmek için de 
iki bilgi gerekli: Once Türkiye kapitalizmini tanımak, sonra da bu bilgiyi tarih 
bilgisi ile pekiştirebilmek. 

Önce, 1930'ların devletçiliği. Egemen sınıflar, kapitalizmin gelişme sü
recinde bir sıçrama noktasına gelip dayandılar. Bu sıçrama noktasında, yine 
kapitalizmin gelişme sürecinde, önlerini açacak, kendilerine yeni perspektifler 
kazandıracak siyasal düzenlemelere gerek duydular. Bu siyasal düzenlemeler, 
devletçilik bi�iminde somutlaştı. Devletçilikle, Türkiye kapitalizmi yeni bir 
noktaya ulaştı. Devletçiliğe, "solculuk" diye karşı çıkan sermaye çevreleri ol
du. "Sosyalizm" diye sahip çıkan solcular da oldu. Ama bunlar genel eğilimi 
hiç etkHeyemediler. Tercihini devletçilikten yana koyan sermaye kesimleri ile 
kendilerini "devletçiliğe uyduran" sermaye kesimleri kısa bir süre sonra bu· 
luştular. Tli"kiye kapitalizminin gelişiminde yeni bir noktaya ulaştılar. 

1950'de Türkiye kapitalizmi yeni bir noktaya geldi. Türkiye kapitaliz· 
minin o dönemki hedef ve perspektifleri, siyasal alanda yeni bir düzenleme ge· 
ıirdi. DP iktidar oldu. Devletçiliği "sosyalizm" sayanlar olduğu gibi, DP hare
ketini solculuk sayanlar da çıktı. Bunlar da genel eğilimi belirleyemediler. Ser· 
maye aynı hızlı "devletçi"leri kullandığı gibi, DP'yi solcu sananları da kullan· 
dı. 

DP'nin 10 yıllık iktidarında Türkiye kapitalizmi gelişti. Bu gelişmenin 
koıçınılmaz bir sonucu olarak, Türkiye büyük bir bunalımın eşiğine geldi. Baş
ka tli'lüsü olamaz. Çünkü, günümüzün koşullarında, kapitalizmin gelişmesi de
mek, belirli bir periyodun sonunda bunalımların eşiğine gelinmesi demek. Bu· 
nalımın eşiğine gelinmesi demek, yeni araçlarla yeni yolların zorlanması de· 
mek. Bu da, siyasal alanda yeni düzenlemelerin onaya çıkması anlamına geli-
yor. 

27 Mayıs ve onu izleyen düzenlemeler, bu gelişmenin ürünü oldu. DP'yi 
ve araçlarını eskiıen burjuvazi, yeni siyasal düıenlemelerle yeni araçlar arama· 
ya başladı. Koalisyonlar ve planlama böyle Orlaya Çıkıı. Sermaye çevreleri ile 
"ilericilerin" 27 Mayıs'ta ve onun getirdiklerinde birleşmeleri böyle ortaya 
çıktı. Devletçiliği ve DP'yi "solculuk" sayanları, bu dönemde, tek başına plan· 
cılığı "sosyalizm" sayanlar izledi. Büyük burjuvazinin ve "ilericilerin" planla· 
ma ve sosyal adaletin faziletleri üzerinde birleşmeleri de böyle ortaya Çıkıı. 
Büyük sermayenin hızlı temsilcileri Karaosmanoğlu, Kur1aş, Apdi ıpekçi, bu 
dönemde bir de "Sosyalist Kültür Derneği" üyeliklerini sürdürdüler. Tek başı
na plancl1ığl "sosyalizm" sayıp ona sarılanlar yanında, yine sosyali7m sayıp 
karşı çıkanlar da oldu. Bunlar bir süre "plan değil pilav isteriz" sloganını ileri 
sürdüler. Ama bu, burjuvaıinin genel eğilim ve tercihlerini belirlemedi. Aynı 
devletçilikıe olduğu gibi, tercihini planlı gelişmeden yana koyan sermaye ke· 
simleri ile kendilerini "plancılığa uyduran" kesimler kısa bir süre sonra buluş· 

tular. Tli'kiye kapitalizminin gelişiminde yeni bir noktaya ulaşıldı. 
Yeni nokta, 12 Mart oldu. 12 Mart döneminde, eski dönemlerin hızli 

so1cuları Tli"kiye burjuvazisinin sorunlarını çözmek üzere seferber oldular. 
Ama ne devletçilik ne de 27 Mayıs döneminde olduğu ölçüde inandırıcı ola
madılar. 12 Mart'ın sermayeden yana niteliği hemen deşifre oldu. Çok açık ve 
kesin bir biçimde deşifre oldu. Bunun nedenleri üzerinde durmak gerek. 

Nedenleri, iki gelişmede aramak gerekiyor. Birincisi, "(ürkiye kapitaliz
minin yapısı ile ilgili. Türkiye kapitalizminin geriliği ve yapısı sonucunda, yak
laşık 10'ar yıllık bunalım ve sıçrama periyodları kısalmış görünüyor. Türkiye 
kapitalizmi kısa periyoolu bir "günübirlik yaşama" döneminin hemen ertesin
de, yeni ekonomik ve siyasal dönüm noktalarına geliyor. Bu nesnel durum, alı
nan tedbirlerin ve uygulanan politikaların sermayeden yana niteliğini örtüle
mez hale getiriyor. Solun belirli bir kesimini ve kitleleri uzunca bir siWe uyuta
bilmek, giderek zorlaşıyor. Olanaksız hale geliyor. 12 Man döneminin bu ni
teliği sonucunda, kitleler hiç "uyutulamadı". Solda ise sınırlı bir kesim; o da 
ancak bir SÜ"e için uyudu. 

ikinci neden, hiç kuşkusuz, sosyalist hareketin gelişmesi. Sosyalist hare
ketin gelişmesi sonucu iki somut olgu ortaya çıkıyor. Birincisi şu: Burjuvazi
nin siyasal düzenlemelerinde sosyalist hareketin durdurulması, çeşitli yollar
dan etkisizleştirilmesi eskisinden daha büyük bir ağırlık kazanıyor. Sosyalist 
harekete karşı tedbirler, burjuvazinin siyasal düzenlemelerindeki odak nokta
larından birini oluşturuyor. 

Ikincisi de şu: Burjuvazinin bunalımlarının, siyasal düzenleme aranışfan
nın yoğunlaşması ile, bağımsızlık, demokrasi ve ilericilik gibi kavramlar gide
rek daha sağlam bir içeriğe kavuşuyor. Bu kavramların emperyalizme, faşiz
me ve kapitalizme karşı verilen tutarlı mücadele ile olan ilişkisi çok açık bir 
biçimde ortaya çıkıyor. Bu açıklık ve netlik arttığı ölçüde de iki gelişme ön 
plana çıkıyor. Önce, solculuk adına kitleleri ve "solcuları" uyutmak giderek 
güçleşiyor. Ikincisi, sözü edilen gelişme sonucunda, burjuvazinin siyasal ter
cihlerindeki serbesti giderek azalıyor. Burjuvazinin siyasal araçlannın tabanm
dan ve destekleyicilerinden, tutarlı demokrat ögeler temizlenemiyor. Bu öge
ler ağırlıklarını duyuruyorlar. 1977 yılının yazında, burjuvazinin ulaştığı yeni 
noktayı aşmak üzere tercih edilen siyasal aracı, yani CHP'yi, geçmiş dönemin 
araçlarından, yani 1930 devletçilerinden, DP'den, 27 Mayısçılardan ye 12 

.. Martçılardan ayıran özellik burada. 
'Gelinen nokta özetle böyle. Sermaye, 2,5 yıllık MC iktidarının savruklu

ğu ile, günübirlik politikası ile, kendisi için kaçınılmaz olan bu aracı kullana
rak yeni bir dönemin eşiğine getirdi. Şimdi bu eşiği aşmak istiyor. Her eşik 
aşma operasyonunda olduğu gibi, bunda da yeni siyasal düzenlemelerin peşin. 
de. Önündeki darboğazı kısa sürcli de olsa aştıracak, yine kısa süreli de olsa bir 
perspektif getirecek bir siyasal araç aranışı içinde. CHP bu aranışa cevap ola
cak tercihler arasında yer alıyor. 

MSP istenmiyor. Iki nedenie: Birincisj MSP'nin kitleler içinde sermaye 
adına çıktığı gözboyamacılığın sonuna gelindi. Kimi "ilericilerin" hala anla· 
mak istememesine rağmen, MSP'nin bir sermaye panisi olduğu açıkça onaya 
çıktı. Sermaye için MSP, deşifre olmuş bir casuslan farksız. ikinci neden ise 
MSP'nin ancak günübirlik yaşama döneminin siyasal aracı olabilecek çapuJcu 
niteliği. MSP, bu niteliğini gizlemek için kullandığı "ağır sanayi hamlesi", 
"motor sanayii" gibi etiketler bir yana, sermayenin günübirlik yaşadığı d� 
nemlerin partisi. Nispeten uzun dönemli bir perspektifi sermaye adına çizebi. 
lecek ve bunun ekonomik-siyasal önlemlerini alabilecek bir parti değil. 

CHP büyük sermayenin tercihlerinden biri. Aynı zamanda demokratik 
güçler de CHP 'nin hükümet olarak işbaşında kalmasını istiyor. Bu, CHP'ye bü
yük görev ve sorumluluklar YÜklüyor. Güvenoyu alınamazsa, bu büyük serma
yenin CHP'den uzaklaşması anlamına gelmiyor. Güvenoyu alamasa bile, önü
rriizdeki dönemin iktidar kombinezonları içinde CHP'nin ismi söz konusu ola· 
cak. CHP 'nin sorumluluğu bunun için büyük. Çi�nkü CHP geniş emekçi kitle
leri umutsuzluk ve yılgınhğa sürükleme hakkına sahip değil. Bundan en başta 
kendisi zarar göreceği için sahip değil. Kitlelerin özlemlerine hiç kulak verme
den sermayenin önünü açma misyonunu yüklenen siyasal araçların akibeıini 
görebilmek için biraz tarih bilmek gerekiyor. DP'nin, 27 Mayıs koalisyonlan· 
nın, 12 Mart hükUmetierinin ve MC'nin uğradığı akibeıe CHP'nin daha kısa bir 
sürede uğrama tehlikesi büyük. Bu tehlikeyi aşmak için kitlelerin taleplerine 
kulak vermek, geniş yığınlarda" yana bir f.ıolitika izlemek gerekiyor. 

Bunun için de biraz "sıkıntılı" ve "kompleksii" olmaya alışmak zorunlu. 



TORKIYE'DE.YOROYOŞ _______________________ _ 

SD�lularm telaş) DEMiREL -IüRKEŞ iKiliSi 
AP ortak grup toplantwrun yapddıtı 

salonun kapısından Süleyman Demirel i· 
çeri girdi ve doltuca künıüye Çıktı. De· 
mirerln arkasından grup salonuna adeta 
da1an sayılan OD beş kadar olan ne idü
Rü belirsiz bir topluluk salonun bir du· 
vanDl boydan boya tuttu. AP'U parla· 
menterlerden bir kısmı olayı bayret bat· 
ta şaşkınlıkla Izliyorlardı. 

Ne oluyordu böyle? 
y.şlan 20·25 dolaylarında olan bu 

kişiler kiındi? Y &ka ve baRırlan açıktı. 
Görünümlerinin ciddiyetsizliRi oranında 
yüzlerine, bakışlanna ciddlyet Ifadesi 
giydirmeye çalışıyorlardı. 

Bir· kısım AP'Ii parlamenter, toplantı 
basma açlk olduRu için ulanda ba.zu 
bulunan gazetecilere, bu kişilerin kim 
olduRunu sordu. "Acaba bunlar g.".. 
tea mi" idi?. 

DeRildi, büyük salonun kapıdan yana 
duvarını boydan boya belirli araIıklaria 
adeta nöbet düzeninde kaplayan bu kışı· 
ler AP Gençlik KoUan üyeleriydi ... 

DEMIREL'IN DIREKTIFI 

Ilk kez bir grup toplantısında böyle 
bir olay yaşaru)(ordu. 

Bugüne kadar AP mlnet meclisi grubu, 
cumburiyet senatosu grubu toplantdar 
yapmışlardı, ortak toplantdar yapmış· 
lardı ama hiç birinde böyle bir durum 
meydana gelmemişti. 

GeçtiRimiz baftanın Cuma gÜDü saat 
14 'te topla ... AP ortak grubu bu tab· 
loyla başladı. 

Aynı gÜD Ecevit hükümetinin prog. 
ramı Meclla'te göıiişillecekti. MlDet mec· 
lisi genel kurulu saat 15'de programı gö
rüşmek için toplanacaktı. 

Genel kurul toplantısından tam bir 
saat ÖDce de, AP Genel Başkan� partisi. 
nin parlamento gruplannın ortak top
lanması direktifini vermişti. 

BOYKOTUN SEBEBı" 

Demirel CIIP bükümet programına 
karşı görüşlerini ortak grup toplantısın· 
da dile getirmeyi uygun görmüştü. 

Başta AP olmak üzere MSP ve MIIP 
gruplan da, hükümet programının gerek 
mecliste okunuşU' snasında gerekse g� 
rüşülmesi sırasında meclis genel kurulu· 
nu boykot karan almışlardı. 

Kararın gerekçesi olarak hükümetin 
"çanltay. hükümeti" olduRu oilahına ,1,,' 
rılınıyordu ama gerçekte endişe CIIP'ye 
karşı birçeşit tecrit dunn oluşturmaktı. 
özellikle AP ve MSP yönetimi, grup. 
lardan emin görünDi.iyorla.rdı. Bunun i
çin Deınlrel bütün gücüyle bir �erilim 
politikasına sanlmıştı. CIIP ile bütün 
köprüleri atmaya en urak diyaloga bile 
şans tanımayacak bir gerilim kampı oluş· 
turmaya çalışıyordu. 

ne 

yu,nVYVş·5 TEMMUZ 1977·4 . 

GRUP TOPLANTıLARı 

Sık sık yapdan AP parlamento grup 
toplanWan bu politikanın şınnga edil· 
di� operasyonlar baline dönüştürülmüş· 
tü. Toplantdarda Demirel konuşuyor, 
Ecevit'e ve hükümetine en alt düzeylerde 
saldınyor ve sonra kürsüden iniyordu ... 

Hükümet programının millet mecli· 
sinde görüşillece� Cuma günü genel ku· 
kul toplantısından bir saat önce yapılan 
grup toplantısı da bunlardan biriydi. 

Demirel konuşuyordu: 
"- Biz şeref ve haysiyetimizi koru

mak zorunda bırakıldık ... " 
"- CHP Gen�1 Başkanı gibileri hayal 

ve macera adamı olarak kalmışlardır ... " 
"- Ecevit kendisini dev aynasında mı 

görmektedir? .. " 
"- Kendi ,partlslnl Idare etsin sonra 

gelsin AP'yi idare etsin ... " 
DoRrusu bu ya, 1nsanın "ilkel" de

mekten çok "iptldai" demek isteyeceRi 
türden oluşan bu sözler AP Genel Baş· 
kanı Süleyman Demire!'e aitti ... 

ECEVIT -ECEVIT!.. 

Demirel in a�ır ve sarsıntılı bir nöbet 
g.oçirdlRI kendisini iyi tanıyanlarca da 
teslim edıliyordu: Madem kl, bükümet 

FAŞiZMi ZORLUYOR 

güven oyu alamayacaktı, bunca hlddetln 
şiddetin sebebi neydl? ... " 

Grup toplantısında bir saate yakın 
konuşan Demirel her söze Ecevit ile baş
ladı ve onunla bitirdi. 

Zaman zaman kürsüden espri yapmak 
gereksinimini duyuyor, gruptan geregın· 
ce karşılık bulamamanın soguklugunu 
yaşıyordu. Bir kısım müzmin aLkışçl
tano dışında konuşması heyecan da ya· 
ratınıyordu. AP grubunda elini şakaRına 
dayayıp Demirel'i dinleyenler önemli biı 
bölüm oluşturuyordu ... 

AP grup toplantısı daRıluken soRuk. 
kanlı gözlemcilerde beliren görüş şu 
noktadaydı: En azından tedirgin bir ka· 
lahalık ... 

DAHA DA GERILIM 

Millet Meclisi genel kurulu saat 15 'te 
toplandıgmda AP'liler yoklamada bazır 
bulunuyorlar, görüşmelere geçileceRi sııa· 
da salonu terkediyorlwL MSP'liler ve 
MIIP'liler Ise ortalıkta göriinınüyoriardı. 

Ecevit'in deyimiyle cepheciler cephe
ciURi parlamentoya da getimıişlerdi. .. 

Aynı günlü gazeteleıde Necmettin Er· 
bakan'ın kardeşi Akgün Erbakan'ın 
mahkeme karanyla tutuklandıRı haheri· 
nin yer alması aynı dertten malul çev-

CEPHE'NIN BOYKOTU 

relerde gerilimin daha dı artmasına mı 
yol açmıştı?. 

Meclis kulislerinde Akgün Erbakan o· 
layı ile bazı çaRnşımiar yapdıyor, bu a· 
rada Demirel'in kulatı da sık sık Çınlatı· 
hyonlu. Bu çerçevede "güvenoyu" so
runu daha başka gelişmeler, daha başka 
olasdıklarl. da ilgili olarak düşünülmeye 
başlanıyordu ... 

OLUR MU, OLMAZ MI? 

Cepheci partilerde görünürde şu dü
şünce ICade ediliyordu: "Bu hükümet 
güvenoyu alamaz." 

CHP 'li pariamepterler de yaklaşık 
aynı şeyleri SÖYlüYOrlardı: "Bizim hü
kümetin güvenoyu almısı çok zor ... " 

Gözlemciler ve basın da hemen aynı 
görüşü paylaşıyordu: "Çok zor hatta 
imkansız!.." 

Güvenoyu konusunda olumlu konu
şan sadece Başbakan Ecevit Idi ve o da 
umudunu sürdürdülünü söylüyordu ... 

Duruma 5 Hazinn seçim sonuçlan
nm ortaya çıkardıRı aritmetiksel tablo· 
dan bakılIDCI güvenoyunun olanaksızlılı, 
ancak aynı seçim sonuçlannm ortaya Çı' 
kardlRı "hassas denge"inln iCade ettiRi 
dinamik1er açısından bakıldıRında da 
güvenoyunun olasılıtı YlU1Slyord�. 



DEMIREL-TORKEŞ IKILIsI 

Ecevit hükümetinin güvenoyu alması
nı olası görenlerin bqında belld de De
mUel-Türkeş Ildlisl gellyordu_ Önce Çan
kaya ve hemen yarubaşıııda Ecevit ve 
hükümeline yönelttikleri saldın kam
panyası bu olasılıgın sotuklugundan 
kaynaklaıuyonl�_ 

G�tiglıniz baftanın Peııembe günü 
siJklnen Erbakan'lD, yeni bir MC giri
şiminin ilk basamagma adım alma e�
llml taşıması Ise gene aynı kay�a da
yanıyor olmalıydı 

Grubuna tepeden tımaga egemen 01-
duguna inanç gelirmiş bir Demirel niçin 
bu kadar hırçınlaşabllirdi? 

Eger Türkeş 229'u satıam görse, cep
haneliIiDe "ölmek var. dönmek yok" 
komutunu niçin tekrarlasındı? 

Erbakan') en azından "taktik" dense 
bile cepheci arkadaşlanna koşturan se· 
bep neydi? .. 

DEMIREL'IN GEÇMIşI 
VE GELECEGI 

Duruma bır de bu yönden bakıldıgın
da katıt üstündeld aritmetiksel olumsuz
luk, güvenoyu olasıngıyla dengeleniyor
du ... 

Demirel'in (biraz dlUnI düzelt.. peka
li kendisi de YlZabllirdi) hükümet prog
ramına itiraz edecek yer ,bulamarnası, 
Türkeş 'in programı "meterse bizden de 
satdaymış" diye niteleyerek geleneksel 
ve müseccel bir tahlil.ta başvunnası bo· 
şuna degildi. 

AP Genel Başkanını kaygdandıran 
_ nedenler sadece muhalefete geçmekle 

sınırlanmasa gerekti. Bır CHP hükümeti 
ile bırlıkte kendı siyasal gelecegi de ay-' 
dınlanıyordu. O aydanlıkta görünen de, 
kendi payına olanca aaıılıkta bir karan
lıkb. 

1964 yınnın sonunda alıldıgı siyaset 
sahnesinde 13 yd boyunca bir hayli yara 
almıştı. Yabancı Onna mümessillikleriy
le, birader .. yegen marifetledyle temel
lenen, Anayasa, yüksek yargı organlarına 
karşı duydugu "hassasiyet" ile renkle
nen polltlk mantıaıyla ıyı-kötü bugüne 
gelmişti. Ama bundan "'orası? ... Ustellk 
Demirel'in durumunu aaırlaştııan bir 
başka etken de, CIIP ve onun genel baş
kamyla dlyalogu kopartma noktasına 
getlrmeslydl. 

Şimdi kendi paril çevrelerinden de 
kendisine sorulamaz mıydı: Oldukça eh
liIeştlrilmlş bu CIIP ile ilişkileri böyle
sine sertleştirrnek niye? .. 

Aynı sorunun patent sahlbl büyük 
sermaye soıamaz mıydı? 

AP-CHP koalisyonunu böylesine zor
laştıran koşullano oluşmasında Demirel' 
ln vebali biraz aRif basnuyor muydu? .. 

CHP'YE DüŞEN 

Aslında bütUn bu sorular ve sonuçlar, 
CIIP'nin Izleyecegı politikanın başarı ya 
da başansızlıklanyla yakından lIg1lldir. 

BIR IHTIMAL DAHA VAR 

Gene aym şekilde, büyük sermaye kolt.
�u altında beslenen MHP'ni,! gelecegi de, 
CIIP'nln sürdüreceti polltlkalaria bir o
randa Ilgilidir. Ecevit hükümeti güveno
yu alsa da almasa da CIIP, MHP'nin su 
altından yürüttügü baglantdan, suç kay
dını ortaya olanca açıkııaıyla dökmek 
zorundadır. 

Demirel-Türkeş iklUsinin her türlü 
suç aletleriyle açıkça faşist yöntem ve 
utuklan açılma kararlılıklan bu endIşe
Iere dayanmaktadır. 

MSP VE KA YGAN ZEMIN 

MSP yönündeki egllim ve bielirslzDk
ler ise daha degişik nedenlerie ilgilidir. 

Oy sayısı olmasa bile mllletwldli 
sayısı yan yanya azalan MSP konusunda 
büyük sermaye şimdilik kararh göznk· 
mektedir. Büyük sennaye çevrelerinde 
sakJamaya bile gerek görülmeden iCade 
edilen düşünceşöyledir:MSP bitmelidir!. 

Bu ifadenin nazikine dile getirilmesi 
ise "MSP devletten yalıtdmalıdır" şek
linde olmaktadır. 

CHP i güvenoyunu Dske sokmak paha
sına MSP'ye ne oranda yumuşak oldu�u 
bilinmeyen bır ıIIrse� atmak zorunlulu
Runu duymuştur. Hükümet kumu göre
vi CHP Genel Başkanına vedldigı Ilk an
da en sa�larn ayaklı görünen CHP-MSP 
koalisyonuna rJdilmemesi ile büyük ser
mayenin MSP'ye bakışı arasanda herhal
de yolun Bintiler bulunsa gereldtir. 

DOGOM ÇöZOLüNCE 

YURUYUŞ'üo baskıya hazırlandı�ı 
saatlerde millet meclisinde güvenoyu oy
laması yapılacak ve sonuca göre siyasal 
gelişmeler. yenı yönler kazanacaktır. 

Ya, büyük sermaye tarafından en ar
zu edJlen tIA: üstü yere ya lanacak bir 
CHP hükümeti; Ya, CIIP-MSP Koalisyo
nuna gidecek YOlj ya da yeni bir MC ant
rest.. 

GeçU�lmlz hatta her üç olasdık ta 
çeşitli degerlendirme ve yorumlar ışı
'gında politik kulisleri Işgal etti. 

Dügüm ıçınde bulundugumuz hatta
nın başında hiç degııse ıık kademesi Iti
bariyle çözübnüş olacaktır. 

Başkentte başta bakanlıklar olmak 
üzere tüm devlet daireleri 27 aylık MC 
IkUdarının Işlem ve uygulamalarıyla ça
lışamaz haldedır. Tıka basa faşist ko
mandolarca doldunılan kadrolar kararlı 
bır ıslahı gerektirmektedir. 

HilA Işgal altında bulundurulan TRT' 
de silahldar cirit atmaktadır. TRT kor!
dorlarında " bizim buradan ölümllı" Çı
kar sözleri tabanca kabzalan gösterilerek 
söylenmektedir. 

CEM TRT GENEL MüDüRü DEGIL 
MI?.. 

GeçU�lndz hafta bır karamameyle 
Genel Müdür veldıııglne atanan Cengiz 
Taşer ömeglyle ısmaıı Cem'ln genel mü-

DEDtLERKi 

BüYüK HABERCiLIK 

"Öğrenildiline göre 35 sayfa kadar olan hükümet programında, 141 ve 
142. maddelerin kaldırılması, lokavtın kaldırılması gibi konulara değinilmiş
tir." (Cumhuriyet 28 Haziran Salı) 

SEÇMENIN KARŞıSıNA NASIL ÇIKACACIZ? 

"Seçim propagandası sırasında seçmenlere vaad edilen toprak reformu 
ve lokavt kanununun kaldırılacağı konularınını da programda yer almasını is
teyen bakanlar 'tek başımıza hiiktnıet kurduk, seçmene vaad ettikJerimizi, ka· 
bulü dahi şüpheli bir programa koymazsak CHP'liler seçmenin karştSH1a nasıl 
çıkabilir' demişlerdir." (Dinya, 28 Haziran Salı) 

DEMIREL AP 'LI LERE PROGRAMI NEDEN 
DINLETMEDI? 

"Ecevit hükümetinin programı açık.landıktan sonra Demirel'in AP' mil
letvekillerini bu programı dinlemek için meclise neden göndermedi ği anlaşıl
mıştır. Ecevit';n okuduğu program birkaç nokta istisna edilirse, Demirel hü
kümetlerinin benzeridir. Demirel, milletvekillerinin bu programı ayakta alkış
layacaklarını bildiği için, onları meclise göndennemiştir." (Günaydın 29 Hazi-
ran Çarşamba) l', 

-. ' 

DISK KIMIN UMURUNDA? 

"üstelik güvenoyu da alamayacaktır. Ya alırsanı düşüncesiyle böyle bir 
program hazırlamak onun karakterinibdirtmektedir.Ecevit'in tanı bir eyyam
cı olduğunu ortaya koymaktadır. Yeter ki Ecevit başbakan olsun. Kendisini 
destekleyen DISK falan onun umurunda değildir. DISK"! rilhatlıkla, işadam

larından güvenoyu alacak destek bulmak için satmaktadır." (Son Havadis, Oy 
Programı, 29 Haziran Çarşamba) 

CHP'NIN GüVENOYU ALACACl üÇ KESIM 

1. "Önce eski demokratların oluşturduğu gruba bakajım. Bu kesim, 
Türk siyasal tarihinde özel bir yere sahiptir. Bir yandan yakın geçmişin en ö
nemli siyasal dönüştinlerini gerçekleştirmiş olmanın öte yandan iktidardan 
düşürülmenin engin tecrübelerini yaşamışiardır." 

2. "MSP ise kendi özelliklerinden ve çoğu egemen gücün karşısında bu
lunmasından ötürü, kesin bir demokratik ortama muhtaçtır." 

3. "Bu koşullarla kuşatılmış bir sennaye, hele Türkiye'nin sermayesi gi_ 
bi gücünün çok üzerindeki bir tempoyla çalışıp adeta günübirlik çözümlere 
muhtaçsa, hükümet bunalımını kaldıramaz." (ısmail Cem, Gü�noyunu Kim, 
Neden Sağlayacak? Politika 28 Haziran Salı) 

SöZUN KISASI 

"Hani konu görünüşte bunca önemli de bizim oylarımtlla iktidara 
gelenlerin gene esamimizi okudukları yok. Açıkcası, devri�cilere, sa1culara, 
y'!ni işçi sınıfımııa lütfen olsun danışan bile yok. üstelik daha ha derken 141, 
142 umudumuz da uçtu gitti." (Demirtaş Ceyhun, Bekar Dönünıü, Vatan 29 
Hariran Ç.�amba) 

dürlüRe getirmesi olasılıeı hemen hemen 
ortadan kalkmıştır. Her nasılsa kırk kere 
"Marksist" denerek "Marksı,t" oldugu
na kanaat geUrııen Cem ıpekçi'nin genel 
müdürlUge getirilmesi Danıştay karan 
geregı oldugu halde CHP bu konuda bır 
viraj alma nlyeUnde gözükmektedir. Her 
Danıştay karan te!<rarlandıgında hemen 

yanı başında TRT'nin yasal genel müdü
rü olarak Cem ıpekçi söylenirken, CHP, 
şimdi hafızalarm nisyan ile malul oldu
gu zimnen tesell etınege çalışmaktadır. 

Ve CIIP, tutarldıkların tutar.ıızlıklar
dah daha agır basması gerekon bır döne
me hem de b�ük sorumluluklariı ııIr
mektedlr. 

YOROYOŞ - 5 TEMMUZ 1917-5 



TiP Başkanlik Kurulu TüRKIYE ıŞÇı PARTISI BAŞKANLIK KURU LU, CHP 
HüKüMETININ PROGRAMl OKUNDUKTAN SONRA OLA
CANüSTü BIR TOPLANTı YAPARAK PROGRAMI DEGER
LENDIRDI. TIP BAŞKANLIK KURULU'NUN BU DECERLEN
DIRMESINI OKURLARIMIZA SUNUYORUZ. BğYOK 

PROGRAMıN TEMEL NiTELiöiNi 
• 'PROGRAM, OY VEREN KITLELERIN ÖZLEM VE ıs

TEKLERI YERINE MECLIS ıÇı OY ARITMETICI VE BURJU
VAZININ MECLIS DIŞI GüÇ ODAKLARı GÖZ ÖNüNDE TU
TULARAK HAZıRLANMıŞTıR . .  

Cumhuriyet Halk Partisi liderinin T.B.M.M. 'ine sunduRu hükümet prog· 
ramı, yalnızca, Medis'te oy aritmetilini lehe çevinnek, güven oyu alabilmek 
amacıyla kaleme alınmış bir program görünün:iindedir. Bunun için de, hem 
Meclis'teki oy sahiplerini, hem de Meclis dışındaki CHP'ye yatkın büyük bur· 
juvazi kesimini ye diler "etkili çevreleri" tatmin etmek programın temel nite
Iilini oluşturmaktadır. 

Bu çok yönlü "tatmin etme" politikasının gerekçesi ve amacı oy çoRun
lulunu elde etmek olsa da, programın bu haldm nitelilinin nedeni yalnızca oy 
hesabına baııanamaz. Bunda, CHP'nin daha önce defalarca işaret ettilimiz 
hep saAa kayma etiliminin rolü vardır. 

Kuşkusuz Medis'te çoltunlula sahip olmayan bir partinin oluşturduRu 
hükümetin Meclis aritmetilini hesaba katması bir ölçüde doRal ve zorunludur. 
Ancak, bu ölçü, hesap yapılırken, kendisinin asLI gücünü oluşturan kitlelere, 
kendisine oy vermiş ve umut baRlamış olan kitlelere ters düşmemektir. 

• KITLELERE TERS DüŞüLORSE HUKUKEN HüKüMET 
OLUNSA DA IKTIDAR OLUNAMAZ . .  

Meclis içi oy aritmetilini ve burjuvazinin Meclis dıŞı güç odaklanDi he
saba katan bir program hazırlayahm derken kitlelere ters dÜşÜlür, kitlelerin 
desteli yittrifuse, hukuken hükümet olunsa da gerçekten iktidar olunamaz. 
"Bir kez programı kabul ettirip güven oyu alahm, sonra icraatımızla kitleleri 
memnun eder, desteRini siirdüriiüz" mantıAı da geçerli deA:ildir. Güven oyla· 
masında çolunlUlu elde etmek için uygulanan ödün venne, tatmin etme poli
tikası, o oylann korunması, geri çekilinemesi için de sürdÜl'Ülür gider. üstelik 
bu oylar ve görüşler bugüne kadar mevcut iktidan temsil ettikleri için onlara 
dolru kayış giderek 5Üratlenir. 

Sol politika pratiRinde somut koşullarda belirli ödünler venne zorunlu· 
lulu tarunır ama, teslimiyetçilile götüren ödünler asla. 

• TESL1M lYETÇlLlK POLlTlKASIYLA ZOR DÖNEM AŞIL
DIKTAN SONRA CHP'NIN DüŞüRüLMESI VEYA CHP OL
MAKT AN ÇIKMASı TEHLIKESI MEVCUTTUR. 

Böyle bir prognmla ve bir takım oy aktanna yöntemleriyle hükümet gü
ven oyu alsa blle sonuç, dış politika ve ilişkilerde, ekonomik alanda içte bü
yük sennaye çevrelerinin ve ona baAlı güç odaldanrun, dışta bir takım emper
yalist kuruluşların zorunlu gördükleri adımlar atıldıktan, işler yapıldıktan son· 
ra CHP'nin iktidardan düşürülmesi veya kendini inkar eden ölçüde teslimiyet 
politikasma getirilmesi olabilir. Her iki halde de CHP, temelli yıpranır, ülke 
politikasında yerini ve önemini.yitirir. 

P,ognma hakim olan görüş böyle bır tehlikeyi güçlü olasılık olanık orta· 
ya koymaktadır. 

• CHP'NIN KISA SüREDE KITLE DESTECINI VE ÖNEMINI 
YITIRMESI OLASıLıcı, DOGACAK BOŞLUGU FAŞIZMIN 
DOLDURMASı TEHLIKESINI ıÇERMEKTEDIR. 

CHP'nin kısa sürede yıpranıp ülke politikasında yerini \'e önemini yitir
mesi, bu hale düşmeyi göze alması ve düşmesi, kendi bileceA:i bir iş sayılamaz. 
CHP'nin deste�ni ve oylannı a1dl�1 kiııelere sadık kalması, yalnızca CHP aç> 
sından ahlaki ve politik bir sorun deRildirj ülkemizin bugünkü politik koşulla· 
nnda nesnel bir zorunluluktur. 

Kitleler zamanla ve bir süreç içinde, CHP'nin gerçek nitelitim, ne yapıp 
ne yapamıyacal:ını pratilinde ölrenmeden, işçi sınıfının politik örgütü de· 
mokratik toplumsal muhalefeti yönlendirmede belirli bir etkinlik düzeyine 
erişmeden, çok kısa sürede hayal kırıklılına uRfar, umutsuzluRa düşerse ülke 
politikasında dolacak boştuR'un kapı aIZlnda bekleyen tam boy açık faşizm 
tarafından hemen doldurulrnası tehlikesi ciddi bir olasLlıktır. 

En fazla oyu almış, parlamentoda en fazla sandalyeye sahıp parti olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü verili koşullarda ülkenin ihtiyacını belirli öL
çüde karşılayabilecek tek hükümet alternatifidir. Ancak bu yargı, CHP'nin 
kendi programına, seçim öncesi yaptıRı vaadlere sadık kalması koşuluyla doR
ru ve geçerlidir. 

Her zaman altını çizerek belirttiRimiz üzere, demokratik özgürlilkieri 
korumanın, faşizmi önlemenin koşulu, her nt: pahasına ye her ne biçimde 
olursa olsun hükümet koltuRuoa oturmak deRIIdiri kitlelerin bilinçli ve örgütfü 
gücüne dayanmak, ülkenin politika sahnesinde bu gUcün direncini ve baskısını 
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yansıtabilmek ve giderek bu gücU genişletmek ve arttırmaktır. Faşizm ancak 
bu yoldan geriletilebilir, yenilebillr. Faşizme karşı demokrasiyi savunmada, 
kitlesel balıarını sürdüren, kendi dışındaki ilerici, sol güçlerin destelini koru
yan bir CHP muhalefette olsa dahi, tüm demokratik özü boşalmış biçimsel bir 
CHP iktidanndan daha etkin bir güçtür . 

• HüKüMET PROGRAMI, CHP PROGRAMI DOCRULTU
SUN DA DEGILDIR. 

CHP lideri, azınlık hükümeti koşullannda CHP prognrnının aynen uygu
lanamıyacalıru, ama o doRrultuda adımlar atılabileceRini söylemekte, hükü
met programının da bu doRrultuda oldutunu ileri sfumektedir. Ancak Medis'e 
sunulan program aynı doA:rultuda görünmemektedir. 

• "Düzen d�işikli�i"ni baş slogan yapan CHP'nin hazırl.dıtı hükümet 
programında "düzen" açısından hiç bir tahlil ve deRerlendirme yer almamak
tadır. Program "Ekonomimizin son iki buçuk yılda sürüklendili dar bolazlar 
ve karşı karşıya getirildiAi son derece alır sorunlar" demekle bu sorunlann 
ekonomik, yap1sa1 ve sınıfsal olgulardan kaynaklandılını, esas itibariyle son 
iki buçuk ydın ürünü olmadlAınl reddetmekte, en azından görmezlikten gel· 
mektedir. 

Türkiye'nin karşı karşıya oldulu büyük ekonomık, sosyal sorunlar yapı
sal, sınıfsal açıdan hiç ele alınmaksınn, geçmişteki MC hükümetinin yanhş 
politikasına, uygulamalanna ve başarısızlıklanna batlanmıştır. MC'nin bu 
yanlışlıklan ve kötülükleri uzun uzun anlatılıp eleştirilmekte, yerine ne yapı
lacaRı açıkça söylenmemektedir. 

• Programda " ... Hükümetimiz, bir yandan uzun süreli gelişme hedenerine 
yönelirken bir yandan da yine o hedener doArultusunda bir k.ısa süreli ekono· 
mik onarım programı uygulamak karanndadu." denilmekte ama bu kısa üeü 
onanm programının ne olduRu açıklanmamaktadır. Enflasyon, devaliiasyon, 
döviz yokluRu, finansman darllRı, dış ticaret açlRı gibi "kısa süreli program"a 
girmesi gereken konulann sözü dahi edilmemektedir. Diter yandan işçi emek· 
çi kitleleri ezen, bunaltan hayat pahalıhtı ve işsiziik sorunlannda da program 
ciddi bir söz söylememektedir. Oysa bunlar en acil sorunlar olarak ti.ikümetin 
karşısındadır. 

e CHP, seçim kampanyasında oldulu gibi M.zırladıtı hükümet programın· 
da da çatışmaları, siyasal cinayetleri, can ve elitim güvenlitini ana eksen ya� 
mıştı.r. Yalnız programda ba2J önemli farklargöriilmektedir. "Asayiş ve huzur" 
konusunda sal ile sol, terazinin eşit dengedeki kefelerine korunaktadır. MC' 
nin yakın geçmişteki yanlışlan ve kötülükleri anlatdır ve eleştirilimen dahi 
sal, faşist güçlerin örgütlenmesine, himaye görmesine, ulu orta saldın ve cina
yetlerine. devlet kadrolanru ele geçinnelerine, ötrenci, ötretmen, memur kı· 
yımlanna, bu yapılanlarm düzeltileceline dair en k�ük bir ıtıf dahi yoktur. 
Hesap sorulacatı vaadi ise tamamen unutulmuştur. 

Devlet aygıtı, eRitim kmumlan, ölrenci yurtlan içindeyunlanmış faşist 
güçler temizlenmeksizin, bunlara karşı önlemler alınmaksızın hükümet "sala 
da, sola da karşıyız" sözde tarafsız tutumu içinde adli ye idari önlemler ala· 
nk "asayiş ve huzur"u saA:lamayı ön5t-örmektedir. 

• Programda, örne�in adaletin ortaya ç ıkmasını kolaylaştınp sürallendlre
cek biçimde yöntem kurallanrun deRiştirilmeSi ve yeni kurumsal düzenleme
ler yapılacatı öngörülmektedir. Geçmişte, adaletin çabuk ortaya çlkanlmuı 
gerekçesiyle yöntem kurallannın savunma hakkım ihlal eder biçimde deRişU
rildiRine tanık olundu. Yine adaleti çabuklaştınna amacıyla öngörülen adli 
"yeni kurumsal düzenlemeler" ister istemez Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni 
akla getirmektedir. Onlar da ayru gerekçeyle kurulmuşlardı. Bu bakımdan ye
ni kurumsal düzenlemeler ve adaletin çabuklaştınlması yönündeki yeni yön. 
temler konusu kamuoyu önünde açlklıla kavuşturulmalı, öngörülenler açıkça 
belirtilmelidir. 

Ayrıca hükümet programında, " eeitim kurumlannda, ölrenci yurtlann
da, kamu kuruluşlannda ve genellikle işyerlerinde, etkin w sürekli güvenlik 
önlemleri hemen uygulanacaktır" deniliyor. Bu "etkin ve sürekli güvenlik ön· 

. Iemleri"ni sözü geçen yerlerde hemen uygulayacak özel güvenlik hizmeUileri 
de herhalde bulunacaktır. Bu çeşit önlemler baskıcı bir yönetimin oluşLurul
masının habercileri de olabilir. Hele yeni hükümet kurulalıberi saldı" ve cina· 
yetlerin sürdüRü, ama bunlann önlenmesi ön planda ele alınmak gerektiren 
afiş asmak gibi basit demokratik eylemlerin önemli mesel e yapılıp üzerine gi
dilerek &fiş asanlann tutuklanmış olması kuşkulan arttıncı mahiyettedir. 

e_ Programda kitlelerin gf'nel isteli olan ve seçim öncesinde CHP'nin de 
kaldırılacaRını vaad etliRi TCK'nun 141 ve 142. maddelerine hiç deRinilme
rnekLedir. Oysa günümUz koşullarında bu maddelerin kaldınlması, demokratik 
özgürlüklerin genişletilmesini isLeyip istememenin mihenk taşı haline gelmiştir. 
Kitleler verdikleri oylarta CHP'nln bu maddeleri kaldırmasını istediklerini belli 
etmiş bulunmaktadırlar. Bu maddeler ve benzerteri kaldırılmadıkça programın 
öngördU�ü biçimde özgürlüklerin kullanışının demokratik ve uygarca kunUara 
ba�lanmasına olanak yokLur. 
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HÜkümet Programını değerlendirdi 

BURJUVAZiNiN TATMiNi, 
OLUSTURMAKTAOIR 

Aynca pro=�. kamu görevlil�rinin sendika ye toplu sözleşme haklan- gonun kalkması, askeri yardımın başlaması. dış kredilerin verilmesi. dö\li� dar-.-_.. hllnın çözümü. AET ile ilişkilerin buzdolabmdan çlkanlmaSl Kıbns sorunu-na delinmekte ama diler cümlelerdeki sürekli "cektir, caktır"ıa biten kesinlik 
nun çözümüne balıanmıştır. Oysa hükümet programı bu konuda, "iki bötgeli yerine, birdenbire cümle kuruluşunu deRiştirerek "bu haklara kavuşturulma-
balımsız ve baA:lanllsız bir (ederal çözün'i.i gerçekleştirmek i.iıere çaba göste-

lannı gerekli görmektedir" biçimine dönüştüımektedu. Bu cümle ve devamı 
rilmesi gerektiline inanmaktadır" demekten öteye birşey söylememekledir. ise konunun bir hükümet tasanu(u ye tasarısı olarak gerçekleştirmeye çalışıla· 

AET ile ilişkiler konusunda da program, bu ilişkilerin "ülkemiz ve eko-
calı yerde Medis'in takdirine blflkıldılıru ve bu yokla yeni bir yasal düzenle· 

nomimiz yaranna işlemesi biçiminde yeniden düzenlenmesi kanısında" oldu. meden daha başlangıçta vazgeçiidilini ortaya koymaktadır. 
lun,u belirttikten sonra, asıl yapdması gereken işin, AET'ye girmek, ama ora-

"Lokavt" konusWldakl durum da farklı deRiidir. Lokavtın kaldınlması 
da ezilmemek ve balımsızlılı koruyabilmek için ekonominin güçlü bir yapıya veya, bu kabul edilmezse kötüye kullanılmasına karşı etkin önlemler alınması 
kavuşturulması oldulunu ileri sürmektedir. da ancak "önerilecektir." 

Hükümet programının milli savunma politikasında ve dış politikada ulus-
Diler yandan program, hemen her bölüıriinde "Dolu ve Güney-Dolu lararası yumuşamaya ve dünya banşının güçlenmesine katkıda bulunmayı, "it. 

Anadolu"da" söz açtılı halde Dotuiu emekçi halka karşı eskiden beri sürdü· tifaklara olan katkısının bölge ülkel�ri için bir kuşku ve güvensizlik etkeni ol. 
rülen ve MC döneminde yolunlaşttrılan "ırkçı şoven baskılar" olgusuna hiç mamasına sürekli özen" göstermeyi, "bölge ülkeleriyle ve gelişme sürecindeki 
detinmernekte, bunu görrnemezlikten gelrnekte, Dolu ve Güney Dolu'nun ülkelerle yakın ilişkiler, işbirlili ve dayanışma" kunnayı öngörmesi olumlu-
ekonomik sonmlanru ise büyük sennaye çevrelerinin ve Doluda yerleşik ege· dur. CHP'nin NATO'ya, CENTO'ya ve emperyalist dünyanın diler anlaşma ve 
men güçlerin çikarları dolrultusunda ve onlara dayanarak çözüme kavuştur· örgütlerine karşı olmadılı bilinmektedir. Ama NATO'da kalmayı öngörse dahi 
mayı öngönnektedir. ulusal balımsızhktan yana oldulunu vurguJadllına göre, Türkiye topraktan 

"(ukaıda bir kaç örnekle açıklanan niteliliyle program faşizmin gerile- üzerindeki yabancı askeri üslerden ve "dinlenme tesisleri"nden, "ortak savun. 
tilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin korunup güçlendirilmesi konusunda, ma anlaşması" diye adlandınlan ve ABD kongresinden geçmesi beklenilen iki. 
yalnızca bir azınlık hükümeti olma gerelinin ötesinde, sorunlua yaklaşış biçi· li anlaşmadan tek söz etmemesi anlamlı ve önemli bir çelişkidir. 
mi ve görüş açısı bakımından da, CHP'nin programı ve seçim öncesindeki kit
lelere vaadlerinin dolrultusundan ayrımış durumdadır. 

• Yeni hükümetin programı MC wkümethlin, milleti cephelere böımekle 
suçlayıp birlik ve bütünlük: temasllU kuvvetle işlemektedir. MC hükümetine 
karşı yapılan temel eleştiri "bölücülük" eleştirisidir ye MC döneminde ortaya 
çıkmış bütün ""nınlar (can güvenlilinden ekonomik zorlukla .. kadar) millet' 

in bölümnesine, hükümetin bölünmesine ve deuiet kurumlar, 'nın bölünmesine 
batlanmaktadır. CHP. bu üç bölünmeyi ortadan kaldıruak sonınlan çözmeyi 
vaadetmektedir. Böylece farklı çıkarını uzlaştmna iddiası haklı çıkanlmaya 
çalışıJmakta ve ltitlelere, sahip olduklan demokratik özlemler adına " milletin 
düşman kamplara ve cephelere bölünüp çatışmaya 9.iıüklend.iRi bir ortamda 
sömürüdeq söz etmeye gerek olrnadılınm" kabuJ ettirilmesi öngörülmektedir. 
Program bunu yapuken, toplumun nesnel olarak sınıflara aynştılınl, bunlar 
arasında nesnel olarak. çıkar çelişki ye çatışması oldulunu görmezlikten ve 
bihnezlikten gelmektedir. 

Nesnel olara.k varolan bu olguları yok saymakla hükümet, CHP progra· 
mırun "en üstün deter" saydılını söyledili "emek "ten yana hiç bir geçerli 
politika uygulayamıyacalmı da göstenniş olmaktadır. 

• Sınıfsal aynşımlan dikkate almadan hiç bir soruna halk kitlelerinden 
yana bir çözüm getirilemez. Sınıf aynşımlan ve çelişkileri konusWlda suskun· 
luk, her zaman, işlerin sennayeden yana yiiri.tüldülÜnün ve yüriitüleceRinin 
işaretidir. 

Hükümet programına göre vurguncular, karaborsacılar dışında bütün "iş 
çevreleri" ve bazı .kamu kuruluşlarına yerleştirilmiş silahlı militanlar dışında 
bütün işçiler ··tedirgindir". 

Patronlann ve işçilerin "hepsi aralanndaki çıkar çelişkilerini aşarak 
Türkiye'yi ekonomik ve toplumsal bunahm1arda� kurtarabilecek bir hüküme.
tin özlemini duymakta birleşmektedirle;r". Hükümet güven oyu alı.rsa, patron
larta işçilerin anlanndaki çıkar çelişkilerini nasıl " aşmaya" yönelteceti dik. 
katle izlenmeye deAer olacaktır. " çıku çelişkilerinin aşılması", " çalışma ba. 
rışı" ve "işçi.işveren ilişkilerinin saliıkiı bir düzene kavuşturulması" önlemle
ri hep, sermayenin egemenlllinin arttmlması, işçilerin sennayenin egemenli· 
line daha balırnh kılınması yoluyla gerçekleştirilir.IProgramın, hayata geçiril
mesi de bu sonucu verecektir. 

• Derll toplu bir ekonomik önlemler paketi getinneyen hükümet programı 
orasına burasına setplştirilmiş önerilerle büyük sermaye sınıfı içinde sanayi 
kesimini kolladılını açıla vurmaktadır. Sanayi sermayesinin 1970 öncesinden 
beri tarımdan, bankacılıklan, dış ticaretten sanayiye fon akıanmı istediRi bi. 
linmektedir. Programda, yuvarlak sözlerle dile getirilmekle beraber tanmda 
verimliliRi (ve adaletli toprak dalılımını) sallayacak bir toprak rerormu; kredi. 
lerin "geniş ölçüde, sanayi, tarım ve hayvancılık" alanlanna yöneltilmesi ; 
"özel bankacılık üzerinde kamu denetiminin etkinleştirilmesi" ve devlet ban. 
kacllıAmın sanayün gelişmesine hız katması; tefeciiili ve "gereksiz aracılıtı" 
ortadan kaldıracak bir bankacılık düzeni kurulması; "devlet sektörünün, öıel 
sektörün ve halk sektörünün ortaklaşa yararlanabileeekleri bir dış ticaret kuru. 
mu" oluşturulması; hızlı sanayileşme için teknik eleman yetiştirilmesi, mes
lek ve teknik ölretiminin hızla geliştirilmesi öngörülmektedir. Bunlar büyük 
sanayici kesimin isteklerini cevaplayan önlemlerdir. Bir yerde geçen "tekelci. 
lik elilimleri önlenirken" deyimi ve halk sektörü ile köy kentten söz edilmesi 
sanayici kesiminin hoşlamnayacalı hususlar gibi görünse de, CHP kendisini 
büsbütün inkar edecek duruma düşmemek için bu kadarıru söylemek zorun
daydı. Kaldı ki, bu sözlerden ciddi bir sonuç çıkmayacılını sanayiciler de bil. 
mektedirter. 

• Emperyalizmin ve yerli büyük semıaye ile etkili çevrelerin CHP hüküme· 
ünden dı, politikada çözümünü bekledikleri baş sorun Kıbrıs'tır. çünkü ambar-

• PROGRAM. CHP'YE OY VEREN KITLELERIN DESTECI 
YERINE SERMAYENIN SORUNLARıNı ÇÖZEBllME YETE
NECINE DA YANMA YI ÖNGÖRMEKTEDIR. 

Başta da belirtildiA;i ve yukardaki kasa incelemenin açıkça gösterdili 
üzere CHP'nin hükümet programı, CHP'nin kendisine oy yeren kitlelerin des
teli yerine, semıayenin sorunlanru çözebilme yeteneline dayanma elilimin
de oldulunu göstermektedir. Böyle bir elilim, güven oyu alırsa, CHP'ye oy 
veren kitlelerin oy vermedikleri ve vemıeyecekleri politikalarla karşılaşacalı 
anlamına gelmektedir. 

Program, Türkiye'nin büyük bir derinlik kazanmış olan ekonomlk ve 
toplumsal sonınlannı yalnızca MC hükümetinin başanslZhtına ballayank bi· 
rikmiş ekonomik ve toplumsal sorunlara ilerici ekonomik önlemlerden ve kit-, 
lelenn destelinden halımsız çözümler peşinde oldulunu ortaya koymaktadır. 
Oysa ekonomik sorunlara ekonomi dışından çözüm, ancak ezilen kitleleri, şu 
ya da bu biçimde baskı altına alarak sallanabilir. 

Böyle bir programın çerçevesinde, Türkiye'deki politik bunalıma bir çö
züm getirilmesi dahi olanaklı görünmemektedir. çünkü böyle bir prngnmla 
gerici, faşist güçlerin saldınlan önlenemez. Hele bugünkü hassas dengeyi koru
yabilmek kaygısı ve gerekçesiyle demokrasinin genişletilmesi, düşünce ve ör· 
gütlenme özgiilüklerinin eksiksiz olarak sallanması gibi hedenerden vazgeçil· 
mesi, demokrasiyi gerici güçlerin karşısında zayıflatmaktan başka anlama ge
lemez. 

• ÇıKıŞ YOLU DEMOKRATIK TOPLUMSAL MUHALEFE
TIN ÖRGÜTLENDIRILIP GÜÇlEND IRILMESINDEN VE Ü lKE 
POLITIKASıNA GIDEREK DAHA YOCU N  BıÇIMDE ACIRlI
CINI KOYMASıNDAN GEÇMEKTEDIR. 

Sonuç olarak, CHP'nin hükümet programı, CHP hükümetinin faşizmin 
geriletilmesi ve demokrasinin genişletilmesi yönünde bazı önlemler alabilmesi 
için yüriitülecek demokratik kitlesel mücadelenin çok daha güçlü olması ge
rektiRini ortaya koymaktadır. Diler bir deyişle, eskiden beri belirttilimiz üze
re, tutarlı demokratik güçlerin, demokrasinin gelecelini CHP'ye emanet et. 
mek yerine, CHP'nin politikasın) tutarlı demokratik bir çizgide tutabilmek 
için onun üzerinde alırtılını daha yolun biçimde duyunnası zorunlululu var
dır. 

Seçim sonuçlanna ilişkin Merkez Yönetim Kurulu Bildirimiz'de belirtil
dili üzere "Partimiz, işçi sınıfı ve halk kitlelerinin hayat düzeylerini yükselt· 
mek, demokratik hak ye özgürlükleri koruyup geliştirmek, devlet kadrolann· 
dan faşist unsurlan tasfiye etmek dolrultusunda yürütülecek mücadelede bu· 
güne kadar oldulu gibi işçi sınırımızın sözcüsü olarak bu yolda yapılacak her 
girişimin ısrarlı takipç isi ve destek çisi olaca ktır. Demokratik kanadm sahip ol
dul u kitlesel destelin genişletilebilmesi ve bugünkü hassas dengenin demokra. 
tik kanat lehine deliştirilebilmesi, ancak bu yöndeki girişimlerin b.�nya 
ulaşmasına ve ileri adımlar atılmasına balhdır. Partimiz geniş ylAınlann umut 
kırıklılına ulratılması ve bu ortamın raşizm tertipleri i.,'in bir basamak yapıl. 
mMsana yönelik oyun ve hürekctlt!f1' ka�ı işC;i sınıfım ızı ve emekçi killelt!ri 
uyarma ve örgütlemenin artan ön�nıının de bilincındedir ve bu bilinçk> �ahş. 
malarını sürdürm('y� kararlıdır .. 

"Empf'ryalizm \'E' buyük bUrju\ll 'l t IwrxUtl daha daralan bir alanda. yt'ni 
yenı oyunlarla varolan düzeni sürdürme telaşı içine girmişlerdir. Sömürücü 
güçleri geritetme ve giderek sömürüyil kaldınna mücadelesinin öncülütünü ya. 
pan, izledili politikayla, somut hedefleriyle öteki ilerici. demokrat güçl(>t'e ör
nek olan Türkiye Işçi Partisi mücadelenin bugünkü aşamasında merine düşen 
görevleri de başannaSlnl bilecektir. " 
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BtR BELGE: C 
MEHMET AKOZER 

CHP hükümetinin güvenoyu alıp alamayaca�ı şu 
sıralarda henüz belli olmamıştır. Ancak bükümet prog· 
ramı güncelliRIni bir süre daha koruyacak ve üzerinde 
dikkaııe durulması gereken bir belge niteU�indedir. 

CHP hükümet programıru açıkladıktan sonra se· 
çimlerde� önce yar&tblı görüntü iJe açık bir çe.lişki 
içine girmiştir. Bu bükümet programıyla CHP raşlZDle . 
karşı mücadeled .... lşslzIl�e. pahalılı�a, yoksulluRa 
çözüm getinnekten. demokratik özgürlükler önündeki 
engeUeri kaldırmaktan vazgeçti�1 görüntüsünü kolay 
silinemeyecek biçimde venniştir. Hatta bu programa 
bakarak CHP 'nin gerçek anlamda can güvenli�ini sa�
lamaktan bile vazgeçti�i söylenebilir. Bunlar. CHP 
açıkça vaad etmese bile seçimler öncesinde CHP'de 
somuııaştmlan hedefieıdır. 

CHP. hükümet programıyla yalnız bu bedeOerden 
vazgeçmlş görüntüsünö vennekle .k��ta, aym 
zamanda yeni birçizgiye oturmuş gıbı de gozukmekte. 
dir. CHP bu programda "milliyetçilik ve mlIli birlik" 
vurgusunu bugüne kadarki açıklamalannda görülme
ml, ölçüye çıkarmı,tır. "Millet" kavramı "balk" kav
ramının yerini kesinlikle almıştır. Bu programla, 1971 
Anay_ deRişikliRlYO özgürlüklere getirUen "devletin 
blrllRlni. ünmin bütüniüRünü sarsıcı olmama" sınırı 
ük kez CHP tarafından da beniımenmlŞ olmaktadır. 
Bunlif. CHP'nin bükümet proçamıyla benimsemlş 
göoüktiitü açıkça uııcı ilkeler amsuıda .. dece çok be
Ilqin olan birkaçıdır. 

---
-

---
-

--------------
--

liCICHP VE GERICI GÜÇLER 

Seçimler öncesindeki CHP ile hükümet prograırun
daki CHP arasındaki açık çelişki gerici güçler tarafın
dan bemen sömüriilmeye başlanmıştır. SaRcı basın bu 
çeU,klyi CHP'nin lIerlci. emekçi balktan yana g�rün� 
münü yıpratmak için kullanmaktadır. Emperyalimlın 
ve Işbirlikçilerinin ",aRı faşisııer. E�t bükümetine 
köklü dönüşümlerden yana, büyük sermayeye. çok
uluslu tekellere karşı sloganlarla saldırmaktadırlar. 
_ Büyük bu�uvazi I .. CHP'nin .. çimler öncesinde
ki görüntüSiyle hükümet programı arasındaki çelişki
den en yararlı çıkan güçtür. Büyük sermaye çevreleri 
CHP ile aralarmdakı buzlarm kolayca eridiai. ona kar
ŞI bir düşmanlıkian olmadıRı inancım genış çevrelere 
yayabllmişlerdlr. Böylece büyük bu�uvazi demokr. 
';yie anısında dü""anca bir çeU,k1 olmadıaı yolunda 
aalıte bir bava yaratmak. faşizm tehlikesinin arkasın
daki aaıi güç oldulunu g1:rJemek Için hüyük bir rırsat 
bulmuştur. Ayna prognm. CHP'yi kendlSıııe daha 
çok angaje etmek için büyük bu�uvazi"n elinde bir 
senet olmWjtur. 

PROGRAMıN MANTI{;I SAVUNULABILIR MI? 

Seçimlerden önce CHP'nin desteklenmesini öne
ren deRı,lk çevreler bugün ortaya çıkan çelişkiyi açık
lama zorunluluRunu duymaya başlamışlardır. CHP 'yi 
büyük sermaye adına destekleyenlerin yanısıra bazı 
ilerici ve solcu çevreler de bunlar arasmdaqır. 

Birdenbire ortaya çıkan deRişik CHP görünümünü 
açıklamak için çeşitli nedenler bulunabilir. Aslında 
bu nedenleri bulmak ge .. kIidir de. Fakat söz konusu 
nedenleri araştırırken CHP ile ügIU bir temel gerçeRi 
asla unutmamak gerekir. Bu temel gerçek CHP'nin 
karşıt çıkarlan uzlaştırmayı amaçlayan bir parti oldu
Ru gerçeRidir. Bu temel gerçek unutularak yap�an 
ber delerlendlrme CHP'yi bugünkü tutumunda haklı 
çıkarma çabuuıdan Ibaret olacaktır. 

Bir örnek: KlmlIerine göre CHP 'nın bugünkü hü
kÜJDetini "mlUetin tMikümetl" olarak tarutn1amıwoın 
nedeni. bu hükümette bır yandan Işçi ve emekçi kit
lelerin. diRer yandan tekelci sermayenin tercihlerinin 
blrleşm .. ldir. "MUlet" kavramı bu karşıt güçleri lçer
dıtIne göre "mlUetin hükümeti" tanımı haklı ve ger
çekçldir. Bu yorumu yapanlann mantlAına göre böyle 
bir hükümetin pıogramı da gerçekçi bır programdır. 
Bunlar. 1'1 IşçI ve emekçl ldııelerle tekelci sermayenln 
"AP-MHP-MSP'U hükümete bayır" hedeOnde birleşti
RInI BÖylemeye kadar götürmektedirler. 

CHP büklimeti güvenoyu alamadıRı ve görev De
mlrel'e verildiaı takdirde kimlerin AP'II. hatta MHP 'U 

PROGRAMI 
bir hükümete karşı olmadılı görülecektir. Fakat CHP 
hükümetinin kendisini "milletin hükümeti" olarak ta
nunlamasuıı, karşıt sımflano tereihinin bu bükümette 
biıteşmesiyle açıklamak ve haklı göstermek asla doR
ru olamaz. En basıt nedenle doRru olamaz. çünkü işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin, '  demokratik güçlerin 
desteaine sahip olan bir hükümetin büyük sermayeye 
karşı bir politika uygulaması için büyük sennayenin 
kendisine karşı olmasını beklemesine hiç bir neden 
yoktur. Çünkü büyük sermayeye karşı bir politika uy
gulama karanru alabilmek için gerekli olan işçi ve 
emekçi kiııelerin desteRine sahip olmaktır. 

NEDEN "MILLETIN HüKüMETI"? 

CHP'nin karşıt çıkaıtan uzlaştırmayı amaçlayan 
"ikiU" niteliRI de burada gündeme gelmektedir. CHP 
gereken temel dest�e sahip olmasma <aRmen büyük 
sermayeye karşı bir poUtika uygulamamak Için, ken
disini "mlUetin bükümeti" olarak tarumlamaktadır. 
iıugün için. Işçi .. emekçi kiııelerden çok farklı ne
denlerle tekelci sermayenin CHP hükümeti altematlfi
ni desteklemesi de bunun gerekçesi yapılına.ktadır. 

CHP'nin, seçimler öncesindeki görünümünü kısa 
sürede bu ölçüde bozmaya girişmesinde birçok etken 
rol oynamıştır. Bunların başında yine CHP 'yle ilglti 
bir temel gerçek vardır. CHP iktidara gelişIni ve bun
da kalışını en büyük oranda hüyük burjuvaziyle işbirli
�ine b�lamış sosyal demokrat partiler arasında yer 
almaktadır. Aynı şeklide. parlamento içi çalışmayı 
esas almada ve kitle harekeUeriyle dayaruşmayı red
detmede CHP sosyal demokrat partilerin en tutucuı" 
n arasındadır. Bu yüzden de güven oyu umudunu bü
tünüyle büyük sermayenin güdümündekl mlilelwkille
rine baRlamıştır. Fakat bütün bunlann yanısıra bır ob
jektif raktörün daha rolünü belirtmek gerekir. Işçi s� 
nıfının, emekçi klııelerin ve demokratik güçlerin anti
faşist tepkisi sandıklarından geniş ve etkin klııe iuıre
keııedne sıçrama durumunda delildir. Elbette. bu ne 
CHP'nin ne de seçimlerde onu desteklemeyi önerenle
riD büyük: sermayeye verilen tavizleri haklı göstennek 
için başvurabilecekleri bir gerekçe olamaz. 

CHP VE AMAÇLARı 

CHP seçimlerden 90nraki dönüşüyle bızı amaçla
nndao vazgeçtiRini ister istemez açıklamaktadır. Fa
kat CHP 'nin tavizleri parti programıyla, temel ilkele
riyle ya da seçim sloganlanyla sınıdı deRildir. CHP ne 
parti programında ne de .. çim sloganlarında iktidara 
geldiRinde yapacaklarını &omut sözlerle fonnüle etme· 
mlştir. Demokrasi mücadelesinin temel hedellerinln 
pek azı CHP'nin "ilkeleri" olarak bildl�lmlz ilkeler 
arasında vardır. Bugün bir "dönüş" olarak gözüken. 
bu ilkeleri aşmaktır. Hükümet programıyla as� çelişki 
içinde olan CHP'nin seçimler öncesinde çeşitli yollar
la yarattı�ı umuııardır. Ona verilen ııtlsyonlardır. 

Sosyal demokrat partıler günümüzde genellikle 
bedenerini açık ve somut bir biçimde fonnille etme
meyi y�lernektedirler. Parti pıogramlannı buna göre. 
seçim bildirgelerini buna göre düzenlemektedirler. 
Çünkü bu partiler günümüzde 19301arda ve öncesinde 
oldulunun tersine somut sloganlano aynı zamanda 
kıııelerin eylem sloganlan haline gelmesini Istememek
tedirler_ Sosyal demokrat partıler seçimlerde büyük 
umutlu yaratarak, fakat bu umutjan somut taahhüt,.. 
lere b�larnayarak çalışmayı nerdeyse ilke edinmlşler
dır. Bu. onlara ge�lnde rahat dönüş yapma olanaRı
na vennektedlr. Böylece verilen tavizIere ralmeo prog
ramın ve temel Ilkelerin geçerUU�lnI hili koruduRu
nu Parti kadrolarına ve destekleyicilere anlatmak ko
laylaşmaktadır. 

---------
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ASIL ELEŞTIRILMEllı 

Bülün bunlardan CHP'nin hükümet pıogramının 
eleştirilemeyeceai oonucu asla çıkmaz. Fakat hükü
met programırun eleştirI •• CHP'nln vazgeçtiRI amaç-

lann gerelinden fazla mı, yoksa gerektiRi kadar mı ol· 
duA:u sorusuna cevap arama biçiminde kesinlikle ya
pılınamalıdır. Emekçi kiııeler CHP'ye programından 
da önce raşizme. işsizHRe. pahal�ı�a. yoksuiIuRa kaı;;ı 
oy vennişlerdir. Yine emekçi kitıeler ve demokratık 
güçler seçimlerden sonra, faşizme ve MC partilerine 
karşı CHP 'nin hükümeti kurmasım istemişlerdir. Bu 
yüzden emekçi kitleler ve demokratik güçler açtım· 
dan, faşizme karşı desteklenmiş bu hükümetin progra
mının öneml CHP'yi bugün yapabileceklerinde deRii. 
yapması gerekenlerdedir. Bu güçlerin acil taleplerinde
dir. 

Di�er bir deyişle. CHP 'nin bükümet pnıcramının 
eleştirisi ber hükümetin programıyla ıym IÇıcian y. 
pılınalıdır: .:Programın toplumdaki çeşitI ıııur ve ta
bakalar Için -neler öırerdili açısından. Şu &Onılar ııo
rulmalıdır: 1) Pnıcram işçi sınıfının. köy emekçileri
nin, memur, ölretmen,·teknik eleman Cibi kent orta 
tabakalannın, gençlerin, küçük esnaf ve zanaatkarı. 
rm. tekel dışı toplum kesimlerinin taleplerine ne ölçü
de cevap vermektedir? 2) Procramm büyük burjunzl
ye. tekelci sermayeye. büyük toprak _plerine. ıeri 
üretim biçimlerinin artıklanna karşı tutumu nedir'1 

CHP'nin ıkili nltetiRi burada da gündeme ,elmek
tedir. CHP sınıfllf amsuıda ve .... ıenel olanlt toplum
daki karşı güçler ansında barışı amaçlayan bır porti
dır. Bütün sosyal demokru portiIer gibi CHP de bUDU 
toplumdaki karşıt sınıfların .. güçlerin Istemleri ar&
sında bir denge kurarak saalamayı düşünmekledir_ Bu 
denge karşıt smıfların ve güçlerin kendl talepl_ıu 
belli "redakarlıklar"ı kabul etmesiyle uıılanacaktır. 
CHP hükümet programının özetini bu açıdan yapmak 
mümkündür: Program i,çl ve emekçi klııelere eo bü
yük fedakarlıklan yüklemekte. egemen sınıflan en az 
"redakarlıkla" geçiştirmekledir. 

GüNCEL GöREV VE PROGRAM 

Programın Işçi ve emekçi kitleler açwııılan ince
lenmesine bu kitlelerin en giinoel talebi olan polılk 
demokratikleşme konusundaki tutumuyla bqlamak 
gerekir. 

Faşizm tehlikesine karşo biç bir tutaılı önlem 
programda önerilmemekledlr. Onım yerine "mWeiin 
bölünmesi" tehlikesi geçirilmı,tir ve MC partilerine 
yap�an temel 'suçlama "böIücüliilt" .uçlaınaadır. HI1-
ta şıddet olaylarına karşı devlet kuvvetleılnin kullam
lamorn ... bile devlet güçlerinin MC partileri &rMIDdakl 
d�ılınasına b�lanmaktadır. 

Can güveniiRinin uıılanınut yönünde. devlet kuv
vetlerinin etkın kullanlllUndan başka öneri yoktur. Bu 
konuda polisin ge"Ri gıbı "eRitilmesinden". "yetişti
rilmesinden" söz edilmektedir ama, yan-askeri faşist 
örgütle ... işyerlerindekı ve okullardakl faşist Işgale 
deRlnilmemektedir. 

üstü kapalı olarak. MlT'in sadece "yönlendirme 
ve propaganda" raaliyeııerine karşı çıkılmakta, en 
önemlisi olan iç ca.susluk ve klŞkırtlCl ajanlık sonınl. 
nnın sözü edilmemektedb. 

Demokratik hak ve özgüıtüklerin önündeki engel
lerin kaldınlması konusunda hemen hiç bir önlem 
yoktur. Işçi sınıfının biUmsel $OOyalist ideolojisi etra
rındaki örgüııenmesini tehdit eden 141 ve 142. mad
delere dolaylı olarak bile d�lnllmeııilşıır. Aksine dü
şünce özgürlü�nü "inoanların deRil sadece düşüncele
rin mücadelesi" oIaıak gösteren, böylece düşünce öz.. 
gürtüRünün örgütlenme özgür!üRüyle tamamlanmasına 
ve sınır mücadelesine set çeken bır Ifade özenle .. çii
miştir. Bu aroda "yasalann ... her düşünceye ... etkinlIk
i. uygulanm ... ndan" bile &öz edilmiştir. Bu. CHP Par
tl programıyla da açıkça çeU,mektedlr. Porti pnıcra
mmda "özgürllk her tiklü y"..' .,_ engelden baskıdan 
kurtanlmalıdır" denmektedir. 

Programda 12 Mart döneminde Anayua'da yap> 
lan d�lşlkliklere karşı çıkdmadılı gibi. bu deRlşlkUk
lerle özgiirllklere getirilen ek .ınırlamallf CHP siWü
�üne ilk kez girmektedir. 

Toplantı. Gösteri yürüyü,leri. Dernekler. S1yul 



P BüKÜMET 

''MECLIs ıçı OY ARITMETI�I VE BURJUVAZININ MECLIs DIŞI  GOÇ ODAKLARıNı HESABA KATAN BIR PROGRAM HAZIRLAYALIM DERKEN 

KITLELERE TERS DÜŞÜLüR. KITLELERIN DESTE�I YITIRILlRSE, HUKUKEN HÜKÜMET OLUNSA DA GERÇEKTEN IKTIDAR OLUNAMAZ." 

(TIp BAŞKANLIK KURULU'NUN AÇıKLAMASıNDAN) 

Partiler Kanunundaki anti-demokraük hükümlere kar
ŞI çıkılmarnaktadır. 

Programda grev hakkının genişletilmesi,lş Kanu
nunun düzeltilmesi gibi amaçlan içine alacak. biçimde 
yorumlanabilecek bir tek ve son derece muelak bir 
cümle vardır. 

Program Iokavtın kaldırılrnasını meclisin kabulü
ne bırakarak (sanki programdaki pekçok madde için 
de geçerli de�ilıniş gibi) bu konuda ısrarlı olmadı�ıru 
belli etmektedir. 

Memur Yılınlan için sadece sendika ve toplu $ÖZ
leşme hakkı önerisi getirilmekte, üstelik bu da mecli
sin kabulül)l! bırakılmaktadır. Bütün korou görevlileri
nin işçi haline getirilmesine ise hiç deeinilmemektedir. 
Bu dununda sendika ve toplu sözleşme hakkı da bir 
Anayasa delişl�i konusu olmaktadır. 

Programda üniversitelerin memliRinden, üniversi· 
teler yasasının demokntikleşmesinden, TRT'nin ba
lırnslZ ve özerk bir kuruluş haline ,eürilmesinden söz 
edilmemektedir. 

FAŞIST TEHLIKENIN SıNıFSAL TEMELLERI 
VE PROGRAM 

Hükümet programında tekellere karşı hiç bir ön
lem getirilmemektedir. Tekellerin ülkemizdeki bugün
kü gelişme düzeyi toplumun ezici ço�unlulunu tabak
küm altında tutabilmeleri için yetip de artnuyormuş 
gibi, program sadece " tekelleşme eeilimleri" nin önle
neceeinden söz etmektedir. Bu bile somut önlemlere 
baılanmamıştıı. Bankalann ve sigorta şirketlerinin gü
cüne ise hiç deein1lmemektedir. 

• Program büyük toprak sahiplerinin egemenli�ine 
karşı da hiç bir önlem taşımamaktadır. Toprak refor
mu vaadinin, uygulamada dilendiei gibi sınarlanabil· 
mesi için "toprak daeılırnı bakımından adaletsizlik 
bulunan yöreler" gibi pratikte anlamı olmayan bir ge
nel sınır konmuştur. Aynca reform sırasında büyük 
toprak sahiplerinin çıkarlarının bozulmayacaeını, on· 
lara yeni yatırun olmaklannın açılacaeını belirtmeye 
büyük dikkat gösterilırılştir. Ostellk bu reform bile 
meclisin kabulüne bııakdmaktadıı. 

Program emekçi köylüıer üzerindeki tüccar, tefeci 
sömürüsüne ve tahakkümüne karşı da hiç bir önlem 
önemıemekterur. 

Dotu ve Güneydolu Anadolu'daki şoven baskı 
politikasına ve yöredeki en gert sömürü biçimlerine 
karşı çıkılmarnaktadır. Bu yörenin geriUkten kurtarıl
m ... konusunda, Ortadolu ülkeleriyle yapılacak işblr
UlI Ile yörede bazı sanayilerin kurulmıw dışında biç 
bir şey söylenmemektedlr. Bu da her öneride büyük 
aermayeyl de koUoml kaygısıru .. rgilemektedir. 

Program emperyalist b�ırnlılıktan uzaklaşma yo-

lunda da, TIP Bqkanlık Kurulu'nun Bildirisi'nde ay
nntılanyla açıklandıeı gibi hiç bir öneri içennemekte
dir. 

Yabancı sermayenin girişi teknoloji getirmek ve 
ihracatı artınnu gerekçesiyle savunulmaktadır. Dış 

ticaret yoluyla sürdürülen emperyalist sömürüye karşı 
biç bir önlem getirilmemektedir_ CHP parti progra, 
mında yeraltı kaynaklanmn devletçe işlenmesinden 
söz edilirken hükümet programında bu, "ulusal yaran 
en uygun biçimde" olarak deliştirilmiştir. 

Işçi VE EMEKÇi KITLELERIN 
YAŞAM DÜZEYLERI VE PROGRAM 

Program işçi ve emekçi Idtlelerin yqarn düzeyle
rinin yükseltilmesi konusunda da biç bir somut önlem 
içermernekledir. İşsizlik sigortası. vaad edilirken işsiz,. 
lI�n ortadan kaldırılması için çözüm yolu gösterllme
mektedir. Iş Ioızalarına, iş hasWıklarına tarşı sa�larn 
güvencelerden de söz yoktur. 

Kadın ve çocuk işçilerin çifte sönjjri.isüne de kar
ŞI çıkılmamakta, sadece çıraklıeın "çaftımızlO ve tek. 
nolojinin gereklerine" uygun hale getirilmesinden söz 
edilmektedir. 

En başta tanm proleterlerini ve topraksız köylü
leri ilgilendiren tarımda toplumsal sigorta ise koopera. 
tifçili�e baglanmaktadır. Kooperatinerde ise köy zen
ginlerinin patronlueuna karşı çıkılmamaktadır. Taban 
fiyatlannda yapı.lac�ı söylenen düzenlemeler sadece 
üretilecek maddelerin yönlendirilmesiyle ilgilidir. 

Vergi sömürüsü konusunda, vergi kaçaeının önlen· 
mesinde " çagdq teknolojinin olanaklanndan yararia
nılmasından" daha somut bir öneri yoktur. 

Küçük esnar ve zanaatlarlann büyük sennayenin 
baskısı altında ezilmesine önlem getirileceftine, bu ke
simlere sadece "işsizlik sigortası" ve "kooperatifleşme' 
vaadedilmektedir. 

E�ltlm emekçilerinin temel sorunu Cqlst baskı ve 
tehditlere karşı önlemler sııalanacaeına. sadece "ma· 
nevi ve maddi huzur içinde ça1ışabilmeleri"nden söz 
�dilmektedlr. ölrencl gençliein güvenli bir gelece�e 
kavuşturulması konusunda hiç bir somut öneri olma· 
dılı gibi, yoksul gençler için "parasız" e�itlm yerine 
"kredIU ve burslu öwenim olanaklarının genişletilme
sinden" söz açılmaktadır. 

PROGRAM BÜYÜK BURJUVAZIYE 
NELER ÖNERI YOR? 

Buna karşılık hükümet programı tekellerin, büyük 
sennayenin, büyük toprak sahiplerinin Isteırılerine 
karşı bütUn olanakjan zorlayan vaadlere yer vennekte-

dir. Bunların en önemlileri şöyle stralanabilir: 
ıÇ ve dış kredi ve tasarrur olanaklan sonuna ka· 

dar zorlanacaktır. Ticaret Bakanı aynea şirkeUeşme
nin kolaylqtırac�ıru açıklamıştır. 

Bankacılık ve krediler sanayi yatmmlannm hız.. 
landınlmasına yönelecektir. Teşvik politikası de�şti
rilmeyecek, sadece sanayi yatınmlan lehine geliştirile
cektir. 

Ortadoea ve Batı Avrupa ülkeleriyle sermaye ve 
teknoloji işblrli�1 kurulacaktır. Dış pazar olanaklan 
açılacaktır. 

Bürokratik tıkanıklıklar giderilecek, proje hazırlı
emdaki gecikmeler önlenecektir. Enerji ve temel ham· 
madde gereksinimi karşılanacakbr. 

Dış ticaretten tanm aracı.satışına kadar bütün iş
ler, takvimine uygun olarak yapılacaktu. 

Tarım girdileri blZla ve ucuza sallanocak, tanm 
ürünü ihracatı kolaylaştırılacaktır. 

Soyut olarak ekonomik gelişmeyi hızlandırabile
cek gibi gözüken bu önlemler, büyük burjuvazinin ege· 
menliei konındukça sadece onu güçlendirecektir. 

HÜKÜMET PROGRAMI VE GÖREVLER 

CHP'nin demokraS mücadelesinin hedenerini bu
dayan, emekçi kitlelerin taleplerini sınırlayan bu hü' 
kümet programı, onu tutarlı demokrasi saOanna ka
zanma mücadelesini durdunnayacaktır. Bilimsel SO� 
yalizm ve evrensel pntik sosyal demokrasinin iki yan· 
h politikasının birlik mücadelesinin her aşamasında bu 
mücadelenin konulanndan biri olacaaını göstennekte
dir. 

Fakat hükümet programı fqizme karşı en geniş 
güçlerin birlik ve dayaruşmasının önüne yeni engeller 
çıkarmıştır. Hükümet güvenoyu alamasa da emperya
lizm ve işbirlikçileri CHP'nin tavizlerini onu demokra
tik güçlerden daha da uzaklqtınnak için kullanacak
lardır. Büyük burjuvazi, bundan sonra kurulabilecek 
CHP'li hükümetler için de şimdiden tavizler kopannış 
olduRuna inanmaktadır. 

Büyük burjuvazinin demokratik güçleri parçala
ma ve etkisizleştinne taktiRinin başansızlıe_ uRntll· 
ması için işçi sınıfının mücadelesinin yükseltilmesi, bi· 
IImsel sosyalist hareketin güçlendirilmesi, kitlelerin 
örgütlenmesinin hızlandınlması temel şarttır. Bununla 
eşgüdUırılü olarak demokratik güçlerin ortak somut 
hedener etrafında hızla birleştirilmesi, birli�e katılan
lann hergün daba çok artırılması, bu birti�ln kitleler 
arasında tutarlı bir antitqlst propagandayla peldştiril
mesi zorunhıdur. Işçi sınıfı hareketinin yülueltllmesi 
ve demokratik güçlerin blrUllnin sallaın\aştınlmuı 
blrblrlnl tamamlayacak ve sürekli olarak güçlendire
cektir. Boşannın bqka yolu yoktur. 
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PETROL 
KİMYA-İŞ'TE 
YENİ YÖNTEM: 
ŞANTAJ 

DIsK ÜST YÖNETiMiNiN GÖZDELERINDEN, DisK GENEL BAŞ· 
KANVE Kiıi VE TÜRKEŞ'iN ESKI DOSTU MEHMET KIlINÇ, PETROL 
KIMYA·lş SENDiKASINI KENDI çiFTliGiNE çEviRMEK I ç iN EliN· 
DEN GELENI YAPıYOR. HAK, HUKUK, KURAL TANıMADAN, ALABiı. 
DiGINE PERVASızCA i şçilER ATılıYOR, KONGRELER ENGEllENI. 
YOR, MEŞRU YÖNETiMLER iŞBAŞıNDAN UZAKLAŞTıRilMAYA ÇA· 
lIŞI lIYOR. BUNUN EN SON ÖRNEKLERINDEN BiRI  MERSiN'DE Gö· 
RÜlDÜ. YÜRÜYÜŞ MERSIN MUHABIRI, SENDIKANıN MERSIN ŞUBE· 
Sı KONGRESiNE Ili şKIN GElişMELERI ŞöYLE ANLATıYOR: 

Türkiye Petrol ve Kimya ışçileri Sen
dikası 2. OlaRan Genel Kurulu 19 Hazi· 
ran günü toplandı. 

Sendikanın Mersin şubesine kayıUt 
işçilerin tümü Soda Sanayii A.Ş.'de Çalı
şan i�çiler. Geçmişte soda sanayii işçi
leri bilinçli ve disiplinli bir çalışma so
nucunda Kimya-t, sendikasında örgüt
lenrnişlerdi. Bilindiai gibi daha sonra 
DıSK'in _IdıRı bir kararuyannca Kimya
ış, işkolunda. bir başka sendika ile bir
leştirildi. Yeni sendikanın başına getiri
lenJerin çıkara ve kayıtsız tutumu sonu
cunda 80da sanayiindeki sendikal müca
dele zaman zaman tehlikeli dönemeçler 
geçinnek zorunda kaldı. 

KILlNÇ'1 TANıYORLAR ARTIK ... 

Birleşme sırasında. sendikanın birinci 
olaA"an genel kurulu toplanmıştı. Bu ge
nel kurulda, Mehmet Kılınç ekibinin 
adamlan bazı iyi niyetli işçileri yanıIta
rak ve çeşitli seçim hileleri ile işbaşına 
gelmişlerdi. 

Bu yönetimin niteliği kısa zamanda 
anlatıldı. Daha önce kandınlan işçiler 
de artık gerçeRi görmeye bqlıyorlardı. 
Bunun üzerine tasfiye mekaniı.muı ·ça
lu;tınldı. Ancak yönetim, bir türlü işçile
rin çoRunluRunu ehlileştirme yi baş8nl
mıyordu. öyte ki, gövde gösterisi için 
Menin'e gelen sendika başkanı Kılınç', 
bir yazlık sinemada ancak 40 kişi karşı
lıyordu. 

Soda sanayiinin bilinçli i,çilerinin 
önderliRinde yönetime karşı tepki büyü-

yordu. YakJaşan genel kurulda işçilerin 
istemediRi bu kurul mutlaka görevden 
düşürülecekt.i. Bunu yönetime çörekle
nen Kıhnç'ın adamı an da biliyorlardı. 
Tedbirlerini almak üzere çalışmaya ko
yuldular. 

SABOTAJ GIRIŞIMLERI 

Genel Merkez yöneticileri kongre gü
nünden önce Mersin'e gelerekNobel ate
li�de karargah kutd.ular. �eh�et Kılın� 
hızmet.karhRınl benımsemış bır avuç kı
şinin kurmayları ise doRal olarak Genel 
Merkezden gelen sendika üst yöneticile· 
riydi. 

İşçiler Mersin 'de yönet.imi gasp eden
lere "koltuk sopa1arl" adını veriyorlar. 
"Koltuk sopaları" ile görüşen Genel 
Merkez yöneticileri, genel kurulu kaybe· 
deceklerini biliyorlardı. Tek çtkar yol 
vardı:  Kongrenin yapılmasını engellemek. 
Bu başarılamazsa, kongrenin iptalini 
saRlayarak istedikleri kişileri yönetime 
atamak. 

Kongrenin yapılamamasına yönelik 
çalışmalar başlatıldı. Toplantıdan önce 
çeşitli tahrik ve sataşmaJara başvurula
rak çatışma çıkanlmaya çalışıldı. Ancak 
karşı tarafın niyetini bilen işçiler, bu 
oyuna getmediler. Genel Kurul, elekt.rik· 
ii bir hava içerisinde toplandı. 

ŞANTAJ VE TEHDIT 

Mehmet. Kılmç da Genel Kunıldaydı. 
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OY PUSULASı: DEMOKRASININ. TABANıN SöZ VE KARA RıNıN 
ARAÇLARıN BIRI. KILlNÇ VE BENZERLERINI ÇOK KORKUTUYOR. 

YIlR IlYIlŞ · 6 TEMMUZ 1977 · / o  

MERSIN'DE YENI OYUNLAR TEZGAHLAYAN KILINÇ. "BA şRUe" ILE 
BIRLIKTE GÖR IlLIlYOR. 

Önce söz aJıp tehditlerini S8vunnaya 
başladı: " Bizden olmayanlar, bizim gibi 
düşünmeyenJer sendikada görev alamu· 
lar, sendika üyesi dahi olamazlar .. tt 

DiA'er yandan da işçiler arasında sü
rekJi şu yayılıyordu :  "Bir şube, ancak 
Genel Merkez isterse yaşıyabilir. Belki 
genel kurulu alınınız, ancak genel mer' 
kezin istemediRi bir şube en çok iki üç 
gün işbaşında kaJır. Bunun başka yolu 
yok," 

Mehmet Kılınç da yaptlRı konuşma· 
da bu noktayı vurguluyordu. Daha son· 
ra divan seçimlerine geçildi. 

Sa10nda 400'ü aş,kın delege vardır. 
Mehmet Kı.Jmç'ın koltuk deA'neklerin
den Şube Başkanı KemaJ Özen oylama 
yaptınyor. Qylama sonucunda Mehmet 
Kılınç'm divan adaylan 50 oy alabiliyor· 
lar. Geriye kalan bütün işçiler, muhaJe
fet grubunun dest.eklediRi adaylara el 
kaJdınyor. Ama KıllOç ve şurekası kJa.sik 
oyunlanndan birini burada da oynama· 
ya kararhdır, Sonuç açıklanıyor: 50 ki· 
şinin desteklediA'i adaylar, başkanlık di
vanı seçimlerini kazanmıştır", 

Işçiler duruma itiraz ediyorlar. Meh· 
met Kılmç söz alıyor. Şunlan söylüyor: 
"Istesem oylama bile yaptırmudım. Ak· 
lınızı başınıza a1ın, benim istediklerimi 
yapın, .. 

KILlNÇ VE ŞUREKASI 
KAYBEDIYOR 

Durmuş Şahin'in önderiiRindeki mu
halefet., kongrenin iptalini engellemek 
için divan önerilerini yeniliyor. ışçilerin 
tepkilerinin artması üzerine, Mehmet 
Kılınç dayak yiyeceRini anlayıp salonu 
terkediyor. Durumun newetini anla
yan Kılınç'ın divandaki diger adayları 
da sandı�ı ve cetvelleri alıp salondan 
kaçmak istiyorlar, Seçimler yapılmışt.ır. 
Kılın\!'ın şürekası, sandıRı götürüp sayı· 
mın şubede yapılmasını istemektedir, 
Son ümiLleri buna kalmıştır, 

Hükümet komiseri yardım istiyor, 
Gelenler, sayımın wonda ve açık olarak 
yapllm8S&nl engelleyecek ·hi� bir şeyin 
olmadı�ını bildiriyorlar, 

Bunun üzen ne oy sayımına Rf"C'.:iliyor. 
Oursun Şahin başkanlıRındaki muhalif 
liste 276 oy ahyor, Buna karşılık Meh 
met Kılınç'ın gözdelerinden oluşan liKlt.-
145 oy al.biliyor, Aslında Kılınç lisLesi· 
nin bu kadar oyu bile alması ,aşırtu'ırlır 
Ancak günlerdir sürdürülen baskı ve şan
taj, zafere yetmese bile. Kıhnç lisLesine 
bu kadar oy kszandtrabilmiştir. 

Ancak bilinçli işçiler oylannı muha
lefetten yana kullanmışlar ve Kılınç'm 
oylan 1 3 1  oy fark ile geçilmiştir. 

Konııreden iki gün oonra DISK böıı. 
temsilciai Menıin 'e ve aendika fUbeli.ne 
gelir. Sendikada yönetime gelen ekip ça� 
lışma.ktachr. Yeni yöneticilerden bil&i 
alan bölge temsilcisi daha 80ma aynntı� 
Ian da öRrenmek üzere işyerine lider. 
Kendisine işçiler açıkça mylerler: "Kı� 
lmç ve adamlan biı:im için bitmiştir. Bir 
daha bu kez aldıklan oyu da a1amaya
cak.Jar." 

DISK bölge tenui\cWnin nuıl bir ra· 
por hazırlayıp DISK Genel Merkezine 
gönderdiRi henüz bilinmiyor. 

YENI OYUN 

25 Haziran günü lendika ıenel merke
zinden, Ankara'dan bir "halter .;.na" 
ulaşıyor Mersin 'deki işçilerin eline. Bu 
"Ajana"ta, Mersin'e ıeçici şube başkanı 
ve şube yöneticilerinin atandıRı bildirili� 
yor. Mehmet Kilinç'ıo yasa dışı keyfi 
tutumu bu ölçüye varmıştır artık, Aynı 
bildiride, sendika yürütme kuru1unUD 
yapılan seçimleri ''�eçerli saymadılı" da 
belirtilmektedir . 

Kıhnç ve şürekasırun 80n numa.naı 
budur, 

Şimdi her türlü baskıya, ,ant";a ve 
tehdide ·başvurulmaktadır. ışçilerin bir
Iili,  tabanın $Öz ve karar sahibi olmuı il
keleri böyle aya.Jdar altma alınmaktadır. 
İşçilerin bi.rliA'ini parçalayıcı tutumlann 
,,--davranışlann yaratıcısı ve b .. sorum� 
lU8u olan Kılınç ve koltuk. delnelı:leri, 
işçilerin oylan ile yöoetime ıelenleri 
"bozgunculuk.I." ıuçlaroalı::tadır. Bu ara
da "dediRimiz olmazsa yenilenecek olan 
toplu iş sözle,mesinde istediklerinizi 
gerçek.Je,tinneyiz" türünden haince teh
ditlere de baışvuruyorlar. 

HESAP SORULACAK! 

K.ılınç ve şüreba sert kayaya Çarptı. 
Çukurova'nın "callDda piten, Gö:me 
dallarındaki kayalan IÖküp unulU. eden, 
amonyak buharlan içinde .ooa 'keten 
i,çiler bu tür ihanetleri alfetmeyecektir. 

Şimdi işçiler şunu konu,uyorlar: KJ, 
lmç geçmişte i,çilerin elinden naa! b� 
çarak kurtutdutunu halırlam. Işçilerin 
sendlkaaıOl talan ederek, ama pabuçlan� 
nı bırakarak kaçrru,tı. Buıün Kı.lınç Mer
sin'de daha iyi lanınmalr.tadıı, ı,çilerin 
oylan ile letirdilı:.Jeri yönetimi tanıma
yan, her türlü ihanetin aboneai bu ki,iyi 
ve çevresindekileri, koltuk. defnek.lerini, 
işçiler bugün daha iyi tanımaktadar, 

Soda i,çisi buıün, her zamankinden 
daha çok " tek bir yumruk, tek bİr yürek" 
halindedir. Kılınç ve benzerierİnden he� 
sap ıoracak olanlar da onlardır. 
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Maden-İş 4. Bölge : 

DİSK ÜST YÖNETiMİNİN 
TonANTI sıRASıNDA söz ALARAK DISK ÜST YÖNETiM i N i N  

. "POliTiKA GAZETESI MACERASıNI" ELEŞTi R[N BiR DELEGE i L E  
ERTÜRK ARASINDA şu iLGiNÇ KONUŞMA GEçiYORDU: 

"SEN HANGi i ŞYERi N i N  TEMSiLCisisIN?" 
"BILIYORSUN" 
"SENi GIYABEN TANıYORUM ZATEN" 
"YıLLARD ı R  BU SENDiKANıN ÜYESiYIM, TAB i i  TANıRSIN" 
"TIp ÜYESi MiSiN?" 
"EVET TIp OYESiYiM" 
"TÜM KoNSEY TANıKTıR, SENi ONUR KURULUNA VERip iH· 

RAÇ ETTiRECECIM." 

Maden.lş Sendikasana bagıı  Pendrk 4. 
Bölge'nin oıagan temsilciler konseyi, 26 
Haziran günü sendika binasında toplan
dı.  

10 bine yakuı işçiyi bünyesinde top
layan ve 30'u aşkın işyerinde örgütlü bu
lunan 4.Bölge, DISK 'e b�h Maden.lş'in · 
en büyük ve önemli bölgelerinden birisi. 

iki y� önce, LS Haziran 1975'de :ya· 
pılan sıeçimlerde bölge te,msilciligine, 
OİSK ilkeleri dogrultusunda. dürüst gö
rev anlayışını sürd.üreceei izlenimini ve· 
ren ve bu nedenle de aralarında sosya· 
listlerin de butundugu geniş bir kesimin 
desteeini alan Halit Erdem seçilmişti .  
Ancak aradan geçen iki yıl, Halit Erdem' 
in gerçek yüzünü sergiledi. Erdem, iki yıl 
içinde, DtSK üst yönetimine göbekten 
baglı. bu kliein sadık bir elemanı oldu 
çıktı. 

Işç iLERIN DECiL, DisK .oST 
YÖN ETIMININ ADAYı 

tlerid sendikacılı�ı. dürüst sendikacı· 
hlı bir yana b lfakarak. kişiseı ç ıkarcılık 
anlayışını yerleştiren Erdem. kısa sürede 
kendisini destekleyen. ilerici. demokrat 
ve sosyalist işçilerin bu desteeini kay
betti . Erdem, 26 Haziran günü yapılan 
seçimlere işçilerin degiı, DİSK üst yöne
timinin adayı olarak katılıyordu. 

DISK üst yönetiminin adayı Erdem'e 
karşı, ilerici, sosyalist işçiler birlik oluş
tunna gerea:ini anladılar. GerçekJeştiri
len ilkeli birlik sonucunda Erdem'e karşı 
ortak bir aday çıkanldı. Tabii ,DtSK üst 
yönetiminin mutemet k.uliscileri. muha
leretin bu birligini bozabilmek için ol
madlk yoUara ba.şvu nnay ı ihmal etmedi· 
ler. 

ön� sosyalist işçilerle dieer işçiler 
arasna bölücÜıük tohumları ekmeyi de
nediler. Bir yandan "TIP'liIerin goşist1er 
ve Maoeularla işbirliei yapan hainler ol· 
duklan" yalanı yayılırken, öte yandan 
da sosyalist işçilere "sosyal demokratla· 
ra bölge temsilciliRinin kaptınlmama'il 

geregi "nden söz ederek akıllarınca göz 
kırpıyorlard i. 

Bütün bu çabalara ve ekilmeye çalışı
lan aynhk tohumlaMa mgmen ilerici, 
dürüst sendikacılıklan yana olanların 
cephesi bölünemedi. Kongre çalışma1an. 
birlik içinde. dogru kiııe örgütü anlayışı 
savunularak yürütüldü. 

KONGRE ÇALMA HAZıRlıKLARı 

Kongreye LO gün kala, DISK üst yö· 
netiminin ünlü "ea:ilim uzmanlan" grev
deki işyerlerine postu sererek, Erdem e· 
kibine taban bulmaya çalıştılar. Bölge 
Başkanı Erdem 'in "sosyalist kişiJigi" an
laııla anlatıla bitirilemiyordu. 

Sonra bir başka karar daha alındı. 
Her toplantıyı binlerce lira ödeyerek dü· 
gün salonlarında yapan yönetim. neden· 
se bölge konseyi toplantısı için sendika 
binasını seçmişti. Böylece küçük olan 
salona bazı delegelerin giremeyece�i dü· 
şünülmüştü. 

Açış konuşması, bölgE' başkanı tara· 
fından yapıldı. Daha sonra başkanlık di· 
vanı seçimlerine geldi sıra. Divan baş· 
kanlıgı için gösterilen iki adaydan biri. 
kongre oyunlarındaki ustaııgı ile tanınan 
Mehmet Ertürk idi. 

Divan seçiminin hemen öncesinde� 
son bir doping daha yapıldı. Maden-tş 
yöneticilerinden biri SÖ'.l alarak şunları 
söylüyordu : "Genel sekreterimiz başkan 
omak istiyorsa, bu bizlere onur verir. 
Onu mutlaka seçmeliyiz"  

Ancak bu normal yollardan gerçek· 
leşmpdi. Ertürk 85, di�er aday ise 98 oy 
aldı. DISK ust yönetimi.ilk raundu böyle 
kaybediyordu, Ama "çare wkenmemiş
ti" 

Delegeleri etkilernek mümkün olma· 
yınca zorbaııgs başvuruldu bu kez. Er· 
türk'ün aldığı 85 oy l lS oy olarak "ilan 
edildi" Divan böylece işgal edilmeye ça
hşıld i. Delegeleri n sürekli protestoları ve 
ikazları sonucunda divan başkanhgı se· 
çimleri yenilendi. Sonuç yine aynı idi. 

IşçI SıNıFı TeHDIDE PABUÇ BIRA KMlYOR 

TEHDİT VE 

OYUNLARı 

SöKMEDİ 
Ertürk bir kez daha kaybetmişti. Ama 
divanı işgal altında tutmakla devam etti· 
ler. 

YALANLA BESLENEN POLITiKA 

DISK üst yönetiminin stratejisi. sos
yalistleri diger işçilerden tecrit etmeyi 
amaçlıyordu. Muhalefet cephesini an· 
cak böyle bölebileceklerini hesaplıyor· 
lardl. Işgalci divan başkanı divana otu· 
rur otunnaz bu amaca yönelik bir ko
nuşma da yaptı. 

Ertürk bol bol TIP'e küfretti. Ertürk' 
ün konuşması "sosyaJizmin bayrdgını di
kemediler, ama AP'nin bayr�ıru mecli· 
se diktiler" cinsinden pespaye cümlelerle 
yalan temasın. süslüyordu. 

Daha sonra DISK üst yönetiminin a
eu loplan kürsüyt> geldiler. Sırasıyla Na
fiz Bostancı, Hakkı öztürk ve Süleyman 
üstün söz aldıJar. Hepsi de aynı temayı 
işlediler. Hen,ey iyi idi, güzel idi. DISK 
ise hepsinden iyi hepsinden güzeidi de 
ortada bir takım bölücü partiler vardı. 
Bu partilere "rırsat verilmemeli" idi. 

Daha ilginç leri de oldu. CHP 'den Is· 
tanbul adayı olup ön seçimleri kaybe· 
den Hakkı öztürk neler demedi ki..  
"Muhaleret adayı bozgun", TtP 'liler ta· 
rafından ortaya çıkanlrnıştı ve ne yazık 
ki bazı CHP'U işçiler de bu oyuna alel 
olmuşlardı" 

Hakkı özüwrk CHP 'li işçileri böyle 
E'tkilemeye çalışırken. Süleyman Ustün 
adlı kişi de "DISı<. 'in CHP tararından ele 
geçirilmeye Çalışıldıgını, buna meydan 
verilmemesi gerektigini" acıklı sözlerle 
vurgulayarak aklı sıra sosyalist işçilere 
çengel atıyordu. 

OYUN BOZULUYOR 

Çalışma raporunun okunmasından 
sonra sıra eleşti ri lere geldi. Ilk olarak 
söz alan bir delege SÖ'.llerini şöyle bitiri· 
yord u :  ''Bütün bunlan. Halit Erdem'in 
yeniden kazanması halinde işyerinden 
kesin olarak atılacagımı bile bile söyle· 
dim." 

SÖ't alan delegelerden bir diReri de 
bir başka soruna deeindi. Çalışma rapo· 
runda 2 yılın tum eylemlerine deeinili
yor, ant'ak 10 Tt'mmuz 1976 Bursa mi
Linginden SÖ1. t'dılm iyordu. Delege bunu 
şöyle a(,�ıklıyordu : "lO bint> yakın ıiye· 
mi7.in bulunduğu bölgeden Bursa'ya " 
araba ile ancak 200 kişi gittik. Di�ı'r ar· 
kadaşlara araba tahsis ediıml'di .  Kendi 
paraları ile gittiler, Ancak 10'dan razla 
arabanın sendikamız tarafından ICD ve 
IKD adlı örgütlerr tahsis t!dilmrsi gözlı'· 
rimiıden kaçmadı" 

S()� alan df'legelcnn buyiık \,oğunhı· 
gunun lSrarla yönf'lıtiklt'ri " lı'� ı l "I t'nlı 
baş ında, Ar(,'elik 'tekj :1 (t'msılı'llllll lt·1I1 
silciJiktendüşürülÜplhrnç istemi ile onur 
kuruluna verilişi geliyordu, Bu Uç tem· 
siJcinin büyük bir "suçu" vardı, Ikisi 
TIp ilyesiydi. Baştemsilci Ise Maden·lş 
üst yöneticilerinin oyunlanna alet olmu -

yordu. Bölgenin en önemli işyeri olan. 
2500 işçinin Çall.'jt�ı ve bliLLin eylemler· 
de aktH gorev ve rol alan Arç,elik işçileri 
D i SK ust yönetiminin oteden beri ônem 
verip üsllen ehlile�tirmcye ÇaJIŞtLAı i�· 
yerleri arasında yer aJıyordu. 

Bunların dışında. söz ruan delegeler 
800 i�çinin ÇallŞt�1 Presiz işyerinden 
"Maoeu , Goşist ve Tlp'li oldukları" ge
rekçesi ile 85 işçinin işten çıkanlm3Slna 
göz yumulması. DGM direnişinde iş
ten çıkarılanların grev yerine ruınmaması 
gibi gerçekıere de�inerek yönelimi suç· 
ladılar. Gerçekler birer birer ve açıkça 
ortaya dökiih.iyor, oyun bozuluyordu. 

"SENi i HRAÇ ETTI RECECiM" 

Bir başka delege "başka pislikleri de 
açıklayacae:ım" diye söz aJd�ında. iş
galci divan başkanı Ertlirk adamlanndan 
birine önerge verdirterek konuşmaJarın 
iki dakika ile sınırlandırılmasını isteli· 
yordu. Konuşmacı. konuşmasını sürdü· 
rürken oylamaya geçildi. Pannalt!ar sa· 
ylLmadan önerge "kabul edildi . "  

Olup bitenler ortaya serildikçe. başla 
Ertıak olmak üzere. DISK üst yönelimi· 
nin mutemet ad�mlan çileden çıkıyor
lardı. Nihayet bir delegenin söz alarak 
" Politika gazelesi olaytm eleştinnesi i.i!2. 
rine ışgalcı başkan Ertürk dayanamadı. 
OE'legE' ile aralarında şu konuşma geçti :  

"Sen hangi işyerinin temsilcisisin?" 
· ·Biliyorsun . . · ·  
"Seni gıyaben t.anıyorum zaten." 
''YıUardu bu sendikanın üyesiyim. 

tabü tanırsın .. " 
"TIp üyesi misin?" 
"Evet, TIP üyesiyim .. " 
"Tüm konsey tanıktır. seni onur ku· 
ruluna verip ihraç ettire�im." 

SEçiMLER VE SONUÇ 

Yapılan bunca baskı ve tehdite r.· 
men sonuçtan emin olamayan Maden-lş 
üst yöneticileri toplantıdan bir kaç gün 
önce, kendi adamlannı delege atayıp di
gerıerinin delege listesine yazmayarak 
işi saglama baRlamak istemişlerdi.  Buna 
r�men. seçimlerin üçüncü turunda sos· 
yalist. ilerici ve demokrat işçilerin deste· 
eini kazanan Hasan Kahraman 134 oy 
alıyordu. Karşısındaki eski yönetici Er· 
dem'in oyları iS(' 1 1 4 'dE' kaldı. Hasan 
Kahraman DISK ust yönetiminin adayı 
ka�ısında bOlge başkan1�ınl kazanıyor· 
du Duruma siııirlrl1crı ErWrk ise daha 
diğer 5e(,: imler tamamlanmadan !;Hlonu 
terkediyordu. 

4, Rolgt>'nin iş(,'i1cri, bilinçli disiplinli 
(,:alışmalarını dayanışma içinde surdü
ren'k. kf'ndilerine empozt' edilmek iste· 
ıwn sınanmış ve kor (,' ıkmış bir yöneti
ciyi reddeltiler. Güvendikle'; ve inandık. 
ları bır işçiyi başa getirdiler, 4 . bölge iş. 
çilerinin dikkatli, bilinçli, uyanık ve 
tehdite boyun eemez tutumlan", bun
dan böyle de sürdürecekleri ku,kusuz. 
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Giresun: SüT VE TEREYAGI 

FABRiKASıNDA YASA DIŞI 
YURUYVŞ GIRESUN BUROSU 

Giresun 'da bayvancdık yaygın deRlI. 
Ancak, bi,r süt (abrikası açılmış ber nasd
sa. süt fabrikasının makinelerinlo hangi 
maceraıardan sonra yerine u1aştlll ve 
montajının yapddılı karanlık, 

Yurdumuzun çeşitli yörelerinde ıüt 
ye tereyaı tabrikaJan var, Bu tabrlkalar, 
Tonm BaIwılıIının onayından ,eçmı" 
R_ Gazete'de yayınlanmı., TC, Y ... 
1_ uYlUn yÖlıetmeli.l: ve tiir.ükler 
uyanaca YÖlıetlllr, 

,_........ bütçe proınmıannı 
Sl!lt (SUt Endüotıı.ı Kurumu) yÖDlendi· 
rir. 

Yürüyü,'ün 112. sayısında, Gıı-ıı 
süt w Tereyal Fabrilwl işçWeılne oy .. 
ıwı oyunlardan babsetıD1ştlk. süt ve Te
raYLı Fabrik .. Işçilerine oynanan oyun· 
.. lÜrÜyor. Tarım Bakanlılı .. SEK Ge· 
nei Müdüriütünün bu tabrikalan .... d 
y.ooettilinl,. Kanunlan ve YönetmeUk»
ri nuıl çilnedlkleılnl yerinde gözlemler
le kamuoyuna sunuyoruz. 

INŞAATı VE MONTAJI BITEN 
FABRntAYA IŞÇI ALINIYOR 

Fabrikı müdirlütü, Tanm Bakanlılı' 
nın, 2466 saydı oluria onaylı "Fabrika
lar Talimatının" 6 ve ıo. maddelerine 
dıyanarak tabrikaya Işçi almak için glri· 
şimde bulunuyor. Bu arada MSP'lllerln 
Süt Fabrikaaını Işgale bazırlandıklan, 
köylerde "Işçi kaIIleleri" düzeDledikleri 
herkes tarafından bilinmektedir. MSP lı 
Teşkilatı damga1ı, TBMM damgalı kart· 
lu ve baskılar günün konusu oluyor. 
Fabrika açddıktan sonra Genel Müdür· 
lük de baskılar zincirine kııtdlYOL 

yıli ve yönetınellk.ierden dolan yet
kIlerioe dayanan Fabrika Müdürü, 14220 
sayılı ReamI Gazetede yayınlanan, SEK 
Sanat Sınıfı Personel YönetmeURlııe uY· 
gun ve çalışma Bakanlılının 29.3.1977 
tarih ve 3 No.lu Genelgesi uyannea Fa)).. 
rikaya sınavla Işçi alıyor. 

VE KıYAMET KOPUYOR 

Yasa ve yönetmelikIere uygun olarak 
bbrikıya 14 işçi alınnuşhr. Bu arada 
Ankara 'dan tabrikaya yasa ve yönetme· 
likle'" ten ol. "ok 14 Işçi atanıyor. Ge· 
nel Müdürlük, yönetınelilin 13. madde
sine ten olarak, Fabrikaya Müdürün dı· 
şındı bir "Imza Yetkllisi" de atıyor.Oy. 
sa Imza yetklUeI, Işçi tayin ve tekUIi tab· 
rika müdürünün görev yetkileri arasında· 
dır. Fabrika mUdürü genel müdürtütün 
"imza yetkilisi" olarak atadıtı kişi hak· 
kında daba önce Genel Müdürlüle ılzli 
bır "güvensizlik" yazısı yazmıştır. Buna 
raımen Genel Müdirlük durumu uygun 
olmayan kişiyi imza yetkilisi atayarak, 
fabrikada ikinci bir yönetim ve denetım 
kunnuş oluyor. Hemen peşinden de mü· 
dür başka bır yere sürülüyor. 

16 NISAN 1977 TARIHLI TELGRAF 

Kendı imza yetkilisini tayin eden Ge· 
nel Müdürlük, "kendı tayin ve izni olma
dan alınan işçilerin Işlerine derhal son 
verilmesini" emreden bir tetgraf çekiyor. 
Gerçekte, tabrikaya Işçi tayin etme yet.
kIsi fabrika müdürününö.ir. Genel müdür· 
!ülün delildir. Fabrika müdürü ve lşçUer 
direniyortar. Fabrika müdürü ve işçiler 
yetkilerinde ve yasal haklannda dIrene
dursunlar, Genel Müdürıügün imza yetki
lisi ve atadılı lşçııer tabrikaya yeri .. l. 
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OYUNLAR SÜRÜYOR 

yorlar. Sonuçta, fabrika müdürü sürüıü· 
yor. Ve yasal yollardan Işe alınan Işçiler 
işten atdıyoriar. Fabrikaya yasadışı yol· 
lardan işçiler alınıyor. 

IŞ VE IŞÇI BULMA KURUMUNUN 
IKAZ YAZıSı 

Iş ve Işçi Bulma Kurumu tabrikaya 
7.4.1977 tarihli biryazı göndemıiş; "Ka. 
nun ve yönetmeliklerde işçi ihtiyaçIan
nın yöreden ve Kurum aractlıgıyla ve sı
navla karşılanması öngörüldügü halde, 
Işçi ıhtıyaçlan, yöre dışından (Ankara' 
dan) temln edilmiştir ve sınavslZ alın. 
mıştır." Durumun, Kuruma bildirilm�s.i 
Ikuını yapıyorlar. 

Fabrika niidürilnün yönetmelikten 
dolan yetkilerden hareketle, yasal yol· 
lardan tabrikaya aldıeı Işçilerin Işten 
al lması ve yerlerine yasadışı yollardan 
ve bölge dışından Işçi atanması, yasalara 
aykındır. 

SEK 1977 ydı Bütçe ve Iş Programın. 
da Yönetim Kuruiunun 19.12.1976 gün 
ve 57/360 saydı karannda; tabrikaıun Iş. 
çı kadrosu 53 kışı olarak gösterilmiştir. 
Oysa tabrikaya yasal yollardan 1� Işçi 
alınmıştır. Hem de yönetmeliklere uyu
larak, sınavla. Işçilerin atdma gerekçesi 
ıçın kadro tazlalılı da söz konusu deeıı. 
dir. Atllan ondört işçinin karşılıRında 
Genel Müdürlük tabrikaya 14 Işçi ata· 
mıştıı. 

FABRIKAYA ALINAN IŞÇILER 
FABRIKAYA ATANAN 
MSP KARTLI IŞÇILER 

Yasal yollardan ve sınavla fablikaya 
alman işçilerin durumu mevzuata uygun
dur. Fabrikaya yasal yollardan alınan iş· 
çiler vasdlı işçilerdir. Yüzde sekseni Mes
lek Okulu çıkışiıdır. 

Genel MüdiirlüA:ün yönetmelik ve ya
salan çllneyerek atadılı Işçiler ise; bep
si ilkokul mezunu, imam çtkışh ve VllIıt· 
SiZ kişilerdir. Bir özellikleri vardır: MSP 
damgalı kartlar. Hepsi de odacı ve bekçi 
olarak tayin edilmiştir ve Fabl'ikanın bu 
kadar odacı ve bekçi kadrosu yoktur. 

Genel Müdiirlükçe atanan işçilerin 
durumu Personel Yönetmelieine uyuyor 
mu, uymuyor mu? Elde böyle bir belge 
yoktur. 

Fabrika müdürü tarafından alınan iş
çiler ise 1977 Plan ve Personel Yönet
meUelne uygun olarak fabrikaya ginniş
lerdk 

FABRIKANıN GERÇEK IŞÇILERINE 
VE MOOORONE IKI AYDıR 

MAAŞ VERlLMIYOR 

Kanuni yoUardan işe giren ve kanun
suz bır telgnCl. Işten atılan 14 işçiye ıkı 
aydır Ucret ve fabrika müdürüne de maaş 

-- -

verilmemektedir. Oysa Resmi Gazetede 
yayınıanan yönetmeliein 15/c maddesi
ne göre: Kurumlarda çahşan işçilerin üc
ret haklan saklıdır. 

Yasadışı yollardan fabrikıyı giren di· 
ler işçiier ise 1050 sayili "Mub_be-i 
Umumiye Kanunu "na terı oluak. avans 
niteliRinde ve bordm yapılmakslzın üc
ret almaktadıriar. 

GöROLMEMlŞ OLAY: 
DEVLETIN IKI DAlRESINOEN 

MAAŞ ALANLAR V AR 

Yasal haklan gasp edilerek iki aydır 
ücret verilmeyen işçilerin ve fabrika mü
düriiniin varl", bir tarata, fabrikaya 5. 
dereceden bir inşaat mühendisi &tanıyor: 
Cemal Aydolan. 

Bu zat MSP militaru. Aynı zamanda 
Bayııdıriık Müdürlüeünde de çalışıyor. 
Çift maaş alıyor. Hem Bayındırllk Mü
dürlülünden, hem de SEK'ten maaş alı· 
yor. 

SENDIKA ILGISIZ KALıYOR 

lşçiier, işe girer girmez DISK'e baılı 
Gıda-lş sendikasına üye oldular. Işçiler, 
çeşitU baskdata gölül gererek, çelln sı· 
navtardan geçerek bu sendikaya üye ol
dular. Arada bir sendikalanndan " habel:' 
alıyoriar: "Sendikalan yetki almış"; böl, 
ge Çalışma Müdürtülüne yazı yazmış" ... 
Sendikalan hakkında böyle "ınış"lı bil· 
gileri var. 

Ancak ne yazık ki, Gıd.lş işçilere 
gerekU ilgiyi göstermiyor. Gıda·lş büyük 
sendika. Belki de "işyeri sendikacılılı" 
yapmak istemiyor. Ama işçilerin isteli 
başkL Onlar, sendikalanndan yardım 
bekUyoriar. Durumlarının açıl. kayuş· 
masa için dayanışma ve ilgi bekliyorlar. 
Bugüne kadar Gıda·lş 'ten bu ilgiyi gör· 
müş deliiler. Ancak DISK'in san sendi· 
kacılık karşısındaki ismi, işçileri tek ha· 
şına Gıd ... lş'e ballı tutmaya yetiyor. 

ILERICI BASıN 

Saygın ve sabırlı bir direniş içinde 
Süt ve Tereyaıı Fabrikası lşçııeri. Ver· 
dikleri niicadelenin kamuoyunı;işçilere, 
emekçilere ulaşmasmı istiyorlar. ışçi ve 
emekçiden yana bildikleri bir üü gaze
te var. Hele sendikalınruoi bir de Politi
ka Gazetesi var. Çok istedikleri ha1de 
" ilerici basmı'da seslerini duyuramamış
lar. "Nasd olur'I" dlyoriar; "Işçiden, 
emekçiden yana bildieimiz gazetelerle 
Ilişki kuramlyoNz." 

SOSYALISTLER GöREV BAŞıNDA 

Süt ve TereYeR Fabrikasındaki yasa
dışı oyunları açıea çıkannak için sosya· 
listler en önde koşuyortar. Işçilerle daya
nışmayı sürdürerek. bu dayaruşmarun 
halkalarını genişleterek, çevre işçilerinin 
dayanışma ve katkılarını sallıyorlar. 
Çevredeki işyerlerinde balış topluyorlar. 
Sosyalistlerin öncülük ettlli balıŞ topia· 
ma çalışmaları bir dayanışmanın simgesi 
yalnızca. 

Sosyalistler ve Giresun emekçııeri Süt 
ve TereYaA:ı Fabrikasındaki yasa dışı 
oyunları bozmak için kararhdıllar. 



"DEMOKRATiK SOL" EKONOMiYE NASIL 
MğDAHALE EDECEK 

HVSEYJN MERTOCLU 

CHP hükümeti ilan edildikten sonra başlayan ve CHP 'ni" programının 
belli olmasından sonra üniversite öğretim üyelerinin de katıldığı toplantılarda 
sürdürülen tanışmalar, CHP'"i" ekonomi politikasının nasıl olması gereği üze
rinde odaklaştı. Söz konusu çevreler pek çok noktada birleştiler. Birleşeme
dikleri tek nokta; devalüasyon konusu oldu. 

Türkiye ekonomisinin gündemindeki en acil sorun olan döviz dar boğazı 
sorunu, CHP'"i" programında beklenen önemle ele alınmamıştı. Bu bir rahat
lığın sonucu olarak yorumlanmakla. Dış kaynaklardan gelen haberter de bu 
rahatlığı" bir sonucu olarak yorumlanmakta. Dünya para piyasalan"a hakim 
olan dört büyük bankanın yöneticilerinin yaptıklan son toplantıda Türkiye 
konusunda ele ahnan konular, bu rahatlığın göstergesi olarak kabul edilmekte
dir_ Bilindiği gibi söz konusu dört banka Türkiye'nin ges;tiAimiz üç yıl içinde 
kullandığı OÇM'Ierin büyük bir kısmını finanse eden bankalar_ 

Tii'"kiye ekonomisi geçtiğimiz 27 aylık dönemde no""al iç ve dış kay
naklann yanısıra her ay 2 milyar TL. olmak üzere dışardan toplam 3 milyar 
dolarlık kaynak kullandı. Bu kaynak Tii'kiye ekonomisine direkt olarak üre
tim üzerinden değil ithalat üzerinden enjekte edildi. Demird'in mantığı "piya
sada hiç bir malın darlığı çekilmemeli" üzerine oturtulmuştu. Bu nedenle ge
çen 27 ay içinde margarin yağından bebe konfeksiyonuna varana dek akla ge
len her tür malın ithaline izin verildi. Bu politikanın maliyeti, 2,2 milyar dola
rı OÇM hesaplarından olmak üzere toplam 3 milyar dolarlık kaynağın tüketil
mesi oldu. MC Ecevit hükümetine böylesine bir dış borç mirası bırakırken, iç 
kaynakları açısından da hiç iç açıcı bir ortam bırakmadı geriye. 1977 bütçesi
nin kaynaklannın büyük bir kısmı bütçe uygulamasının ilk yüz günlük döne
minde' tüketilmiştir. Hazine'nin Merkez Bankası kaynaklanndan borçlanma 
imkanı günümüzden yıl sonuna dek ancak 3 milyar Tl'sı olacak şekilde tüke
tilmi�tir. Öte yandan MC iktidarı geride destekleme alımları nedeniyfe öden
memi� milyarlarca lira. borç bırakarak gitmj�tir. Tütün üreticilerine ödenme
miş 4,3 milyar, hayvan üretiCilerine ödenrnemi� 1 ,5 milyar liralık borç bunlar 
arasında bulunmaktadır. Ecevit hükümetinin önünde, bunların yanısıra tahıl 

TMMOB kongresi 

yopıldı 

"YıUardır TMMOB BaşkanbRı yapıyo
rum, yillardır TMMOB kongrelerinde 
bulunuyorum. Ama en fazla slklMılım 
kongre bu kongredir:' TMMOB kongre
sinde çalı,ma raporu üzerinde yapılan 
eleştirilere cevap vennek için kürsüye Çı
kan baııkan Teoman öztürk konu Ilm ası-

na yukardaki sözlerle başladı. öztürk'ün 
yargısını delegelerin çoRu paylaşıyordu. 
Çünkü başlangıcından itibaren kongre 
"yüksek düzeyde" soyut tartı,maların a
lanı haline gelmf1ti. Anlaşılan &on yıllar
da bazı demokratik kitle örgütlerinde 
bıııılamı, olan BOmut aoruruardan kopma 

ürünlerinin destekleme alımlarının finansmanı da bekleyen en yakın sorundur. 
Merkez Bankasının banknot matbaası çah�urılmadıkça bu kaynak ihtiyacının 
reel aktifler yolu ile kar�ılanmasına olanak yoktur. Merkez Bankasının fiktif 
kaynaklarının çalıştırılması ise zaten yüksek olan enflasyon oranını kamçıla
maktan başka bir i�e yaramıyacaktar. 

Tarımsal üretimin finansmanının gösterdiği bu güçlüklerin yanısıra özel
likle kamu iktisadi kurulu�ları üretimlerini, ithalat nedeni ile kısmak duru
mundadırlar. Bu eğilim şimdi öıel kesimde de ortaya çıkmıştır. Koç ve Sa
bancı'ya ait 8 işyeri hammadde yetersizliği nedeni ile yüzde 10 kapasite ıle 
çalışmaktadır. Bunun yanısıra MESS grevi pekçok işyerinin ii'"etimi fiilen dur· 
durmasını şimdilik· önlemiş gözükmektedir. Dış kaynak gereksinimine bağlı 
olan bu durumun çözümü bir ölçüde sadece Ecevit hükümetinin güven oyu al
masına bağlı gözükmektedir. Batının büyük finansman �ynakları Ttwkiye'nin 
yeni borçlanmaları için ciddi bir hükümet gereğini açıkça belirtmektedirier. 

Tii'"kiye burjuvazisi ekonominin a'çık bir dönüm noktasında olduğUflU 
kabul etmektedir. Bu kabulun bugün için CHP'nin programında en açık bir 
şekilde ortaya konmuş olması, özellikle sanayi burjuvaziSini uzun ıamandan 
beri ilk kez açık tavır almaya itmiştir. Kapitalist gclişmeye kesinlikle hayır de
meyen CHP programları, gündeme öncelikle "kurtarma" planı getinnektedir. 
Neyi kurtarmak için CHP 'nin plan hazırladığı ise bilinmemektedir. Kurtanna 
planının ilk adımda üretimlerini kısmak zorunda kalan, atıl kapasite çalışan 
sanayi burjuvazisinin kurtarılmasına yöoelik olması halinde, Türkiye ekonomi
sinde hiç bir şeyin değişmeyeceği bilinmelidir. Tii'"kiye ekonomisi periyodik 
olarak yaşadığı döviz dar boğazını, giderek dışa bağımlılığı artmış olan sanayi. 
nin yapısı nedeni yaşamaktadır. Eğer "kurtarma" salt .bu amaçla döviz dar 
boğazının çözümüne yönelikse, değişen birşey olmayac:aJ(tır. 

Tii'"kiye ekonomisi, devtete tam anlamı ile hakim olmak istey� Tii'"kiye 
burjuvazisinin kesin tercihleri ile ilk kez karşı karşıyadır. Belki de Türkiye 
ekonomisi ilk kez Türkiye burjuvazisinin, sosyal demokrat bir dden müdaha
lesi ile karşılaşmaktadır. Sonuçları merakla beklenen bir uygulmladır bu. 

tehlikesi TMMOB içi� de söz konusu i
di. 

Kongre,mimarların mühendislerin son 
derece ciddi meslek örgütlerinin kongre
siydi ama, özellikle ilk gün, bazı istisna
lar dışında, soyut siyasal tartışmaJann 
ötesine gitme isteRimn paylaşılmadıRı 
dikkati çekiyordu. Maocular için bu ar
ttk kanıksanmış bir olaydı. Ve nitekim 
bu kongrede de salonda bulunan ÜÇ 
maocu da "kitlelere seslenme" fırsatını 
kaçırmadılar. Saatlerce "Rus sosyal em
peryalizmini" anlaitılar, Sovyetler BirIi
Rine küfrettiler. 

Maocuların ardından kürsüye gelen 
iki konuşmacı da, &on zamanlarda de
mokratik kitle örgütlerinde ömeli sık 
sık görülmeye başlanan kaJıplaşmış ko
nuıımaları bu kongrede de tekraraladılar. 
Angola'dan, Mozarnbikten başlayarak 
dünya sosyaJim sisteminin başarılanndan 
"kısaca" söz ettiler. Sekter taVlrlarıyla, 
mimar ve mühendislerin sorunlarından 
soyutlanmış ideolojik tartışmalarla ve 
ketkinlik yarışında yer kaparak sosyaliz
min kendilerinde soruldulu kanısını ya
ratma çabası içinde göründüler. 

Ardından sıra başka konuşmacılar ta
rafından Suslov'un, Zaradov'un, İsk en
derov'un eleştirilmesine ( ! )  geldi. Ko
nuşmacılar sanki, konuk ·konuşmacı o
Larak katıldıRı her toplantıda ayni ko
nuşmayı sürdürmeye özel çaba harcayan 
Devrimci Gençlik Dernekleri Federas· 
yonu GencI Başkanının TMMOB Kong
resinde eksik bıraktlRı yerleri tamamla
maya çalı,ıyorlardı. "Barışçı geçiş" , 
"kapitalist olmayan yol", "delant" bu 
konuşmacıların TMMOB kongresinde 
üzerinde durdukları sorunların bazılarıy
dı. Kitle örgütlerinde ideolojik mücade
lenin örgütlera yansıyan biçimiyle yapıl' 
mamasının sonuçları TMMOB kongre· 
sinde de göruWyordu. Konuşmacıları ço' 
lu kez yaJnızca kendi taraftarlarının 
dinlediRi, diRerlerinin genellikle salonu 
terk etmeRi tercih ettikleri gözlemleni
yorou. 

Kongrenin ikinci günü daha somut so-

runlar üzerinde tartışıldı. Lkinci gün 
kongrede sürdürülen en önemli tartışma 
CHP hükümetinin güven oyu almasının 
desteklenmesine ilişkin olanıydı. tki 
görüş be(jrginle�iyordu. Iki ayrı önerge
de somutlanan bu görüşlerden birisine 
göre TMMOB daha önce yürüttülü mü
cadeleden taviz ...ermeden, mücadelesini 
sürdüreceRini de belirterek, CHP hükü
melinin güven oyu almasını destekledili
ni kamu oyuna duyurmalıydı. Ikinci ö
nergeye göre de CHP. TMMOB'run la
leplerine programında yer ...erdili tak
tirde güven oyu için desteklenmeliydi. 

Bu sorun üzerinde ilginç tartışmalar 
oldu. önerge hakkında &öz alan delete
lerden, birisi kendisinin genel seçimlerde 
TIP'e oy verdiRini, ancak birçok delete
nin çeşitli nedenlerle CHP'yi destekledi
Rini, oy verdiRini hatırlatarak konu,ma
sını şu sözlerle sürdürdü: "ıktidar olsun 
diye sandık başında CHP'ye oy Yerenler, 
şimdi fiilen CHP'nin güven oyu almasJ 
için desteklenmemesi anlamına gelen bu 
önergeyi dest.ekliyorlar. Ama ben. se
çimlerde başka bir partiyi desteklemiş 
birisi olarak, bugünkü $Omut koşullarda 
CHP güven oyu için desteklenmelidir di· 
yorum:' Uzun tartışmaJann ardından 
yapılan oylanıa ile TMMOB'nin taleple· 
rine yer verdiRi taktirde CHP'nin güven 
oyu alabilmesi için desteklenmesi karar· 
laştırıldı. 

TMMOB'nin 22. Genel Kurul bildiri
sinde yer alan talepler "emperyalizmin 
askeri. ekonomik, politik ve küıtürel ör· 
güLlerinden çıkılmasını, başta düşünçe 
ve örgütlenme özgürlüRü olmak üzere 
tüm demokratik hak ve öı.gürlüklerin 
önündeki engellerin kaldırılmasını, dev
let cihazının faşisLlerden arındınlmasını, 
faşist örgüllerin kapatılmasını, işkt!nct', 
siyaı>al cinayet ve katliam sorumluların
dan hesap sorulmasını" da kapsıyor. 

22. Genel Kurulda yapılan aeçimler 
&Onucunda TMMOB başkanllRına yeni· 
den Teoman öztürk, başkan yardtmcıh· 
Rına Murat Gültekingil, saymanlıRa d. 
Bülent Tanık seçildiler. 
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PRAncİ NEYİ KANITLADI? 
�\ RUP� SOS) .�L DEMO"RASiSi . BUGüN H ALEN KAP iT ALlzM 

yE " TOT�LITER "OMüN izM"  D ı Ş ıNDA " SOSY ALIST" BIR ALTER· 
"ATıF OLUŞTURMA iDDiASıND". AVRUPA'NIN Ç E ş ITLI üLKELE· 
RINDE U ZUNCA BiR SüRE VERDIuERI  I KTIDAR DENEYI. BUGüN 
BU PARTiLERiN NEYE VE NASIL HiZMET E n iKLERINi  AÇıKÇA KA· 
NIT lıYOR. TE "ELCi DEVLET KAPiTALIZMiNiN ÇıKARLARıNıN SA· 
VUNULMASI BiçiMiNDE BELIRLENEN SOSYAL DEMOKRAT POLITI· 
KA. BU N i TELIGi i LE KENDI iç iNDEN DE TEPKiLERE HEDEF OLU· 
YOR. A Ş AGIDA. AVRUPA SOSY AL DEMOKRASiSiNIN 1976 Yili DE· 
NEYiMINE ILIşKiN BiR DEGERLENDiRME YER AlıYOR. 

Reronnculu�un sınıIsaJ orunu. ::;.iyasal 
pratik ve siyasal sonuçlar en belirgin bir 
biçimde onaya koymaktadır. Gerçi. sos
yaı.<femokrasinin programJan ve bill i 
belgeleri hila Marksist terimlerle siısleru
yor \-e sosyalizm "son amaç" olarak oc
taya konuyor. Ancak sosyal-refonniz
min günümüzdeki uygulaması. bu kav
ramlann gerçek içeriklerinin nasıl boşa!
tıktıglOl açlk: seçik göstermektedir. 

TEKELCi DEVLET KAPiTALizMiNE 
BAGLlLlK 

Sosyal-demokrat politikanın özü. te
kelci devtet kapitalizminin tüm aJan1an 
kapsayan ve giderek derinleşen bunalı
mın koşu11annd.a belirgin biçimler aldı. 
Agırlıgını duyuran bir dizi problemden 
çlkaı yol bulma zorunlulugu ile yüz yü. 
LE' gelen sosyal-demokrat tiderler. tekelci 
devlet kapitalizırunin köklü çlkartanna 
bagltlık1anru bu vesileyle bir kez daha 
gôzler önüne serdiler. Sosyal demok rat 
hükümetierin " bunalımı giderme" politi· 
kası. tekelci bUyük sennayenin me\'"lile· 
rini sag:lamJaştırma ve kayıplannı sınırla· 
ma amacına yöneliktir. Orneein. Federal 
Almanya'da fiyatlann artışı ile ilgili bir· 
çok tedbir. dogrudan dogruya emekçi· 
lerin hayat standardma darbe vurdu. 
Koalisyon hükümeti, elektrik fiyatına 
büyük zam yaptı. ülkedeki işsiz sayısı 
Ll milyonu aştı. Aynı zamanda sosyal· 
demokratland başlıca hizmeti olarak 
övülen sosyal politika yeni darbeler ye
di. Geçti�imiz yilin başlanndan başlaya
rak hastalık haıleri için sosyaı tazminat 
kesintileri. gelir miktannagöre yüzde 2,4 
ten 6.9'a degin )iikseldi. 

İngiltere'de görev süresince işçi aleyh
Can gelir politikasıyla sendika ve emek· 
çilerin sert tepkisine yol açan işçl hükü· 
meti kimin çtkarlanna hizmet etti�iri.i 
tekrar gösterdi. GünüıWzün doludizgin 
enflasyon ve anan işsizlik koşullaonda 
maaşlann geçici olarak donduruJmasl· 

özellikle emekçi ylQ-ınlannı etkileyecek· 
tir. 

Sosyal·demokratlann mevzilerinin ol· 
dukça güç liJ olduQ-u Avusturya'da Bruno 
Kreisky hükiJmeti verdiQ-i sözü tutamadı. 
1976 yılından başlayarak temel gıda 
maddelerinin fiyatlan hızla yükseldi. 
1975'da uretimin yiJzde 2.5 oranında art· 
ması beklen.irken, bu yıl uretimde he
men hemen hiç artıŞ �Ianamadı. Bu 
kOl!Şullarda işsizlik yUzde :ı oranında art· 
tı. Bu oranın " tehlikesiz" sayılan azami 
yi.rzdp. 2 'lranını 3$mama�ınl öngören 
Kreisky hukumetinin ekonomik politi
ka� . .  boyl� guçlu bir darbe daha yerruş 
nldu 

S4'"l1yal-demokrasinin uzun omürliJ 
�emenligine ornek olarak gooerilen "tA
�ı>ç �iyaltZml de Isveç'li r.oJYal·demok. 
ral Okp. OI50n tarafından kıyaiıya eleşti· 
rildı {JIMln şöyle yazdı : "tskandinavya' 
da geleneksel olarak guçlu sayılan MMyal· 
demokrat partiler bile, ekonomik geli· 
,imde istikrar ve �eklilik �Iayamaz. 
Bunun neden/erinden biri, sosyal demok· 
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rasinin ve reformcu işçi hareketinin ko· 
rudu�unu sandığı siyasal dengenin ger· 
ç('kt(' bo� bir hayal olmasıdır_ Ekono
mik iktidar. siyasal d('n('timden sıynlnuş 
buJunmaktadır_ Büyük (('kellerio ('tkisi· 
nin giderek. artması, ('konomik güçh'n 
yoksun siyasal yönetimin anlamslıJıeınl 
ortaya çlkardı. Bunun sonucunda yapı
sal refonn ve ekonorruk güç üzerinde de· 
mokracik den('tim istekleri giderek art· 
maktadır." 

YENiDEN DEGERL ENDiRME 
BELiRTILERi 

Yukanda SÖZü edil('n lsveç'u sosyaf· 
demokrat. sosyal demokrasinin son yıl
larda sosyal·d('mokrat partilerdeki sagcı 
güçlerin. burjuva-refonncu ve sınıfsal·uz· 
laşmacı yolunu giderek daha açıkça ya· 
du:gayan temsilcilerinin görüşünü de 
açıklamak'tadıı. Sol kanat, sosyal·reror
mizmin savaş sonrası öngörülerinin; te· 
kelci devtet kapitalizminin "banşçı yol· 
dan" sosyalizme dönüşmesine ilişkin 
savtannm suya düştügünü görmektedir. 
Sosyal·reformcu ideolojinin sımsıkı bag· 
landı�ı, "bunaıunslZ yeni kapitalizm" 
tezleriyle desteklenen "güçlü devlet" teo
rileri, tekelci devlet kapitalizminin buna
lımla gelişimi ve giderek artan sosyal ve 
sınıfsal çelişkilerin sonunda fiyaskoya 
ugramaktadır. Ça�daş kapitalizmi "sos
yalizme geçiş dönemi" ilan ederek onun 
sınıfsal özünü örtbas etmek isteyen " kar· 
ma ekonomi" tezlerinin yazgısı da bu
dur. 

Federal Almanya'daki genç sosyal· 
demokratlar, Alman Sosyal Demokrat 
Partisinin Godesberg programında ileri 
süıiilen "olanaklı oldu�u kadar rekabet, 
gerekli oldugu kadar planlama" ronnül� 
nü sert bir dille eleştirdiler. Bu fonnüı. 
kapitalizmi istikrara kavuştunnak ama· 
cıyla sosyaı-demokratlann devlet meka· 
nizmasını etkili bir biçimde kullanmala
rının temelini oluşturuyordu. 

Birçok genç sosyalist, Alman So�yal 
Demokrat Partisindeki sag güçlerden 
farklı olduklannı belirtiyorlar. Bununla 
ilgili olarak Alman Sosyal Demokrat Par· 
tisi ve diQ-er partilerdeki solcu güç ler, 
"kökliJ reromılar", "dÜ2eni detişLiren 
refonnlar" gerçekleştirilmesi talebini 
ileri suruyorlar. Burjuva refonnizminin 
sınl1lannın aşılarak büyük tekelleri n mil· 
lileştirilmesine yönelik tedbirlerin alın· 
ması, işçilerin işletme yönetimine katıl . 
masının saAtanmasl ve di�er istekler, 501 
kanatla guç kazanmaktadır. 

Sosyal.demokraJiideki yeni eQ-ilimler, 
yaln ı:� halk yı�ınlarının Mlsyal-demokra· 
si praLi�inden duyduklan hOşnUL'iUzlu, 
�un yan�ıma�ı (ılmakla kalmayıp, sa�cı 
yöneticilerin işçi .cunı(ı ve MITIJNlen ote· 
ki katmanların çıkarlanna sırt çevinne· 
leri ne kar'!$1 açık bir �uçlamadır, 

So�yal demokram tarafından bdenen 
"reronnlar politikası". bugünkü bunalım 
koşullannda, kapitalist !li�teme kök sal
mış gerici egitimler tarafından pratiktt 
etkisi? hale getirilmiştir, Birçok 5Osyal-

IşsIzLIK: SOSYAL DEMOKRASININ çaZOM BULAMADICı DERTLERDEN ... 

demokrat hükümet, tekellerin iktidannı 
sınırlayıcı ciddi köklü reformlar gerçek. 
leştirecegine, teketci devlet kapitalizmi. 
ni modemleştirmeye koyuldu. Kapitaliz· 
min ve komünizmin "büyük alternatifi" 
olacagı ileri sürülen "demokratik sosya· 
Iizm", giderek tekelci kapitalizmin re
fonnla deeiştiriimiş kendine özgü bir 
varyantma dönüşmektedir. Avusturya'lı 
sosyal reformcu Butçek'in iddialan gü. 
nümüzün saA;cl sosyal·demokra.sisinin 
gerçek niyet ve kanıları konusundaki 
tüm kuşkulan ortadan kaldırmaktadır: 

"Nisbi refah, törpülenmiş sınıfsal çe· 
Lişkiler ve sosyal güvenlik toplumunda, 
aralıksız reforma yönelik bir mekaniz· 
mada; her devrimci eylem hem yanlışhk, 
hem de suç olur. çünkü zamanımınn 
degişmez kazanımı olan özgürlükleri ka
çınılmaz olarak zedeler. " Kapitalizmin 
savunulma.'il sosval·rerormcul.n. buriııv. 

düzeninin işte böyle ateşli savunuculan 
durumuna getirdi. 

Bugün birçok sosyal·demokrat parti 
ve bu partilerin liderleri, Batı Avrupa' 
nın siyasal gelişimine giderek belirleyici 
etkide bulunmakla övünebilirfer. Fakat 
Avusturya Sosyalist Partisinin tanınmış 
ideologlanndan K. Çemets'in şu sapta· 
ması, bu partilerin hayali "gücü" ardında 
neyin gizlendi�ini açıkça göstermekte
dir: "Sosyal·demokrasinin Kuzey ve Batı 
Avrupa'daki uzun yılh.k yönetiminden 
sonra toplumun kapitalist yapısı deaış
miş de�iI ... Hiç bir yerde kapitalist dil-

. zen çerçevesinde sermaye iktidarının 
parlamenter reformlarla SJ.nırlanmasl 
saglanmamıştır. " Çernets, sosyal-demok
rat partilerin, kapitalist ülkelerin siyasal 
yönetimine katıhşının kendilerine neye 
mal oldugunu böyle açık seçik söyle
rNOkt..-rlir 

Seçimler, Yeni Durum,Görevlerimiz O. SiLiER . 
Genel Olarak Birl ik  Sorunu Y. ÇiZMECI . Top_ 
rak Reformu Sorunu ve Urfa Uygulaması N • 

SiYAHKAN - H. SAiT . Politik Güçlerin En Dina 
migi O. PATO, J. VITORIANO . işçi Sınıfı Partisi 
ve Devri mci Eylem A. SOBOLEV . «  Sayılarla 
Türkiye » • ,,sosyalist Ülkelerde Kooperatifçi l ik 
Üzerine» N. DiNÇER . «Yeni Devrim Teorileri _ 
nin Eleştirisi .. N. KOCABIYI KOG LU • Günü _ 
müzde Tekelci Kapitalizm M. ÖZ KAN . 
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KÜRT MEMO'NlJN 
INSANLıK SERÜVENI 

MESUTODMAN 

Meyhaneci Mehti, Memo'ya şunlan söylüyor: " Masum bir ipeRin namu· 
sunu kurtaran sen, çocukları döven bir satıcıya dersini veren sen, haksız yere 
para isteyen kahveciye haddini bUdiren sen, ilz düşmanı Abdadir'e cezaevi 
mezaevi demeden kurşunu sıkan sen!" 1946'larda kurulan Sosyal Demokrat 
Parti 'nin, daha sonra Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'nin. 1961 'den 
sonra da Türkiye Işçi Partisi'nin Antep'teki yöneticilerinden Doktor Ferit 
Bey tse Memo'dan şöyle söz ediyor: "O bir batakllktan Çıktı doktor � için· 
den çıkulı bataklıRı kurutmak isterken yaralandı." 

Yusuf Ziya 8ahadınh. üçüncü romanında, Antep'in ki!! mahaUesinin 
"böke"si birinci adamı Memo'nun bu iki nokta arasındaki gelişimini anlatı· 
yor. (Ge;'üeri Yakmak, Istanbul. Yeni Dünya Yayınlan. 1977,) Roman kah· 
ramanı Memo, gerçekten yaşamış bir kişi ; deyim yerindeyse, bir yerel halk 
önderi. Romanda anlattlanlarla bu gerçek kişinin hayatı arasında birçOk ben
zedik var. Ama birincisi, elbette, bir roman kişisi. 

Yok.sul bir ailenin çocuA:u Memo. Tam bir "lumpen" olarak yetişiyor. 
tşsiz.güçsiiz, atak, kavgacı. Ama lumpenlerde bUıunamayacak özeıukleri var. 
Daha çok, bizdeki yoksul babası, ezilenin koruyucusu eşkiya tipini ya da im
gesini akla getiriyor. Ayrıca, lumpenlerin belirgin nitelikJerinden olan, küçük 
maddi çlkarlar ulruna düzenle işbirlili yapabilme, her şeyi satabilme, onun 
için pek söz konusu detil. örnelin, sosyalist Doktor Ferit'i öldürmeyi önce· 
den kabul ettili halde, onun "kötü bir adam olmadılını" anlayınca eli YUmI· 
yor silahmL 

önce kin mahallesinin. sonn Antep'in en namh kabadayısı, her gittili 
yerde korkulu bir saygıyla kıışdanan, genelev patronunu dost tutan. çalışma
dan yaşayan Memo, bir türlü öldwemedili Doktor Ferit'le ilişki kurduktan 
BOnn detişmeye başlar. Kitap okur, bildiri dalıttr, işçilile başlar, miting dü
zenJer. Git gide çalışkan, bece�i, özverüi bir militan haline gelir. 

Roman, Memo'nun mücadele arkadaşlanndan Ali Naki'yi, Parti görevi 
ile gitti Ri Ankara'dan Antep'e dönüş yolunda yakalayarak başlıyor. Hızla, te
laşla. Aynı ·hızJa, elli yıllık bir zaman kesiti içinde. ama Antep'ten pek uzak
laşmadan sık sık baş vunılan geriye dönüşlerle sürüp gidiyor. Yazar, delişik 
zamanlarda, deRIşik yerlerde pek çok çekim elde etmiş; bunlan bir çeşit kur· 
gulııma (montaj) ile bir arayı ,elinniş. Bu nedenle, bir solukta okunuyor ki· 
tap. 

Bunun yanttıl. sakıncalan ileride detinmeye çabşacalız. Yalnız, kita· 
bın bir solukta oltunmasına yol açan bir başka neden daha var. Birçok olayın 
anlltddılı kitabın tümü iki yüz kırk dört sayfa. çevrenin betimlenmesine (tas: 
viline), roman kişilerinin ruhsal durumlannın anlatımına hemen hiç yer veril
miyor. Bu anlamda. bir tutumluluktan söz edilebilir. 

Ancak, Idtabın arka kapaRında şöyle denilnıiş: "Gemileri Yakmak, ya· 
kın tarihimizin elli yıllık bölümüne ve şüpheli bir kesimine ışık tutuyor. tl Bu 
söylenene katılmak kolay detil. Bu romarun, ancak Memo'ya ye onun çevresi· 
ne " ışlk tutabilecelini" sanıyorum. Yakın tarihimizin elli yılılk bölümüne ıŞık 
tutmak bu romarun sınırlannı aşıyor. Ama böyle bir kaygı da söz konusu 01· 
dulundan, romanın yapısını zorlayan bir yola baş vu.ruJmuş: Kitabın başına 
Kurtuluş Savaşı öncesine. ortalarına da Cumhuriyetin ilanıyla "çok partili re
jim"e geçiş arasındaki döneme, Demokrat Parti dönemine, 27 Mayıs ve he
men &onrasına ilişkin "tarih notlan" denebilecek kısa açıklamalar konulmuş. 
Bunun tek nedeni, yukarıda sözü edilen kaygı olmayabilir elbette. Daha önce 
detinilen kurgularnanın ortaya çlkardıAı kopukluklan gidennek, Memo 'daki 
deA:işimin gerçekleştiA:i koşullann altmı çizmek için böyle bir yola baş vurul
dulu da düşünülebilir. Ama bu 'notlar, hemen herkesin hatırlayabileceli bilgi. 
leri çok kaba çi?«ileriyle özetlemekten öteye gidemedilinden, böyle bir yarar 
sallamıyor. Dstelik. Memo'nun gelişimiyle de oldukça uzak ve dolaylı bir iliş
ki içinde bu notlar. Bu nedenle, romanın yapısına yabancı öReler olarak kah. 
yor. 

Romanın kimi bölümleri için de benzer bir sonuca ulaşmak mümkün. 

DEMİRTAŞ CEYH UN'U TOK ÜYELICINE ÜÇÜNCÜ KEZ 
ALMADıLAR 

Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu, geçbgimiz ay iç indeki toplantısın. 
da üye olmak için bug�e dek Kuruma üç kez başvuran Demirtaş Ceyhun'u 
gene üyelige almarnl�tn. Kurum'a ilk kez 1970 y ıllarında başvuran ama alın
_yan Ceyhun 1974'te ikinci kez başwrmu!, fakaı gene üçte iki çoğunluğu 
..,Iıyornadlllı ge�kçesiyle başvurusu �ddodilmiıti. Iıin ilginç yanı 1974 
yıllıda Kurum üyesi olabilecek nitelikte bulunm41yan Ceyhun'a, aynı Kurum 
1975 yılııda "Ap;ırtman" adlı kitabından dolıyı Türk Dil Kurumu Öykü Ödü. 
lünü vermiştir. 

Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde üçüncü kez başvuran Ceyhun'a gene aynı 
cevıp verilmiş ve Yönetim Kurulunun üçte iki çogunluAunun oyunu alamadı
ğı bildirilmiıtir. 

Bilindiği gibi, Demirtaş Ceyhun hal.., Türkiye Yazarlar Sendikası Genel 
Sekreteri olup bugüne dek ikisi inceleme, biri masal , ikisi roman ve dördü de 
öyküler olmak Uzer. 9 kitap yayınlamı,ı". Gene Asya adlı romanıyla 1970 
TRT, çam ... n adlı öykÜler kitabıyla 1973 Saiı Faik, Apartman adlı kitabıyla 
da 1975 TOK Öykü Ödiil�ü kazanmı,!". 

' 

BAHADINU:DURULUKTA, GELIşEN USTA,LIK 

Bunla .... Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızjşgaline karşı direnen Antep'in anla· 
tildıRı bölümler. Bunlann da Memo'yu. onun gelişimini anlatmada fazla katkı. 
ları yok. Memo 'nun yetiştili çevreyi. o çevrenin kişilerini anlatmak bakımın
dan bu bölümlerin gerekli oldulu düşünülse bile, gerelinden (azla aynntıyı gi. 
rildilini söylemek gerek. Daha dojtrusu, buradaki aynntdar, öze ilişkin delil, 
neredeyse rastlantısal bir nitelik taşıyor. 

Sözgelimi, Memo'nun babası Musdo'nun, işgal başlayınca, hiç istemedi
Li halde, evini barkın. bırakıp FransızJann yalUna kaçmak zorunda kalan bir 
ermeniyle karşılaşmasının anlatlldlA:ı bölüm: 

tt 'Ben gideyim Musdo. Yakın zamanda geri gelirim inşallah. Evimiz, 
barkınıız size emanet.' 

'Kimin ölüp kimin kalacalı belli olmaz Hamparsum. Biz sıl oldukça ve 
bizden sonddukça malınıza mülkünüze kimse dokunamaz. ' 

'Bizi düşman bellemeyin Musdo.' 
'Sizi düşman bellemeyiz.' 
'Haydi Allaha emanet ol.' 
'Git saRlıcakla·Hamparsum. Bacıma selam et, yelenlerime de.' 
Ayr�dılar. Ikisinin de gözleri yaşarınıştı." (s. 76) 
Bu bölümün tümüyle gereksiz oldulu söylenebüir. Çünkü. ne Memo'nun 

ne Musdo'nun, ne de daha sonnld olaylann gelişimiyle bir ilgisi var. 
Romanın. Antep'i elinde tutanlardan Hacı Osman AA:ı'nın görücü gön. 

dermesinin ve kansıyte kızlannın harnam seCalannm anlatıldılı iki bölümü için 
de aynı durum geçerli. Gerçi, burada bir yanda Antep halkı işgale karşı d:re
nirken, öte yanda wrlıkltlann neler yapt1:llrun sergilenmesi gerekli görülebilir 
ama, romanın öteki bölümleriyle ilişkileri sallarnca kurulmamış aynntılara 
inildiRi de belirtilmelidir. örneAin, g&ücü gönderdili dul Azize Hanım tara. 
fından terslerıince küplere binen Hacı Osman AA:a. "Ben ona celeplili göstere
cetim, sen hiç küşum etme. Bana celep delil, Hacı Osman Ala diyorlar şim. 
di" diyor. (s. 101) Bölüm böyle bitiyor ve daha sonra buraya hiç dönülmüyor. 
Zaten romanIR gelişimi de bunu gerektinniyar. 

Sanki salt Memo o yıllarda dolmuş oldulu için anlatılmış izlenimi ve
ren bu olaylar, romanın dokusWlda gevşekHA:e yol açıyor. Daha önce delini. 
len tarih notlannın eklenmesi ise bu sakıncayı azaltmak bir yana daha da bü
YÜtüyor. Bütün bunlar, yazann, geriye dönüşlerle birlikte genellikle başanyla 
uyguladılı ve romanın akışına büyük. bir canlılık ve hız kazandıran kurgulama 
tekniIinin, bu romanın dolurduA:u biçim sorununa yeterli bir çözüm getinne
sini bir ölçüde engeUiyor. 

Oysa, Bahadınlıtnın son derece tutumlu ve usta bir anlatımı var. Anla. 
tımdaki razlalıklan ayıklamaya, sözü gereksiz yere uzatmamaya özen gösteri. 
yor. Ama olaylan ve onlara ilişkin aynnttlan ayıklamakta, aynı tutumluiuRu 
ve özeni göstenniyor. AynCl, kullandıA:ı tekniA:i, kişilerin düşüncelerindeki, 
ruhsal durumlarındaki gelişmeleri daha iyi açlklayabUecek başka anlatım tek. 
nikieriyle gerelince desteklemiyor. 

Sonuç olarak. bu romanın asıl sorunu oldu lun u sandıRım Memo 'nun 
gelişiminde belirsizlikler. kopukluklar ortaya çlkıyor. örneRin. bu gelişmede 
bir dönüm noktası niteliRinde olan Doktor Ferit Bey'le ilişkiler, gerekti ii öl
çüde ve biçimde anlatılmıyor. Sonra. Memo'nun Osman'a kuşkuyla bakması, 
Parti'ye yaklaşmaya çalışan bu gencin çok bitmiş lanarının arkasında başka 
şeyleri sezmesi. onun sosyalist olma yolunda önemli bir aşamaya ulaştıRını 
gösteriyor. Ama bu noktaya emekçi insanlara özgü bir se:ıgi gücüyle mi, yoksa 
Partililik bilinciyle mi gelditi çok açlk deliL. Burada da, hem olaylann anlatı. 
mında gereksiz bir tutumluluk, hem de kişilerin gelişimine ilişkin ipuçlannı 
ele verecek açıklamalarda ya da çözümlemelerde bir eksiklik söz konusu. 

Ancak, bütün bunlar, Memo'nun edebiyatınuzın uzun süre unutulmaya. 
cak tipleri arasına girmesini önlemiyor. Bir solukla okunuveren Memo 'nun ha
yatı, bir takım karanlık yanlar da bırakarak, belletimize yerleşiyor. Bir de bu 
kitap, anlatırnda genellikle olalanüstü bir duru.lula ulaşan Bahadmh'run, bi. 
çim sorunları üZerinde de, henüZ tümüyle çözüm bulamamakla birlikte, epey. 
ce düşündülünü, verimli olacalı anlaşdan bir arayış içinde oldulunu ortaya 
koyuyor. 
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TEKEL Cİ 
SERMAYE 
ÖRGÜTÜ 

MESS NE Yİ AMAÇLıYOR? 
Mıden.lş'in 30'u aşkın işyerinde sir· 

dmdütü grev, Haziran ayının en önemli 
olaylanndan birini oluşturuyor. Arçelik, 
Profilo, Tofaş, Oyak·Renault, ErelU De
mir-Çelik gibi en büyük sanayi kuruluş
lannı ve onbinlerce işçiyi kapsamakta 
olan grev, dolayh olarak. yüzlerce işyeri
ni etkiliyor. Grevci işçilerle dayanışma
nın uluslararası boyutlara ulaşması ve 
verilen mücadelenin taşıdılı politik nite. 
lik, olayın önemini daha bir arttırıyor. 

Görünürde, grevin kökeninde, Maden
Iş ile MESS arasındaki uyuşmazlık yat· 
makta. MESS'in çalışma koşullannda, 
ücretlerde ve sosyal haklarda iyileştinne
lere karşı Çıkıp, 16 Eylül direnişinde iş
ten atılanların işe alınmasına yanaşma
maması ve grup sözleşmesi yapma iste
linde dilenmesi, uyuşmaıJı�ın nedenini 
oluşturuyor. 

OLAYıN TEMEliNDE NE VAR? 

Maden.1ş grevinin salblth bir biçim
de detertendirilmesi için.�herşeyden ön
ce MESS'in benimsedili uzlaşmaz tutu
mun nedenlerinin ortaya çıkanlması ge
rekiyor. Bu ise, grev uygulamasının 10-
tunlaştılı sektörlerin � işyerterinin ana 
özelliklerinin bilinmesini ve buradan gi
derek MESS'in yaplSınm ye nitelikleri

nin belirlenmesini zorunlu kılıyor. 
Bu açıdan ele alındıtında, uyuşmaziı

im 5Ürdütü işyerlerinin demir-çelik, ma
deni eşya, elektrikli aletler ye elektronik 
ile otomotiv dallarında faaUyet gÖ6ter· 
dikleri görülüyor. Ancak, büyük çolun· 
luk son iki sektörde toplanmış durumda. 
Bunlar arasında, Arçelik, Promo, Estaş, 
Presiz gibi elektrikli ev aletleri (buzdola. 
bı, çamaşır makinesi, elektrik siipüıgesi), 
Bekoteknik, Ratel, Türk Philips gibi rad· 
yo ve televizyon, Oyak.Renault ve Tofaş 
gibi otomobilta'eten fabrikalar yeralıyor. 
Bu isimlerden de anlaşılacalı gibi, söz 
konusu işyerlerinin önemli bir bölüırii 
dayanıklı tüketim malı iin!tiyor. Geriye 
kalanlar ise .... olank birinci gruptaki 
işyerlerinin kullandıkları girdileri üre'" 
mekteler. Bunun en iyi örnekleri Ereıli 
Demir.Çelik ve özellikle otomotiv sana· 
yü için gerekli parçalan üreten. Mako, 
Mahle Piston ye Robert Bosch gibi rır· 
malar. Başka bir deyişle, Maden-Iş grevi 
dayamk.lı tüketim malları ve bunlar için 
gerekli ara malları üretimini kapsıyor. 

DıŞA BAGIMLlLlK 

BilindiAl gibi dayanıklı tükeilm mal· 
lan üretimi son yıllarda en hıZlı gelişme
yi gösteren sektörleri oiuşturuyor. Bu 
sektörlerin belirgin niteliklerinden biri, 
dışa baıımıılılın önemli boyutlara ulaş· 
ması. Herşeyden önce, bu aianlardaki iş· 
letmeler girdilerinin önemli bir böıünji· 
nü yurt dışından sallıyorlar. örnel:in, 
otomotiv sanayiinde ithal girdi oranı 
% 50 dolayında. Televizyon üretiminde 
de benzer bir durum söz konusu. Bu du· 

IşÇı SıNıFı MESS'E BOYUN ECMEYECEK 

Nm, grevdeki kuruluşlann montajcı ni· 
telikteki işyerleri olmasının bir gösterge
sidir. 

Dışa batunlıhAın bir diler yanı ise 
bu sektörlerdeki yabancı sermaye dene
timi ile ilgili. 'lUrkiye'de mevcut yabancı 
sennayenin % 30'unu aşkın bölürrii elek
trik aletleri ve elektronik ile otomotiv 
sanayilerinde faaUyet göstennekte. Buna 
batlı olarak, yab .. c� sermayeli firmalar 
bu sektörlerdeki üretimi büyük ölçüde. 
denelliyebiliyorlar. örnelin, 1973 yılın· 
da otomotiv sanayiindeki yabancı ser· 
mayeU fırmalann sektördeki özel firma· 
lann satışlan içindeki payı % 60 dola· 
yında idi. Grevde bulunan Oyak-Renault 
fabrikasının binek otomobili üretiminin 
% SO'ye yakın bölümünü gerçekleştirme· 
si, yabancı sermaye egemenlilini sergile
yen bir diler gösterge. Yine 1973 y�ın· 
da elektrikli aletler ve elektronlk sana· 
yiinde yabancı sermayeli finnalann sa
tışlar içindeki payı ise % 50'ye yaklaş. 
maktaydı. Zaten, girdiler açısından dışa 
balunlıbk ile yabancı sermayeli firmala· 
rın egemenlili arasında yakın bir ilişki 
var. Çüı:lkii, yabancı sermayeli firmalar 
genelllk.le daha fazla ithal girdi kullanı· 
yorlar. 

TEKELLER VE UZANTILAR 

Grevdelti işletmelerin top,andılı sek· 
törlerin bir dller özellıli, tekeıcmilin bu 
sektörlerde dilerlerine oranla daha ileri 
düzeylere ulaşmış olmasıdır. örnelin, 
1975 y�ında Türkıye'nin en büyük 100 
sanayi kuruluşu listesinde yeralan ve 
haklannda bilgi alınobilen 78 özel nr· 
madan 23'U (% 30) elektrikU a1eııer ve 
elektronik. De ot.omotiv kollarında faali· 
yet gÖ6temıekteydi. Maden·lş Ile MESS 
arasındaki uyuşmaziıRm si.irdUlü işyerle
rinin en azından 6 tanes!. sürekU olarak 
bu listenin ön sıralannda yeralan firma-

lardan oluşuyor. Başka bir deyişle, grev· 
deki işyerleri arasında, tekelci sermaye
nin en önde gelen, gözde kunıl!-,şlan bu
lunuyor (Arçelik, Profilo, EretU Demir· 
Çelik, Oyak·Renault gibi). ömelin, Ar· 
çelik ve Promo 1976 y�IDda buzdolabı 
üretiminin % 8S'slm, çamaşır makinesi 
üretiminin ise % 71'ini gerçekleştmniş· 
lerdir. Uyuşmazlıl .. .... dülü iki otomo· 
bil fabrikasının otomobil üretimi içinde- . 
ki paylan ise % 90'10 üzerindedir. 

öte yanda, özellikle otomotiv sanayi. 
ine girdi sallayan işyerleri daha küçük 
ölçek.te üretim yapıyorlar. Bunlar arasın· 
da da Mako ve Robert Bosch gibi yaban
cı sennayeli kuruluşlan nstlaOlyor. Bu 

MESS 'CL ŞUKRU ER: 

TEKELCI SERMA YENIN ADAMı 

gruptakilerin en önemli özeUlli, tekelci 
rmnalara büyük ölçüde balunlı olmalan. 
Bu balımhhk zaman zaman, Koç·Mako 
ömelinde oldulu gibi bu iIJYerlerinin te. 
kelci sennayenin dolrudan kontrolu al· 
tında olması biçiminde ortaya çıkıyor. 
Ancak bundan daha da önemlisi, söz ko
nusu fimalarm ürünlerini tekelci işlet· 
melere satmasından kaynaklanan dolaylı 
bılımlılık. Böylece, küçük yın .. nayi 
işletmelerinin kaderleri büyük mont.jeı 
kuruluşlarınkine batlanmış durumda. 
Aynı durum, uyuşmazilk yı dı grevin 
söz konusu olmadılı, ancak Wiinlerini 
grevdeki (innalara sattıkJan için grevden 
elkilenecek olan diler küçük ölçekli ftr· 
malar için de geçerli. örnetin, Maden·Iş' 
in bir çalışmasına göre, "yalnız Istanbul' 
d. iki amortisör, dört cam sileceli. 14 
fren ye debriyaj, 7 fren balalası, 3 fren 
kampa_ı, 5 kalorifer ye ndyalörii;'iki 
kadrı" mili ve aks, 4 komı, iki porya. 
14 s!op ve sinyal lambalan farian, 9 .... 
turucu, 4 tekerlek janb, 7 yıy ve mat_ 
ve 63 tane çeşitU parçalan iin!ten fıbri
ka vardır." Böylece, uyuşmazlık ya dı 
çev kapsamında obnıdıltları balde, yal
nız ıstanbul'da 140 işyeri dolaylı olarak 
grevden etkilenmektedir. 

GRUP SÖZLEŞMESINDE NiçiN 
DAYATılıYOR? 

Yukarda söylenenler dikkate alınd .. 
Iında, MESS'ln, yabancı oemıaye dene· 
timinin ve tekelciliRln Ueri boyutlan 
u1aştlll ve dayanıklı tüketim malı üreti· 
minin egemen oklulu sektörlerdeki ka
pitalistlerin örgütü oldulu söylenebilir. 
Bu sektörlerde egemen olan tekelci ser· 
mayenin MESS içinde de egemen olması 
ve bu kuruluşu kendi çıkarları ve istek· 
leri dotruıtusunda yönlendirmesi doAa!· 
dır. Bu açıdan ele ahnebllOda, MESS'in 
neden grup sözleşmesi konusunda d. 
yattılı anrunu daaçıklık kazanmaktadır. 
Grup sözleşmesi, farkh yapı ve nitellkte· 
ki işyerlerini kapsayan bir işkolu için 
tek sözleşme yapılması demektir. MESS, 
bu yoldan hem çalışma koşulı .. , ücret· 
ler ve sosyal haklarda iyileştirmeleri en· 
geUemeyi, kısıtlamayı hem de küçük Iş
lebnelerin tasriyesini hızlındmnayı 
amaçlamaktadır. Çünkü, bir işkolunda 
MESS tarafından yürütülecek toplu po. 
zarlık Ile, küçük işletonelerin yaşamasını 
güçleştirecek koşullar dahı kolaylıkla 
gerçekleşıırilebilir. Bunun doRaI sonucu 
ise tekelleşme uednin hız kazaNnISI 
olacakbr . 

. Görüldülü gibi, Maden.lş greYini .... 
Iirli kişi ya da kuruluşlan karşı yürütü
len bir mücadeleden çok, anti·tekelci 
mücadelenin bir parçası olarak görüp de· 
lerlendirmek gerekir. Bu delerlendirme· 
nin dotru ve .. Rlıklı bir blçbnde yap�. 
ması, aynı zamanda, mücadelenin hedef· 
lerinin dotru bir blçbnde .. ptanmuı 
ıçın gerekli önkoşul obnaktadır. 
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