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TtP BAŞK/\Nı .. IK 

KURULU 

OtLOtRtSt 

TÜRKIYE ışçı PARTISI BAŞKANLIK KURULU S TEMMUZ 
GÜNÜ SON POLITIK GELIŞMELERI DEOERLENDIREN BIR 
BILDIRI YAYıNLADı' BU BILDIRIYI OKURLARIMızA SUNU. 
YORUZ. 

CHP hükümetinin Millet Meclisinde güven oyu lIamamLŞ olmasma nimen 
seçim sonucuod. eo çok oy alan ve Mecüslerde en çok sandalyeye sahip olan 
CHP'nin bl.fbnuıın hükümeti kunnakla görevlendirilmesi ve kurdulu hükü· 
metin Cumhurb .. karuncı onaylanmu demokratik kuralll1"l uygun normal 
Işlemler ol9J!itu.r. Ancak, CHP'nin uzlaşma ve diŞtan destek konusunda 
partiler dü&eyinde bil .n1qmıya varmadılı halde, "uzlaşıcı" olma iddiasını 
taıutlamak üzere. kendi P..tL ppocra"ıı, açlm öncesi vaadaleri ve ona oy ve· 
rip dellekleyen Idll.lerin özlem .. llIeklerl doRruııusundan ayıdarak geriler· 
de bır Proc ..... hazıdam .... CHP'nin kendl aç .. .,dan bır IlIih&l:rJlk oldu tu 'I· 
bl. a.ı önemlili iilttmiodeld demotrul miieadel" açısuıdan ,eri bır adım ol· 
muşı ... Bu erocramm. bundın &oııraki lltemeü!lerde. kolllayon pazarlıklo· 
rmd.eıç._ u,,,,maya gidllıneol ıerekllllnde. lIzerinde ıı>!. verilecek le· 
me! bel(e nlteUl\Dlllma. ve neticede böyle bır llter .. tirıe dal •• da gerilere 
kayı/ma. tehlikeli ciddi ol .. lık olanlt belrınl, bulunmakladır. 

YENI Me MI? 
JfükWllet bunıhmmın bu(imkü .. &mumclı, hele CHP Genel Başkarunın, 

güven oylaması sonuçlandıklan sonra yaplılı b ..... toplanl.mda CHP '" onun 
paraletinde olanlarm Mıllel Medlsinde obnasa bile Türltlye Büyük MUlel Mec· 
lisi'nde II1t çotunlUla sahip olduklarını belirtmeye özen CÖltennesinin ve MC 
tideriemlnln yakuılarıyla ilpn yolsuzluk doayllannın yenıden günün konusu 
haline getirilmesinin ortaya koydulu durum, mp ti.ikümetini reddetmekte 
birleşen MC INlerlerinin herhalde en kISa sürede yeni bir hükümette birleşme. 
ye doıru lteleyec:ek, yenı bir MC koalisyonu kurulmuı için ellerinden gelen 
çabayı göstermelerine yol açacaktır. 

DEMOKRATIK ÖZLEMLERE KARŞI 

'II ... bu liderierin. (ruplaruıa tümüyle kırmızı oy .. ıdlnnede .... ladık(a. 
n başarı. yenı bır MC hükümell lçın de (rupla ... aym bUlllnsemk ıçınde lut. 
ma başarısını göseterecekleri anlamDla gelmez. Halkımızın demokratik özlem 
ve isteklerine bütünüyle ters düşmeni" yanında, MC döneminde çözelmediRin
den ertelene ertelene ytdmış ve erken seçime gidilmesine yol açmış ekono
mik ve potitik iç ve dış sorunları gene aynı MC iktidaruıln rahatbkla çözme 
olanaRı bulunmamaktadır. Bu duruma, MC partileri arasmdaki uyuşmazlık ve 
çekişmeler de eklenince, bu partilerin kimi parlamento üyelerinin üç partili 
yeni bir MC koalisyonuna karşı çtkmaları mümkündür. 

Bütün bunlardan dolayı yeni bir hükümetin olumuının oldukça zaman aJ
ması. ve sonuçta CHP'nin şu veya bu biçimde katdacaaı bir hükümetin güven 
oyu alabilmesi uzak bir olasılık delildir. 

Def .. larca altoll çizerek belirttilimiz üzere seçim öncesi faşiZM tuma
ruŞIn önlenmesinde ve demokraSinın gelişip güçlendirilmesinde ve hatta 
t-una sıkı sıkıya baRlı oldutu için ülkede yalnızca can güvenliRinin ve asayi. 
şin sallamnasmda bile dayarulacak ası.l güç kaynalı Işçi emekçi halk kitleleri
dir. Hükümet programının hazırlaruşuıda CHP bu temel gerçe�i göz ardı et
rruştir. Bunun için de CHP'nin karşısındakilerle pazarlık etme, görüşlerini 
kabul ettirebilme gücü aza1mıştlı. Bu tutumunu sürdürmede, büyük semıayeye 
güvence vermeyi kitlelerin desteeini korumaya yeRlernede israr ederse, CHP' 
nin sayıca en bUyük parti olmasına raemen, parlamentoda başı çeken delil, 
karşı gççleıin peşinde sürüklenen parti durumuna düşmesi kaçınılmazdır. 

Türkiye Işçi Partisi'run ötedenberi ileri sünlüeü ve bu konuda yılınadan 
ulraş verdiRi üzere, ülkede faşizmin geriletilmesi ve demokrasinin geliştirip 
güçlendirilmesi işçi sınıfı başta olmak üzere tümüyle demokratik toplumsal ·1 
muhalefetin örgütlendirilerek politika sahnesinde aeırhAınl duyurmasından 
geçmektedir. Bugünkü koşullarda önemi bir kez daha ortaya çıktıgı gibi, 
CHP'yi demokratik çizgide tutabilecek asıl güç de budur. 
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YARLI,LARII 
YALÇIN KVÇVK 

Bugün yeni bir MC hükümetinin kurulabilmesi olasl1ıil, seçim sonrasının 
ilk sabahına göre, çok daha yüksek. Ilk hükümet kurma girişiminde izlenen 
yol, MC hükümeti kurulabilmesi olasıııiını yükseltti. Olasılıiın yükselmesi, pa
niie ya da. şaşkınlığa yol açmamalı. Soğukkanlılıkla, mahkum olan yaniışlu
dan, yeri ve eski yanlışlardan uzaklaşmaya yol açmalı. Mahkum olan yanlış
ları tekrarlayarak yeni bir MC tiikümetinin kurulmasını önlemek mümkün de
ğiL. MC hükümetini düşürmek ya da şu anda olduğu gibi yeniden kll'ulmasını 
önlemek, demokratik toplumsal muhalefetin mücadde gündeminin ilk ve de
ğişmez maddesi. 

Hükümet kurma girişiminde geride bırakılan ilk deneme ile yalnııcı 
yeni bir MC hükOOleti olasılığı yükseltilmedi. Iş bununla bitmiyor. ilk dene
meden en çok kazançlı çıkan büyük burjuvazi ile iç ve dış sennayenin has si
yasal örgütü olan Adalet Partisi. Büyük bll'juvazinin ve büyük burjuvazinin has 
siyasal örgütünün elde ettiii kazançlar sayılama.yacak kadar çok. Bunlardan 
bir bölümü şöyle: Bir kez, Adalet Partisi, özellikle bilinç düzeyi geri yığınlar
da büyük sermayenin ve emperyalizmin Türkiye'deki temel siyasal örgüıü ol
ma yargısından uzaklaşınanın rahatlığı içine giriyor. Ilk denemenin el birliği 
ile getirdiği en önemli kazançlardan birisi burada yatıyor. Koç, Sabancı, Fey· 
yaz Berker ve diğerleri ile CHP Genel Başkanı bu sonucun elde edilmesinde el
lerinden geleni yaptılar. Tirkiye'nin namlı i�da.mlarının hepsi CHP hükümeti
ni desteklediklerini açıklama yarışına girdiler. CHP Genel Başk'anı da. güven 
oylamasını satlayabilmek için her tirlü çıkar çevresinin desteğini aldığını iS
rarla tekrarlamayı bir "politika" bildi. Dünya emperyalinninin odakları ile 
Tiikiye büyük sermayesinin bütününün CHP hükümetini desteklediğini uzun 
·lJzun anlattı. MC partileri ile bunların liderleri ise dünya emperyalizmi ile Tür· 
kiye büyük sermayesinin desteklediği bir hükümete güven oyu venneme müca
delesinin "tadını" çıkardılar. Bundan böyle bilinç düzeyi geri yığınlarda MC 
partilerinin ve özellikle Adalet Partisi'nin emperyalizmin 'le büyük sermayenin 
has partisi olduğunu anlatmak daha güç olacak. Yanlışlarla dolu ilk deneme, 
bunu sağladı. 

Bunu sağlamış olmak MC hükümetinin kurulması demek değiL. MC hü
kümetinin kurulmasını önlemek için mücadele devam edecek. Denenmeyen ve 
ilk baştan ciddiyetle denenmesi gereken yolun denenmesi için mücadele edile
cek. Denenmesi gereken formülün ne olduğunu seçimlerin kesin sonuçlarının 
belli olmasından soıya Profesör Mümtaz Soysal, ısrarla, yılmadan ve çok acı 
bir biçem (üslup) ile yazdı. YÜRÜYÜŞ ise seçimlerden sonra çıkan ilk sayısı
nın "TüRKiYE'DE YüRÜYÜŞ" sayfalarında şunları yazdı: "Durum bir yö
nüyle açıkça şunu gösteriyordu. Büyük ortağı CHP olacak bir koalisyon ... AP 
olamaıdı, diğer ortak MHP hiç olamazdı. Geriye MSP kalıyordu. ihtiyaç gös
teren eksiklik iki katıyla MSP'de vard .. " Ancak YÜRÜYÜŞ, ne olması gereke· 
ni işaret ederken ne olabileceğinin ip uçlarını da �rmekten geri kalmadı. Ay
nı yazıda şunlar da yer aldı: "CHP'nin büyük sermaye cazibesine fazlasıyla uğ
ratıldığı, denge ve kontrolun biteviye tahrip edilmeye çalışıldığı da gözlen· 
mektei:tir. CHP'nin adeta sistemli bir yanlışlık ve şaşırtılma alanı haline getiril· 
meyc çalışıldığı olanca hatlarıyla gözlenmektedir. iş çevrelerinin CHP ile AP 
Jrasında sürdürdüğü ikili rol, sarsıntısını, 'has' parti AP'den çok CHP üzerinde 
duyurmaktadır. " 

Duyurdu da. Büyük burjuvazinin ve başta AP olmak üzere MC partileri· 
nin ikinci büyük kazancı burada onaya çıktı. iık denemenin yanlışlığını hazır
lanan hükümet programının geriliği süsledi. Böyle bir progrdmın yarattığı, baş· 
ta AP olmak üzere MC partileri için kazancı ve demokratikleşme için tehlike
yi, Türkiye işçi Partisi'nin Başkanlık Kurulu Bildirisi en açık ve yalın bir bi· 
çimde ortaya koydu: "Bu programın, bundan sonraki alternatiflerde, koalis
yon pazarlıklarında gerçekten uzlaşmaya gidilmesi gerektiğinde, üzerinde ta· 
viz verilecek temel belge niteıiğini alması ve neticede böyle bir alternatifte 
daha daha gerilere kayılması tehlikesi ciddi olasılık olarak belirmiş bulun· 
maktadır." ilk denemede ortaya çıkan hükümet programı Halk Partisi'nin sa
ğa kayışında önemli ve resmi bir belge niteliği kazandı. Bu belgenin yalnızca 
koalisyon pazarlıklarında değil iç ve dış serrna) e ile doğrudan pazarlıklarda 
da bir başlangıç noktası olarak kullanılması olasılığı gerçekten yüksek. 

Büyük burjuvaıinin üçüncü fakat güncel olması bakımından en acil ka· 
zancı, cok "saf" ve cüretkar bir biçimde yazıldı. lsunbul Barosu Başkanı ve 
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Apaydın, güven oylamasından bir gün önce 



MAHKUMiYETi 
birinci sayfadan başlayan ve "Namus Sözü" başlığı taşıyan yazısında son de
rece ilginç, ilginç olduğu kadar da çıkmaz bir yola götli'en bir mantık ortaya 
koydu. AP milletvekillerine mecliste enikleri yemini ve kendi programlarını 
hatırlattı. AP milletvekillerinin kendi partilerinin progr.ıımlanna uymalarını" 
verilmiş bir "namus sözünün" gereği olduğunu ileri sii"dü. $onliı da şunları 
yazdı: "AP millet...ekilleri yarınki güven aylamasında ya üyesi oldukların parti
nin pro,rarnın. seçecekler, ya da liderlerini" TLi-keş'le birlikte ülkede faşist 
bir rejimi yerleştirme isteklerine boyun eğeceklerdir." (Cumhuriyet. ı Tem
muı 1977) Böylece Istanbul Barosu Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı 
Orhan Apaydın, CHP hükümeti programının Adalet Partisi programına uygun 
olarak hazırlandığını yazmış oldu. iş buraya kadar vardınldı. 

Bir partinin "kendi programını'. kendi eliyle uygulamak istemesi son de· 
rece normal. Bu ilginç mantık doğru ise, işin başından itibaren yanlış bir yol 
izlenmiş olduğu ortada. Bir başka partinin bir AP hükümet programı hazırla· 
yarak Adalet Partisi milletvekillerinden güven oyu vermelerini umut etmele· 
rinin saçmalığı da ortada. izlenen yolun çıkmaz noktalarının ilki burada. Fa· 
kat büyük burjuvazinin en önemli kazancı bunun ötesinde. Şurada: CHP, Ada· 
let Partisi programına uygun bir hükümet programı hazırlamada bu denli rahat 
davranabiliyorsa, bir CHP-AP koalisyonu için ciddi bir itiraz gerekçesi kalıyor 
mu? Program bakımından bu denli rahat hareket edilebiliyorsa tek itiraz nok· 
tası olarak iki partinin liderleri arasındaki "mizaç farkı" mı kalıyor? iki p.lrti· 
nin liderleri arasında "kişisel çekişme" mi kalıyor? Vehbi Koç, ilk denemede· 
ki CHP-AP liderleri arasındaki görüşmeden hemen önce "çekişme bitsin,artık" 
demedi mi? 

ilk denemeden sonra CHP·AP koalisyonu için çok önemli bir adım atıl· 
mış oluyor. Artık Halk Partisi'nin "'bizim programımız AP'den farklı" demesi 
ve yaratılan kamu oyunda inandırıcı olabilmesi çok güçleşti. Ancak böyle bir 
koaUsyon için böyle önemli bir kolaylığın sağlanması, bazı güçlükleri de bera· 
berinde getirdi. Uzun süredir izlenen politika ile Demirel, "kendi kamu oyun· 
da" güçlendirildi. Uzun süredir izlenen ve ilk hükümet denemesi ile sürdürülen 
politika, Demirel'in büyük şansı oldu. Demirel'in istediği Llmanda erken seçi. 
me gidildi. Seçimlerden AP ve MHP önemli kazançlarla çıktı. ilk denemede 
"Ecevit yine yanıldı." Böylece Denıirel'e ardarda üç "siyasal başarı" hediye 
edildi. Böyle bir durum bir CHP-AP koalisyonunun en önemli soruna haline 
gelen "Demirel'in hallerlilrnesi" sorununu güçleştirdi. 

Ilk denemenin Demirel'e bir "siyasal başarı" hediyesi ile sonuçlanması 
bazı çevreler ve özellik� demokrasi mücadelesinin yılgınları için yeni "soru· 
lar" yanıttı. Koçlar, Sabancılar ve diğerleri bu kadar ağırlıklarını koydular da, 
neden CnP hükümeti güven oyu olamadı? Yoksa, büyük sermaye çevrelerinin 
bir ağırlıkları yok mu? Sorular, bu t{;den. Bu tli' soruların ortaya çıkması, 
toplumdd mevcut sınıflar ile bu sınıfları temsil eden siyasal örgütler arasında· 
ki ilişkinin sOn derece mekanik bir biçimde ele alınmasından ileri geliyor. Na· 
sıl işçi sınıfının siyasal örgütü, mevcut olabilecek en ileri sendikal hareket ile 
özdeş tutulamazsa, büyük sermayenin örgütleri de işveren sendikalarına ve de 
tekellerin örgütüne eşit Qyılamaz. Bu yüzden işçi sınıfının sendikal hareketi 
ile siyasal hareketini karıştıranların, tam karşıda, büyük sermayenin kendisi 
ile siyasal örgütü arasında da bir aynılık araması, bunu bulamayınca da şaşkın· 
lığa düşmesi kaçınılmaz. Şaşkınığa düşenler ise hazrnetmeden czbcrledikleri 
bütün tekerlemeleri derhal reddetme eğilimi gösteriyorlar. Son günlerde de 
gösterdiler. 

Işçi sınıfının siyasal örgütünün görevi ve işıevi, toplumun başka kesitleri 
içinde de örgütlenip güç kazanmak. Bu örgütlenip güçlenmeye paralel olarak 
işçi sınıfının, sınıfsal ve siyasal ittifaklarını kurmak. Bunu, ne kadar ilerici 
olursa olsun, işçi sınıfının sendikal örgütleri yapamaz. Yapmaya kalktığı za· 
man, kendine düşen sendikal mücadeleyi tehlikeye sokar. işçi sınıfı mücadele· 
sine bakıp da bunu göremeyenler, görüp de anbyamayanlar, anlayıp dil anla· 
mazlıktan gelenler için şimdi yeni bir fırsat çıkmış durumda.Karşllarına bak
sınıar. Büyük sermayenin "has" siyasal örgütü, büyük sermayenin koyduğu 
ağırlığa karşı güven oylamasında direnebildi. Direnme gücünü de, doğrudan 
doğruya ekonomik örgüt ile siyasal örgüt arasındaki ilişkiden alJı, Büyük bur· 
juvazi, siyasal örgüte muhtaç. Sayısı önemli değiL. Duruma ve çelişkilerin ge
lişme düzeyine göre değişir. Ancak siyasal örgüte ihtiyaç değişmcz. Çiinkü bü· 
yük burjuvazi de iktidar olabilmek ve iktidarını sürdürebilmek için ittifaklar 

yapma zorunda, Kendisi �pamaz. Büyük burjuvazi, siyasal örgüt' olmadan ik
tidarı alamaz, Iktidarda kalamaz, 

Bu bir. Bundan çıkan ikinci nokta var. Şöyle: Eğer büyük sermaye, her 
istediğini istediği hızla Adalet Partisi'ne yaptırabilmiş olsa idi 12 Mart Muhtı
rası vermez ve 12 Mart dönemi başlamaıdı. 12 Mart dönemi, Adalet Partisi' 
nin yaptıklarını daha hızla yapmak için, siyasal ittifaklarını daraltmamak için 
yapamadıklarını yapmak için· yaşandı. Bu, iki. Üçüncüsü ise çok dar anlamda 
politik bir nitelik taşıyor. Seçimlerin yapılmasından sonraki bir ay içinde bir 
pani etiketi ile seçilenierin bir başka partiye transfler etmelerinin "zorluğu
nun" anlaşılamamasından ileri geliyor. Koç'un ve Sabancı'n," ve benzerlerinin 
CHP hükÜlııetini desteklediklerini bu kadar kaba ve hoyratça açıklamaların. 
dan ileri geliyor. Transfer olabilecek milletvekillerine transfer için yeterli za. 
man ve "satılmanın" dışında bir gerekçe bırakmamakun ileri geliyor. Tiin bu 
politik beceriksi�ljkler, güven oyu lehindeki transferleri zorlaştırırken bundan 
sonra olabilecek tersine transferleri de kolaylaştırıyor. Çünkü "vicdana" ve 
"namus sözüne" dayalı böylesi bir propaganda "vicdanlarının snini dinleye· 
rek" tersine bir transfere kalkışacaklara söylenecek bir söz bırakmıyor. 

Kuşkusuz bütün bunları salt beceriksizlikle açıklamak da yeterli değil. 
Bunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, "özgiElük devrimi" yapacağı kabul ve id. 
dia edilen Halk Partisi'nin özgiElük vaad ettiği sınıf ve katmanlardan keAdisini 
çok "özgür" saymasının da rolü büyük. CHP, ilk denemesinde büyük burjuva· 
zinin siyasal çözüm denemesini de kabul etmede kendisini çok özgiE hissetti. 
Bir sermaye partisi olan ve büyük sermaye ile organik bağlara sahip fakat iş. 
görürken çok açgözlü davranan Milli Selamet Partisi'ne karşı iç ve dış büyük 
semıaye odakıGrının tepkisini olduğu gibi kabul eni. Bilinçsiz emekçi yığınla· 
rın din duygularını sömürerek sermayenin politikasını izleyen bu partinin aç· 
mazlarının bir tarafına ağırlığını koydu. Bir sermaye partisi olmasına rağmen 
bilinçsiz yıjınların kutsal inançlarını sömürdüğü için, ancak dini inançları sö· 
mürürken el koyduğu kamu kaynaklarının bir bölümünü de bu yığınlar için 
kullanma ihtiyacını duyan bu partinin bu yanını kullanma ihtiyacını duymadı. 
iç ve dış sermayenin bu partiye karşı geliştirdiği kampta yerini aldı. Böyle bir 
almaşığı ciddi olarak deneme zorunlulugunu kabul edecek yerde "AP'siz bir 
AP koalisyonu" geliştirmeye çalıştı. 

Şimdi yakınıyorlar. Cumhurbaşkanı Korutürk, neden CHP hükümeti 
söz konusu iken Atatli'kçülük şartını koyuyor da Demirel hükümeti kurulurken 

bu şartı ile sürmüyor, diye dertleniyorlar. Yakınmak için gerekçe yok. Tersine 
bir eleştiri gerekli. CHP, neden hükümet kurma alanını daraltıc! bir şartı bu 
kadar rahatlıkla kabul ediyor? Bu soru, çok daha verimli. CHP, kendisini çe· 
şitli vaadlerde bulunduğu işçi ve emekçi yığınlardan çok "öıgli''' hissettiği 
için bu kadar rahat. CHP, devrimcilik adına her gün demeç veren bir takım ör· 
gütlerin teslimiyetçi desteklerinin rahatlığı içinde. Güvensizlik oylamasından 
sonra bir kamu görevlisi CHP'ne sağlanan bu rahatlığı çok acı bir biçimde dile 
getirdi: "Her yaptıklarını yuttuk, yine de bir iş yapamadılar .. 

CHP, Tli'kiye'nin önemli kurumlarından birisi. Halk Partisi'nin gerçek 
niteliği ile kütlelerde yaratılan CHP imajı biribirinden çok farklı. Bilimsel sos
yalistler, sosyaliım mücadelesinin yanında, kütleleri bu imaja mahkum etme· 
menin mücadelesini veriyorlar, Bu mucadele devam ediyor. Devam ede«k. 
Ancak seçim sonasının ilk hükümet .denemesi, Türkiye işçi sınıfının siyasal 
hareketinin, TiSkiyc bilimsel sosyalistlerinin şimdiye ı...adaı ...öylediklerini bir 
kez daha doğruladı. Eğer bir takım demokrat öğeler ve örguıler Halı... Panısi 
ile ilgili olarak bu kadar teslimiyetçi bir tutum izlemiş olmasalardı, her ydPI' 
lan bu kadar rahatlıkla "yuıulmamış" olsa idi, Halk Partisi'nin hukümet prog· 
ramının Adalet Partisi programının aynı oldugu belirtilip bunda siyasal hi 1... 
met bulunmuş olmasaydı, Cumhuriyet Halk Partisi "AP'siz bir AP kOdlisyu· 
nu" kurma girişimlerinde bu kadar r.ıhat hareket edemezdi. Bir kez daha oru· 
ya çıktı: Halk Partisi'ne teslim 'lImOlk, Halk Partisi'ne de yarar getirmiyor. Bu 
yüzden seçim sonraSının ilk denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasında yaıılı· 
Şı, CHP kadar ve belki de daha çok H alk Partisi'nt' teslim olan sözde Halı... Par· 
tili olmayanlarda aramak �erek. A�11 Öl eleşıiri\'i \apmaları gereı...enler, bun· 
lar. CHP, bunların yanında hala çok daha saygıya dt'ger ve öncmlı bit orgüt. 

Mustafa Eı...mekçi, Türkiyc'nin en \aıtı dilli vc en guvenilir hdber kay· 
naklarına sahip gazetecilerin başında yer alır. Guvcn oylamasından öme bir 
çok Adalet Partisi milletvekilinin eşinin "eğer güven oyu \'�rmezscn, boşanım" 

dediklerini yaıdı. Kaynaı...larının giivenilir olduğunda hıç I..uşı...u )oı.... Ant.) 
Adalet Partisi milletvekillerinin hiç birisi güven oyu vermcdi. Anlaşılan ) dı... ın· 

da Ankara'da boşanmalar .ırtacak. Boşanmal"rın nc kadar çoı... oldugu ) "ı... ın· 

da görülecek. Fakat şimdiden bir kcı daha göriil('fı bir gcrçek Vıl(: Oenıtll..ra� 

niicadelcsi Halk Partisi'nin ıekeline bırakılarna\'acaı.. ı...adar ciddi bir iş HJlı.. 

Partisi'nin 'de yapabil(,cl'kleri var. FJı...at .ISli iş, işçi sınıfında ve i�çi sınıfı 

partisinde. Seçim sonrasının ilk denemesi, bunu Jnl,lIlıaYJr�IJ�I. bunu .\III.lIllJI.. 

istemeycnleri, bu miicadeleye ı..,lIllm,ırnak için hergün yenı bır �rrt·ı...çt" hulan· 

ları bir kez daha mahkum ediyor. 

NOT: Bu yazı, Eceviı'in Demirel't.' bır CHP·AP ko.tlisyonu ônl'rdiginin .ı�ıı..· 

Ianmasından önce yazıldı. Bir dc�işiklil.. y"pm.ıyı gerekli görmt.'lllm. 'ı .f.,.. 
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Demokratik güçleri büyj!k görevler bekliyor 

MC DURDURULMALıDıR 
önceki haftanın 80n günü Millel Mec· 

lisinden güvenoyu alamayan Ecevit hü' 
kümeLinin istifasını Cumhurbaşkanı Ko· 
rutürk 'e vermesinden sonra ortaya çıkan 
gelişmeler, geçtigimiz hafta yeni birMC' 
nin oluşturulması yönüne girmiş görün· 
mektedir. 

MilleL Meclisi içindeki "vicdan sahi· 
bi" kişilere CHP Genel Başkanı ve Baş· 
bakan Bülent Ecevit tarafından yapılan 
çaRn tek bir kişi tarafından itibar gör· 
meyince ortaya şöyle bir tablo çıktı: 
Evet: 217, red: 229. Iki milletvekili oy' 
lamada çekimser kalmış, iki üye de Mec· 
liste hazır bulunmamıştı. 

Ecevit hükümetinin güvenoyu alarna' 
ması, 5 Haziran seçimlerinde demokra· 
tik özlemlerini bu partiye oy vererek be· 
Irtmiş olan geniş bir çevrede hayal kırık· 
hgıyla, üzüntüyle hatta CHP'ye duyulan 
küskünlük ve klfimhklarla ifade edilmek· 
te gecikmedi. 

"VICDAN" NEREDE? 

Tepkinin bir yönü, CHP'den çok özel' 
Iikle AP'yi ve MSP'yi ilgilendiriyordu. 
Bu partilerden duyulması beklenen "vic
dani" ses sayısınm "bir laneye bile" eri
şememesi hayretle karşılaruyordu. 

Ozüntiisüni.i:n koyuluAunda CHP'ye 
kırgınhgını belirten bir başka t.epkiye 
göre, CHP Genel Başkanı güveooyu ala
mayaalını bile bile "milleti niçin umut.· 
landırarak" oyalamıştı? ... 

Ifade ediliş sert.tikıen bir yana, çoAu 
kişi hükümetin ilanından güven oylama· 
sma kadar geçen 12 günü CHP kunnay· 
larının iyi deA'erlendirdigini sannuştl. 
Yıllann polit.ikacısı bir Orhan Eyübogıu, 
özellikle bu gibi işlerde yetenegine ina
nılan Turan güneş ne yapar eder güveni 
saRiayacak rakkamı bulurlardl. .. 

Ama sonuç ne olmuştu? .. 

NiçiN MSP ILE DEGIU 

Bir başka görüşe göre de, CHP işin en 
başında MSP'ye gidecek ve diyecekt.i ki, 

"5 Haziran aritmetiAi ideal hükümeti, 
ikimiz.in ortaklı�ında görüyor Var mı· 
sın? .. " 

Bu konuya dinamik bir yakla:jım sag
layan çevreler şunu da ekliyorlardı: 

Her şey çok açık belliydi. CHP'nin 
güvenoyu için aradıgı 13 rakkamınm 
iki katı fazlası MSP'de vardı. Eger pon· 
liu bir hesap ve kararlılık işi ise CHP bu 
yolu kesinlikle deneyecek ve sonuca gi· 
decekti. 

Aynı konuya pasif yaklaşım kuranlar 
ise "ama" diyerek ekliyoriardı: 

Sayın Cumhurbaşkanı. Ecevit'i görev· 
lendirirken bir mektup vermiş ve muta· 
dm dışında olan bu görevlendirme mek
tubunda, kurulacak hükümetin muhak
kak "Atatürkçü" olması gerektiltini ko· 
şul olarak belirtmişti. Bu durumda Ece
viı'in yapacaltı fazla bir şey olamazdı! .. 

Hükümet sorunu üzerine belirtilen bu 
düşünceler, hükümet kurma görevinin 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'e 
verilmesiyle ve onu izleyen günlerde da
ha net ve belirgin platformlarda doltru-
luk ve yanlışllklar kazandı... 

.,. 

GÖREV MEKTUPLARı 

GeçtiRimiz haftanın başında Cum
hurbaşkanı Fahri Korutürk'ün çaltrısı 
üzerine Demirel Canuya'ya çıkarken 
hemen herkesin merak eltiRi konu şuy
du: 

Acaba Korutürk, Demirel'e de görevi 
verirken, eline Ecevit'e verdigi mektu· 
bun benzerini tutuşturacak mıydı? _ .. 

Bu soru sorulduklan sonra muhtemel 
cevaplar da veriliyordu: 

- Cumhurbaşkanı bu konuda ikili bir 
uygulama yapamaz. Muhakkak Demirel' 
e de benzer bir mektup verecektir. 

Soruya verilen ikinci cevap ise kendi· 
lerinin Demirel'i "iyi" tanıdıklarını ileri 
süren çeVTelerden geliyordu. Bu cevap 
da şöyleydi: 

- Demirel kesinlikle böyle bir rnek· 
tubu kabul etmez. 

Niçin sorusuyla devam eden cevaba 
şunlar ekleniyordu: 

- Cünkü Demirel bu konuda sınırlı 
bir çerçeveye girmek istemez. ve Cum· 
hurbaşkanına şöyle der: Sayın Cumhur· 
başkanım, siz yoksa benim kurduA:um 
daha önceki hükümetin Atalürkçü olma· 
dıgmı mı söylemek istiyorsunuz? .. 

Bu yolda dÜ:jüncelerini açıklayanlar 
şöyle sürdürüyorlardı: 

- Demirel bir hesap adamıdır. Kura
bilecegi hükümetin Meclis içinde hangi 
aritmetik bile:jime dayanacagmı biliyor. 
Bildigi ile MSP arasındaki derin ilişkiyi 
de biliyor ... 

Bu görüşlerin yanlışhgı veya doAru· 
luAu bir yana Cumhurbaşkanı Korutürk, 
CHP Genel Başkanına verdigi mektubun 
aynısını Demirel'e vermek geregin; duy· 
madı: AP Genel Başkanını Anayasanın 
i 02. maddesine göre hükümeti kurmak· 
la görevlendirmişti � .. 

Demirel bu gerçe�i gazetecilere açık' 
larken üzerine basmak gereRini de duy
muştu. Demirel'in ayrıntı da olsa(ki her· 
halde önemli bir aynntı olsa gerek) 
Ecevit'e karşı politik bir başarıyı vurgu· 
lamaga çalıştı�ı gaLden kaçmıyordu ... 

Olaylar böylesine bir açıklık ka:ıanm· 
ca kamuoyunda en çok tartışılan konu
lardan biri ve başlıcası "mekluplar" 
konusu olmakta gecikmedi. 

KÖŞK NE ISTiYOR? 

Konu üzerinde çok degişik de�erlen· 
dinne ve yorumlar yapıldı. 

- Acaba köşk, büyük ortagı CHP 
olacak muhtemel bir MSP koalisyonunu 
engellemiş miydi? 

Kamuoyunda en çok ıartışılan konu· 
ladan biri olmasına raAmen köşkten bu 
konuya ilişkin ne bir açıklama ne bir ses 
çıkmadı.. 

Hayret Hadeleriyle herkes birbirine 
soruyordu: 

- Bu MSP neyin nesiyili! CHP'nin ya· 
nına gelince Atatürk düşmanı oluyordu 
da, AP'llin eksilini kapatınca niçin Ata· 
türk düşmanı olmuyordu? .. 

Yorumlar burada da kalmıyordu. 

Büyük r.ermay�run MSP'ye duyduRu 
allerji gerçek miydi? Gerçekli. Son dörl 
yıla yakın dönemde devlet aygıtı uzerin· 
de duyurdu�u �lrlıA:ıyla MSP büyuk 
sermayeye yaka silklirmişt.i. Şimdi bü· 
yük sermaye MSP'nin erimesini, hiç de· 
Rilse, etki ve alanının daraltılmasını he· 
denemi:j olabilirdi. 

MSP'nin olası bir CHP ortaklıtıyla 
güçleneceRi, hiç deAilse etkisini sürdUr' 
meAe devam edecegi kuşkusu vardı. 

Oysa MSP'nin yeni bir MC ortaklıaın· 
da geçmi:jle olduAu gibi kişiligi önemli 
ölçüde silikleşebilirru. Duyurdugu mah
zurlar i� herhalde CHP'nin yanında ol· 
masından daha tercih edilir ölçüdeydi. 

Yorumlar bu noklada dü�umlenince 
Ecevit'in bir konturpiyeye duşuruldugü 
sonucu ,,·ıkıyordu. 

TEPKiLER ... 

Güvenoyu oylamasının olumsuz1ugu 
üzerine kızgınlıka kapılan çevreler CHP' 
ye örkelerini şöyle dile getiriyorlardı: 

- Elbette bu hususların iyi biiinmeU 
gerekir. Politika bir hesap işidir. 

Ve burada kızgınlıklar Demirel'in bu 
konulardaki "dehası"na işaret ediyordu: 
Demirel bu işleri iyi biliyordu! .. 

Yorumlar öyle bir nokLaya vardınkıı 
ki, çoRu kişinin Demirel'e bir aJkış tut
madıgı kaldı. 

UmutsuZıugun karanlıgında Demirel' 
i "dahi" ve "hesap adamı" yapan olay 
da O'nun ne yapıp edip MC'yi kurma 
yörüngesine girmesiydi .. 

ECEViT VE CHP GRUBU 

Gelişmelerden en çok eıkilenenlerin 
başında da Ecevit geliyor olmalıydı. 

CHP ortak grubunun ge(tiil:imi:r. haf· 
tanın Salı günü yaptıAı to�antıda konu· 
şan Ecevil. uzun uzun güvenoyu için ıe· 
rekli sayıyı nasıl bulamadlRınl anlattı. 

Grupta sessiz fakat yaygın biçimde 
biriken soruya da cevap veriyordu: 

"-MSP ile yaptıRımız tema.st.a da 
her olasılık üzerinde durduk. önce ilk 
tercihimizi sunduk. Yani i:deyecetimiz 

Ersun Oıayı ve suikast glrtşımı 
Hazıran seçimlerinin son haftasında ortaya çıkartılan Kara Kuvvetleri 

eski Komutani Orgeneral Namık Kemal Ersun olayı ile CHP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit\� suikast girişimi "muamma" olma niteliğini koruyor. CHP Hü
kümeti'nin bakanlanı sıt ma salgınından mobilya dosyasına kadar birçok konu
yu tekrar tekrar açıklamalarına karşın Ersun Olayı ile suikast girişimine iliş. 
kin hiç bir açıklama yapmamaya özen gösterdiler. Haziranın ilk haftasında 
her iki olay ile ilgili olarak çok geniş yayın ve spekülasyon yapan tüm basın 
ise tam bir sessizliğe gömüldü. CHP Hükümette iken her nedense tüm gazeteci
ler gazet�i1iklerini unuttular. 

YüRüYüŞ, Ersun Olayı ile ilgili bilgileri topladı. Elde edilen bilgilere 
göre Orgeneral Namık Kemal Ersun'un emeklifiğe sevk edilmesi ile "suikast gi. 
rişimi" arasında hiç bir bağlantı yok. Yine YüRüYüŞ istihbaratına gelen bil
gilere göre Ersun'un emekli olması olayı nedeni ile göz altına alınan herhangi 
bir subay da yok. 

Namık Kemal Ersun, kafa yapısı itibariyle "faşizan" bir eğilime sahip 
bir asker. Bu konuda hiç şüphe yok. Ancak "maddi dünya" ile de ilgisi olma· 
yan bir subay olarak tanınıyor. Türkeş ile iıgisinin örgütsel bir yakınlık olduğu 
ileri sürÜıemiyor. fakat tüm bunlar ErslUl'un, Demirel tarafından tutulması 
için yeterli nedenler değiL. Demirel'in Ersun'u tutmamasının nedeni 27 Mayıs'a 
katılmış olması da değiL. Türkeş ile nasıl sarmaş dolaş olduğu biliniyor. Demi. 
rel'in "adam beğenme" kriterleri artık besbelli: "Bana sadık mı?" Demireı, bir 
kamu görevlisini, çeşitli yollarla kendisine bağlamayı adet edinen bir politika· 
Ci. Insanlann kafa içlerinden daha çok boş kafaları kendisine bağlamayı ter· 
cih ediyor. 

Namık Kemal Ersun'un emeklifiğe sevk edilmesi, Cumhurbaşkanı Koru· 
türk, Demirel ve Genel Kurmay Başkanı Sancar arasında geliştiriidi ve �erçek-
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leştirlldi. Ersun, emekliye sevk edilince yerine Birinci Ordu Komutanı Adnan 
Ersöz'ün getirilmesi gerekiyor. Silahlı Kuvvetlerdeki kanunlara ve leMTlüllere 
göre de vckalet görevinin Istanbul'daki Ordu Komutanı Ersöz'e verilmesi zo· 
runlu. Genel Kurmay Başkanı'nın Kara Kuvveden Konutanı'na vekalet etme
si, tıpkı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bir korgeneralin getirilmesi gibi b· 

nunların ve teamüllerin zorlanması anlamına geliyor. Ancak Demirel, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Ali fethe Ese
ner'; getirmek istediği için şimdiye kadarki uygulamanın dışına çıkılıyor. 

Ersun'un emekliliğe sevkinin "zamanlamasını" Demirel çok iyi ayaftadı. 
"Suikast mektubu" emeklilik işleminin hemen ardından geldi. Ucuz habercili
ğe ve yorumculuğa alışan basın derhal bu iki olayı birleştirdi. YüRüYüŞ is
tihbaratının elde ettiği bilgilere göre Demirel'in bu "ihbar" mektubundan ön· 
ce CHP Genel Merkezinde "Bazı bilgiler" mevcut idi. CHP Genci Merkezi, bu 
bilgilere göre Demirel'in "ihbar mektubundan" önce bazı temas ve girişimler· 
de bulundu. CHP Genel Merkezi, bu girişimlerde bulunurken gelen Demirel'in 
"ihbar mektubunu", seçim kampanyasının son günlerinde önemli bir koı ola· 
rak kullanmayı düşündü. Daha önce "ben Allende olmayacağım" demiş olan 
CHP Genel Başkanı'nın bu sözleri bilinç üstüne çıktı. Ayakları havada olan 
bazı çevrelerde derhal bir "Allende Kompleksi" yaratıldı. Seçim sonuçları, bu 
kozun ancak Istanbul ve Ankara gibi kentlerde etkili olabildiğini gösterdi. Fa
kat CHP Genel Merkezi'nin tulumu, Demirel'in Orgeneral Ali fethi Esener'de
ki kararlılığını artırdı. 

YüRüYüŞ istihbaratının elde ettiği bilgilerin yazılabilecek olan özeti 
bu kadar. CHP, hala hükümette. Her iki konuda da açıklama yapma hükümete 
düşüyor. 



t.ut.um, benimseyece�imiz program üze
rinde anIaşua.k ve Mecıis Ba,kanhk Di
vanında görev bölümü yaparak bizi dışa
ndan bir 'üre için dest.ekJeyip destek le
meyecekJerini, hiç de�i1se gruplarını bu 
yönde serbest. bırakıp bırakmayacakları
nı sorduk_ Buna kesin "hayU''' cevabını 
aldtk __ ," 

Ecevit, MSP Genel Başltanına bundan 
80nr8 da şöyle bir teklif yapl.ı�ını anlat
tı: 

"- Ondan 80nra eler yetkili orıanı
maz bir koalisyon girişiminde bulunmak 
için bana yet.ki verirse, bunu düşünürler 
mi, diye kendilerine sordum_ MSP'nin 
sayın lideri o aşamada bunu da kabul 
edemeyeceklerini, ilerdeki aşamalar için 
bu olanatı kapalı t.utmadıA: loı fakat ilk 
aşamada bunu da, kesinlikle kabul ede
meyeceA:ini bildirdi .. ... 

Ecevi t ekliyordu : 
"- O halde arkadaştanmın içinde en 

küçük bir kuşku kalmaması için söylü
yorum. MSP ile temasımızda, üzerinde 
durabileceA:imiz büt.ün olasılıklan dene
miş bulunuyoruz ..... 

SESSIZLIK VE SORULAR 

CHP Genel Başkanının böyle söyle
mesine ratmen fJUpta mevcut. kuşku da
Iılmıyordu. Kaldı ki, CHP'llIer MSP'ye 
karşı parti polit.ikumın "kuşku" üzeri
ne oturtuldulunu bizzaL. genel başkanla
rının qZlndan duyuyorlardı ... 

Erbakan'ın "kuşku" duyması dolal 
delil miydi? 

CHP'rün tek b&ŞIna hükiimel. olmak 
için MSP'ye hatta AP'ye kanca at.blı o 
günlerde ayyuka çıkmamış mıydı? Böy' 
le bir ililimde MSP'den CHP'ye "dışan
dan destek olması" önerisi ne anhuna 
gelmekteydi? ... 

Kaldı ki, MSP'liler günlerdir CHP'Nf! 
bu politikasını eleştirmiyorlar mıydı? 

MSP'liIeriQ CHP'ye duydulu kuşku, 
1974 yılının başlannda kurulan ve 7,5 
ay swen hükümet hahrasma dayaruyor
du. Ve şöyle dülürnleruyordu : 

- Bu CHP ya bizi geneyan yolda kor
sa? ... 

CHP Genel Başkanı, grubundaki b,a
vayı bu sözlerle dalıtamamış olacakt.ı 
ki, konw;masının daha sonraki bölümün
de CHP'nin başanlan üzerinde dunnak 
geretini duydu. CHP oylannı yüzde 27' 
den yüzde 33'e, &onra 4 yıldan daha az 
bir sürede bu yüzde 33'den yüzde 4 ı 'in 
üzerine yükseltmemiş miydi? ..  

Ecevit'in söyledikleri harfi harfine 
dolruydu. Ancak bu başarı, zihinlerde
ki şu soruyu silmeye yetmeyecekti: 

- Tamam biz çok başanhyız ama 
adam 149'Ia MC'yi kuruyor ve ülkeye 
kan kusturuyor. Sonra da 189'Ia yeni 
MC girişimlerine rahatça geçiyor. Ya 
biz? 189 la ancak 7,5 ay iktidar olabi
Iiyon.ız, şimdi de, 213'Ie muhalefet yol
lan na revan oluyoruz .. 

"TEŞK iLAT" NE DER? 
Bunlar CHP Grubunda açık açık dile 

get.irilmiyordu ama zihinlerin bu sorular· 
la dopdolu oldulu da bir gerçekl.i .. 

ışin bir de "teşkilat" yanı vardı. 
Bu işe teşkilat. ne diyecekti. Daha üç 

hafta önce Ankara'ya dolru mazbatala
rını ceplerine yerleştirirlerken kendileri
ne "Hükümet. olmadan geri gelmeyin" 
denmemiş miydi? ... 

Şimdi t.eşkilat.a olayı nasıl ve hangi 
makuJ anlatımlarla kabul ettirebilecek
lerdi? . .  

Bir derin &ıelSizliA:in ard ında sorular 
yeni soruJarla büyüyordu. 

SessizlikLen en fazla merkez yönetici· 
lerin endişeli oldukları da gizlenemiyor
du. Genel Başkan Bülent Ecevit'in Da.'i· 
bakanlıkta Deniz Baykal ile fÖriişmeler 
yaptılı hatta bazı kereler Başbakanlık 
koridorlarında yanyana konuşur halde 

görünmeleri merkez yöneLicileri açısın 
dan yorumlarla doluydu ... 

MERKEZIN MOSEKKINIL .. 

Bu tabloda haftanın ortalanna doRru 
merkez yöneticileri gruba şöyle bir tak
I.ikten söz ett.iler: MC kurulS<l. da endişe 
edilecek bir şey yok. Kısa bir zaman 
sonra hem AP'den hem MSP'den trans· 
ferler yapılacak ve ergeç tek başına ikti
dar olunacakl.ı! .. 

MC'den bir an önce kur1.ulunmasl ge· 
rektili I.üm seçim dönemi boyunca iş
lenmiş, hatta bunun için CHP'nin yara· 
rına olmasa bile erken seçime gidildili 
kamuoyuna duyurulmuş, şimdi de "ya 
sabır"deniyordu ... 

Bu anlalımlar bütün cerbeı.esine raA: ' 
men gene sessizlik duvanna çarpıyordu. 

ı 2 gün boyunca bir transfer beklent.i· 
sinin ardından yalnız.hk çıkmış şimdi 
de, !Onu nereye varaca�ı bilinmeyen 
ufuklar sergileniyordu ... 

Merkez yönel.icileri bu bander mese
leIerine öylesine dalmışlardı ki, Genel 
Yönelim Kurulu'nun bir toplant.ısında 
TRT Genel Müdürtülü sorunu tartIŞL
lırken Cem'in genel müdürtüle getirilme· 
sini savunan Ulur Alacakaptan'a Turan 
Güneş şu karşılıl'ı vermişti: 

"- İsmail Cem bize üç milletvekili 
transler edebilecek miydi? ..... 

Güvenoylaması sonucunun CHP tara· 
fındaki yansunası böyleydi. 

Ya diA:er t.an!? ...  

MC'YE DO�RU MU? 

Demirel, günlük basının deyimiyle 
"ayalına geçirdili topu" hedefe dolru 
göt.ünIlele çalışıyordu. MSP Genel Baş· 
kanı Erbakan ve diger kader arkadaşıyla 
yaptılı görüşmelerde ilke olarak yeni 
MC'nin oluşturulması görüşü benimsen· 
mişti. Karşılıklı şartların görüşülmedili 

CHP 
Grubu 
TARİŞ'e 
sahip 
çıktı 

ıSMAIL E/I"I'AN 

SOVYETLER BI RLI�l lzLENIMLERI 

Dergimiz yazartarından Candan Baysan, bir gazeteciler ht.-ycti ilc birlikte 
davetli olarak katıldığı Sovyetler Birliği gezisinden döndü, Arkadaşımız Can
dan Baysan'ın Sovyetler Birliği ile ilgili yazılarını yakında yayınlamaya başla
yacağız. 

ilk buluşmalarda yeni bir MC konusun
da "mutabakat" hasıl olmuştu ... 

Yeni bir MC'nin oluıtması olasılıi!:ı 
kamuoyunun zihnini meligul ederken 
yeni bir gelişme ortaya çıktı. 

Nereden bakılırsa bakılsın bir "neza· 
ket"randevusu niteliRindeki Deminı· 
Ecevit görüşmesinden, CHP'nin AP ile 
koalisyon önerisi çıktı. 

BU NE PERHıZ? .. 

Geçtilimiz haftanın Cuma günü yapı· 
lan görüşmenin sonunda Ecevit "CHP ile 
AP'nin demokrasi anJayışlarınl birleş' 
tinnenin mümkün oldugunu" savunarak 
bir l.ara(sız başbakanın başkanlıgında 
CHP ile Ap'nin hükümet kunnasını sa· 
vundu. Buna Demirel yönünden verilen 
cevap "hayır" oldu. 

CHP, hükiimet programıyla resmen 
tescil ettirdili geri adımlarına bir yenisi
ni ekliyordu . CHP'nin hangi politikayı 
izlediRi ve savunduRu günlük olaylann 
sürükleniş hızında kest.irilemiyor, bugün
den yarma zik-zak'lı bir gerileyiş izIeni
yordu ...  

Veni bir MC oluşur mu, oluşmaz mı 
sorularından çok CHP'nin izledili politi
kanın gerileyici ivmesi kamuoyunda tar
tışılan konudur. 

TIp BAŞKANLIK KURULU 
IŞARET EDIYOR 

Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu 
geçtilimiz hafta.nın başında yayıniadıRı 
bildiride CHP 'deki tıkanıklıla işaret. edi
yor, hükümet programının büyük senna
yeye güvence verici politikaların en son 
halkası oldultuna deAinerek şöyle diyor
du: 

"- CHP'nin karşısındakilerle pazarlık 
etme, görüşlerini kabul ettirebilme gücü 
azalmıştır. Bu tutumunu sÜTdürrnede bü
yük sennayeye güvence vermeyi kitlele· 

rin destelini korumaya yall:lemede ısrar 
ederse, CHP'nin sayıca en buyük parti 
olmasına rail:men parlamentoda b�ı çe· 
ken delil, karşı "üçlerin peşinde sürükle· 
nen parti durumuna düşmesi kaçınıl· 
mazd u-...  " 

Başkanlık Kurulu'nun bu bildiri';n
den döct. gün ıonra CHP, AP'ye t.arafSlz 
bir başbakanın b8.fkanlılında ortaklık 
l.eklHinde butunacaklı. 

Büyük sennayenin öteden beri oluş· 
tunnala çalıştıgı AP-CHP koalisyonu 
önerisi, bundan çok kısa bir zaman ön
ce Ecevit Larafından "olanaksız" olarak 
nitelenirken ,imdi can havliyle sanıınan 
kurtuJuş simidi olmuştu .. .  

DEMOKRATIK GÜÇLERi 
BEKLEYEN GÖREVLER 

O ç  haftalık dönem içinde "tek başı
na iktidar" umudundan AP ile ortakltk 
yapacak çıkmaza giren CHP'nin demok
rati k çizgide tutuJabilmesi için Türkiye 
Işçi Partisi Başkanlık Kurulu Bildirisin
de şöyle deniyordu : 

"- Türkiye Işçi Partisi 'nin öteden 
beri ileri sürdlitü ve bu konuda ydma
dan ulraş verdili üzere, ülkede faşizmin 
geriletilmesi ve demokrasinin geliştirilip 
güçlendirilmesi işçi smıfı bqta olmak 
üzere tümüyle demokratik toplumsal 
muhalefet.in örıütlendirilerek politika 
sahnesinde alırtılını duyurmuından 
geçmekl.edir. Bugünkü koşullarda önemi 
bir kez daha ortaya çrktıt'ı gibi CHP'yi 
demokratik çizgide tutabilecek asıl güç 
de budur ..... 

Türkiye İşçi Partisi 4.  h Temsilciler 
Toplantısı YOROYOŞ'ün baskıya hazır
landıRı sı.ralarda. Ankara'da toplanıyor 
ve önümüzdeki dönemde verilecek ba· 
Iımsı:z.lık, demokrasi, sosyalizm müca· 
delesinin, daha güçlü, daha örgütlü di
namiRine şekil ...eriyordu. Tüm demok
ratik güçleri önemli görevler bekliyor, .. 

OLP Parlamenterleri TARIş' . .... ip Çıkıı. OIP parlamenterteri, OtP Hil
kümed'nin TARIş ile ilgili ilk atamas.rH ve bundan sonraki kararsız tu1Umunu 
CHP Grubunda .. rt bir biçimde eleştiıd!. Ilk " amad_n 50'" yerinden ....... 
Orlı,n Dau.'un 1 .... 1 müdürlük mak .... .,ı işpl .tmesl il. ıııPII olarak OIP hü
kümetinin ileri ,;ııdüğU gerekçeleri kabul etmedi. Bunun üzerine OIP HIJkü. 
meti yeni bir genel müclir tayin etti. Kararlı w namu" bir kamu yönetidsi o
I.n I,mail Ertan ıPtli .. T ARI Ş g .... 1 müdürlüğil m_k_m ... olUrdu. OIP Or, 
.ak Gnıbu TAR I ş 'e .""ip çık.ı. 

OIP Hükümeti, ııü'" oylamasınd"" önce TARIş Genel Miklirlüğü'ne ıs
mail Hakkı Gürün'U tayin etti, Gürün, AP eiilimfi bir kimse olarak tanınır. Bu 
atama, DtP hükümetinin kurulu1Ur.bki uZI;l$macl tutuma uYlLln düştii. An· 
cak komando besleyici'i eski Genel Müdür Oman Oaıı', lşpl ettiği m.amdan 
aynlmamakra direndi. Bu direniş karşısında da CHP Hükümeti'nin atadıiı Is· 
mail Hakkı Gürün, "görevi iade etti." 

Güven oylamasından SONa yapılan ilk ortak grup toplantısında CHP pM
lamenterleri, CHP Hükümeti'nin TARIş ile ilgili tubJmuna sert tepki göster· 
diler. Gru

\
pta " o adam hala orada duracak mı tt sesleri yükseldi. Ticaret Baka

nı MüezzinoğıU, ceza ka,..nu ..... n çeşitli maddelerini sayarak izlenen politika
yı anlatmaya çahştl. fakat OtP Grubuoon kaoon m�eIeri dinlemeye niyeti 
olmadıAı belli oldu. Bütün g�kçelere tek bir cev.ııp verildi: O adam orada du· 
racak mı?" 

alP Grubunun sert ve ödün vermez tepkisi üzerine GtP �kümeti kJrarlı 
davranmak gereğini anladı. OtP-MSP Hükümeti umanında b�bakiınlık müs
teşarlığı yapmış ve Demirel gelince istifasını d.ayamış olan ısmail Ertan yeni 
genel müdür olarak görevlendirildi. Ne zaman esnek ve ne zaman kararlı dav
ranmak gerekliğini bilen teO'Übeli ısmail Ertan, güven oYldmdSl reddedildiktm 
sonra gitti, genel müdürlük makamına oturdu. 

Isnuıil Hakkı Gürün rayin edildiğinde sesini çık,ırtmayan Demirel, ısmail 
Ertan genel müdür olunca tahammülsüzlüğünü gösterdi. Hükümeı kurulduğu 
zaman 'bu atarnayı dciişıireceğini" ilan etti. Demirerin bu tutumu gayC't 
normal idi. Demiler,ilk başbakan olduğunda Devirı Demir Yolları Genel Mu· 
dürü olan ismail Ertan'dan, bir çok bakan ve yüksek kamu görevli�inin önünde 
"bu zihniyeıle bir başbakanla çalışmam" sözünün i şitmişıi . CHP Grubu TA· 
Ri Ş 'e sahip çıktı ve TARI ş,  işini bilen bir yöneticiye kavuştu. 

IJZV/I 
Dergimizin bımdaı. · onceki sayısuıda yer u/an '7'ekrkci Sermaye Orgıilü 

MESS Neyi A maçlıyor ? "  boşlıklı yazıda, bir yanlışlık sonucu, Maderı /ş ';n 

kapsamma girmekle birlikt e  fiilen greude olmayan bazı işyerleri dt grwele 

olarak yazılmışt ır. Burso'dahi işyerleri de aralarUlda olmak ı iure. bazı buy'-ı'" 

işyerleri,.i de greıde ;:österen hu hatayı diUeWr. okuyucularımudan iizıır dj· 

leriz. 
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ODTü 
ıaşlsı 
ışgaı 
allında 

BUGÜN ODTÜ BÜTÜNÜ iLE FAŞiST iŞGAL AI.TINDADIR. KA· 

FETERYADAN KÜTÜPHANEYE, GiRiş KAPıSıNDAN YOLLARA KA· 

DAR OKULUN BOTüN BÖLÜMLERi çEşiTli YURTLARDAN DERLE· 

NEN SiLAHlı FAŞiST KOMANDOLARıN iŞGAL! ALTıNDADıR. OKUL· 

DA, ) ANDARMALARLA BiRliKTE, işçi ADI ALTINDA HASAN TAN 

TARAFINDAN DEVşIRiLEN KOMANDOLAR DEVRiYE GElMEKTE· 

DIRLER. 

ODTO, tarihinin en karanlık günlerini 
yaşıyor. Bütün üniversite, faşist koman
dolar tarafından işgal edilmiş durumda. 
Idari IUmJer ve Mimarlık Fakülteleri de 
"haderne" adı altında komandolann yer· 
leştirilmesiyle işgal tamamlanmış oldu. 
ODTO'deki işgal, adım adım ve titizlikle 
uygulanan bir plan çerçevesinde gerçek
leştirildi. 

Ilk 8Şa.Q1ada. Hasan Tan 'ın rektörJü�e 
alanması ile, yüksek düzeydeki yönetici
lerden alt düzeydeki görevlilere kadar 
her yere MHP'liIer yerleştirildi. Kim ol· 
duğu iyiden iyiye belli olan bir kişi üm· 
versileye genel sekreter olarak atandı. 
Sicilii komandolar müdür yapıldı. Ülkü 
Ocaklanna üye komandolara çeşitli mc
muriyetler verildi. 

Hasan Tan'ın üniversi�eyi kapatma 
kararı hakkında Danıştay yürütmeyi dur· 
dunna kararı aldığı halde, öğrenciler 
dört aya yakın bir süredir üniversiteye 
sokulmuyorlar, Yalnız i�çilerin, memur· 
lann ve öğretim üyelerinin alındı�ı üni· 
versiteye, ikinci aşama olarak, yüzlerce 
faşist komando "işçi" olarak yerleştiril· 
di. Universiteye işçi alınırken uygulan
ması gereken kurallar hiçe sayılarak işe 
alınan bu faşist sürüsü aylardır ODTü'de 
etrafa dehşet saçıyor, Belirli hiç bir işle· 
ri olmayan ve kendilerine aynlan bir ba· 
rakada yuvalanan bu sürü, kendilerine 
emir verildikçe inlerinden çıkıyor ve 
gruplar halinde marşlar söyleyerek, slo
gamar haykırarak rektörlük binasına gi· 
diyorlar. Ileri sürüldü�üne göre burada 

UDTV, IŞGA I. KIRII.MAUOIR 

kendilerine. Hasan Tan'm idari işler ge· 
nel müdüru yaptığı Onal Sümer adlı ko
mando tarafından silah d�ltıJıyor. Oaha 
sonra da adam dövme k, yaralamak veya 
öldürmek i�in üniversiteye dağlııyorlar, 
Işçi fo�eraınu", Demir'i böyle öldürdüler, 
ış�i1ert' ve ö�retim üyelerine böyle saldı· 
rıyorlar, 

ODTü'dl' jandanna da var, Jandar· 
ınanın I!cir<,vi can güvenliğini sa�lamak 
ulmalı. U<,lin görün ki, şimdiye dek jan
danna böyl<, birşey yapmadı. Işçi Fera
mu", Demir'i mdürenlerin üzerinde taban
ca olduğu söylendiei zaman görevli jan
darma erleri omuz silkUler ve arkalannı 
dönüp yürüdüler. Bundan bir dakika son· 
ra da ü7..crlerinde tabanca oldu�u ihbar 
edilen komandolar işçi Feramuz Demir'i 
öldürdüler, Katiller bugüne dek "tesbit 
edilemediler, " 

ODTU kampusunu boydan boya ge· 
çen geniş yolda şöyle bir yürürseniz, 
gölgelik yerlere oturarak "devriye gezen" 
jandannalann yanında bazı siviller görür
sünüz, Jandarnıalarla gayet yakın biçim· 
de sohbet eden, birlikte sigara içen, şa· 
kalaşan bu kişiler, Hasan Tan'ın "işçi"
leridir, Bu sigara sohbetleri sırasında, ıs-
20 metre ötede, ö�renciler kan içinde 
kalıncaya kadar dövülürler, ö�retim üye· 
lerine küftir edilir, omut atılır ama bütün 
bunlar olurken sohbet kesilmez, Kafeter· 
yaya kasiyer olarak yerleştirilen ve "al· 
bay" rütbesinde olduğu söylenen bir 
komando, sürekli olarak, kafeteryada 
nöbet tutan jandanna erleri ile birlikte· 
dir, Içtikleri su ayn gitmez. 

Jandanna'mn tarafsızhğı ve görev 
anlayışı ile ilgili bir örnek son derece ilgi 

çekicidir. Universit..e giriş sınavlanrun 
yapılmasından bir gün önce, bazı öere
tim üyelerinin bir bildiri yayınıayarak 
mevcut ortamda ODTO'de yapdacak 51-

navlann güvenlleinin kuşkulu ol�uu 
ileri sünneleri üzerine, üniversiteye giriş 
sırasında sjlah "araması" yaptıır, Arama
yı yapacak görevlilerin servis otobüsleri· 
ne binmesiyle birlikte komandolar, öi
relim üyelerinin ve di�er memurtann 
gözleri önünde bellerindeki tabancalan 
çıkanrlar ve ya.nJanndaki faşistlerin el 
çantalanna koyarlar. Böylece de araml! 
'>Onucunda "silah bulunmamış" olur ... 

Bugün ODTü'ye giderseniz, U1kü 
Ocaklan eski genel başkanı Sami Bal'ı 
ortalarda görebilirsiniz. Hergün, Site 
ö�renci yurdunun dee-işik bir koridoru 
nöbet tutmak üzere ODTO'ye gelmekte· 
dir. Bu si.irülere komuta eden de Sami 
BaI'dır. ö�rendlerin içeri sokulmadae ı  
üniversite kapLSıman bu i t  sürülerinin 
nasıl girebildi�1 sorusuna cevap vermesi 
gereken de herhalde ODTü'de görevli 
jandanna kara.kol komutanıdıı. 

Bugün ODTü kitaplı�ına gideme .. 
niz. Ginneye kalkarsanız dayak yersiniz. 
Kitaphkta banndınlan Gazi Elitim ve 
Yaykur öğrencisi komandolar hergün 
belirli saatlerde toplantı yaparlar � cb· 
şandan teleronla 'kendilerine verilen 
emirleri nasıl uygulayacaklannı taJtışır
lar. Bugün ODTü kafeteryasında yemek 
yemek cesaret ister, Çünkü mehter niizi· 
�i eşlieinde dayak yeme ola.sdılı da var· 
dır. Bugün ODTü'de can güvenliei yok· 
tur, Akademik ve bilimsel özgürlük yok
tur, Bugün ODTO'de yalnızca faşist te· 
rör vardır, 

T ARİŞ dezenfekte edilmelidir ... 
27 Aralık 1975 tarihinde zamanın 

başbakanı Süleyman Demirel Ticaret 
BakanJ_el'na zata mahsus bir yazı yaza· 
rak Tariş'de yapıldığı söylenen yolsuz
lukla"n soruşturulmaslnl istedi. Bu iste
�inin, yakın arkadaşı Orhan Oaut'u bir 
gün yerinden edece�inden habersizdi. 

Milliyetçi Cephe Hükümeti işbaşına 
gelince devletçe desteklenmekte olan ta· 
nm kooperatinerinin başına da AP'1i yö· 
neUciler getiri lmişti. Tariş Genel Müdür
luRu'ne de eski Manisa milletvelOli ve Ti· 
caret ve Sanayi Odalan ve Borsalan Bir· 
Ii�i Genel Sekreteri Orhan Daut getiril· 
di. MC Koalisyonu Tari{in yönetimine 
de yansıdı, Genel Mudur Yardımcılıklan· 
na, MHP militanı olarak bilinen ve 1977 
seçimlerinde Ti('aret Bakanlığ ı'ndan aI
dıgı harcırahlan MHP'ne seçim yardımı 
olarak veren Aydın Tanyt'1 iip Güner 
Car geti rildi. Aydın Tanyel'den bekle· 
nen Tanş't' bag lı işyerlerindeki DJSK 
örgütlenmesini kırarak Tariı(i "Oikensiz 
GÜL bahçesi"ne dönüştümwsiydi. Tan. 
yel görevini başa" ile yaptı, Çi�ti 'deki 
Iplik fabrikastnda Tt'kstil Sendikası'na 
üye Işçiler dayak vt' tehditle MISK 'e 
üye edildiler, Herkesin dikkati bu olay. 
lar Uzerinde oldueu için, kimse Iplik 
FabnkaSl inşaatında müteahhitlere usul
Wl ödem(' yapıldı�ını farkedemedi. Ge. 
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nel Müdür Yardımcısı Güner Car"Jan 
b"'ika .. 

Car'ın p!inl' iyi bir koz gec;:mişti, 
"Yapılan yolsuzlukları açıklanm·'ı'phdi. 
diyle Pamuk Tanm Satış Kooperatin 
Yönelim Kurulu üYI'leri sindirildi. Yii· 
netim Kurulu'nun tüm yetkileri mlen 
Orhan Daut. Güner Car ve Aydın Tan· 
yel'in eline gC\'ti, 

Demirel'in "",aLa mahsus" yazısı Zi· 
raaL Bankag Kooperatiner ınürettişlerine 
ulaştırıldı, Müfettişl<,r 1 976'nın Hrudran 
ayında başladıkları s()ru�turmayı bir yıl 

sonra tamamlayabildiler, Sonu(,' 2 Tem· 
muz günü CHP'li Tiı.:arf't Rakam Ziya 
MiJezzin�lu tarafından açıklandı. Bt'ş 
ayrı dosyada toplanabilen yulsuzlukhı· 
rın ve usulsUz ödeml'lerin toplamı 75 
milyon lirayı geçmişU ... Türkiye Cum· 
huriyeti sınırları içinde Yahya'dan da 
ac;:ık gözleri vardı.. Müff'lUşler, gÖl"('vd(' 
bulunmalan soruljturnuının selameti ba· 
kımından zararlı oldujtunu belirtti�i i. 
(;in. Y Hnl'tim K unılu Başkanı Fpthi Ba. 
tur, "y<' " hmı'l Bııbaıı. Osman Cukıi v(' 
En1u�lIn �im�ı'k itl' ( :1,11<,1 Mudur Orhan 

Daut ve yardımcılan Güner Car ile Ay
dın Tanyel görevden alındılar. Yerlerine 
yönetim kurulunun yedek üyeleri atan· 
dL Ancak MC'nin uzantılan bu ylllı 
kapıyı bırakmaya pek niyetli detillerdi. 
Daut "Güvenoyu a1manuş bir hükUmE>' 
Lin karan beni ba�lamaz" diyerek ko
mandolan ile birlikte tekrar makamına 
d<;ndü. CHP'li bakanlar ve millE'tv('kill('· 
ri ise şaşkınlık içindt'ydilt'r, Bir m('mur 
nasıl olur da bakanının emrirw kar�ı Re· 
lebilirdi'! 

Daha sonrıı. ('IIP grubunun bastırıııa 
Si iIı' ,  hukunl('l 1't\ H I �  konusunda daha 
kurartı hir lut.uın alabildI. Y('ni atanan 
ıSmail fo:rtan. ( :('11('1 �Iudurluk makamına 
Olumu, Orhan Daut \'C yardımcılanyla 
tx-s)ı'nH' komandnların dir('ni�i bir adım 
gl'rik>di 

' 

!$imdi �e:lj 80 bin üretici, binlerct' 
iş�i ,'f:" bi.ılun demok .. aı gıiçler bu faşist 
oda�ın temi7.lcnınesini istiyor. Oretici 
kdylülerin katkılıırıyltı kurulmuş TARI Ş'  
in milyan aşan ııır.ırdan kurtulma.� ve 
halkın sahibi alınası gı'reken bu kıınılu. 
şun halka karşı bir saldırı i,jssü olarak kul. 
lanılmasmın önlt>nınesi aslında zor d. 
dl'�il. Atlıması gen'kl'n bir kaç adım da. 
ha var. En başta TARIş i�çileri olmak 
ilZf're bu da mutlaka atllnrUı ... 

___ .... .m�.aa._ ..... �D.�.B�I .. mBı-=. e�I ...... _ ....... ..... _. ______ u. __________________________ _ 
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t Demokratik güçlere düşen görev 

MC'YE HÜKÜMET 
• EDEMEYECElit 
GÖSTERtLMELtDtR 

Yeni bir MC ya da MC ocnl.cri bir hü· 
kimet olasılıgı belirmiş görünüyor. Bek
lenenin, umulanın ve ileri sirülerin tersi
ne, bugün, yeni bir MC olasılığı 6 Hazi
ran'a kıyasla daha yüksek. 6 Haziran'a 
k ıyasla MC bugün daha büyük bir olası
Lık. Önce, bunun nedenleri üzerinde dur
mak gerekiyor. 

Demokratik güçler faşizm tehlikesi
nin kaynağını, ona karşı mücadele ede
cek güçleri ve mücadele yollarını doğru 
değerlendirmek zorundadırlar. Başta 
CHP olmak üzere, bazı çevreler i iki bu
çuk yıl öncesinde de MC olasılığını göre
mediler. iki buçuk yıl önce, sermayenin 
gücü küçümsenip, sermaye partileri ara
sındaki çelişki ahartılıdığ. için MC'nin 
yaklaşmakta olduğu bir ti6lü görüleme
di. S Haziran'dan sonra ise, tersine, ser· 
mayenin gücü abartılıp sermaye partileri 
arasındaki çelişkiler iyiden iyiye önem
senmediği için "Bir daha MC olmaz" de· 
nildi. Dün ve bugün, MC tehlikesi bu iki 
tersdeğerlendirme sonucunda güç kazan
dı geldi. Nedenleri üzerinde durmak ge
rekiyor 

"CEPHE" OLAYıNı KAVRAMAK 
GEREKiYOR 

Nedenler, ancak "Cephe" kawamının 
anlaşılması ile ortaya çıkabilir. "Cephe" 
kavramının iki yanını da unutmamak ge
rekir. Birincisi, "cephe" bir birliği ifade 
eder. Cepheleşme, partilerin ve güçlerin 
beiirli konularda birliğe ulaştıklarını, be
lirli asgari müştereklerde anlaştıklarını 
ifade eder. Ancak aynı kavram, bir de 
"ayrılık" yÖ.,ürii içerir. Belirli konular
da farklı konumlara sahip kuruluşlar bir 
cephe içinde bir araya gelebilirler. Arada 
hiç farklılık olmadan, "cephe"den söz 
edilemez. 

iki buçuk yıl önceki c.ephe, sermaye
nin birleşik cephesi idi. CHP, iki buçuk 
yıl önce, sermayenin bu partilere hük
metme gücünü küçümseyip, sermaye par
tileri arasındaki çelişkileri abarttığı için 
cepheleşme olanağ ına hiç şans tanımadı. 
Sermayenin o dönemdeki ekonomik-po
litik hedeflerini, gücüru ve scrmayt' par
tilerine hükmetme yeteneğini bilen bir 
CHP, "MC olmaz, olsa olsa a-ken seçim 
olur" demezdi. CHP, MC partilerinin 
aralarındaki çelişkileri abartlığından, 
bunların bir araya gelernemeleri için 
kendisi bir çaba göstermedi. Birleşeme
yeceklerini sandı, yanıldl. 

Bugün tersi oldu. CHP büyük sermaye 
çevrelerinin gOsterdiği desteğin yetecc
ğine inanarak cephe partileri arasındaki,  
özellikle MSP ve diğerleri arasındaki çe
lişkiler üzerinde dumıayı, bu çelişkila-
den yararlanmayı b{itürii ilc bir yana hı
raktı. Büyük sermayenin desteğini mut
lakıaştırarak, MSP'yi en baştan ve bütü
nü ile bir y;:ına itmekten çekinmcdi. De
mokratik rmcadelenin vaLgeçilmez un-

surlarından biri olan, karşı güçler arasın
daki birliği bozm.ı, faşist güçleri tecrit 
etme politikasını bir yana itti. MC'nin 
üç partisi, büyük sermayenin bütün da
yatmalarına karşın pofitih kadrolar ola· 
ral:, CHP'nin tek başına iktidarına karşı 
direndi. Politik davrandı. CHP ise, büyük 
semıayenin MSP konusundaki dayatma
larına bütünü ile tesJim oldu. Politik ni
teliğini unutarak, apolitik c1awandl. 
MSP'yi, 6 Haziran'dakinden çok daha 
fazla karşı tarafın yanına ittiği için, cep
heleşme olasılığını artırdı. 

YENi BiR CEPHE NEREYE GiDER? 

Önce karşı tarafın bir cephe olduğu
nu bilmek gerekir_ Karşı tarafın cephe 
okıuğu kabul edilirse, bu cepheyi çöker
tecek araçların bulunması daha da kolay
laşır. Karşı tarafın bir cephe olduğunu 
anlamak için de önce bu cephenin neye 
karşı kurulduğunu iyi saptamak gerekir. 

Şundan hiç kuşku yok: 8üyük serma
ye tercihini öncelikle yeni bir cepheden 
yana değil, bir CHP iktidarından, bu da 
olmazsa, bir AP-CHP diyaloğundan yana 
koydu. Ancak şundan da hiç kuşku yok: 
Büyük sermayenin MC'den yana olma
ması hiç bir zaman mutlaklaştırılamaı_ 
Sermaye, ilk tercihi gerçekleşemez.se, 
gerçekleşeni nasıl ve ne amaçla kullana
bileceğini çok iyi bilir. Bir an bile tered
düt etmez_ Yeni MC kurulursa, en başta 
görüleceklerden biri bu olacak_ 

Yeni bir cephe ne yapar? Yeni bir 
cephenin Tli-kiye'de faşizmin tırmanışı
nı artık "tırmanma"oın daha fazla SÜ"
mcsine gerek olmayan bir noktaya geti
rcc",;i kuşkusuz. Bileşimi ne olursa ol
sun, yeni bir cephenin Türkiye'yi tırma
nışın son halkasına getireceği şimdiden 
belli. Tırmanışın son halkasını ise, de
mokratik güçlerin konumu bir yana bü
yük sermayenin tercihi belirleyecck : Tam 
boy faşiım, ya da düşen MC'nin ardın
dan kurulacak bir Ar-CHP koalisyonu. 

Bu noktaya gelmemek gerekir. Bu 
noktaya gelmemek için kurulacak bir 
cepheye karşı bugünden en sıkı, en tu
tarlı biçimde mücadele vermek gerekir. 
Bunun için de, cephenin karşısında bir 
başka cephenin olduğunu unutmamak 
gerekir. Hu cephenin tüm güçlerini, kar
şıdaki cephenin çöıülmesi, dağ ılması ve 
hükümet edemeyeccğini görmesi için se
ferber etmek gerekir. 

Bunun için fırsatlardan biri kaçını
mış göıüküyor. Kaçan fırsaı şöyle açık
lanabilir: "Bağımsızca seçme özgürlü
üünde olacak işçi sınıfının desteğini par
lamentoda aramak yerine sandık başın
da arayanlar, bırakınız tarihi bir yana 
halkı topyekun savunma ölçüsüne bile 
sahip çıkamaılar." (Vedii Bilget, Halk, 
Demokrasi ve Umutlar, Milliyet 4 Tem
muz 1977) 

Cumhuriyet 1·lalk Partisi, örgütlenme 

açısından, eylem birliği açısından geliş
memiş bile olsa, MC'nin karşısında baş
ka bir cephenin yer aldığını, objektif 
olarak böyle bir cephenin olduğunu gör� 
mek zonmda. Gerek seçimlerde, gerekse 
yeni parlamentoda CHP, MC'nin karşı
sında "bir tek kendisinin olabileceği" 
inancında oldu. Ne toplumun çeşitli 
alanlarında, ne de parlamentoda, diğer 
demokratik güçlerin, bu arada işçi sınıfı
nın önemini ve katkısını hiç bir zaman 
göremedi. Işçi sınıfının "katkısına" btr 
tek 5 Haziran'da, seçim sandığının başın
da başvııdu. 

ESKi HATALARı AŞMAK IçiN 

Şimdi yeni MC karşısında, eski hata
ları yenilememek için · . iki gerçeği (son 
günlerin deyimiyle) "içe sindirmek" ge
rekiyor. Bir: MC'ye karşı mücadele, di
ğer güçler parlamentoda temsil edilsin 
edilmesin, yalnızca parlamentoya, parla
mento içi aritmetiğe bağlı değildir. Iki :  
MC'ye karşı mücadelede, CHP'nin dışın
da tüm demokratik güçlerin, başta işçi 
sınıfı olmak üzere, geniş emekçi yığınla
rın direniş ve eylenılerinin küçümsenme
mesi, tersine bunlara omuz verilmesi ge
rekir. 

Yeni MC tehlikesine karşı bu gerçek
lerin kavranmış olduğu söylenemez. 
CHP Genel Başkanının son konuşmala
rında yeni bir MC'nin "hükümet edeme
ycceği"ni yiO(: ve yalnızca "TBM\1 içi 
aritmetiğe" bai:lamış olması bu konuda 
iyimser olmaYI 'll1lüyor. 

Ancak başt" i�çi sını(ı hareketi ol
mak üzere tüm demokratik güçlerin yal
nızca sözleriyle değil. eylemlcriylt' de 
parlamento içi muhalefete bu gerçekleri 
hatırlatması gerekiyor. Parlamento dışı 
etkin eylemlerle, direnişler ve gösteriler. 
le MC'ye hükümet edemiyeceği gösteril
melidir. Yine bu eylemlerle MC'nin hü
kumet edememesinin yalnızca parlamen
to içi aritr.�[:tikle değil, parlamento dışı 

etkin direnişieric sağlanabileceği CHP' 
ye de gösterilmelidir. Buna, CHP'yi �J
ntzca "tutarlı demokrat çizgide tuQbil
mek" için değil, özel olarak tutarlı .. �nti 
MC" çizgide tutabilmek için de büyük 
gerek vardır_ 

Sosyal demokrasinin klasik ve evren
sel bir saplantısından çok söz edildi: PU
lamento içi direnişıe, parlamento dışı 
kitle hareketlerini adeta bir bıçakl� ay .. • 
mak; bunları "hiç bir umankesişmeyen" 
iki çizgi olarak görmek. Bu $iI�antının 
aşılması gerekiyor. çünkü MC'nin kendi 
içinden çökertilmesi, MC'nin hükümet 
edemiyeceğinin parlamento içindeki tes
cili, herşeyden önce MC'ye karşı �rla
mento dışından yönelecek muh�lefete 
bağlı. Bu olmadan MC pvbmenıoda 
çökmez. Hükümet edemeyeceğini pina
mentoda açıklayacak duruma gdemez. 

TıRMAN ıŞA KARŞI DIRENIş 

Cepheye karşı direniş gibi, cephenin 
eylemleri de yalnızca parlamentoya sı
nırlı değiL. Tariş Genel MÜCıli-ü, CHP ikti
darına karşı hangi güçle direnebiliyor? 
I çişleri Bakanlığında CHP'li bir parla
menter otururken ODTO'de faşist işgal 
nasıl sirebiliyor? Milli Eğitim Bakanlı
ğındaki faşist beslemeler Bakan üstün
dağ'a karşı nasıl başkakhrabiliyor? 

Bu soruların cevabını bulmak gerekir. 
Bu soruların cevabı aritmetik eksikliğin
de yatmıyor_ Bu soruların cevabı, iki bu
çuk yıllık MC iktidarının, toplumun her 
alanında giriştiği ve üdürdüğü tırmanış
ta yatıyor. Bunun önüne geçmek için 
gerekli olan adımlar da böylece onaya 
çıkıyor: Toplumun her alanında, bütün 
demokratik gUçleJin, MC kalıntılarına 
karşı, yeni MC tezgahlarına karşı, MC 
oluşursa da MC'nin hükümet etme giri
şimierine karşı ortak ve etkin mücadele
si, başarının temel koşuludur. 

Yeni MC'ye karşı "aritmetik eksiklik" 
başka tirlü kapatılamaz. 
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SERMAYE 

Sanki. bilinçli ve düzenli bir işbölümü ya
pılnuş. Bir tarafta ilerici basın var. Sürekli ola
.rak gerçekçi olmayan umutlar. hedefler yara
tıyor. Ozlenıleri. sürekli dar çerçeveli he
defler etrafında odaklaştırmaya çalışıyor. Di
ğer tarafta ise. Hürriyet'i. Günaydın'ı. Milli
yet'i ve Ter�man'ı ile sermayenin çok renkli 
ve çok satışlı "doğrudan" gazeteleri var. Bun
lar. ilerici basmııı yeni " umutIar" . yeni " hedef" 
ler yaratmasını bekliyorlar. EUerini ovuştura
rak bekliyorlar. Pusuda bekliyorlar. Sermaye
nin özlemleri doğrultusunda kamuoyunu oluş
turmak ve etkilcmek için. ilerici basının yarat
tığı fos iıııajlann çökeceği anı bekliyorlar. Bu 
an geldiğinde ise manşetleri, yorumları ve 
renkli fotoğraflan ile bastınyorlar. Kitlelerde
ki yılgınlığı. bezginliği ve "ehveni şer "e razı 
olma psikolojisini pekiştirmek için çaba gös
teriyorlar. 

KÜÇÜK BIR OYUN 

Yalçın Küçük'ün. Yürüyüş'ün 14 Haziran 
tarihli 1 1 4. sayısında yer alan başyazısında 
dikkat çekilen bir nokta var. Bugün Türkiye' 
de. işçi sınıfı da dahil büyük bir kesim. serma
yenin çok renkli ve ahenkli gazetelerini oku
yorlar. Günaydın. Hürriyet ve Tercüman bun
lann başında geliyor. Bunlan. Milliyet izliyor. 
En büyük dört gazete, işbölümünde taraflar
dan birini oluşturuyor. En büyük dört. kendi 
içinde de bir işbölümü yapnuş. 

Tercüman dışındaki diğerleri "sola daha 
yakın" görünüyor. Ilerici basının yarattığı 
imajlan ve hedefleri bir SÜre yorumları ve renk
li fotoğraflan ile destekler görünüyorlar. Çok 
"akılcı" ve "objektif" görünerek. ilerici kesi
min beklentilerine aynen katıldıkıamu göster
meye çalışıyorlar. CHP 'nin tek başına iktidara 
gelmesinin en "akılcı ve sıhhatli" çözüm oldu
ğunu yaııyoflar. Ecevit hükümetinin güven
oyu almasını "Clndan istediklerini " yazıyorlar. 
Diğer tarafta yer alan ilerici basımn ileri sürdü
ğü bu nisbeten dar hedefler doğrultusunda 
yerlerini almış görünüyorlar. 

OLMAYıNCA, NE O LUYOR? 

Sonra, olmuyor. Koyduğu hedeflerle bir
likte, kendi yaratıcı yeteneklerini de güdükleş
tirmiş görünen ilerici basan, "niçinolrnadtğtna" 
hiç bir geçerli cevap bulanuyor. Bulması da 
düşünülemez. Sermayeıun renkli basını bu nok
tada devreye giriyor. Büyük <cnnayenin yıllar
dır tezgaıılamaya çalıştığı iktidar formüllerini, 
başansızlık gerekçelerinin ardından birer birer 

sıralıyor. Kişileri yılgınlık ve umutsuzluk ta 
birleştirmede başan da sağlıyorlar. 

Ornek vermek gerekir. Ilerici basın, CHP' 
nin güvenoyu alacağı konusunda haber üstüne 
haber, yorum üstüne yorum yazdı. CHP'nin 
güvenoyu alınasını isteınek başka, bunun için 
haber uydurmak başka. Ilerici basın, haber 
uydunna yolunu seçti. Eski DP'lilerden, 00-
ğu'lu milletvekillerine kadar binbir haber ya
zıldı. Sennayenin büyük tirajlı ve renkli basını 
da buna katıldı. "Doğu'lu milletvekillerine oy 
verdirmek için Doğu'dan etkili 5 ağanın geti
rildiği" yazıldı. Aralannda Demire!'in en ya
kınlanndan Necmettin Cevheri'nin de bulun
duğu 23 milletvekilinin Ecevit'e güvenoyu ve
receğine ilişkin haberler yazıldı. Sermayenin 
Tokerleri, Arcayürekleri CHP hükümetini canı 
gönülden istediklerini yazdılar. 

Sonra, olmadı. Olma yınca iki şey oldu: iLe
rici basın hiç bir gerekçe gösteremedi. Daha 
sonrası için gerçekçi hiç bir hedef göstereme
di. Yeni "hedefler" ve "söylentiler" yaratmak 
üzere inzivaya çekildi. Ama sermayenin renkli 
ve ahenkli basını boş durnıadı. Hemen saldırı
ya geçti. Doğru yanlış. Ecevit'in şair kişiliği 
üzerinde duruldu. Doğru yanlış, Ecevit hükü
metinin güvenoyu alamamaSıilin gerekçeleri sl
ralandı. Sonra iki buçuk yıldır kursaktardan 
zaman zaman dışanya çıkanjan büyük hedef 
için saldınya geçildi :  AP-CHP diyalogu: iki bü
yük partinin de kendi sağ ve solundan anna
rak ortak temel üzerinde birleşmesi... 

UMUTSUZLUK NASIL YARATılıR? 

Daha somut örnekleri var: Ilerici basım 
okuvarak Ecevit'in eüvenoyu alacağına iman 

eden, alamazsa yeni MC olasılığı karşısında 
Türkiye'yi terketmek için pasaport muamele
lerine başlayan kesinıler, Ecevit'in "hesap de
ğil, şiir adanu olmasını" ve CHP'nin " I  3 hata
sını" sermayenin renkli ve ahenkli basımndan 
okuyarak deşaıj oldular. 

Sermaye basını neler yazdı? Şunlan yazdı: 
"Ecevit fenalık geçirdi";  " Şairin hayal gücü" ;  
"Demirel kazandı" ;  "Birinci raund Demirel'in" 
Insan kendini ilerici basımn çizdiği hayal pers
pektifine şartlandınrsa, ilerici basının yarattığı 
umut kapılanna bağlarsa, izah ve çözüm yolu 
olarak sermayenin çok renkli ve ahenkli bası
nına kapllarur. Bundan da ötesi var: Sennaye
nin iki buçuk yıldır tezgahladığı "iki büyük 
parti arasında diyalog ya da asker" ikilemini, 
demokrasiye daha yakın bir ehveni şer olarak 
görmeye başlar. Sermaye basının çizdiği ve 
ilerici basın tarafından da bilinçsizce destekle
nen rota. bundan başka bir şey getirmez. 

6 TEMMUZ'DA NE YAZDıLAR? 

Sermayenin renkli ve ahenkli basınının 6 
Temmuz tarihli üretimine yakından göz atmak 
gerek. Hürriyet'in manşetinde iki "büyük" ha
ber var. Birinci büyük haberin başlığı şöyle: 
"Pakistan'da Bulto dahiL. politikacılar tutuk
landı." Ikinci manşet ise şu: "Ankara hızlı bir 

gece yaşadı." Altta, Metin Toker ile Cüneyt 

Arcayürek "göreve" başlamışlar. Toker'in 
başlığı şu: "CHP AP'siz, AP CHP'siz bu ülkeyi 
yönetemez. " 

En renkli gazete olan Dünya'nın en büyük 
başlığı ise, Pakistan'daki darbeye i6şkin. 
Onun üzerinde güvenoyu alamayan Ecevit'in 
saçlarının bir �ecede nasıl a�ardıjb anlatılıyor. 

Türkeş, Günaydın ale 
���� Şairin hayal gücü 

Polltllı. bf, .. n.ll1r.Am. 
'II' yum . .. n.', d""dlr .. 
Bunun 1)6'(1. olmad'Oln, y .... 
d'O,m" ,u ıon h.tt.ı.rd. bl, 
keı d.h. gördQk. 

BOyDk bır lçl.nllkl. h.pl· 
miz mııı.tln çoOunluOu d.hll, 
bOlUn ,ly,,,1 oDçlır.lçlndl 
bulunclütumuz zor "rtı.rd.n 
kurtuı,bllm.k,blr d,h, o.rl· 
y. dönm.m.k ıçın CHP G .. 
neI 8.,k.n, Ec.vlt'ln h,lkoyu 
InUnd. y.pllOı In'ndırıcı ko
nu,ıut.rın, Omlt baOI.d,k .. 
Onun gOv.noyu .Im.ıını 1'
ledlk.ONt" Olduk. 

N. diyordu Ec.vlt,hOkij. 
m.1I kurma �h,m.l.rın. 
batlad'O' um.n:'·PırI.men· 
to dOı.ylnd. bır l,blrllOlnln 
kurulae.Oın. Inınıyorum. 
CHP'nln hOkDm,t kur,bll. 
�1.gDvenoyu 'I'bllm"' ,. 
çln.pı!,l.men1od.n 13-14 
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B I R  SÜRE ECEVITCILlK YAPAN RENKLI 
SERMA YE BASıNı SONRA ROTAYı DE
CIŞTIRlP ECEVIT ELEŞTI RMENI OLDU 
"ŞAıRıN HAYAL GÜCÜ" BAŞlıKlı 
YAZı OKUYUCUDAN TEPKI GORDÜ. 
NECATI ZINCIRKıRAN. Y AZDICI BU 
OTÜ R Ü  PATRONUNDAN AZAR IŞITTı' 

Burjuva basınının içinde bulunduğu durum öZelli 
sonrası yayınlarda kendini iyice gösterdi. Bir bölüniin .. 
bir yana, CHP'ye destek olmak değil, ona yaltakl.ıınan 'le 
borazanhğı yapan sözde ilerici basan seçim sonuçın ile 
içine girdi. 

Özellikle en başta. Günaydın grubu gazett'ıtr seç' 
cari amaçla yalan yanlış vennenin aceleciliği içinde ele 
Önceden hazırladıkları Ecevit posterlerini seçimin enesi 
çok trajlı burjuva basınının organlarının tek düşündükleri 
daha fazla gazete satabilmekti. "Ulusal çıkarlar, vatan, 
arkasında yatan tek amaç kendi çıkartarıydı. 

Bu konuda şampiyonluğu elinde lutan gazete ola 
gösterdi. Seçim sonrası Ecevit'in tek başına iktiduını d 
adamlarının özlemleri doğrulıusunda � bu doğrultunun 
tekliyor gibi görünen bu gazetenin, hükümetin kurulımsı 
diği haberlerden bir tanesi doğru çıkmadı. 

HABERLER NASIL OLUŞTURULUY 

Bu h.ı.berlerin doğru çıkması uten olanaksızdı. Çü 
bir haber kaynağından çıkıp gazetenin merkezine ulaşır. 
zetesinde haber merkezde tasarlanır, oluşturulur � bu 
rosllna bildirilir. Ankara Bürosu ise merkezin, Yilni belirli 
olarak patronların istediği doğrultuda söylentiye dilYilh, 
doğrulanmasına olanak olmayan uydlM'ma hötıberleri yine 
bul'a, gazetenin merkezine geçer. 

Bu tii' haberlerin en komiği, Doğu'lu bazı millet 
kuracağı hükümete güvenoyu vereceğine ilişkin haber ol 
venoyu almayıp istifa etmesinden sonriillı tam "ters" do 
ler ve yapılan yorumlar gazetenin okuyucularını büyük bır 
cinstendi. "Şairin hayal gücü" biillışlıklı bir yorum nedeniyle 



ININA DİKKAT! 
Günaydın, ayıu gün Ecevi!'in başansızlıklannı 
vurguluyor. Sermayenin renkli gazetelerinden 
Tercilman'm iç sayfalarındaki bir yorum ise 
daha da ilginç. Başlığı şöyle: "Pakistan'dan 
bir mesaj : CHP 'siz Hükümet Olunur, CHP'siz 
Hükümet Edilemez", Yazıda anlatılan ise şu: 
CHP ile AP arasında bir diyalog kurulmazsa. 
CHP yüce divanda israr ederse, yasama meka· 
nizmasım engeUerse, yürütme ile yasama kHit
lenir. Pakistan'da da kiliııendi. Sonunda Pakis
tan'a asker geldi. 

lşbölünıü, açık olarak ortaya çıkıyor. An
latılmak istenen açıkça anlatılıyor. 

DEMOKRATIK GOÇLERE DOŞEN 
GÖREV 

Sermaye basllUnın işlevini iyi  bellemek ge
rek. Özellikle politik kaos dönemlerinde, bu
nalım dönemlerinde, sermaye basını "objektif 
ve akılcı" görünerek, kitlelerdeki hoşnutsuzlu
ğu. çaresizlik duygusunu, büyük sermaye için 
en uygun kanallara yönlendirmeye çalışır. Bu
nun için. en başta yaratılan umutsuzluktan, 
yılgınlıktan yararialUr. Umutsuzluk ve yılgın
hk ne ölçüde artarsa, sermaye basmının ve ser
mayenin çekim gücü o kadar artar. 

O halde en başta umutsuzluğun ve yılgın
lığın önüne geçmek gerekir. Umutsuzluk ve 
yılgınlığın önüne geçmek için de sahte ve ger
çekçi olmayan umutlar ve hedefler yaratına
mak gerekir. Demokrasi mücadelesinin araç ve 
hedeflerini güdükleştirmemek gerekir. Dün 
"sosyalizme açtlan ileri düzen"c hazırlananlar 
bugün Türkiye'yi terke hazırlanıyorlarsa. dün 
"faşist partilerle görüşmem" diyenler bugün 

"diyalog gereğit onden söz ediyoriarsa, eldeki 
pusulalan düzeltmek gerekir. 

ketinin söylediklerine kuJa� vermekle mümkün 
Bunlara kulak verilmezse. aylık ya da i S gün· 
lük "umutlOlara bel bağlanır. Bunların sonucu 
ise ayhk ya da i S günlük degil. sürekli yılgı 11-
lık ve umutsuzluktur. 

Yılgınlık ve unıutsuzluğun panzehiri, en 
baştan i tibaren gerçekçi olmak. En baştan iti
baren gerçekçi olabilmek ise, işçi sınıfı hare-

hine açtığı 100 bin liralık davadan vazgeçti . . .  
seçim öncesi ve 

i l inen seviyesizliği 
yıtsız şartsız CHP 
ni bir çaresizliğin 

sonuçlarını salt ti· 
'üne rezil oldular. 
'00 piyasaya süren 
şey; daha fazla ve 
Uet" edebiyatının 

Günaydın kendini 
tekleyen ya da iş 
ırında CHP'yi des
ilişkin olarak ver-

. bilinen kuralıyla 
sa Günaydın Ga
tenin Ankara Bü

bir planın puçası 
hiç bir şekilde 

bermiş gibi lsun-

illerinin CHP'nin 
Yine Ecevit'in gü· 
uda verilen haber
tepkiye yöneltecek 

kuyucuların gün-

i 

lerdir gazeteyi telefon yağmuruna tuttuklan ve yüzlerce de mektubun gazete
ye geldiği öğrenildi. Okuyuculardan binlereesi ise artık Günaydın almayacak
larını söylüyorlardı .  Gazetenin politikasını işadamlarıyla yapılan viskili toplan
tıların etkisi ve buna paralel olarak kulaktan dolma haberlerle saptayan Genel 
Yayın Müdürü Necati Zincirkıran'ın yazdığı bu yazı nedeniyle "Amca" lakabı 
ile anılan Haldun Simavi'den büyük bir zılgıt yediği Babıali'de yaygın bir söy
lenti halinde. 

GONAYDIN · MHP YAKlNlAŞMASI 

Günaydın, MHP ve onun lideri TÜ"kcş ile seçim kampanyası sırasında 
başlattığı nörtü, şimdi ateşli bir aşka çevirmiş görünüyor. Olur olmaz zaman
larda Türkeş'in boy boy resimleri gazetenin birinci sayfasını süslüyor. Türkeş' 
in  karısının hamile kalmasından, öksürmesine kadar herşey haber oluyor. Tür
kiye'nin bunca sorununa, öldürülen yüzlerce gençle ilgili haberlere hiç iltifat 
etmeyen Günaydın, tarafsızlık perdesi arkasında MHP eğilimli gazetelerin ya
pamıyacağı kadar MHP propagandası yapıyor. Belki bunun bilinçli bir şekilde 
olmadığını, Günaydın'ın genel tutarsızlığı 'o't sansasyon merak i nedeniyle ol
duğunu savunanlar çıkabilir. Bu varsayım Türkeş hemen seçimler sonrası 
bir yıl önce Günaydın aleyhine açtığı 100 bin liralık tazminat davasından vaz
geçmesc belki geçerli olabilirdi. Ama MHP'ye yakınlaşan Veb Ofset grubuna 
karşı Türkeş'in bir karşılıgı olarak değerlendirilmesi gereken bu ih:inç olay 
Babıali'nin hangi karanlık emeller peşinde olduğunu gösteriyor. 

BAStN VE MHP 

Burjuva basınında gözlenen bir başka tehlikeli eğilim ise MHP yerine 
MSP'nin hedef olarak saptanmış olması. Hemen her gazete kendisine hedef 

olarak MSP'yi seçmiş, ona yükleniyor. MSP'nin hedef tahtası haline gelmesi 

MHP'nin işine yarıyor. MHP slKekli  olarak "ikinci planda" kalmayı biliyor. 

�i_�!���. !��.eı'_i'!��Y!l�rt� 

ılBanka ve sigorta 
vletleştirilmeli ii 

SERMA YENIN RENKLI BASıNı IYIDEN ıYIYE TORKEŞ 'E 
MERAK SARDı'  ÖZELLIKLE SEÇIMLERDEN SO N R A  SAHTE 
"ANTI TEKELCı' ANTI EMPERYALIST" SLOG A LARL\ 
KLASIK FAŞIZM ROTASI N A  OTUIl\1AYA BAŞLAYAN �IHP 
VE "BAŞBUC" BASıNıN R E N K LI SAY F ALARıNDA BOL BOL 
YER BULUYOR . 

Burjuva basınındaki bu belirgin tutumun önceden hazırlanmış bir planın par
çası olup olmadığı gerçekten ilgiyle incelenmeye değer. MHP'nin iı... inci plan
da tutulması, yurdun dört bir yanında işlenen cinayetlerden sorumlu nıtLılma
ması, hatta şirin gösterilmesi oldukça anlamlı. 

ZOR GÜNLER G ELIYOR 

Mill iyetçi Cephe'nin değişik adlar altında yeniden hortlaıılmaya ,alışıl· 

dığı bugünlerde burjuva basının nasıl bir (Otum L1kınacağl ilgiyle beı..leniyor. 
Basının halkı y.ınılırnak, gerçekleri saklamak için şimdiden ne gibi tertipler 
içinde olduğu bilinmiyor. Ama burjuva basınıoın ne denli haıı...a ı..arşı oldugu· 
nu kitlelere anlatmak önümüzdeki zor günlerde her sosyalistin boynunun bor· 

cu olmalı. 
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Taban fiyatlarının ilçıklınması gc:re
ken dönemlerde tarım üreticilerini bir 
düşünce alır. "Acaba bu yıl emeğimin 
karşıııiını alabilecek miyim, kredi taksit
lerimi, borçlilrımı ödeyebilecek miyim, 
bir yıllık geçimimi sağlayabilecek mi
yim" sorulan kafaJarı işgal eder durur. 
Bu durum tütün üreticisinde neyse pa
muk üreticisinde, pancar üreticisinde, 
haşhaş üreticisinde ve çay üreticisinde 
de aynıdır. 

CAY URETiCiSilil CiLESi 
, , 

Devietin destekleme ahmlarrıda ye
tersiz kakhğı, ağır dawandığı ve bu ne
denle üreticilerin tüccar ve aracı karştSın· 
da sürekli olarak ezjldi�i bilinir. fakat 
bu konuda kesinlikle bir tedbir alınmaz. 
Işte çay üreticisinin kaderi de yıldan yı
la hiç değişmeden sürüp gider. Her ytl 
büyük ümitlerie beklenen taban fiyatları 
hayal kırıklığına neden olur. çay fabri
kalannm yetersizliği nedeniyle onbin
lerce ton çay denize dökülür. Doğal ola
rak çay işleme fabrikalanndaki sıra yön
temi yoksul üreticiyi koruyacak biçimde 
olmadığından ezilen, zarara uğrayın ve 
tefecinin tüccarın eline düşen, yine yok
sul üretici olur. 

TABAN FIYAT 10 LIRA OLARAK 
BEKLENIYOR 

Bu yıl ÇAYKUR'un 350 bin ton ci
varında yaş çay alımı yapmaya hazırlan
dığı bildiriliyor. Geçen ytl 850 kuruş 
olarak belirlenen yaş çay aJım fiyatının 
bu yıl 10 lira olması isteniyor. üreticile· 
rin bu bekleyişlerine nasıl bir cevap veri· 
leceğini kuşkusuz yeni hükümetin biçi
mi ıap .. yacak. ÇAYKUR 'un bu yol çay 
alımlan için 3.5 milyar lira kadar öde· 
me Y",ilSI bekleniyor. Bekleniyor mıa 
bu 3.5 milyardan ancak küçük bir böl� 
münÜf1 yoksul üreticinin cebine gireceği 
de bir gerçek. Bu konuda yapılan bir 
araştırmaya göre çay için yapılan öde
melerin yüzde 61'inin çay üreticisinin 
yüzde 85 'ine, yüzde 39'unun ise çay üre· 

ticisinin ancak yüzde B'üne dağıtıldığı 
anlaşılıyor. Böylece destekleme alımla
rından kimlerin cebinin dokSuğu d .. açık 
seçik omya çıkıyor. 

Bu dengesizliğin gerçek nedeninin 
büyük çay üreticilerinin ı.5 yaprağın 
üzerindeki büyük çay yapraklarını ÇAY
KUR'a satmalarından ileri gekSiğl belirti
liyor. Ayrıca çay fabrikalarının kapasi
telerinin bölgede üretilen çay yaprakları
nın tümünü işlemeye yetmediği, çay 
fabrikalarının sayısının artırılmamasının 
ise çay üretiminin kısıtlanmak istenmesi 
ile açıklanabileceği ileri sürülüyor. 

SO BIN TON ÇAY IMHA 
EDilECEK 

i şleme kapasitesinin yetersizliği ne
deniyle bu yıl elde edilmesi planlanan 
3S0 bin ton çayın 50 bin tonunun im
ha edileceği sanılıyor. imha edilen çay
ların büyük bir bölümünün yine yoksul 
üreticilere ait olacağı ise bir gerçek. 

Karadeniz Bölgesinin belirli kesimle
rinde halkın gelirinin yüzde 84'ünün çay 
gelirlerinden oluştuğu biliniyor. Bu böl
gelerde halkın gelirini artırıcı yeni gelir 
kolları, üretim dalları geliştirilmediğin
den çay üretimi plansız bir biçimde artı
yor. Bu ise ÇAYKUR 'un işlenemiyece
ğini bile bile bu çaylan satın almas. $o
nucunu doğuruyor. Bu ise bu kamu ku
ruluşunu zarara uğratıyor. Geçtiğimiz 
yıl ÇAYKUR 'un zararının 1 milyar lira
yı bulduğu açıklandı. Bu yıl da bu zara
nn azalmıyacağı tam tersi artacağı sanı

lıyor. 

TABAN FIYAT HALA 
AÇIKlANMADI 

Hükümetin kurulamaması buğday 
üreticisinden sonra çay üreticisini de zor 

HA LlT N A Rİ N  KIME KARŞI SILAH TAŞıYOR? 
IŞVERENLERIN KABADAYISI 
RUHSATSIZ SILAH TAŞıMAK 

SUÇUNDAN YAKALANDı 

Işçilere karşı acımasız tutumları ile 
tanm .. n Işveren Sendikaları Genel Baş
kanı Halit Narin geçtiğimiz haftanın 
başlamda ızmir'de Çiğli Havaalanıncb 
yapılan genel aramada üzerinde ruhsat· 
StZ bir silahla yakalandı. üzerinde silahla 
yakalanan Narin önce kendisinin Işveren 
Sendikaları Genel Başkanı okSuğunu, 
patron olduiunu söyleyip direnmek is
tediyse de polisler kendisini karakola 
davet ettiler. Bunun üzerine işçileri lti
rekli olarak tehdit etmeyi adet haline ge
tiren Halit Narin polislere de kabadayı
lık etmeye, onları görevierinden aldırma 
tehditlerinde bulunmaya kalkışınca po_ 
lislerden tepki gördü. Bunun üzerine po-
lislere karşı daha da saldl'lan bir tavır 
içine giren işverenlerin bu "gözüpek" 
temsilcisi polisler tarafından karakolda 
bir süre misafir edildi. 

Menemen Cumhuriyet SavClh�ln," 
bildirdiline IÖf'e Narin hakkrıda ruhsat
Siz tabanca taşımak suçundan soruştur
ma açıldı. fakat Narin tabanca taşıma 
ruhsatı bulunduğunu iddia etti. Ancak 
savcılığın yaptığı araştW'maya göre Na
rin'in üzerinde taşKIı�1 silahın ruhsatı bu
lunmadliı ortaya çıktı. Böylece de iş
verenlerin bu saldırgan temsilcisinin iki 
tane tabarteısı olduğu anlaşıldı. 
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�I!IlMA YENIN KABADAYISI 

Menemen Ilçe Savcılık yetkilileri Na
rin hakkında soruşturmanın derinleşti
rildiğini Işveren Sendikaları Konfede
rasyonu Başkanının taŞıdığı silahın ruh
satll olduiunu kanıtlayamamaSt duru· 
munda " RuhsaUlz silah taşımak" suçun
dan mahkemeye verileceAini açıkladılar. 

BiTMiYOR 

ÇAY ORETIClLERI DERTU .. 

durumda bıraktı. çay taban fiyatlarının 
biran önce açıklanmasını isteyen üretici
ler geçen zamanın aleyhlerine olduğunu 
çok iyi biliyorlar. 

çay üreticileri çay destekleme alımIa
nndaki adaletsizli�in sona ermesini ve 
ürettikleri çay LO gerçek değerini bularak 
işlenmesini istiyorlar. Bu sağlaMladığı 
takdirde kendile'rine başka iş alanı açıl-

mas.nı ve insanca bir yaşam düzeyiIlC' 
kavuşmalarını talep ediyomr. Ama çay 
üreticilerinin sorunları cb diğer yoks�, 
emekçi halkımaın sorunlırı ile biriikte 
çözümlcnebilecek. çay üreticilerinin �S" 
farkına vannaları gereken işte bu. Onl�n 
ezen ne tefeci ne de ÇAYKUR, asıl ken
dilerini ezen bu sömirü düzenine ktifli 
çıkmaları gerekiyor. 

GöR EV 'I>EN 

GöR EV'in 7 .  sayısı çıklo. "8.ğımSlzlık. De nıııkrosi. Sıısya· 
lizm için GÖREV" buıjuvaziye, enıpery.lizn .. ve faşiznı� �.rşı 
mücadelesini sürdüıi.lyor. 



OGuz tlLI 
Besleme aıansCllık nasıl olur? , 

Akdeniz Haber Ajansı (Akajans)nda 
lokavt kaldlrLlmalıdır! 

" AkaJans i�yereni ya toplu �ııc;me 
düzenini kabul t'decektir ya da işyerini 
kapatacaklır. " 

"Mucadelemiz taviz tanımıyor." 
Böyle diyor TGS Istanbul �ubesinin 

genç sekreteri Taylan Sorgun Vf' sözleri. 
ne devam t.'diyor: "Demokrasi ile yöneti
len tum ülkelerde oldugu gibi işçilerin 
tartilimit gölürmt>z haklarını kullanmala. 
n muhakkaklır. Sendikal örgutlenme 
hakkını kuııanmak işçilerin en kul'KlI 
haklanndan birisidir," 

Evet. Cag:aloğlunda Akajans adındaki 
işyerinde de işçiler; iş(,:i olmanın. sınır 
b� lin�ni taşımanın onuru içinde işvere
mn tum baskılarına ka�ı mücadelelerini 
sürdürüyor. lşçilt'r yasal hakları olan 
sendikal örgtiUenme haklarını kullanmak 
istiyorlar ve TGS 'ye üye oluyorlar, bu. 
nun üzerine Akajans işvereni 24 Mayıs 
1977 tarihinde lokavt ilan ediyor ve 50 
işçiyi sokaea atıyor. ışçilerin atılma ge. 
rekçeleri olarak da "gereksiz hammadde 
sarfiyatı", "hırsızlık" gibi gülünç ve acı 
gerekçeler gösterilmektedir. 

ışçilerin yasal sendikal örgütlenme 
haklannı bu şekilde gözardı edebilecek
lerini sandllar. Önce "ya sendikadan isti
fa ooecin, ya da seni işten atarun" teh. 
didini savurdular ama işçileri yıldırama
yacaklannı anlayınca da sudan gerekçe
ler uydurarak 50 işçiyi sokaga attılar. 
25 Mayıs 1977 günü Akdeniz Haber 
Ajansı A.Ş.  yönetim kurulu başkaru 
UA"ur Reyhan kamuoyunu yanıltmak 
için gerçek dışı açıklamalannı TV'de 
yansıttı. Ve MC TRT'sj sendikanın görüş· 
lerini almaksızın " tararsız'bir şekilde iş
verenin aç ıklamasını yaymladı. 

TGS ise işverenin yasadışı uygulama
larına karşı istanbul Cumhuriyet Savcı
Iıgı nezdinde yasal girişimlerde bulundu. 

BAB-I ALl ÇATIRDIYOR 

ışverenin tüm baskılanna r&lmen Ak
ajans işçileri mücadelede kesin kararhıar. 
Ve Babıali de- birşeyi yıkıyorlar. Bundan 
böyle sözleşmesiz, sigortasız, iş güvence
siz 600-1200 lira ücretle işçi çalıştırmak 

yok. Ve SO kararlı işçinin yanında her
gün Caealoelu'nda yeni elliler katılıyor, 
dieer gazelelerden. matbaalardan işçile-r 
katılıyor aralarına ve "emeein onuru. 

scndikala�maktır, direni�iniz mik:adele 
mize ışık tutuyor." diyorlar. 

Şimdi bir de Akdeniz Haber AJunsl. 
nın kurulu�una bakalım. 1975 yılında 
halen Akajamiın Genel Müdüri.i ulan 
öıcan Er�der ABD 'ye gidiyor, tsd�mir 
işletmeleri için gerekli olan kömüıi.i �_ 
lın alma komisyonu ile birlikte. Dönü. 
şünde Hürriyet gazetesi Ergüder'in, te. 
sislerini bile görmediei bir Amerikan 
madencilik �irketi ile anlaşma yaptıılını 
yazıyor; tabii oldukça yüklü bir komi�
yon kar�ılıeı. Ergüder'in New York ve 
Washington'da yaptıtı diger temaslar ise 
bilinmiyor. Aynı yılın sonlarına d<>eru 
Akajans projesi zamanın Demirel hükü
metinin desteei ve Tercüman gazete�nin 
sahibi Kemal Ilıcak'ın da amcılıgı ile or
taya alılıyor ve büyük paralar harcans
rak ajans kuruluyor. Akajans. Türk bası
nı için.Dldukça yüksek sayılabilecek pa· 
ralar: hareayarak bürolar açıyor. Yabancı 
ajanslarla baalantılar kurma girişiminde 
bulunuyor. Ancak bu girişimleri "pek 
ciddi" sayılmadıe-ından leklir edilen çok 
yüksek abone ücretlerine raemen yaban
cı ajanslarca kabul edilmiyor. Aslında 
amaç, haber ajansçılı�ı deeildir. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlı�ının bütçesine ko· 
nulan ve Türkiye'nin yabancı ülkelerde 
tanıtılmasını öngören 10 milyon liralık 

ödeneae el konulmasıdır amaç. Bu ne
denle Amerikada bir reklam ve tanıtma 
firması ile ilişki kuruluyor ve ön muka
vele imzalanıyor. Ancak, Amerikalı fir
ma da Akajans yetkililerini pek ciddi 
bulmadıgından fstanbura yöneticilerin
den Mr. Hofstatter'i gönderiyor. Bu kişi 
ıstanbul'da çeşitli temaslar yaparak 
Akajans'," ne denli ciddi oldugunu araş
tırıyor. Bundan sonrası karanlık.Akajans' 
ın Turizm ve Tarutma Bak.anlıgı ödene
ginden kaç para aldıaı bilinmiyor. Baş
ka kaynaklardan aldıgı paralar da bilin· 
miyor. Bilinen tek şey, Akajans'ta yöne
ticilerin kapalı kapılar ardında gazeteci
lik ve habercilikten başka bir takım ug
raşlar peşinde oldukları. Bugün Akajans 
ıstanbul'da iki. üç, ıZmir'de de bir gaze
tenin aboneliei ile yaşamını sürdürüyor. 
Ancak. dört gazetenin ödedigi abone pa
rası ile böylesine geniş bir kuruluşa sa
hip oldugunu iddia eden ve bol paralar 

. harcayan bir haber ajansımn yaşatılması 
olanaksız. Üstelik lüm marHeti cephe li· 
derlerinin verdikleri "özel demeçieri" 
abonelerine geçmek olan bir ajansın. Su
yun kaynagı nerede dersiniz? 

AKDENIZ Hi\IlER i\J i\NSIYLi\ I LGILI NOTLAR :  

I. Ziraat Hanllası'n"ı Iwrac:ai}ı Tralı tiir (abrilulilına. ZIRA K 'a % 65 hısse ile 
ur/ah Hıı. Ticare/ Sicili Gazett!sinde yayınlandı 

2 Ajans, kuruluşundan bır oy sonra TRT ',,;,1 abollesi olmwını sağladı Ko· 

r% ş  Reyfıan ı/işliisının Irmıııl'lı ayda ./jR bin lira Ajans mukauele Iilihum lerıııı 

/lOiilayacak bır kuruluşu salup deiiif 
:i Turizm Hakanlıkı 'ıım ka/hısı ıçin Bos/enlen dış huro/ar atı/. ya Cıa 'ıiç' 

yok (Jrnt!i!in NCI/J-Yorh Imli. nonıı 'da Fıra / Emırl'an 'dan yararlanılmak i,'ileıı

dı onra Ajof/SIl 011 Iıir yer ynh 
lınılanda 'dalli "If"rum/u.�/j " ticarplle uRraşan Şadi Ta tlı gozıılıuyor 

Lo"dra 'rla Iıabercilikle ılJjR; olmayan Ural Arıç'. Vi'yana'da Bora Koro/ay uar. 

Panıı 'le mulıal}ir Ribi giizl/hc" I/hami Şükru Pulatay Terciimaıı kadroııuııdan 

pura alıyor Telt Routed .<;ayı/abilecek llişi Aıina'da özdemir Ka/pohl'ıoR/u ' 

dur 
nu muhalmlPrin çoğunun yabancı di/ bilgileri de yetersizdir. 

i AjaroH,'llık dışında Haluk Vağa ile birlik/i' A merikalıların komiQoncu

l/llot ımu yapan UU'arı Ergıider, orada Da�a 'tlln akrabaııı Nazmi Dağa'yı m uha' 

hlr hudrfMu"da griRterdi. 
!j AjanJ(ln elmnomik bıiltenine yine d�vlet kuruluşları aboM ediliyor. Ban· 

Im/ar VI' ba�'aıı/ıldar 
Ii "ıaııli "n haro Imrosu temsilcilerind"" Aydın Erdoğan 'ın MSP. Güngör 

\'ıırtlc�'i" AP a,. iliş/ıi/eri nedir' "ydın Erdoğan arllD Ilatışları yapmakta mı· 

dır' i ",ı/yon non bin dolar/ıl: teşvik belgeııi Sanayi Bakanlığından naıu/ lOA' 

umdı' 
i . \Jiiii'� iltı ay um'" ,wrmaye art/ırı,"ı yaptı ue 5 milyona çıkardı Şir/zl'lin 

'� 71j II�M'''; Uk ur Heyhan a ait. 
H n'rf'umarı (iauti'ııiııın "nadolu � Yurtdışındaki buraları Akojonıı buru

hırı ıılaroh Iw:vdırıulı 

------- -

AKAJANS'A KARŞL 

Dunnuş Yalçın'dan 
hesap sorulacak 

MC döneminde kanlı saldmlu, yualUllllIı ve dDlyeUnobılan olaylar 
haline getirildi. öyle ki bu olaylar IIlCide ıızeleled. Iç saylal .... da Y� al. 
maya, bazen de ilerici yayın orıanlannda bUe yer Ü'Dlmlya batladı. Bu, ile
rici, demokratik güçler açlSmdan orumlUZ bir ıelifmeydl ku,kulUZ. 

MC döneminde, yine kamuoyunun ka .. k ..... ı oI.yIu h ...... letiriIeD 
bir başka olgu daha vardı: demokritik kitle öqiitleli üzedndeki butalar. Bu 
konuda en razla uzmanlaşan kişi de MC'nin Ankanı valisi Du.rmUf Ya)çm ol� 
du. O kadar ki 2,5 yıllık MC döneminde Ankan'dI vali Yalçın'ın blfll1D1a u l
ramayan ilerici, derookrat klD'Uluş kalmadı denilebilir. 

Demek kapatma konusundaki uzmanlılının yanında, belediye ile olan ili .. 
kilerini de çok "gerçekçi" (!) yöntemler kullanarak yürütmesiyle ünlü al 
Yalçın, SOn olarak kumarhane olarak kullanılan birkaç dernelin yaNnda üç 
ilerici kuruluşu ve ülkü Oclklarlnın Ankara şubesini kapattriı. Kapatılan Ue� 
rici kuruluşlar TOSDER ve TOMAS'ın genel memederi ve Işçi Kiitür Den. 
gi'nin Ankara Şubesine batb Balgat Lokalı. 

Burada ilginç olan bir yan var. Va61ik ne zaman ilerici kuruluşlar üzelinde 
bir oyun oynasa, ayru zamanda sennayenln kanlı tezıahlııının uygulayıe .. 
ülkü ocakla"na da el atllıyor. Fakat bUnun ardındaki gerçekler de hemen sın· 
tıyor. 

önce ilerici kuruluşlar süresiz kapalılırken, ülkü ocakları bir ay'ı geçmeyen 
süreyle "raaliyetten men ediliyor". Bunun yanında, faşist demeklerin yalnızca 
şubeleri kapatılıyor, ama ilerici kuruluşlar genelükle ıenel merkez düzeyinde 
"e-Ie alınıyor" ve bu yolla bütün şubelerinin ç.lışmaları engelleniyor. 

Geçtiaimiz günlerde Balgat'taki lokali Ankara Valiiilince kapalıJan Işçi 
Kültür Deme�i. işçi ve tüm emekçilerin kültürününü oluşmasına ve gelişmesi
ne kfttkıda bulunmayı amaçlıyor. Dernek kuruluşundan bu yana yaptıtı ça
l ışmalar ve orlaya koyduau ürünlerle bu amacını gerçekleşlinnek için önemli 
adımlar atlı. Genel Kurulunda çalışmalarını işçi ve emekçilerin yolun olarak 
bulundugu yörel(>re götürme kararı aıdı. Ilk olarak da Ankara'da Balgat Lokali 
açtı. 

. 

Işçi Kültür Demeti'nin Balgat Lokali kuruldulu günden başlayarak çeşitli 
saldırılara ugradl. Olkü ocaklı raşisUer lokale sekiz kez saldırchlar. Taşladılar. 
yakmaya çalıştılar, gece içeri girip sloganlar yazdılar, tabelasını söktüler, kur
şunladtlar. Fakat dernek üyeleri \'e Balgat'lı emekçiler bunlardan yllmadılar. 
Her sakt ırıdan sonra yöre karakoluna ve Cumhuriyet sa\'Cı1llına karut w isim
lerle bildirildi. Ancak bunlara ilgisiz kalındı. Fakat polis derrıekle başka turlü 
ilgilendi. ı ı Haziran günü emniyet Birici Şube D grubu ekibinden olduklan 
öerenilcn polisler hiçbir arama emri göstenneden lok.li buldar. Bu baskın si' 

rasında lokalde bulunan kişilerin dernek üyesi olmadıkları yotunda bir 'kehı· 
netle' bulunarak lokali mühürk!diler. Demek yöneticilerinin çeşitli ıiri,imle
rine karşın. kapatma gerekçesi henüz valilikten alınamadı. 

Kapatllan üç ilerici kuruluş da kapatma karartarının iptali ıçin Daru,tay'ı 
blljvuruyortar. Demokratik haklarının sonuna kadar kullanacaklar. 

Bu tür baskılarm, kanunsuz davranışların klS' sürede ortan k.alklCll e .. 
sanmak hata olur. Bu baskdarı etklslzleştinnek .ncak k_Miı mücadeleyle 
mümkün. Dunnuş Yalçın "e onun gibilerden MC döneminin büWn uypılama
larmın hesabını sonnakla olur. 

Demokratik kuruluşlar baskılara w ylldırm. giritimlerine en Iyi ve etkin 
cevabı örgüUenmelerini hızlandııarak, geU,Urip pekiştirerek wriyortu. ve .... 
cekler. MC'nin Ankara valisi Durmuş y.açın'dan d. bir cü" hesap sorulacat. 
Zarerdemokratik güc:lerin ol.Cllk. 
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SOSyal i,"i tasfiye planı 
DISK BIRLEŞTIRME KOMISYONU KARARI 

J .  SOfyol./ş Sendiktuının, ö,.,ütlenmiş başta Oımaniı BGnkas. işçileri 

olmak üzere diler bankalarda çalışan işçilerin iiye kaydı BANK-SEN Sendika

s,na aktorılacaktır. Böylece bu bankalarda çalışan işçiler BANK-SEN';n II Baş 

temsilciligi, Bölge Termilciligi ve Genel Merkez Yönetiminde 'öz ve koro" şo
hibi olocaklardır. 

Bankalarda çalışan Sosyal-Iş üyelerinin Bank-Sen'e devir işlemi, D/SK 

Orgiitlenme Dairesinden bir yetkilinin Başkanlılında 8onk-Sen ve S06yoı-Jş 

Sendikalorından görevlendirilecek ikiş". kişinin kol,lmQ.&'ykJ oluşacak 5 kiş;

lik bir heyet tarafından yapdacok ve bu işlem en geç ı AlUlto, 1977giinüne 

kodar tamamlanacakt.r. Uyelerin Bonk-Sen üyeliline geçirilme,; ile göreuli he

yet iki Sendikaclım istedi'; koda,. elemanı bu konuda görevlenclirme yetkisine 

�hip olocaktIT, 
2- Sosyal-Iş SendikQ81 7 Agustos 1977 Pazar günü Genel Kurulunu top

loyarak ve gÜndemine Teknik-Iş Sendikası'na katılma maddesi olorok, bu Ge
nel Kurulda Soşyal-/ş Sendikası Teknik-Iş SendikQ8lna katılma (iltihak) karon 
alocaktır_ 

3- S06YOı-/ş'in Tekrok-/ş'e katılma karorını takip eden 15 gün içinde de
vir talim işleri tamanllonIT ve Teknik-Iş SendikaŞlmn Yönetim Kurulu toplo
norok, DISK';n daha önceden belirledili ve gerçekten bu işkolunda işçileN!! 
yararlı olocak, işçi sınıfı bilimine inanan DISK ilkelerine .adık Soııyol-I, �n yö-
n,tici ve penoneline beceri durumlannı da gözönünde tutarak görev verecek
tir_ 

4- Sosyal-I, SendikQ8ından Teknik-/ş'e intikal edecek Şubeler ile aynı 
yemeki Teknik-I, Şubeleri DISK';n onayı ik en geç biraylık ,üre içinde bir
leştirilecelttv_ Bu birleştirmeden dolan şubeler en geç altı ay içinde kongrele
rini yapacaittır. 

5- Sa.yal./ş Sendikasından Tekrok·I, Sendikosında görev alonlann. 
DISK'in oluru olmadan işlerine 80n uen·lmeyecektir. 

6· Soııyol-/ş Sendikıısından Bank-Sen'e ve Teknik-Iş 'e intikal edecek 
üyelerin. Sa.yal-/ş'telti üyelik kıdemleri aynen intikal edecektir, 

7- So,yal-/ş Sendikası, katılmtl kO"6rf!8ine, Teknik-/ş'e devir teslimde 
ellU alınacak bir bilonço ve hesap roporu .unacaktır. Bu Bilanço lle Hesap Ro· 
porunda. Teknik-/ş 'e intikali gerekli demirbaşlor ve olacak ue borçlardetaylı 
olarak oçıklonacakhr. Bilohare bu Bilanço ve Hesap Raporunda gösterilmiş 
borçlar dışında çıkacak yeni borçlar, So,yal-/ş Sendikasının illihaklan önceki 
.orumlu yöneticileri için suç ve z;mmel kaydedilecek ve bunlar hakkında ya
sal hiikümler uygulanacakhr. 

Oybirliği ile uerdilim;z yukondaki karonn işçi ıırufımızo yararlı olmQ8�
nı dileriz. 

DISK Birleştirme Komisyonu, 24.6. 1 977 

Başkan 
Rıza G VVEN 

Sosyal-İş ile Teknik-İş'i birleştirmek 
için kurulan DıSK Birleştirme Komis
yonu gerekçeli kararuıı verdi ve DİSK 
YÜJÜtme kurulunca da onaylanan karar 
taraflan bildirildi. 

Sosyal-İş'in ilerici sendikal hareketin 
ilkelerini savurunada gösterdigi kararlı
lık ve bu yolda DİSK içinde verdigi mü
cadele biliniyor. DİSK üSt, yönetiminin 
bu kararlı mücadeleden ne denli çeki n
di�, Sosyal.lşln DISK üyeligi� uzun 
süre larumak istemedigi de bilfr�yor, 

BU NE TELAŞ; BU NE PERV ASIZLIK 
BU NE KARARLıLıK 

DISK üst yönetimi Mayıs 1977 'den 
yani Sosyal·lş'in DISK üyeligini taru· 
mak zorunda kaldılı tarihten yaklaşık 
bir ay sonra birleştirme komisyonunu 
oluşturdu. 

Sosyal·lş'in DISK üyeligini tarumJ(la 
bu denli "karUSlz" kalan DtSK üst. yö
netimi, iş bideşt:irmeye gelince bır aMa 
hızlanıvanti... • 

Birleştirme kOmisyonu, daha çok bir 
"parçalama komisyonu" gibi karar alı
yor. Gerekçe özetle şöyle: Banka işçile
ri ile büro I�çilerinin, ay" ayn sendika
larda örgütlenmesi ön görülüyor. Bu doe· 
rultuda da, Yapı�en 'in Isminin, Bank
Sen olarak deA:iştirilmesi, Gam-8en ın de, 
bu sendikayla birleşmesi karan almıyor 
ve bu sendikaya, banka Işçilerini örgüt
leme • görevl veriUyor. 

İşçi memur aynmı sorunu da "DISK' 
in belirledıeı biçimde çözüme kavuştu
aunda", banka ve büro işçilerinin aynı 
sendikada örgüüeneceti belirtiliyor. 

Oysa, DISK anatiizügünün 66. mad
desinde, 
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Oy. Oy. 
C.la/ KOÇ OK Fehmi IŞıKLAR 

'i asalarca sendikaların işkolu sayısı 
ber ne biçimde ve sayıda saptanmış o
lursa olsun işkolu sınıflandırması aşaA:ı
dili gibidir ve onaltıdır" denmekte ve 
lşkoUan Yönetmen ei nin 21 ve 22 no'lu 
masında kayıtlı Büro ve Banka işkollan· 
nı aynı görüp bu 16 işkolundan bir tane
si saymaktadır. DISK yüri..itme Kurulu' 
nin Birleştirme gerekçesi ve karan bir· 
leştirme komisyonuyla DıSK yüri..itme 
Kurulu'nun DİSK "ilkelerine" ve anaru
züRüne ne denli "saygılı "oldueunu gös
termektedir ... 

SOSY AL·I Ş SENDIKASINI 
PARÇALAMA!( ISTIYORLAR 

Bu durumda, birleştirme komisyo· 
nununun karanna göre Sosyal.lş üyesi 
banka işçileri, Bank-8en'e üye olacak
lar, kalan üyeleri ile Sosyal-Iş ise, Tek
nik-Iş'e iltihak edecektir. Sosyal-Iş'in 
mal varlı�ı da, Teknik.lş'e bırakılacak
lır. 

Bundan da anlaşılacatı gibi, Komis
yon, hem DISK anatüzüeüne aykırı, hem 
de Sosyal-İş üyelerinin söz ve karar sahi
bi oluşlannı hiçe sayan bir tavır içinde, 
ylUardan beri ilerici sendikal hareket i
çinde kararlı ve tutarlı bir mücadele ver
miş olan Sosyal·ış'i tasfiyeye ve DıSK 'e 
daha dün üye olmuş işyeri sendıkalan i
çinde eritmeye yönelmiştir. 

Bu tavır nereden kaynaklanmaktadır? 
Sosyal.İş'in birleşme konusundaki ger· 
çekçl ve yapıcı tavrı neden kulak arkası. 
edllmlşlir1 

Sosyal-Iş, Birleştirme KomJsyonu 'na 
şu somut öneriyi getirmişti: 

"Aldat ödeyen üye say�ı ve mali du· 
durumu Ile grev ve toDlu sözleşme dene· 

DISK ÜST YÖNETIMI VE "POUTIKA"SI 

Sosyal-Iş adı, ancak "parçalama" yada "birleştirme" söz konusu oIduiu 
zaman aklına geliyor DISK yönetiminin. 8 Temmuz arihli Politi'; ... gazete
sinin 3. sayfa�ndaki bir haber şöyle b�lıyor: "Istanbul (THA) DISK 'ıen ya_ 
pılan açıklamaya göre banka ve büro emeKçileri DISK'e bağlı Gamsen, Ba'*· 
sen ve Teknik-lş sendikalarında örgütlenme savaşımını ..... 

Hesabagöre, SosyaJ-Iş�n işi tamam. En azından kafalarında böyle bir sorun 
yok belli ki .. Belli olan bir şey daha var: Bir kaç bin tirajlı bir guetenin toro 
pili ile ne "sınıf sendikacılığı" yürütülebilir, ne de böylece Sosyal-I ş gözden 
düşürulüp unutturulabilir, Haber şöyle devam ediyor: Teknik-Iş Sendikası da ... 
Manisa'daki Bağcılar bankasının 9 şubesinde .. " 

Oys;:ı. DISK birleştirme komisyonunun karar gerekçesinde, banka işçileri
nin Bank-Sen'de, büro işçilerinin ise Teknik-iş'te örgütlenmesinin öngörüldü
gü ve bunun Yürütme Kurulu kararı olduğu belirtiliyor ve Gamsen'in de 
Bank-Sen'e katılacağından söz ediliyordu. 

Görülüyor ki, DISK üst yönetiminin ''Politika "sı ile üst yönetimin pek bir. 
birinden haberi yok . . Ya da birbirlerine güvenleri yok. DISK�n gazetesi, 
DISK' e ilişkin haberleri Türk Haberler Ajansında" alryor. Ya buna, ne deme
li: "Istanbul (THA) DISK'len yapılan açıklamaya göre ... " 

yi ve sayısı dikkate alınarak, birleşme, 
sendikalann güçleri oranında yapılmalı
dır. Bu önerilerimizin daha da somutlaş· 
tırılıp olgunlaştırılması ve gerçekten ta· 
baruyla birleşerek güçlü bir sendikayı 
oluşturmak için, komisyonunuz ve 
DISK yürütme kurulunca da uygun gö
rülmesi halinde sendikalanmız yönetim 
kurullannın rriiştereken görüşmeleri ve 
birleştirmeyi kolaylaştll'ma çalışmala· 
rında bulunmalanna da hazır ve açık 
oldu�umuz tüm içtenlieimizle belirti· 

nen uyacatmı" Birleştirme Komisyonu
na sözlü olarak belirtmekle yetinmiştir. 

Durum açmtU'. Oynanan oyun orta
dadır. Bu, DİSK üst yönetiminin, Sosya
listlerin yönetiminde bulunan sendikala. 
ra karşı giriştiA'i tasfiye operasyonunun 
yeni ve di�erlerini de geride bırakacak 
denli pervasızca tezgahladılı bir halkısı
dır. Sosyal-İş 'in sınıf mücadelesinde çe. 
likleşmiş üyeleri, tüm bunlann bilincin
de ... Daha da ötesi, DİSK 'in bilinçli, ön
cü işçilerinin yaru sıra, tüm ilerici-de
mokrat çevreler bu tavır ve uygulamalan 
kaygı ile iZliyorlar, 

riz 
Oysa Teknik-İş "Verilecek karara ay-
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DONYADA YOROYOŞ .................................................. . 
1976 Yılında Helsinki'de 

imzalanan Avrupa Güvenlik 
ye İşbiriili belgesinin daha 
derin bir içeriRe kavulfhlrul
ması ve daha i,ler hale geti
rilmesi için Belgrad'da 16 
Haziran'da başlayan toplan
tılar sürüyor. Bu toplantıla
rın amacı, Sonbahar'da yine 
Belgrad 'da yapı1acu DışiIf
leri Bakanlan temsilcileri dü
zeyindeki ana toplantının 
kesin tarihini, süresini ye 
gündemini saptamak. 33 Av
rupa ülkesiyle Amerika ve 
Kanada temsilcilerinin katı1-
dıRı bu toplantılar, içinde 
bulunduA'umuz günlerde se;Ot;
siz bir kavga içinde geçiyt.o •. 

Sonbahar toplantısının 
gündemi, tarihi ve süresi için 
ilk teklifi Ortak pazar ve 
Amerika adına İngiltere top
lantıya sundu. Teklifle göze 
çarpan özellik, Sonbahar 
toplantısında geçmiş uygu
lamanın bu arada Carter'in 
a�zında tam bir "Amerikan 
cikJeti" haline gelen Sovyd
ler'deki insan haklan uygu
lamasının ayn bir gündem 
maddesi olarak görüşülmesi 
istetiydi. Sovyetler ve diler 
Dolu Avrupa ülkeleri tekli
rın bu biçimine şiddetle iti
raz ettiler. Geçmiş uygula
ma ayn bir gündem maddesi 
olarak ele alındıtı takdirde, 
bu konuyla ilgili ayn bir ko
mite kurulacak ve konu bu
rada atırlıkJı biçimde tartı
şılacaktı_ 

Sovyetler Birlili, verdili 
karşı teklifte, geçmiş uygu
lama ile geleceA'e ilişkin ka
rar ve tedbirlerin tek bir 
komitede ele alınmasını iste
di... Daha sonra toplantıya 9 
tarafsız ve bloksuz ülkenin 
teklifi sunUıdu. Batı teklifi
ne yakm olan ancak daha 
geniş ve aynntı11 bir görü
nüm taşayan bu teklif de, 
Sovyetler tarafından sotuk 
karşılandı. 

Toplantmın ilk iki haftası 
tartı,malarla geçti.. Sovyet
ler'in Batı teklifine. kar,ı 

Belgrad'da neler tartışıldı?. 

gösterdiRi tepki, bu ülkeni n 
inaa.n haklannı tartışmaktan 
kaçındıtı biçiminde yorum
landı. Daha dotrusu, Batı 
haber kaynaklan, tartışma
lara bu görünümü verdiler. 
Hatta daba da ileri giderek , 
Helsinki konferansının ger
çekleşmesi için uzun yı1lar 
çaba sarfeden Sovyetler'in 
artık Avrupa Güvenliğ:inde 
ve işbirlilinde isteksizleştiti 
izlenimini yaydılar. 

Oysa madalyonun bir de 
öteki yüzü var. Sovyet Baş
delegesi Yuri Voronçov çe
şitli demeçlerinde ve basın 
toplantılannda, bu alandaki 

görüşlerini ,öyle özetledi: 
"Biz insan haklamu tartıŞ
maktan kaçınmıyoruz. Ak-

sine tartışılmasını istiyoruz. 
Amerika'nın bizi ele,tirme
sinden de çekinmiyoruz. Bu 
toplantı, Avrupa Güvenlik 
ve l,birliA:i toplantısıdır. Av
rupa'nın güvenliğ:i açısından 
tartışılması gereken sayısız 
sorun var. Bu alanda yeni 
görüşler, yeni düşünceler 
var .. Bu toplantının amacı 
güvenlik ve işbirliğ:i açısın
dan ileri noktalara varmak 
olmalı ... 

Ancak görüyoruz ki. 
Amerika ve Batı1llı1ar, Car
ter'ın alzından dinleditimiz 
ve yalnızca sosyalist dünya
ya yöneltiimiş bir insan hak
ları tartı�masıyla. bu toplan
tıyı amacından saptınnak is
tiyor. Bu konuyu baş sorun 

durumuna getirmek, böyle
ce kendi çakarlanna uygun 
propaganda yapmak niye
tinde görünmek istiyorlar. 

Biz bu biçimde bir top
lantıdan yarar ummayız. Zi
ra insan haklann her zaman 
her yerde taıtışabiUriz.Bura
.!it Batı çıkarlanna hizmet e
decek bir insan hakları mah· 
kemesi haline gelecekse biz 
bu toplantıdan çekiliriz ... 
Bir daha da bu tür toplantı
lara gelmeyiz ... " 

Sovyetler'in düşünceleri 
bu noktada toplanıyor ... 
Belgrad'da ki tartışma bu 
noktalarda odaklanıyor .. 

Türkiye ne yapıyor? Pek 
güç bir durum içinde Türki
ye .. ıngiltere'nin verdigi tek-

lifin hazırlanması için aylar
ca önce yapılan toplantılara 
Türkiye'de katılmış ve Batı 
teklifinde pay sahibi ·olmuş 
durumda. Ancak Sovyetler'e 
karşı hazırlanan saldırılara 
katılır görünmekten de kaçı
nıyor. Bu yüzden Türkiye 
delegasyanu, görüşmelerde, 
Batı teklifinin bir benzeri 
olan Larafsız ve bloksuz ül
kelerin teklifini destekledi.. 
Böylece ylUardır örneklerine 
sık sık rastlanan kurnazlık 
politikasma yeni bir halka 
eklendi.. 

Bu politika aslında kendi
ni kandırma politikası ; tesli
miyet politikası ! .. 

Demokratik Almanya'da 
yeni İş Yasası yurwlöge girdi 

Alınan Demokratlk Cumhuriyeti'nde 
sendlkalann hazırladıtı yeni ış Yasası 
Halk Meclis'nde kabul edilerek yürüdü
Le girdi. Yeni İş Yasası işçi sınıfının ve 
emekçilerin &Osyal hakıannı "insan hak
lannın aynlınlZ bir parçası" sayıyor. 

IşçILERIN VE EMEKÇILERIN 
öNERILERIYLE 

Iş Yasası A.D.C. Anayasasının lanı
dıeı hak uyannca ülkenin tek sendikal 
örgütü oLan FDGB taraflOdan hazırlandı. 
Oç ay önce ilk taslalı hazırlanan yasa 1 
milyon 200 bin nüsha olarak basılmış ve 
daA:ıtılmIŞtl. 305 maddeden oluşan tas
lak Için çok sayKla düzelbne önergesi 
sendikalara ul8fjtırtldl. Bu önergeler üze
rinde yapılan delerlendlrmeler sonucun· 
da Içerile Ilişkin 90, redaksiyona ilişkin 
144 deeişiklik kabul edildi. Yasa 
işçi ve emekçilerden gelen bu önergeler
le yapılan deeişlkHklerden sonra Halk 
Meclisi'ne sunuldu. 

Yasa tasamı Halk Meclis'nde FDGB 
Başkanı Harry Ttsch tamından okundu. 
Tasarıyla i1glli açıklamalarda bulunan 
Tisdı. yeni İş Yasasa'nı Insan hakları ko-

nusunda sürdürülen güncel tartışmalUn 
çerçevesi ıçınde ortaya koydu. Sosya
lizmle birlikte çok sayıda toplumsal 
hakkın bir gerçeklik haline geldleini be
lirten H. Tlsch, buna karşılık Federal Ai
manya'da işsizııein hüküm SÜldüeünü, 
meslek eeitimi kuruluşlarının yeterli 01-
mad�ını, kadınlara ve gençlere karşı ay
rımcılık uyguland�ını hatırlattı. FDGB 
Başkanı aynca Federal Almanya'da böy
lesi bir Iş Yasasıyla karşılaş tınlabllecek 
en urak yasal düzenlemenin olmaması 
üzerinde durdu. 

ADC'nde yüriirlüee giren Iş Yasası' 
nın ilk maddesi şöyle 

"Çalışma yaşamındaki yasal düzenle
meler Anayasa'da belirtilen, çalışma, 
birlikLe yönetim ve yönetime katılma, 
emeeln nitelieine ve niceliline göre öde
me, meslek eeitlmi. dinlenme. �lık ve 
iş gücü korunması gibi temel hakların so· 
mut bir biçimini vermekLedir." 

ÇALIŞMA SORESI KISALıYOR 

ADe'nde yeni bir Iş  Yasası çaJışma
ları 1961 'de hazırlanan eskJ yasanın ger
çekim artık uymadıemın sapLanması 
üzerine başlanuştı. 1961 'den bu yana 
sosyalist mülkiyet genişlerni:" işletme-

lerde yeni tüzükler uygulanmaya baş
lannuş ve çalışma yöntemleri moderni
ze edilmişti. Maddi temeUerin gelişmesi 
geniş bir toplumsal programın gerçek
leştirilmesine olanak veriyordu_ Ör ne
ein: 1960'da Iş süresi 6 günde 48 saat idi 
ve ücretli izinler 12 gündü. 1976'da ise iş 
süresi haftada 5 günden 43 saat 40 daki
kaya indirilmiş, ücretli izin süresi ise 3 
haftaya çıkarılmıştı . Son zamanlarda 
ise iş süresinin haftada 40 saate indiril
mesine doeru .. bir gelişme gözleniyor. 

Yeni Iş Yasası'nı haztrlayan komis
yon iş yerlerinde "sosyalist bir atmos
rer"in yaratılması üzerinde de önemle 
durdu . Hazırlanan Rapor'da "yaratıcı 
bir imsiyatH!.n. emege bagıı ve disiplinli 
davranışın ve ustaca bir yönetim raaliye
tinin" ön€'mine de d�inildi. A yrıc", işçi 
ve emekçilerin planlamuya daha buylik 
ölçüde kaıılmalarınm zorunlulu�u belir
tildi 

Yeni yasada işç ilerin kurunması ko· 
nusunda da önemli bir madde yer alıyor: 
Yeni yasay la iş kazaları ve meslek hasta
lıkları dolayısıyla yapılan ödeml'ler{ 
yüzde gO'dan yüzde ıoO'e çıkanlıyor. 
Ayrıca Işçilerin ugradıA;1 zarar Için Işlet
meden ödeme talep etme olansi ı da ya
sada yer alıyor. 

YÖNETIME KATILMA 

Yeni Iş yasasında! ilk kez işletmele
rin ve sendikalarm hak ve görevlerini be
lirleyen bir madde de bulunuyor. Sendi
kaların işletme Işlerine katılımlan yalnız 
Işletmenin yönetimiyle sınırlanmıyor, 
en aıt birimlere kadar genililetiliyor. 
Böylece işletmelerin yönetiminde eko
nomik gereklerin yalUsıra toplumsal zo
runluluklann da gereelnce ele alınmasa 
daha büyük güvencelere baelannuş olu
yor. 

ADC'nde yüri.lrilige giren yeni Iş Ya
sası sosyalizmin yaşamın bütiin alanla· 
nndaki üstünl�ünü bir kez daha kanıtlı
yor. Sosyalizm in işçi ve emekçi kitlE'lere 
saeladıgı kazanımlar ile kapitalist ulke· 
lerdE' ,;tgidl' derinleşt'n bunalım arasın
daki korkunç uçurum. ıki sistem anısm
daki tarihSE'I yanşın sonu(,unda tl'mel 
bir belirleyicı olmakladır. ADC'nde yü
rurlu�€' gl ",n yas/mill yalnız işçi v� e· 
mekç iler€' satlııd ı�ı yeni olanaklardt'g:i1, 
yasanın hazırlanmasında sendikalarlıı ve � 
kitlelerin aldıgı rol de sosyaJizmin derin 
demokratik nileneini kanıtlamakladır. 
Boylece kapitalist ülkelerde insan hakla
n konusunda koparılan yaygaraJann çü
riiklüeli de ortaya çıkmaktadır. 
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Bulgaristan örneği ışığında: SOSYALiST 

TOPLUMDA KADıN 
TACETTIN NECIBOGLU 

9 EylW 1944 'den önce, Bulgar kadını 
hukuki ve mli olarak: erkete göre eşitsiz 
bir durumdaydı. Aile içinde aynı haklar
dan yararlanamıyorlaıdı. Bu eşitsizlik, 
çalışma alanına da "uzanıyordu do�a) 
olarak. Fakat hepsinden önemlisi, Bul· 
gar kadlrurun oy kullanma hakkının ol· 
maması idi. 1937'de bazı klSıtlamalarla 
ilk kez oy kullanma hakkuıa sahip oldu 
Bulgar kadDll. Ama bu hak bir çok engel
ler ve zamanın toplumsal koşullan yü
zünden pratikte uygulanamadı. Burjuva 
hukuku, Bulgar kadınına seçilme hakkı
nı da yasaktıyordu. Kadın, cehalet için· 
de ve toplumsal sorunlann uzatında tu
tulmak isteniyordu. Olke sosyalist kal· 
klOma yoluna girdllinden beri kadının 
varoluş koşuUannda köklü delişiklikler 
başgösterdi. Bulgaristan'da kadın, ileri 
sosyalist toplumun kuruluşu için kendi
sine büyük deter verilen birunsurolmuş
tur. Uretimde aktif olarak yer alanlamı 
% 451 kadınlardır. 

Sosyalist ülkelerde kadın�rkek eşitli
Ri ve kaduun toplumdaki saygm yeri ya
salarda kalmaz_ Çünkü yasalar maddi 
üretimden ve delişen toplumsal yapıdan 
kaynaklanır. fşte bunun için Bulgar hu· 
kukunda kadırun yerini ve kazanımlamu 
saptamak aslında yaşamın ve toplumun 
her alanında Buıgar kadınının durumunu 
anlamamlZı satlar. Bulgar kadınının ka· 
zammJan yasalarda net bir biçimde yan· 
sımaktadır. 

Şimdi, başta Bulgaristan Halk Cum
huriyeti Anayasası olmak üzere yasalar· 
dan çeşitli alıntılarla Bulgar hukukunda 
kadımn yerini belirlemeye çalışalım. 

BULGARISTAN HALK CUMHURI· 
YETI ANAYASASı (IS Mayıs 1971 
resmi gazete sayı 39) 

Madde 36 : Buıgaristan Halk Cumhu· 
riyetinde kadın ve erkek eşit haklardan 
yararlanırlar. 

Modde 37: Ana olan kadın, devtetin 
ve toplumsal�konomik kurumlarm ÖZel 
koruyuculuıu ve özenli bakımı altında
dır. Bulgar kadmı, d�umdan önce ve 
sonra ücretli iıın alabilir. GebeliRi süre
since karşılıksız tıbbi bakım altındadır, 
daha haftr işlere verilir ve çocuRun bakı
mı için glde,ek yaygınl�tınlan çocuk 
yuvası aRından yararlanabilir. 

Madde 38 : 
ı. Evtilik kurumu ve aile devtetin ko

ruyucululu altındadır. 
2. Sadece medeni ve hukuki niUh 

yasalar önünde geçerlidir. 
3. E,ler evlHikte ye aUe içinde eşit 

hak ve yükümlillük altındadır. Ebeveyn· 
ler çocuklarını yetiştirmek ve onlann 
sosyalist eR1limine göz kulak olma hak
kı .. yükiimlüliiAü altındadır. 

4. Evlilik dışı çocuklar, evtilik ürünü 
olanlarla aynı haklardan yararlarurlar. 
(condilion de la remme en droit Bulgare. 
Softa P' .... ) 

Burada önemli olan, maddelerin nite
liRI kadar nicelilinin de dikkat çekici 
oluşudur. Devtetin işleyiş kurallannı be· 
lirleyen Anayasada, kadın haklarıyla il· 
gili konulara bu denli razla yer verilmesi 
Bulgaristan'ın kadın sorununa verditi 
önemi gösterir. 

EvLILIK VE AILE KURUMU 

Aileler sosyalist toplumun temel laş· 
landıı. Ama ka�tall5t toplumdakinden 
büyük raddıJık gösterir. "Kapitalist top
lumlarda kadınlann bır çoRuna göre ev
Jjlik bır geçim aracıdır. Bu ne pahasına 
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BULGARISTAN'DA SOSYALIST DEVRIMIN ZAFERI BULGAR HALKıNA TOPLUMSAL KUR
TULUŞU GETIRDI. 9 EYLÜL 1944 ANTIFAŞIST HALK AYAKLANMASıNDAN VE HALK · 
IKTIDARıNıN KURULUŞUNDAN HEMEN SONRA ÇıKARTıLAN BIR YASAYLA KADıN-ERKEK 
EŞITlıCı KABUL EDILDI: "HER IKi CINSIYETrEN KIŞILER EKONOMIK, KÜLTÜREL, TOP
LUMSAL VE· POLITIK ALANDA EŞIT HAKLARDAN Y ARARLANIRLAR. " GEREK 1947 
DIMlTROF ANAYASASı. GEREKSE 1971 'DE KABUL EDILEN ıBULGARISTAN HALK CUMHU
RİYETı YENI ANAYASASı SÖZ KONUSU HAK EŞITLIC INI B I LDIRMIŞTIR. DEVLET TARA
FINDAN VE EKONOMIK -TOPLUMSAL K U RUMLAR TARAFINDAN KADıNLARA GöSTERI
LEN ÖZEL KORUMA VE BAKıM, ANA YASAL ILKELER KATıNA YÜKSELTlLMIŞTIR. BU i L
KELERDEN HAREKETLE OLUŞTURULAN YASALAR SISTEMI KADININ ANA O LARAK. ÇA
UŞAN B I R  KIŞI OLARAK VE YÖNETICI OLARAK VAZGEÇILMEZ HAKLARıNı GARANTI 
EDER. 

SOSYAL/ST TOPLUMUN G OVENCESI ALTINDA 

olursa olsun elde edilmelidir. öbür taraf
tan erkeklerin bir çotu da evliURe ticari 
bir gözle bakarlar. Evlenmenin maddi 
çıkar veya zararlanm düşünürler. Hatla 
bencillile, maddi çıkarları dayanmayan 
bir çok evlilikler hayatın keskin gerçek· 
ieri lcan;lSında bozulurlar. Aşkı esas bile
rek evlenenler azdır. Ama en dotal evli· 
lik de budur. Bugünkü evlilikle- egemen 
olan ekonomik güvenlikdir." (August 
Bebel - Kadın ve Sosyalizm - Toplum 
Yaymevi) Buna karşıılk sosyalist top
lumda evlilik ve aile kurumlan maddi 
çıkar ilişkileri üzerine oluşturulmaz. 

Bulgomtan Halk Cumhuriyeti Aile 
Hukuku 

Madde J : 
1) Bu yasa aile ilişkilerim düzenler. 

- Sosyalist toplumun temel hücre
si olan ai le yi korur ve güçlendirir. 

- Çocuklann, sosyalist bir zihni· 
yelle eRitilmelerini �Iar. 

- Aile içinde redakarca yardımlaş· 
mayı ve saygıyı geliştirir. 

2) Aile ilişkileri , kadın erkek eşitliti 
ve buna bat lı olarak serbestçe oluşturu
lan inançlı ve güvenli bir birlik ve çoc,uk· 
lann hcr yönden korunması üzerinde 
yükselir. 

3) Sosyalist toplum, devletin ve top
lumsal kurumlann girişimi ile aileyi ko
rur, aıle bireylerinin maddi ve kWlürel 
düzeylerini yükseltmek ve özellikle ço· 
cukların sosyalist �itimini saRlamak için 
katkıda bulunur. (Condition de la remme 
en droit Bulgare Sona Presse) 

Sosyalist toplumda aile reisi kavramı 
sözkonusu detildlr. Böyle olunca kadı· 
mn kocasımn soyadını kabullenme zo
runlu1ulu da yoktur. 

Madde 7 : Eş'erden herbiri kendi s0-
yadını kullanma, eşinin soyadını kullan· 
ma veya eşinin soyadına kendi soyadını 
ekleme hakkına sahiptir (Ayru kaynak) 

Sosyalist ülkelerde, Ileri sosyalist top
lumun ve ge'eceRin güvencesi olan ço
cuklara büyük deler veriıır. Çocuklann 
yetişmesinde ebeveynler çok önemli s0-
rumluluklar YÜk'enir. Ama bunlar gerek
tiRi gibi yerine getirilmeıse sosyalist dev
let karşı önlemlerini almakta gecikmez. 
Çünkü çocuklar sadete anasının ve baba
sının deRiI bütün toplumun göz bebeei· 
dir ve "her şey çocuklar içindir:' 

Madde 24 : 
1) Boşanma için karşıllklı onama OL· 

dulu takdirde, eşrer ebeveyn ödevlerini 
(çocuklann bakım masranarı ve geçim 
araçlan) ve yerleşme sorununu nasıl ye· 
rine getirecek lerini mahkemeye sunmak 
zorundadırlar. Mahkemenin onaylaması 
için özellikle çocukların gelecc�inin dü. 

şünülmüş olması gerekir. 
2) Eşlerin sundukları bilgiler yetersiz 

olup, çocuklann çıkarları gerektiti gibi 
gözeIJlmemişse mahkeme eksiklerin ta
mamlanabilmesi için bır süre tanır. 

3) Tanınan süre içinde de bu yerine 
getirilmemişse mahkeme boşanma tale· 
bini geri çevirebilir. 

Madde 59 . 

i) Ebeveynler çOf.ı..ıklannl en iyi şe· 

kilde yetiştirmek ve onla"" toplumsal 
yaran olan bir etkinlite elverişli duruma 
gelmelerini sa�lamak durumundadırlar. 

2) Çocuklar ebeveynlerine karşı say
gtlı olmalı ve ellerinden gelditi ölçüde 
onlara yardım etmelidirler. 

Madde 6/ : ÇocuRun yetişmesi ko· 
nusunda ana ile baba arasında bir uyum
suzluk varsa, halk mahkemesi ebeveyn· 
lerle ve çocuklarla görüşüp kararını verir. 
(Aynı kaynak) 

ÇALIŞMA> HAYATI VE KADıN 

Kapitalist toplumda hayatın zorunlu
luklan, kadını iş hayalına sürüldemiştir. 
Fakat girdiei bu iş hayatında gücünün 
ötesinde sömürülmekle, hayat mı kazana· 
bilmek için büyük bir tutsaklık çemberi 
içine girmektedir. Kuşkusuz kadının be
densel ve düşünsel özgürlüRüne kavuş
ması ancak ekonomik baRtmsızlIIım eL
de etmesi ve hayatını kazanmak için 
öbür cinse muhtaç olmaktan kurtulma
siyle gerçekleşebilir. Fakat bu olgu kapi
talist üreüm ilişkileri içinde şunu da bir
ııkte getirir. "Kadının işe ve endüstriye 
girmesi iş pazartanndaki rekabeti arttırır, 
bunun sonucu olarak gerek kadm ve ge
rekse erkek işçi 'erin ücretleri azalır, her 
ikisinin de sömürülmesi artar. Bu da 
gösteriyor ki, kadının iş hayatmı girme
si sorunu çözümlemiyor." (August Be· 
bel - Kadın ve Sosyalizm - Toplum Va
yınevi) Sorunun çözümü özel mülkiyete 
dayalı üretim ilişkilerinin tümüyle sökü
lüp atılabilm�si ve yerine koııektir mü)
kiyetin yerleştirilebilmesiyle mümkün· 
dür. Çalışanlann üzerindeki sömürii orta· 
dan kalkınca ve emeein deReri verilince, 
kadın çalışanlann da kendi cinsiyet ve 
yapılanndan ileri gelen sorunlan gerek· 
ti�i gibi çözümlenebilmektedir. Çalışan 
kadının saelıeı, çOf.'Ulunun bakımıyla 
birUkte üzerinde pazarılk yapılmaYilcak 
ve kesinkes ödün verilmeyecek ölçüde 
önemlidir. "Sosyalist toplumumuz ka· 
dının toplumsal iıretimd� yer almasını is· 
ter. Bu. ülkemi:dn ekonomik geUşimi ve 
toplumsal gelişimi için çok önemlidir. 
Kadının ev işlerine ve çocuk bakımıııa 
da zaman ayırabilmesi için yarım giın iş 
uygulaması yapılmaktadır. EmekUlik 
için işgünü sayılırken yanm günler bir 
gün gibi sayılır" (Bakanlar Kurulu Ge· 
nelgesi 6 Nisan ı 971 Resmi Gazete Sayı 
27) 

Bulgaristan iş hukukundaki yasa mad
deleri ise konuya daha da açıklık getiri
yor. 

Madde 35 : Kadın işçi yada memu
run çalıştılı işyeri yada devlet dair�si. 
,;özkonusu kişi gebe ise, Çocueu sekiz 



GELECEKLER/NDEN EM/NLER 

aydın küçük ise veya koc8SI askerlik gö
re";ni yapıyorsa sözleşmesini boz.amaz 
ve degiştiremez. 

Madde 60 : 
I) KadUl işçi yada memur, birinci 

çoculu için 120, ikinci için ISO, üçüncü 
ve dilederi için 180 gün ücretli izne ta· 
bidir. Bunun 45 günü doeumdan önce 
kullanılıı,. 

2) Eeer dotum doktoru" belirledi� 
45 günden önce, yada erken dolum 
oluISa kaduı dolumdı" önce yararlana
madıtı ücretli izinden lohusallAında ya
ruIorur. 

3) Evlatlık almak durumunda da de
RItik ölçülerde ücretli izinden yararlaru
br. 

4) Yukında belirtilen süre dolup da 
eter çocuk kreşe veya çocuk yuvasına 
yeıieştirilmemişse fazladan bir izin ta
nınır. Bu, birinci çoaık için altı ay ikin
ci için yedj ay, üçüncü için sekiz ay ve 
dilerleri için de allı aydLr. 

Madde 61 : Çalışan kadın, çoOJlu üç 
yaşına gelene kadar ücretsiz izin alabilir. 

Madde 62 .-
1) Çoculunu emziren çalışan kadın, 

çocuk sekiz aylık olana kadar, günde iki 
kez birer saatlik ücretli izin alabilir. Ço
cuk sekiz ıyhk olunca bu izin günde bir 
saate Iner ve emzirme dönemi bitene ka
dır sürer. 

°Ui'_ 
ıüll . 

..c11lSl/1 . ...... asi _,,� 

2) Eler çocuk ikiz olursa yada erken 
dolum olursa bu izin sırasıyla üç ve iki 
saat olur. (Condition de La (emme en 
droit Bulga ... SoOa Presse) 

Bulgaristan'da üniversite çatındaki 
gençler arasında evlilik oranının epey 
yüksek oldulu ve o yöndeki ilişkilerin 
oldukça küçük sayılabilecek yaşda baş· 
ladılı çok söyleniyor. Sosyalist toplum
da gençler gelec,*e güvenle baktıkların
dan ve evlilik ilişkisi de bir maddi güç 
sorunu olmadılından birbirlerini sevdik
lerinde salt kendi arzulariy� evlenme 
kararı verebilmektedirler. Devlet de elin· 
den geldili ölçüde destek olmakta ve 
onların ötrenimleri süresince elverişli 
koşuUarda birlikte yaşamalaMI salla
maktadır. So(ya'nın <>lrenci kentlnde 
evli ölrenciler için her türlü gereksin
menin karşılaroteı ay" bölümlerin, ço
cuklann bakımı için kreşlerin oluşu bu
nun somut bir kanıttdır. 1973 tarihli 
Yüksek ölrenimle İlgili Yönetmelik de 
ilginç: Gebe ölrenciler ol�an zamarun
da sınavlara giremezse özel bir hak lam
rur. Eeer isterse bir yıl öerenimp ara ve
rebiHr. Ayrıca aırenim Burslanyla Ilgi
li Yönetmeliklen öerenim gören ana la
nn özel bir bursdan yararlandıemı da 
ötreniyoruz. 

Madde 21 .- Yüksek, yanyüksek ve 
özel orta dereceli okullarda öRrenim gö
ren analar, öerenimJerini bitirene kadar 
burs abrlar. (Ayru kaynak). 

Seçimler, Yeni Durum,Görevlerimiz O. siıi E R .  
Genel Olarak Birl ik  Sorunu Y. ÇiZMEC I . Top_ 
rak Reformu Sorunu ve Urfa Uygulaması N . 
SiYAHKAN - H .  SAiT . Politik Güçlerin En Dina 
miği O. PATO, J. VITORIANO . işçi Sınıfı Partisi 
ve Devri mci Eylem A. SOBOlEV • « Sayılarla 
Türkıye » • .sosyalist Ülkelerde Kooperatifçilik 
Üzerine- N. DiNCER • •  Yeni Devrim Teorileri _ 
nin Eleştirisi - N. KOCABIYI KOGlU • G ünü _ 
müzde Tekelci Kapitalizm M. ÖZ KAN . 

iki ayda bir çıkar 
fiyatı 15 Tl yıııık abone 75TI 
Nur-v Ziya Sok . 1 7/s Tüne ı - i STANBUL • 

"ikıncı Yenı" 
dOSyaSı 

HILMI USTON 

Türk Dili dergisinin Haziran sayısında "ikinci yeni" akımı üstüne yazılar 
çıktı, Bu yazılar genellikle bu akım ustalarının bu konu üstüne düşüncelerini 
ve savunularını yansıtıyordu. Bu ustaların bazıları bu Ikinci Yeni gerçeğini 
bir akım olarak görmek istemediklerini vurgularlarkM, bazılan da üstünde ko
nU$ulduğuna göre kendisini kabul ettirebilmiş bir akım olarak gördüklerini 
açıklıyorlardı bu yazılarda. Benim bu konudaki değerlendirmem başka bir 
açıdan olacak. Bir okuru n değerlendirmesi de denilebilir buna. 

Konuya Doğan Hızlan'ın yazısıyla girmekte yarar var. Sayın Doğan Hız
lan aynı dergide Ikinci Yeni'nin ustalarından Ece Ayhan', ve bu arada bu akı
mın özelliklerini tanıtıyor bize. Hem de çok iyi tanıtıyor. Bunca yıl şiir oku
rum ve ara sıra da yazarım. Eğer Sayın Doğan Hızlan'ın bu yazısını okumasay
dım Eee Ayhan'ı bu denli açık seçik tanıyaınazdım. işte sorun da burada baş
lıyor. Emeklerini ve ustalıklarım yadsıyamıyacağımıı bu ustaların ürünlerini 
anlayabilmek için mutlaka bir arac:ıya gerek duyuluyor. Aracısız yeterince 
kavrama olanağımıı yok. Eğer bu ustaların ne demek istediklerini kavramak 
istiyorsak ya bir aracı olacak ya da bu ustaları çok yakından tanımak ve ya· 
şamlarının derinliklerine inmek gerekecek. Bu da okur için hiç de kol<ıy bir 
yol değil. Sayın Doğan Hızlan: "Bencil bir şiir deyimini Ece Ayhan'ın şiiri 
için kullanmak biraz abarıma mıdır? Kaynaklarını bilmeyen, çağrışımlan o� 
da çağrışım yaratmaya" okura söyleyebileceği birşey yok" derken çok -haklı 
bir sonuca varıyor. "Yıkıntının içindeki bir antik kahnıı gibidir onun şiiri" 
demesi de bu tür sanat ürünlerinin yaşama neden gircmedikıerinin yanıtı olu
yor_ 

Bu sayın ustalar ortaya çıkan gerçeklikten dolayı bizlere gücenmesinler, 
bizler ki onları okuyarak geldik bugüne. Anlasak da anlamasak da okuduk, sa· 
nat teknikleri yönünden büyük katkıları oldu mutlaka_ Ama artık diyoruz k i ;  
sanat yaşama katılsın, insan savaşının önemli silahlarından biri olsun. Bu usta
lar son günlerin ürünlerini eleştirerek, bu ürünlerin "birağızdan" ve "slogan" 
sanatı olduklannı söyleyerek kendi olumsuzluklarını gözlerden gizleyemeıler. 
Günümüzde belki gerçekten slogancı ve birağızdan denilebilecek örnekler bol
dur. Ama bunlar zamanla ayıklanacaklar ve gerçekten güçlü ürünler ona ya Çı 
kacaktır. Günümüz sanatına cı l ıZ  diyorlarsa bu cılızlığın kökenleri yine gelip 
kendilerine dayanmakla. örneğin yaşadıkları ülke koşullarının onları böyle 
bir yola yönelttiğini, zaman zaman ortaya çıkan faşizan eğilimlerin onları ça
resiz bıraktığını düşünsek bile yine de aklımıza şu geliyor;aynı yıllarda sanal
la uğraşmış ve gerçekten bizlere değerli ürünler bırakmış sanatçılar da var. 
Bunların da yanında bazıları "Sanat sanat için mi?" tartışmaları yaparlarken 
örneğin 1950 yıllarında sanatın ne olduğu ve ne olmadığı konusunda bize ger
çekten doğru bir yargıya varma olanağı sağlayan Sayın Behice Boran var. 
Yurt ve Dünya dergisinin ikinci ve üçüncü sayılarında yayınlanan "Şair Nazım 
Hikmet" başlığı altındaki yazısı toplumcu sanatın özüne inebilen ve bugüne 
kadar Türk yazınında karşılaşaobildiğimiz ender yazılardan biridir. 1950 yılla
rında yazıldığı ve yayınlandığı belirtilen bu yazı bir belge sayılır bu konuda_ 

Bir büyük gerçekliği de Özdemir Ince koyuyor ortaya bu konuda: "Ya 
nihilizm ya toplumculuk" derken. ikinci yeni akımın toplumculuk yönünde 
bir gelişme gösteremediğini kabul edersek onun nihilizm çukurunda takılıp 
kaldığı sonucuna varırız_ Özdemir ince'nin deyimiyle dünyayı değiştirme iste
minin bilince dönüşemernesi sonucu bu ustalar böylece yuvarlanmış oluyor1ar 
bu çukura. Günümüz s.ınatında yadsıdıkları da bu ve bunun da ötesinde; dün
yayı değiştirme isteminin bilince dönüşO'Üş olmakla kalmayıp bu bilincin de 
eyleme dönüşmüş olmasıdır. 

Sayın Turgut Uyar ise ikinci Yeni'nin bir manifesto ile ortaya çıkmadı
ğını, bu akımın kendiliğinden oluştuğunu vurgularken o da çok önemli bir 
yanını vurgulamalcta �crçekliğin. Evet, bu akım gerçekten bir manifesto ile 
onaya çıkmamıştır. Böyle olduğu için de ne yöne gideceğini hiç bir zaman 
kimse kesıirememiştir. Güniimüıe böylcce gelinmiştir. Yaşanılan ekonomik 
düıenin istemlerine ve yönlendirıııelerine uygun bir biçimde gelinmiştir bu
günlere_ Yaşanılan ekonomik düzenin iJ/clliği ise belli, Çarpık bir ekonomik 
düzen içinde pusulasız ve roıasıı ilerleyen sanat da elbette böyle bi,.. gelişim 
gösterecektir. Batı etkilerine bağırl,mnı .ıdam akıllı açmalarını yadırgayama
yıı bu sanatçıların. Daha çok söniirebilmek için sermayesinin yanına sanatı 
kaımayı da unutmuyordu baıı. Böylelikle batıda bunalımların ve ekonomik 
düzenin gereği ortaya çıkan ürlü sanaı akımları ç ıktığının ertesi günii ulaşı
yordu Türkiye gibi ülkelere. 

Bütün bunların yaşanılıp geçtiği kesin. Yadırgamıyonız. Yalnız şu sonu
ca varmak istiyoruz Acaba bu akıma yarıdan (aLIasını ayırabilen Türk Dili 
Dergisi günümüz sanatına ya da Toplumcu Sanat'a aynı duyarlılığı gösterebilir 
ve ona da hakkını teslim eder mi ki? Sabırla beklemekten ve umutlanmakıan 
başka birşey gelmiyor şimdilik elimizden. 
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BUGONU GöRÜP şAşrRMMlAlC GERf:J(JYÖR, DON SöYLJ�NENLER BlJC1JN OlANLAR)N AÇıKLAMASı N ı  OW$TURÜ" 
YOR.. Bllt'UN lÇfN' DE DQN VE BUGÜN Sö)'LENENLE�E BIR KU DAHA GöZ ATMAKTA YAMR V AR, 

KİTLELER 
"';' " � 

"DOGRULAK'l YAŞıYOR 

"Seçimlerden sonra durumun dahı 
d. kölül • ...,etI şimdiden belli. S.çim 
öncesinde oy toplama kaygusu Ue ya· 
pllmamış bazı zamlar, ömelin devlet 
fabrikaJıımm ürettiRi mallara ve petrole 
zamlar yaptıması kaçınılmaz. Büyük bir 
devalüasyon da gelecek. Türk parasunn 
deteri düşüıüJeoek. Hem yabancı dış ku
nıluşlar, hem de yerli büyük. sennaye 
bunu istiyor." (Behice Boran, Radyo Ko
nu,ması, 24 May" 1977) 

o 
·�yr.co Dünya Bonlro$l ot Ulwwro

rası Fina,.. Orgiitii de TÜTkiye 'nin fIZI.· 
ü,m;ş yörelerinde yatırımların yapılabil· 
mu; için 120 milyon dolarlık bir yah
rırn finansmanmda bulunmayı taahhüt 
elmi,lerdir ... Bu olanaklaruı ,erçekle,· 
meıi halinde yeni hükümetin dötJiz ba
kımından biraz da 0/$0 nefes oIobilece'i 
� ancak bundan .onra deualiiOlyon gibi 
ekonomik etkileri hayli ciddi olon tedbir
lere yönelebileceki ileri aürülmektedir. " 
(Günaydın, 'Middle &st' ve 'E�nt,' 
dergilerinde ç,kan yazılara atfen, 28.6. 
1977) 

"SıNıFSıZ TOPLUM "DA 
"MILLI BIRLIK" 

"Şimdi CHP 'nin reddi mirastan vaz· 
geçip dunnadan hatırlatarak övmeye 

b .. lııdılı yirmiyedi yd, tek parti dönemi 
yaşadlk. 'Tek şer, tek parti, tek millet' 
.ioga,.. ile 'imtiyazsız, sınırsız, kaynaş
nuş bır kitleyiı' diye uyubJlmaya çalış
tık." (Nihat Sargın, Radyo Konuşm .. , 
31 Mayıs 1977) 

o 
''Yurdumuzda erken seçimleri gwell

tirmiş olon alır iç ve dış sorunlara çö· 
&üm yollarıbulacok, Atatürk ilkelerini � 
Ancyatamuda tarumlanmış olan esaslan 
titizUkle koruyacak memleketimizi" 
muhtaç bulundulu huzuru ue kardeşUk 
I'Iaw&ını, milli birlik ue beraberlili, her 
türlü dar porticilik anlayışı üslünde bir 
ıörüşk $Ol'ayacak bir hükümet kurmalı 
için çaba gösterecelinize giiuenmekte· 
yim" (Korulürk 'ün Ececil 'e uerdiği mek· 
luplon) 

"Genel olarak çlkarlan çelişen çev
reler bile hükümetimizi desteklemekte 
ve güvenoyu almasında birleşmekledir
ler. Elbette bunun bir anlamı vardır. 
Toplumun deeişik kesimlerinden bir 
çotu kendi çıkarlannın üstünde ulusal 
yarar görebilmekledirk-r." (Ecevil'in ba
sın toplanlLSından, Cumhuriyel 26 Hazi· 
ran 1977) 

''Bir partinin detil, tümüyle milletin 
hükümeö olıcaAlZ" (Ecevilin konU$ma
sı. Cumhuriy.t, 29 Haziran 1977) 

DIŞ POLITIKAYA KONAN 
SANSüR 

"Dı, politik sorunlar Wkemizin tartı
,ılmaması gereken 'milli' sorunlan diye 
Işçi ye emekçi kitlelerden uzak lutulma
yı çalışllmaktadl1." (Yavuz Onal, Rad
yo Konuşmalil, 2 Haziran 1977) 

O 
"Cephe Iıükümeti ise hiç bir dış so· 

runumuzu iki buçuk yıl ele almadı. 
. . .  Biz ona ral men muhalefette bulun· 
duğumuz sürece bunu mesele yopmadık. 
Bir ölçüntm ıizerinde sorunların üzerine 
git memey; yiııe milli daualarunuagöster
diğimiz duyarlıfılın gereRi olarak göz 
önünde tuttuk. (Ececit 'in basın toplan
lılından, Cumhuriyet 30 Haziran 1977) 

ÖPÜŞENLER .. 

"Bizim oylarımlZı alabilmek için bol 
keseden vaadler savuran1aruı, yalmada 
ortaklık ılirerken birbirleriyle kucaklaş· 
llJdarmı, fakat yeni bir seçim dönemin· 
de lekrar birbirlerini suçladıklarmı gö
recetiz"(Oinçer Dolu, Radyo Konuş
ması, 3 Haziran 1977) 

O 
''Erbaltan. Türlreş ve Demirel, Ortak 

"BaşbakanlıQındl ve bunu izleyen 
başarısız erken seçim döneminde Ecevil 
iç ve dış sennaye çevre�rinin güc'tinü bir 
kez daha gördü. Bu gücü kannaklaos. iç 
ve dış sermayeye yaklaşmayı, bunlara 
güvence venncyi tercih etti. CHP içinde 
tasfiyeler başladı. Sennayenin has adam
ları öne çıktı. Programından iç ve dış 
sennayeyi endişelendiren bütün hüküm
leri çıkardı. Vf! sonunda Koç 'Benim 
için AP ilc CHP arasmda rark yok' dedi. 
CHP iç ve dış scntiaye çevreleri ile bai!
larını güçlendirerek ' AP'ye benzedi." 
(Yalçın Küçük, !ııdyo Konuşması 26 
Mayıs 1977) 

o 
''Ekonomik Soyal Etüdler KonferarıM 

Heyeti'nin düunkdili Türlriyenin Ikti· 
IGdi Durumu ue Acil Sorunları Ironulu 
tartışrnob toplantıda konuşan bilim 
adamları ve ,anoyicikr Türkiye 'nin biri
ten ve çözüm bekkyen sorunionnı dile 
,etirmişler ve bir dizi ivedi tedbirin aLın· 
masını istemişlerdir. Yaptıkkın konuş
malatda Ececit hükümetinin güvenoyu 
alacalını umutlo beklediklerini şoklama
yan konuşmDeıiar . . . . .  (Günaydın, 26 Ha· 
ziran 1977) 

"5 Haziran sonragnda bir CHP hükü
metinin kuruluşu için beklenmeyen 
(altın biz çizdik) destek büyük sermaye· 
nin en elkili kesimlerinden geldi" (Poli
ııka, 5 Temmuz 1977) 

ERKEN SEçiM ÜZERINE 

''Türkiye'de küçük bir umlılın iste
medili hiç bir iş yapdmıyor. Sermaye 
partileri bunların sözünden çıJuıuyor. 
Ecevil, koalisyonu boıarken yi� yınıl
dı. Erken seçimi çıkaracaAulı sandı. Koç
lar, Eczacıbaşılır, Sabancdar, Yaşadır, 
Narinler. hayır dediler. Dedikleri oldu. 

"1977 yılma gelince aYrd küçük ızm
lık Haziran'da seçim istediler. Bunl. as
teyince, 'erken seçim için bile M'ye el 
uzatmam' diyen Ecevit, söylediklerini 
geri aklı. Demirel ile birleşti. Bir rın .. 
operasyonu ile hemen Haziran seçimini 
kararlıştudılar. Bir avuç panbabasuun 
'hayr' dedili zaman seçim olmadı. 
'EYet' dedikleri zaman Demirel ile Ecevit 
birleşti" (Yalçın Küçük, Radyo Konuş
ması, 26 Mayıs 1977) 

O 
"(Jlkemiz;n ekonomik ve so.ryol ao

IUnkır.ıın çok acil şekilde çözüm bekle
dili bir dönemde. 1973 yduıdan beri sü· 
Nlelen erken .eçim isteli de nihayet 
,erç�kleşmiş buluntlJlor. " (Ankara Sa· 
nayi Odası 'nın açıklaması, Milliyet. 30 
Haziran 1 917) 

:'ONUÇ'UN ÖZETI 

"Seçimlerde dülüm noktlSl, seçim 
sonucunda işçi, emekçi halk kitlelerinin 
Meclis'le gerçeklen lemsil edilip edilme
ditidir. Meclis'le işçi, köytü, emekçi kit· 
leler; ilerici, yurtseYer, demokratik güç
ler işçi sınıfının batımıilZ partisi ıracıhlı 
ile lemsil olunmazlarsa: sermaye SIRına· 
"nın çeşitli partileri karşısına işçi,emek
çi sınır ve tabakalıınn partisi dikilmezse, 
meclis çahşmalan semıaye partilerinin 
karşılıklı çekişmelerine ve pazarlıkları
na terkedilmiş olur. Ve sermaye partile
ri, seçimden önce yaptıkları vaadleri ko· 
layca unutma, savsaklama yoluna girer· 
ler." (Behice Boran, Radyo Konuşması. 
24 Mayıs, 1977) 

O 
"CHP Hükumet Programlıida 1 4 1 ·  

1 4 2  maddelerin, lokavtın kaldırılmosı, 
ue toprak reformu gibi konular yer ol· 
nltyor. " (Gautekr, 29 Haziran J977) 
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