


Karanlık işler, cinayetler 
ve Ülkü Ocakları 

29 Temmuz Cuma günü Istanbul Beyazıl'la Bergama Oteli önünde bir 
Yugoslau ailenin 10 yaşındaki çocuğu öldürüldiiPolisin yaptılı açıkloma otel 
sahibi Ahmet Pamukçu Paşagil'den Vlkücü Işçiler Derneği Aksaray Şubesine 
balış toplamak isteyen ue istedikleri "teberruyu" alamayınca otele ateş açan 
ülkücü kamondalon" kurşunlonndan birinin 10 yaşındaki Motaridiyo Anes';n 
ölümüne yol oçhlı yolunda. 

31 Te mmuz pazar günü Mecidiyeköy, Mecidiye Caddesi 50 numaralı eu 
kurşunumdı. Evin temizliğin; yapan 50 yaşındaki Şerife Can kurşun/ardan 
birine hedef olarak öldü. Polisin yaptığı açıklamada evin sahibi monjfaturocı 
ısmail Ulurol'don derneklerine "teberru" isteyen ve erAn; Pol-Der'e kiroya 
verme nedenini .oran ülkilcmerin, para konusunda "hayır" ve hiroyo verilen ev 
konusunda "kime istersem ona kiralarım" yanıtını almaları üzerine eti kurşun 
yoAmurı.ına tuHuklarl söyleniyor. 

"TeMrı.ı "nun gerÇek adının haraç oldulu beUi. Bu iki olay ölümle so' 
nuçlandıl' için basında yer alan iki örnek. Zora baş eğen ve teberrularını dü
zenli ödeyen esnafm, iş yeri sahibinin sayısı, ödemeyenlerinkiyle karşılaşh
rıl4bilinir mi bilinmez. 

Haruç işlerin; kabadayıların yürüttüğü biliniyordu. Bu işlerin ülki.icülere 
geçtili yeni yeni belgeleniyar. Kabadayıların ve bu tür karanlık işler çetiren
lerin pavyonlardan, randew eulerinden de pay aldıkları bilinir. Bu işlerle bir
likte sigara kaçakçılrlı, silah kaçakçılığı, kadın ticareti işleri de şu anda eski 
sahiplerinde midir yoksa ülkücülerde mi bunlar da helgelenir yakın zamanda. 
Mesleğ;n; seLlen muhabirierin bu konuyla ilgilenmeleri gerek. 

TÜRKIYE YAZARLAR SENDIKASı KıT ABEVLERINE 
SALDlRAN SILAHlı ZORBALARA ENGEL OLUNMASINI 

I STEDI 

Türkiye Yazarlar SendikOlI yayınladılı bir bildiri ile son haftalarda Ili· 
tabeulerine yapılan .aldınlan kınayarak bu .aldırılan düzenleyen silahlı zor· 
bolann engeUenma;ni iltedi. Yazarlar Sendikası yaYUlladıRı bildiride şunları 
belirtti: 

''Son giinlerde .ilahlı zorbalar yeniden yazarlık meıleğinin ana damarı 
olon kitapla ilgili kurumla" bOlarak yöneticilerini ölümle tehdit etmeye başla
mışlardır.Faşizmin tarihsel kitap diişman/ığını bir kez daha yansıtan ve düşün· 
ce özgürWlünü yok etmeyi amaçlayan bu tür hareketler, eıki MC döneminde 
oldulu gibi bugün de .iyOlOI iktidarın öldürülme olayla" karşısındalti kayıt
,ız/ılına kOfut alorak .ürdiiriilmektedir. Bu hareketler aynı zamanda, siyasal 
iktidarın kitlelue şirin görünmeyi amaçlayan barış çağrılarının niteliğini de 
ortaya koymaktadır. ,Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. Kitapeulerine mu' 
.01101 olan .i1ahll zorbaların önü keıilmelidir ... 
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Milliyetçi Cephe hükümeti yeniden kuruldu. Şimdi d�;nmek gerek. 
Düşünülüyor: MC, devalüasyon mu yapacak, yoksa cinayetleri mi artmıcak? 
Yoksa ikisini birden mi? Bu sorular ortada. Bu biçimiyle olmasa bile ortada. 
Bu gün faşizm tezgahlayıcılannın sonunun gelmesini bir devalüasyon zorunlu
ğuna bağlayanlar var. Bunlar varsa, bu sorular da var. Bu sorulann yanında 
bir de tarihsel olaylar var. Kırk altı, elli sekiz ve yetmiş devalüasyonları var. 
Bu devalüasyonları izleyen siyasal olaylar da biliniyor. Kırk altı seçimleri, alt
mışın 27 Mayıs'ı, yetmiş sonrasının 12 Mart'ı. Özellikle son iki devalüasyonu 
izleyen iki önemli siyasal olay ilginç. Bunlara bakıp, önemli devalüasyonlar· 
dan sonra hükümetlerin değiştiğini söylemek mi.iııkün. Ancak bunlarabakıp 
büyük devalüasyonlardan sonra hükümetlerin farklı yönde değiştiğini de söy· 
lemek mümkün. Öyle ise hemen söylenecek olan şu: Devalüasyondan sonra 
ortaya çıkacak hli<.ümet değişikliğinin belirli bir nitelik alacağını söylemek 
mümkün değiL. 

Devalüasyooon siyasal iktisatının ilk incelenmesinden çıkarılabilecek ilk 
sonuç, bu. Bu sonuçla yetinilemeyeceği açık. Bu yüzden biraz daha derine 
inmek gerek. ilk soru şöyle: iç ve dış sermaye çevreleri neden devalüasyon is· 
tiyorlar? Sağlam dış paralara göre Türk Lirasının değerinin düşürülmesinden 
beklenen yararlar neler oluyor? Burada hemen söylenmesi gerekenler var. 
Oldukça önemli. Y öntemsel açıdan da önemli. Sermayenin, hatta büyük ser
mayenin bir isteği gündeme gelince, bunu sermayenin bütiiı birimlerinin 
ve tüm sözcülerinin isteği olarak ele almamal< gerek. Sermaye de birimlerin bir 
bütünüdür. Bu birimlerden bazılarının devalüasyona karşı olması mümkün. 
Çünkü sermayenin ekonomik ve siyasal kararları, her zaman ve her durumda 
sermayenin bütün kesitlerinin çıkannı sağlayamaz. Sorun, bu kadar basit ve 
görkemli olamaz. Bir karar, işçi ve emekçilerin çıkarlarının karşısında olduğu 
gibi, sermayenin bazı kesitlerini de rahatsız eder. Böylesi, kapitalizmin mantı
ğının doğal sonucu. Kapitalizmde büyükler, yalnızca işçi ve emekçileri daha 
fazla sömürerek değil, küçi.ideri ya da tarihin ilerleme çizgisinin mahkum et· 
tiği sermaye kesfmlerini de ezerek büyür. Bu yüzden bugün Türkiye'de deva
lüasyon kOrkJsunda sermaye çevrelerinden gelen farklı sesleri böyle değerlen· 
dirmek gerek. 

Bir de işin tekniği var. Burjuva iktisat kitapları, devalüasyonun bu yanı 
üzerinde pek ayrıntılı. Devalüasyonun teknik olarak başanlı olabilmesi için 
gerekli koşullara aynlı. Devalüasyondan beklenen yararların gerçekleşmesi 
için ihraç olanaklarınınesnek; ithal ihtiyaçlarının vazgeçilebilir olması gerek. 
Burjuva iktisatma göre bir devalüasyon ancak bu koşullarda başarılı olabilir. 
Ancak bu koşullar olduğu zaman, devalüasyondan sonra ihracat artar; ithalat 
azalır ve dolayısıyla ödemeler dengesi açığı küçülür. Devalüasyondan beklenen 
amaç, ülkenin yıllık döviz olanaklarını genişletmek, ancak böyle gerçekleşir. 
Burjuva iktisat kitapları böyle yazıyor. 

Emperyalizmin ekonomik kontrol merkezleri de, Türkiye sermayesinin 
ses çıkaran örgütleri ve profesörleri de burjuva kitaplarını biliyor. fakat hiç 
ciddiye almıyor. Alsalar, Türkiye gibi gelişen bir kapitalist ekonomide deva
lüasyon önerisi ile ortaya çıkmamalan gerekirdi. Çünkü Türkiye'nin ihraç ola
nakları hiç mi hiç esnek deiil. Türkiye'nin geleneksel ihraç edilebilir tarımsal 
ürünlerinin verimliliği, dünya piyasalarındaki fiyatlara bağlı olarak değişmi
yor. Emperyalizmin devalüasyon kararı, "Tanrı" katında pek etkili olmuyor. 
Hava koşullan düzcoliliğini bozmuyor. Ayrıca emperyalist pazarların ve bu ül
kelerin, Türkiye'nin pamuk ipliği, tekstil, salça, turunçgiller gibi tarıma dayalı 
ihraç ürünlerine koydukları sınırlama ve ambargolar da devaıüasyon la birlikte 
değişmiyor. 

Ihraç olanakları esnek değiL. Ithalatda ise durum daha katı. Devalüas
yondan sonra dünya piyasalarındaki malların Türk Lirası cinsinden fiyatları 
yükseleceği için ithalatından vazgeçilebilecek olanlar var mı? Viski mi? Viski 
lüks sayıldığı için ithalatınının kısılabileceği düşünülebilir. Ama tıpkı Anayasa 
gibi "kimin" için Iliks? Altmış bir Anayasa'sı egemen sermaye sını(ı için lüks 
ilan edildi. fakat sermayedarların bu kadar kolay para kazandıkları Türkiye' 
de, sermaye sını(ı için, viskinin lüks olduğunu ilan etmek mümkiin değiL. 
Bunlar için fiyatı ne olursa olsun viski bir "ihtiyaç". üstelik gösteriş için zor· 
la, suratları buruşa buruşı alışılan bir ihtiyaç. üstelik, kısılsa ne olur? Beş 
milyar dolan aşan bir ithalat hacmi içinde kısılsa ne olur, kısılmasa ne olur? 
Bugün ithalat hacminin büyük bir böliWnü, montajcı bir niıelik taşıyan büyük 
işletmelerin yıllık ham madde ve malzemesini sağlamak için kullanılıyor. 

Ve burada durmak gerekiyor. Bugün dcvalüasyonun sözde gerekçesi 
döviz olanaklarını gelişıirmek oluyor. Döviz olanaklarını geliştirmek, büyük 



DEVALüASYON 

VE CiNAYET Yalçın KüÇüK 

işletmelerin ham madde ve malzeme ihtiyacını kesintisiz sağlamaya dayandı
nlıyar. Renault'un, Murat'ın, Anadol'un ve diğerlerinin malzemesi"i kesin
tisiz olarak sağlamak için döviz olanaklarının kesintisiz olması gerekli.Bunun 
için de devalüasyon gerekli. Ama devalüasyon yapılıncaı ithalat azalacak. Han
gi ithalat? Renault'un, Murat'ın, Anadol'un ithalatı. Mantık, bu. Sözde deva
lüasyon mantığı bu: "Montajcı büyük işletmelerin ithalatını kesintisiz sağla
yabilmek için, montajcı büyük işletmelerin ithalatını kısmak gerek." Buna 

mantık demek miinkün değil. 
Peki, buna mantık denemezseı devalüasyon isteyen emperyalizme ve bü

yük sermayeye mantıksıı mı denilecek? He:kesin ve her sınıfın "kendine gö
re" bir mantığı olduğundan hiç kuşku duymamak gerek. iş, burjuva iktisat 
kitaplarını ve sennayenin profesörlerinin "ince" açıklamalarını bir kenara 
bırakıp, bu mantığı bulmak. Söylenebilecek olan şöyle: Her kapita!ist eko
nomi, bir çuval içine sığdırılmış kap kaçağa benzetilebilir. Kazan, tencere, 
bakır, porselrn, kalaylı, kalaysız, plastik, melamin, hepsi bir çuvalın içinde. 
Irili, ufaklı, yuvarlak, köşeli, bir çuvalın içinde. Çuvalın içi dolu, eğri büğrü 
duruyor. Devrildi, devrilecek. Belli zaman aralığında bu çuvalın içindekileri 
iyice yerleştirmek, şöyle bir silkelemek gerekiyor. Bir an için de olsa çuvalı 

doldunnayı bir yana bırakıp çuvalı sarsmak gerekiyor. Işte devalüasyon bunun 
için isteniyor, buoon için yapılıyor. Kırk altıda, elli sekizde, yetmişde deva
lüasyon ile birlikte "istikrar tedbirlerinin" uygulamaya konması, devalüasyon 
kelimesinin hep "istikrar" kelimesiyle birlikte telaffuz edilmesi, bu yüzden 
oluyor. Emperyalizmin Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin btiyük tekelleri 
devalüasyonu bu yüzden istiyor. Uluslararası Para Fonu, burjuva iktisat teo
risindeki devalüasyon gerekçelerinin inandırıcı olmadığını bildiği için, deva
lüasyon yaparsanız ve devalüasyonla birlikte istikrar tedbirlerini alırsanız, 
kredi musluklannı açarız, diyor. Hepsi, bu. 

lçindekilerle birlikte ve kapitaJizmin düzenleme aracı devalüasyonla, çu
val sarsılacak. Şangır şungur. Çuvalın içindekilerden zayıf ve dayanıksız olan
lar, kırılacak ya da eğilecek. Sağlam ve büyük olanlar, daha iyi yerleşecek. 
Küçükler, ya ezilecek, ya da çuvalın içinde ve büyükleri n boşluğunda kendi
sine bir süre daha yer bulacak. Devalüasyonla böyle bir yerleşme veya istikrar 
sağlanacak. Kendi içinde kırıcı ve zahmetli bir istikrar. Kendi içinde kırıcı 
ve zahmetli bir istikrar olduğu için her iktidarı rahatsız edici bir operasyon. 
Buyüzden her iktidar böyle bir istikrara, mecbur kalmadıkça razı olmaz. Ku
ruluşu zayrf ise, mümkün olduğu ölçüde ertelemeye çalışır. Kuruluşu kuwet
li olsa bile bir seçimden hemen sonraya, bir diğer seçimden oldukça uzak bir 
zamana sığdınnaya çalışır. Elli yediden sonra elli sekiz; altmış dokuzdan son
ra yetmiş devalüasyonları yapıldı. Fakat yeni ve uzak bir seçime ulaşamadan 
yapan hükümetler değişti. 

Kendi içinde kırıCl ve zahmetli bir istikrar tedbiri olan devalüaıwl\""'" 
kendi dışlhda etkileri olmayacağını düşünmek mlinkün değiL. Mutlak, işçiler, 
emekçiler ve hana orta sermaye kesimleri için etkileri var. Şimdi Türkiye'de, 
gösterildiği kadar olmasa bile, küçli< ve orta tasarruf sahipleri de tahvil alarak 
büyük işletmelere borç venneye başladı. Devalüasyonla birlikte iç fiyatlar 
hızla yükseleceği için devalüasyon tahvil sahiplerinin aleyhine; tahvil çıkaran 
büyük işletmelerin lehine. Çünkü tekeller, aldıkları borçları, değeri.düşürül
müş para ile ödeme olanağına kavuşuyor. Buna ek olarak ithalatçı olmayan 
ve büyük sermaye ile bütiinleşmemiş ticaret kesimi de devalüasyondan kaybe
diyor. Fiyatların yükselmesiyle iç ticaret hacmi, bir süre, daralacağı için. 

Ama her türlü stokçular, devalüasyondan büyük kazançlar elde ediyor. 
Stokçuluk önce alıp daha sonra yüksek fiyatla satmak demek. Bugün Türki
ye'de asıl stokçuk.ığu büyük sanayiciler yapıyor. Son yıllarda ekonomi, nor
mal olarak çalıştı�ından çok daha yüksek bir stokla iş görüyor. Şimdi de bü· 
yük sanayi, kendi satıŞ ve depo kuruluşları ile önemli stoklara sahip. Ayrıca 
yetmiş yazında yaşandı. Yetmiş yazında bir yandan büyük sanayiciler, kendi 

sarı sendikacıları aracılığıyla işçileri grevlere iterken, grevlerin ortaya çıkması 
için nonnal olarak olduklarından daha uzlaşmaz bir tutuma girerken, bir yan· 
dan da, ilerici sendikaları katletmek için yasa tasarıları hazırladılar. Bu son gi
rişime, Türkiye işçi sınıfı, kendi siyasal örgütü olan Türkiye Işçi Partisi'nin 
örgütleyici şemsiyesi altında Haziran Direnişi ile karşılık verdi. Sonucu bilini· 
yor. 

Bugiil stokçuluk yüksek. Ürün fakat daha çok ithal malı ham madde ve 
yarı mamul türünde_ Ancak bugün stokçuluğu daha geniş anlamak gerekiyor. 
Bugi.iıkü toplu sözleşme ve katsayı düzeninde işgüciilün alımını da buraya 
sokmak mümkün. Kamu emekçileri için katsayının artılışı daha düzensiz. iş. 
çiler için toplu sözleşme iki yılda bir yapılıyor. çoğu yapıldı. Bir bölümü 
grevlere dönüştü. Seçim öncesinin seçim ekonomisinde yapılan toplu sözleş
melerde, kamukesiminden başlayarak MSP ve AP kanatları, işçilerden gelen 
talepleri olduğu gibi bazan da daha"cömert" olarak karşılama eğilimi göster
diler. Şimdi seçimler bitti. Bunları geri alma planları var. Mevcut ve bağlan
mış ya da bağlanacak ücretleri düşünnek mümkün değiL. Fakat fiyatları yük
seltmek mümkün. Bir şokla ve hızlı olarak yükseltmek mümkün. Devalüasyon 
bunu sağlayabilecek. 

Yapılırsa ve sağlarsa ne olacak? MC hükümeti otomatik olarak düşecek 
mi? Politikada otomatik bir mekanizmaya güvenmek körlük demek. işçi sını
fının politik tarihinde bu körtüğün bir de adı var: Ekonomizm. Ekonomizm, 
bir politik körlük olmasının yanında, işçi sınıfının siyasal hareketinin başını 
çektiği bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine ihanet demek. Bu iha· 
netin kurbanları çok_ Örgütlü politik mücadele olmadan hiç bir yere varılama
yacağını anlamak istemeyenler bugi.iı de çok. Son seçimlere Türkiye tarihi
nin en yüksek fiyat hareketleri ve yoğun bir cinayet dalgası içinde girdi. Girdi 
de ne oldu? Fiyat artışları-ve cinayetler "politize" edilmediği ve edilmek is
tenmediği için seçimlerden sonra MC yeniden"kuruldu. Fiyat artışları ile cina
yetlerin ekonomik ve sınıfsal nedenleri, geniş işçi ve emekçi yığınlara anlatı
lamadığı için, özellikle anlatılmak istenmediği için olan oldu. Bunları anlatan, 
bunların sınıfsal temellerini ortayakoyan Türkiye işçi sınıfının siyasal örgütü
nün sesinin' geniş işçi ve emekçi yığınlara ulaşması", önlemek için el birliğiy
le gayret edildi.MC yeniden kuruldu. 

Politik mücadele: MC sömürü ve zulmiile son vermenin tek yolu. Tüm 
mücadelede, ekonomik mücadele de dahil tek yol, politik mücadele. Bir ör
nek: Grevlerin işçi sınıfının mlkadele bilinç ve kararlılığını artırdığında kuşku 
yok. Grevlerin, işçi sınıfının ekonomik talepleri ni gerçekleştinnesinin en 
etkin yolu olduğunda da kuşku yok. Ancak bugün artık her grevin, işçi sınıfı
nın faşizme karşı ve sosyalizm yolundaki mücadele bilinç ve kararlılığını artı· 
racağını söylemek miiııkün mü? Kesinlikle mlinkün değiL. Bugill ancak grev
ler, yaygın bir politik mücadele aracı; grevdeki iş yerleri, mücadele bilinç ve 
karartılığının artırıldığı işçi sınıfı biliminin verildiği bir "okul" haline getiril
diği sürece, gerçek anlamda "ilerici" bir nitelik kazanabiliyor. Grevdeki işçi
leri, bu tür okullardan uzak tutmak ve sendika bürokrasisi ile patronlar ara
sındaki pazarlığın uzak bir seyireisi haline getinnekle yapılması gerekenler ya
pılmış olmuyor. 

Bir söz var. Bir filozofa ait. "Bir insanı, büyü ile öldürebilirsiniz" diye 
başlıyor. Şöyle devam ediyor: "Eğer kahvesine arsenik koyarsanız". Bugün 
artık tarihin binlerce kez mahkum ettiği bÜYÜlü "kuramlar" ile faşizme karşı 
mücadele etmek, sosyalizm yolunda ilerlemek mümkün değil. Faşizme karşı 
mücadelenin, sosyalizm yolundaki engelleri kaldınna mücadelesinin arseniği, 
kesinlikle, politik mücadele. Eğer bu vapılmazsa, yapılacak bir devalüasyon
dan sonra MC hükümetinin ömrünün uzamasıyla ve cinayetlerin yoğunlaş
masıyla karşılaşılırsa şaşmamak gerek. Çünkü devalilasyondan sonra çuvalın 
içindekilerin iyice yerleşmesi için, bu yerleşmenin sarsıntısını unutturmak 
için zamana ve daha y�un cinayetlere gerek olabilir. 
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iKiNCi MC SALDıRısINI 

YOGUNLASTIRIYOR 
Ve ikinci MC güvenoyu aldı. 
Geçtijtimiz haftanın ilk günü Millet 

Meclisinde yapılan güveoylaması sonu
cunda cephenin sagladıjtı oy farkı on .. 

Cephenin üç ortaltma bajtlı millet
vekilleriyle bir bagımsızın toplam 229 
oyuna karşılık, CHP'nin 214, CGP'nin 
2, DP'nin 1 ve iki bajtımsız üyenin "red" 
oylan 219'a çlkabildi. 

Geçtiitimiz Pazartesi günü, sonucu 
önceden kestirilebilen hatla bilinen bir 
oylarna yapıldı. 

Gerçi bir kısım çevreler, AP içinden 
gelen Orhan Alp sesiyle bu parti yapısın
da "vicdani" bir kaynaşma, oldu�u gö
rüşündeydiler ama pazartesi günü ortaya 
çıkan sonuç çok açık oldu .. 

AP,MSP ve MHP, 5 Haziran öncesin
deki dördüncü ortaklannın seçim sonra· 
sı eriyen variıitına gereksinme duymadan 
üçlü bir gerici ittifak çemberi oluştur
mayı başardılar. 

Böylece Türkiye, geçmiş 26,5 aylık 
dönemde örneğini gördüğü gerici ser
maye ittifakının, uzantısı bir bileşimin 

pençesine tekrar girdi. 

MHP'LEŞEN AP .. 

Cephenin oluştunılması hiç de saml
dı�ı kadar güç olmadı. Spçimlerden da· 
ha da MHP'leşen bir yapıyla çıkan AP 
ile MHP arasınd<ıki köprülerin kurulması 
güç olmadı. Geriye bir MSP kalıyordu. 
MSP'nin ilk bakışta kabul edilemeyecek 
ölçüde gibi göıi.inpn istekleri politik sal· 
volarla belli bir sınırda tutuldu � ortaya 
gi;tJi·açık protokolldrla çen;evelenen bir 
ortaklık <:ıktı . 

İkinci MC'nin olu!iturulmasıyla bir· 
likte AP içinde nll'ydana gelen dalgalan· 
malann anatomis.i iyi yapılamadığı için 
bir süre "ac.:aba mı" soruları yiikseldiyse 
dc, daha sonra gözlen{'n yatışma göster. 
di ki. Ap'deki kaynaşmanııı temeli, parti 
i\=indcki iVIIIP'lilerin bakanlık sandalye· 
It'nnt' yiinell'n i<:tahalanııııı ses verme· 
si�ıdi. 

Crn.-i güriinürde Ap'ııin 15, MSP'nin 
8, MHP'nin de 5 b,ıkanlık sandalyesi al· 

- -

-
dıklan göıi.inüyordu ama AP'li bir Saa· 
deltin Bilgiç, bir Ali Şevki Erek, bir 
önül Şakar'ıo MHP'lilerden geri kalan 
yanı yoktu. Bunlar tescilli MHP'lilerdi.. 

Bunlann yanı sıra AP içindpki MHP' 
liler biraz daha bakanlık sandalyesi ko· 
paramaz mıydılal'? Gürültünün büyükçe 
bir kesimi bu temelden ileri geliyordu. 

KAMRAN iNAN DiYE BiR OLAY 

Kanlfan Inan'ın ne yaptığinı bilmez 
zig.zag'laTl ise AP grubunun yaptığı son 
toplantıda \=özüme vardmlmıştl. 

CHP Genci başkanı Bülent Ecevit, 
İnan'ın belirsiz durum\�nun Anayasa'ya 
aykırılığını basın toplantısıyla açıkla· 
mağa çalışırken AP grubunda iş çoktan 

' olacağına vardırılrruştı. 
Demirel, İnan'ı, grup kararıyla Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna 
oturtmayı başarıyordu .. 

BöylpC€' Kamran Inan'ın sadece hik
meti kendinden menkul liderlik iddiala-

AA SIMDI SıRASı -

DEGiL 
" 

ikinci MC'nin kurulma.5' ve güvenoyu 
almasıyla birlikte CHP'de gelişmeler su 
yüziiıe çıktı. 

Bunu bir anlamda doğal karşılamak 
gerekmektedir. 

CHP, 5 Haziran seçimlerinden çok 
önemli bir kazanım la çıkmıştır. Iktida
nn eşiğine dayanan 214'lük bir milletve
kili çoğunluğu ile sayısal yönden millet 
meclisinde ağırlığını duyururken, sena· 
toda da AP'yi yıllardan sonra azınlığa 
düşünnüştar. 

Ama CHP iktidar olamamıştır. 
Bu olgunun örgüt yapısında ve grup 

üzerinde bir "şok" etkisi yaratması bek
lenilmeliydi ve göriiıen durumda bekle
nilen olmuştur. 

ECEVIT VE P ARLAMENTERLER 

Geçtiğimiz haftanın başından itiba
ren CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile 
CHP'li parlamenterlerin gruplar halinde 
yaptıkları görüşmelerde, seçim değer
lendirmderinden CHP merkez yönetimi
ne kadar uzanan eleştiriler yapılmıştır. 

Ecevit'in görüşmelerin ikinci günü 
içinde Deniz Baykal'ın bulunduğu grup
la konuşması sırasında Baykal, Ecevit' 
ten olağanüstü kurultay. için çağrı 
yapması önerisinde bulunmuştur. Bay
kal'a göre, ortaya çıkan sonuçta CHP 
Genel Yönetim Kurulunun payı ve so· 
rumluluğu vardır. CHP'nin izleyeceği 
yeni muhalefet stratejisinin sağlıklı ve 
etkili bir raya oturtulması için yeni bir 
soluğa ve yeni bir yönetici kadroya ge
rek vardır. 

OLAGANÜSTÜ KURULTAY 

Bu dunımda Baykal, genel yönetimin 
değişmesi için bir olağanüstü kumltaym 
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gerekli olduğunu bildinniştir. Olağanüs
tü kurultayın toplanabilmesi için tüzük
tc iki yol belirlenmiştir. Ilki genel baş
kanın çağrıda bulunması ikincisi ise im
za yolu. Baykal ikinci yolun kendileri 
tarafından denenmeyeceği"i ilk yol için 
de genel başkanın harekete geçmesini is
temiştir. 

Ecevit'in Baykal'ın bu önerisi karşı
sında nasıl bir tutum izlcyeceği merak 
edilirken CHP Genci Başkanı aynı giiı 
bir açıklama yapmak gereğini duymuş
tur. 

Acaba Ecevit niçin aynı gün bu zo· 
runluluğu duymuştur? 

Bunun nedeni tek olsa gerektir. Ece· 
viı daha sonraki günlerde yapacağı gö
rüşmelerde bu konunun ağırlıklı bir bi
çimde Iluzunına getirilmesini önlemek 
istem iştir. 

Bunun yanısıra önemli bir şok yaşa
yan örgütle, Baykal önerisinin yer etme
si ve oluşması tehlikesinin olası gelişken' 
liği dedondurulmak istenmiştir. 

Ancak ne yönden bakılırsa bakılsın, 
olağanüstü kurultaya gidilmesi önerisi 
haftanın olayı olmu�tur. Gerek CHP'li 
parlamenterler üzerinde gerekse örgütle 
konuşulan konu başlıbaşına bu olmuş
tur. .. 

N IçiN 'LER,NEDEN'LER! .. 

N itelOm Baykal'ı izleyen göri.işmeler
de parlamenterler sık sık Ecevit'e genci 
yönetimden duydukları rahatsızlığı dile 
getirmekten kaçınmamışlardır, 

Aslında bu konuda beliren tepkilerin 
doğal bir temeli de vardır. 

- iktidar olunaınamıştır. Niçin? 

n adeta burnu yere süıtülürcesine eritili
yordu .. 

Ikinci cephe iktidarının AP yönünden 
karşılaştığı engeııer sadece böylesine ef
ten piiften ölçülerde kalıyordu. 

PROGRAMLAR .. . 

Acaba cephenin hazırladığı programa 
meclis ve senato genel kurullannda etki
li bir muhalefet yapılır da, sonuç değişe
bilir miydi? 

Ekonomik temel olarak cephe prog
ramından rarklı olmayan bir hükümet 
programıyla kendini kamu oyu önünde 
bağlayan bir CHP'nin programa karşı 
ileri sürebileceği eleştiriler elbette sınırlı 
ölçülerde kalmaya mahkumdu. Nitekim 
cephe programının Millet Meclisi ve se
nato genel kurullannda görüşülmesi sıra
sında CHP yönünden elle tutulur bir e
leştiri gelmemesi, gelemernesi bu olguyu 
kanı Uıyordu. 

!sin daha kötüsü CHP sözcüleri, cep-

Neden? 
CHP Genel Başkanının 23. kuruIıay

da söylediği sözler belleklerdedir. Ne 
demiştir Ecevit? 

- Halk bizi iktidara getirecektir. 
Eğer iktidara gelemezsek bunun hatası 
bize ait olacaktır ... 

Seçim konuşmaları sırasında Ecevit 
tarafından sık sık yinelenen bu sözler, 
CHP'liIer tarafından ti.in ıazeliğiyle ha
tırlanmaktadır. 

Bu durumda "hatalı"nın, ya da "ha
tahların" aranması, bulunması da doğal 
olmayacak mıdır? 

Baykal ve arkadaşlan bu konuda şu
nu söylemektedirier: 

- Bu hata da Genel Başkanın payı 
yoktur. Genel Başkanın çevresini oluş
turan yönetici kadro bu sorumluluğun 
gerçek sahibidir, 

Bu görüşler bir oranda taktiksel cen
tilmenlik de kokuyor olsa pratik yönden 
ortada gerçekten çözülmesi gereken bir 
düğiiıı vardır. Ve bu düğiiııi.iı örgütle 
belirli bir rahatsızlık yarattığı da gerçek
tir. 

ECEVIT KIMDEN YANA? 

Bu durum öniiıde CHP Genel Y öne
timi Baykal'a karşı şu silaha sarılmakta 
gecikmemiştir geçtiğimiz hafta: 

- Bu bize değil, temelde Ecevit'e 
yönelen ve onu karşı alan bir harekatın 
kıpırtısıdır. 

Bu savunma hatta saldın CHP'de iki 
yıldır sürdüri.ilmektedir. Ecevit'j bir an
lamda ipotek altına alma amacına dayalı 
saldırıda CHP Genel Başkanı merkez 
yönetiminde rahatlık verici tuwm ve 
davranışlar izlemekten kaçınmamıştır. 

Son kuruıtayda da, ağırlığını Eyüb
oğlu·Topuz şeklinde simgelenen yana 
koyması bir olgudur. 

Gerçi Ecevit bunu ısrarla reddetmek
tedir ama reddetmesi, inandırıcılığına 
yara açması bakımından da kendisi adı
na talihsizlik olmaktadır. 

Geçtiğimiz hafta gruplardan birinde 
bir parlamenter bu konuyu Ecevit'e ha· 
tırlatmıştır. 

Ecevit gene reddetmişrir. "Hayır de
miştir, ben tarafsızım! .. " Ancak karşı 
taraftan aldığı cevap açıkça "hayır" 01-
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heyi eleştinnek için cepheci propaganda 
ve ilkelere sanlddar. Bu arada cephe li
derlerinin seçim kampanyalan boyunca 
birbirleri hakkında söyledikleri sözleri 
tekrarlayarak: cephedleri birbirlerine dü· 
şünneyi denediler. 

Oysa bu "eleştiri"ler yapıldıkça cep
hed ortaklar rahatladdar hatta yer yer 
sevinçlerini saklama lüzumunu dahi duy
maallar. 

muştur. Dahası, aynı grupta bir başka 
parlamenter de, kendisinden önceki ar
kadaşını" fikirlerine katıldığını yine le
miştir. 

TORTULAR VE YOLLAR ... 

Ecevit görüşmelerini geçtiğimiz haf
tanın !Onunda bitirmiştir. 

Şimdi 300'e yakın kişinin zihninde 
yarattığı tortular vardır. Şu gizleneme
yecek bir g ... çektir ki, şöyle ya da böyle 
Genel Yönetim Kurulu yapısında zeva
hiri 'kurtaracak bir operasyonun zorun
luluğu ... 

Aslında Ecevit'in mevcut Yönetim 
Kurulundan pek memnun olduğu bilin
mektedir. Ama bir de madalyonun öbür 
yüzü vardır. 

Tam bu yol ağzında CHP'1i basında 
Baykal harekatının ''MC'nin işine gelici 
bir zaman ve ortama dayandığı" yolun
daki eğilim ve işaretler ilginçtir. 

ŞIMDI SıRASı DE(;IL 

Ve CHP'nin kadim tılsımı gene yü
rürlüğe konmuştur: 

- Şimdi sırası değil!_ 
1973 seçimlerini izleyen dönemde 

CHP'nin sağa çekilişi gözlenirken gene 
aynı şey söylenmiştir: Sırası değiiL. 

-Niçiı? 
-Canım iktidara geliyoruz. 

Birinci MC kurulmuştur. CHP'de yanlış 
politikalar gözlenmektedir. 

- Şimdi sırası değilL 
-Niçin? 
- Söyledikı ... iniz doğru olmakla be· 

raber, iktidara geliyoruz işte ... 
Seçim öncesi döneme gelinmiştir. 

CHP'ye. "eğer razı olmazsan erken se
çime, normal zamanında seçimler tehli
kede" tehditi yapılmıştır ve CHP "evet" 
demiştir. Bu eleştiriimiştir. CHP'den 
gene aynı ses yükselmiştir: 

- Şimdi sırası değil... 
Örgütün kulağında çınlayan tek ses 

budur. 
Ve bu kez aynı şey usandırıcı bir bi

çimde tekrar edilmekterir. 
Aslında sorulması gereken bir soru 

vardır: 
- Bu yönetim mi CHP'yi bugüne ge· 

tirmiştir, Baykal mı? 

CHP eliştirilerine topluca cevap ve· 
ren Demirel'e göre, seçim meydanlann
da söylenenler "kan davası" mı yapıla
caktı?. 

Cepheden CHP'ye bakış rahatlı�ı te· 
melde, CHP'nin giderek saea çekilmesi 
olgusunun sermayede yarattı�ı güven pe
kişmesinden ileri gelmekteydi. CHP'yi. 
oy varheının dayandı�ı demokratik top
lumsal muhalefetden yalıtarak parla-

Deniz Baykal ve arkadaşlannın dooya 
görüşü olarak "sol" anlayış olarak CHP' 
nin mevcut yöneticilerinden çok önemli 
farklar taşıdığını ileri sürmek herhalde 
miinkün olmasa gerektir. 

Bu farksızlığ ın farkında olan CHP 
Genel Başkanı da her fırsatta şu soruyu 
sonnaktadır: 

- Partide ideolojik farklılaşma var 
mıdır? Yoksa. olağanüstü kurultay da 
gereksizdir, yönetim kademelerinde ça
tall'4ma da ... 

Bu yaklaşım, Ecevit'in önümüzdeki 
dönemde esaslı değişiklikler düşiiıme
diğini ortaya koymaktadır. 

CHP'den gelen izlenimlere göre, Ece
vit'in parti i çinde öteden beri kontrolü 
altında IlJttuğu "daha sol" olarak bili· 
nen unsurlaria önemli bir dirsek teması 
mevcuttur. 

Baykal harekatına karşı Ecevit'in ile
ri süreceği yedek güç budur. 

ZORUNLULUK OLURSA 

Ancak herşeye rağmen genel yöne
tim kurulunda bir değişiklik yapılması 
zorunluluğu kendisini çok hissetirirse?_ 

Ecevit bunun hesabını çok dar bir 
çerçevede düşünüyor olmalıdır. 

Son iki yıldır klikler dışında kalmayı 
başaran bir Necdet Uğur'un genel sek
reterliğe getirilmesi belli bir tampon gö
revi görür mÜ? Bunun yanı sıra şimşek
leri üzerine çokça çeken bir Ali Topuz' 
un yönetimden uzaklaştırılması eleştiri
leri bir SÜ'"e için de olsa yatıştırır mı?. 

Ecevit görünüre bakılırsa bu soruları 
kendi içinde örgüt başkanlarıyla yapa
cağ i toplantıdan sonra çöıecektir. lı 
başkanlarından oluşan küçiJ<. kurultayın 
toplanması olasılığı vardır. Bu hafta için
de yapılması beklenen toplantı, parla
menter yoluyla gelen şikayet vc eleştiri
lerin örgüttelô uzantı yapısını verecektir. 

Genel hatları itibariyle CHP'ye bakıl
dığında, büyük sermayenin bu partiyi o
lanca gücüyle mevcut konumundan da 
daha sağa çekmeye çalıştığı ve o nokta
larda iç dalgalanmaya uğratmakta yarar 
görd�ü gözlenmektedir. 

Doğrusu bu ya, "şimdi sırası değil", 
ilerici endişelerden çok böylesine gerici 
hesap ve planlarta ilgili olsa gerektir ... 

mento içine hapsetme�e dayanan büyük 
sennaye stratejisi ilk ürününü ikinci MC 
ile almıŞ bulunmaktadır. 

Ikinci MC çok yaygın bir deyimle 
acaba "iç ve dış konjonktürün" gösterdi. 
�i bugünkü koşullarda uzunca bir süre 
dayanabilecek midil'? Edilgen bir _. 
yiş ve . pasifizmden kaynaklanan bu so
ru, CHP yönünden aslında Cepheye kar· 
ŞI izlenecek politikanın çerçevesi olma
ya adaydır. 

Nitekim "iç ve dış konjonktür"ün 
çıkmazlan gösterilerek CHP 'yi o ko· 
numda tutmaA:a yönelik bır propaganda 
CHP merkez yönetiminden hızla kay
naklarunaktadır. 

CHP'nin cepheye karşı muhalefetini 
önemli ölçüde dar bo�azlara sokulma�a 
çalışıldı�ı gözlenmektedir. 

SA(; MEVZILER ... 

Cephe ne yapacakttı'? 
Büyük sennaye ve gerici müttefikleri, 

ikinci cephe harekatıyla, sınıfsal çelişki 
ve çatışk�an daha da sağ plotforrnlarda 
sÜl'dÜfine zorunluluklannı göstermişler
dir. Türkiye'nin içinde bulundu�u eko
nomik ve toplumsal koşuJlar, burjuvazi
nin bunalım ve çıkmazlarını daha da de
rinleştinnekte, bunun sonucu burjuvazi 
smıf mücadelesini &aa çekilişte kenetle

nerek sürdürme zorunıulueunu duymuş-
tur. 

Bu arada faşizme kitle tabanı edin
mede propaganda ve girişimlere de hız 
verilmektedir. 

Devlet aygıtı dün oldu�u gibi bugün 
de, tam bir -cephe kuşatması içine alın
mış, kaynaklar ve olanaklar tamamen 
cephe tahkimatına sunulmuştur. Bu 
arada özellikle MHP yönünden kaynak· 
lanan "banş" ça�n1an sistemli bir bi
çimde yoRunlaştırılmaktadır. 

Tabanda cepheci silahlı çeteler araç 
ve gereçlendirilirken. yaygınlaştırılması 
yolunda finanse edilmektedir. 

Propaganda düzeyinde "banş" şaŞırt· 
macası TRT dahil tüm basın-yayın or
ganlanyla yaydırken, temelde olanca az
glnJıkta bir savaşın tüm unsurlan bes
lenmektedir. 

Cephed ortakJann gözle görünür bi
çimde "cephe" sözcü�nden kaçınma
Ian ve alışılmışın ötesinde "kardeşlik" 
sahtekarlıgına sanlmalan boşuna degil
dir. 

DGM'LER GüNDEME GELIYOR 

Nitekim cephenin büyük başı geçti· 
eirrtiz haftanın sonunda tekrar Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri silahına sanı· 
makta gecikmemiştir. 

DGM yasa tasansının bır an önce 
meclislere sevkedileceei resmi agızlardan 
tekrarlanmıştır. 

Bu olgunun aynca CHP'ye yönelik 
bir manevra niteııeinde oldugu dR. kuş. 
kusuzdur. 

-

DGM yasa tasarısının hazırlanıp mce
Lislere sevkedildieinde CHP'nin tutumu 
ne olacaktır? 

Cephe, bu yolla CHP içinde bir yar
ma harekatına girişmeyj denemekledir. 

DGM'lerin, sennaye yönünden işçi sı
nıfının ve demokrasinin baenna yönelik 
silah olma nitelieinden öte bu yanıyla 
da politik taarruz silahı oldugu unutul
mamalıdır. 

DGM'lere direnmesi dotal olan bir 
CHP, bu saldmyla "kardeşlik" ve "ba· 
rış" düşmanı mı ilan edilecektir? 

Hemen bunun yanı başında DGM 'le
re karşı do�a1 olarak engelleme yapacak 
olan CHP, meclis çalışmaJannl kilitle
mekle mi suçlanacaktıl'?. 

Süleyman Demirel'in, geçtieimiz hat
la Cumhurbaşkanı Fahri Korutlirk ile 
görüştükten sonra DGM 'ler konusuna 
dönmesi sebepsiz olmasa gerektir. 

MECLIs KILl TLENIRSE 

Mevcut durumda Millet Meclisi Çalı· 
şamarnaktadır. Çünkü meclis Başkarunı 
seçernemektedir. Bu, Demirel'in tam ar
zu etti� durumdur. MiUet Meclisi bu 
yolla ne yasama ne denetim işlevi sürdü
remeyecek böylece TBMM'nin birleşik 
toplantısı yapması olanaksl2Jaşacaktır. 
TBMM'nin birleşik toplantı yaparnarna· 
sının Demirel yönünden özel bir önemi 
de vardır. Zira ilk birleşik toplantıda De
mirel'i yüce divana sürükleyecek bır ko· 
misyonun oluşturulması "teorik olarak" 
olanak dahilindedir. 

Demirel yönünden en arı.:u edilen du
rum meclisıerin Kasım ayına kadar tatHe 
girmesidir_ Böylece cephenin bildiRi gibi 
at oynataca#ı kıymetU 2,5 ay kazanıl· 
mış olacaktır. 

Cephe başının meclis başkudılıı için 
ileri sürdü� kayıt şuna dayanmaktadır 
"Biz üç ortak olarak 229'a dayaruyoruz. 
Ço�unluk bizde oldu�uoa göre başkan 
da bizden olacaktU'! .. " 

Aslında kendisinin de inanmadılı bu 
mazeretin temelinde meclisi dülÜm1e
rnek düşüncesinin kendi açısından taşa
dı�ı pratik önemler vardU'. 

BIR GüN SEçiLI RSE... 

Ama bir gün meclisin başkaruru seç
mesi zorunluluk olacaktır. O zaman AP i 
başkanlı�ı ikinci ortağı MSP'ye mi ik· 
ram .otooktil'? Çünkü MSP bu konuda 
direnmektedir. Bu noktada devreye yeni 
yeni pazarlıkları yeni yeni ödün alış ve
rişleri girecektir. Bu tahtaravalö, anlaş
mazlık sımnna gelir de dayanırsa başka
nın CHP'den de çıkması olasdık olabile
cektir. Şöyle ya da böyle meclis başkan
hRı sorunu bir gün çözülünce, boşa ge
çen aylar Demirel'in kir hanesine işle· 
necek ama meclisin çalışabilirli� de or
taya çıkacaktır. 

O zaman ne olacakttı'? 
Demirel'in bugünden tezgahladıAı dii· 

�ümıendinne operasyonuna girişilecek
tir. 

ÇÖKERTILENE KADAR 

DGM 'ye karşı CHP'de gedik açarsa 
bu faşizm adına önemli bir kazanım ola
caktır. Yok e�er CHP, DGM 'ye karşı et. 
kili bir şekilde direnirse o zaman CHP'yi 
"parlamenter demokrasiye" inançsız1ık� 
la suçlayacak, her çeşit maJzeme saldı
rıyla demokrasiyi tahrip harekatına daha 
da hız verecektir. Demirel'in, demokrasi
nin şekli esaslanndan bile günden güne 
uzaklaştı�ı artık çok ortadadır. 

Suçlulukla pekişen bir cepheci ortak· 
Iıeın her yeni gün yeni suçluluklara yö· 
nelmesi şaşırtıcı olması gerektir. 

Türkiye'yi güç ve çetın günlerin beko 
lediei ne kadar gerçek se demokratik 
güçlerin işçi sınıfının örgütlü niicadele 
önderli�inde güçlükleri aşacak güç ve 
potansiyelde olduklan da o kadar geı
çektir. 

Işbirlikçi. geri, demokrasi düşmanı 
cepheler çökertilecektir ... 
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İŞÇİ sıNıFı SESİNİ i 
i 

ÇEŞITLI IŞKOLLARıNDA 

46 BIN IŞÇI 
GREV YAPIYOR, 

• GREVDEKI 80 IŞYERİNIN 48'1 DISK'E, 21 IŞYERI TORK
IŞ'E VE I l IŞYERI DE BACIMSIZ SENDIKALARA BAC LI 

• GREVLERIN EN YAYGIN OLDUCU MADENI EŞYA SANA
YIINDE ÇEŞITLI SENDIKALARA BACLI 36 BIN ıŞÇı GREV
DE. 

YURUYUŞ ISTANBUL BUROSU 

tkinci MC hükümetinin kuruldu�u şu 
günlerde Türkiye'de çeşitli işkollarına 
ba{tlı 45 bin 735 işçinin grevde olduA:u 
<>trenildi. Grevdeki işçiler arasında ço
{tunlugu, madeni eşya sanayi işyerlerin
de çalışan işçiler oluşturuyor. Grevdeki 
toplam 80 kadar işyerinden 4S'j DISK'e 
2 1 'j ise Türk-Iş'e bagı. sendikalara bagıı 
işyerleri. Grevde bulunan ı 1 işyerinde 
ise ba{tımsız sendikalar hakim durumda. 

Yapılan incelemeye göre grevlerin en 
razJa yaygınlaştıgı işkolu madem eşya 
sanayi. Bu işkolunda yüzde 90'1 DISK'e 
baglı olmak üzere toplam 36 bin 850 iş
çi grevde bulunuyor. Madeni eşya işko
lunda grevde buJunan özellikle OISK'e 
ba�1ı işçiler Madeni Eşya Sanayicileri 
Sendikası ( M ESS) ile olan anlaşmazlık
lar nedeniyle grevterini sürdürüyorlar_ Bu 
işyerinden bir bölümü iki ayını doldur
duRu halde birçok işyerinde bir yılı aş
kın sürüp giden grevi er de bulunuyor_ 
OISK'e balh Petrol ve Kimya Işçileri 
Sendikası'nın Sakarya'da 4 benzin istas
yonunda giriştiRi grev 660 günü geçmiş 
durumda. Yine aynı sendikanın Türkay 
Kibrit Fabrikasında 560 gün önce baş
lattıtı grev de sürüyor. OISK'e ballı 
TEKSTIL Sendikasının İstanbuJ Bayrak 
Fabrikasındaki grevi 5 1 0 .  gününü, Türk
lş'e bath TEKSIF Sendikasının yünt.eks
te yürüttütü grev ise 575. günlerini dol
durdular. 

D i GER i Ş KOLLARıNDA ... 

Türk-Iş'e battı Türkiye Gazeteciler 
Sendikasının (TGS) Ankara'da Zafer 
Matbaasında başlatlıtı grev bir yılı çok
tan geçmiş durumda; Akdeniz Haber 
Ajansının Istanbul Bürosundaki grev ise 
herhangi bir çôzôm belirtisi taşımadan 
20_ gününü aşmış bulunuyor. 

Grevdeki işçi sayısının fazla1ı�1 yö
nunden ikinci sırayı tekstil işkolu alıyor. 
Madeni eşya işkolundaki 36 bin işçiye 
karşılık çeşitli sendikalara bağlı 7525 iş
çi tekstil işkolunda grevde bulunuyor. 
Grevde olan işyerinden 7'si Türk-lş'e 
baRlı TEKSIF Sendikasına, üçü de DISK' 
e baRlı TEKSTIL Sendikasına batlı. 

ANIT OTELI 
ıŞÇiLERI NIN 
MüCADELESI 
SüRüYOR 

- ANIT OTEL IşçILERI KARARLI. 

bitmemiştir. Yeni oyunlar, iftira atma
lar, işçileri 1 7 .  madde ile çıkarma giri
şimleri, i�verenlerin hemşehrileri aracılı
A"ıyla işçiler üzerine uyguladı�ı baskılar 
sonuçsuz kalıyor. Sendikayı işyerinden 
aLma girişimleri; birlikte, kararlı, örgütlü 
mücadeleleri karşısında, her seferinde 
da�ılıyor. 

Verilen mücadeleye ra�men işverenin, 
sendikayı tasfiye niyetleri bitmemiştir. 
Nitekim 1977 başındaki, ikinci dönem 
sözleşme görüşmelerinde, işveren açıkça 
"ilk geldiklerinde otelden sendikayı Çı
karma iste�inde olduklarını" itiraf edi
yor. Fakat, bu istek halii sürmektedir. 
Sözleşme görüşmelerinde işverenin üze
rinde en çok durduRu konu "kıdem taz
minatları"dır. Yani, toplu işçi çıkarma- ' 
nın hesaplan yapılmaktadır. 

Engellere raRmen başanh bir şekilde 
imzalanan toplu söz.leşmenin ardından, 
bir işçi, sille tokat işyerinden kovulu
yor.Toplu sözleşmeye aykın bir şekilde 
yapılan bu işlemden dolayı mahkemeye 
başvurulduRunun üzerinden çok geçme
den, 21 Haziranda işveren sendikaya bir 
yazı yazıyor. Otelin restoran bölümü, 7.8.
rar etLi�i gerekçesiyle kapatılmak isLe
nilmekte ve bu nedenle 14 işçinin iş ak
dine son verilece�i bildirilmekte. Buna 
tüm işçiler karşı çıkıyorlar. 

Işverenin amacı tasfiye girişimine res
torandan başlamaktır. Işyeri sendika 
temsiıCilerinin ikisi de bu bölümdedir. 
Işçinin gücü bu bölümde kırıldıktan son
ra diA"er bölümler uysallaştırılabilinir he
sabı yapılıyor. 

yan teklifler de getiriyor. Işçiler, bu tek
lifi, resLoranın zarar etmediiini ispatIa
mak için deRerlendirmeye alıyorlar. Fa
kat, işverenin işçiyi bölme amacı ger
çekleşmemiştir. 

Anıt Otel işçileri, verdikleri mücade
lenin sınıf mücadelesi olduRunun bilin· 
cinde ve mücadelenin yollannı daha iyi ' 
ö�renerek, diler sınıf kardeşleriyle da
yanışma içinde yollarına devam ediyor
lar. 

TEKSTIL 
IŞKOLUNDA 
ZORLU 
M üCADELE 

Adana'da tekstil işkolunda 1 5  bin ıŞ
çiyi kapsayan yetki mücadelesi sürüyor. 
Bu arada Bossa, Paktaş, Güney Sanayii, 
Akdeniz, özbucak gibi büyük işyerl�rin
de işverenlerin yolun baskılarına karşı 
verilen mücadelede Bölge Çalışma Mü
dürlütü taranı tutumunu sürdürüyor. Böl
ge Çalışma MüdürlüRünün bu tutumunu 

İşyeri 

Güney Sanayi 
özbucak 

Bossa 
Paktaş 

Akdeniz 

ışçi Sayısı 

4.800 
1.200 

5.000 
3.200 

900 

kınamak için Müdüclüle giılen Paktaş ye 
özbucak işçileri "Tekstil Işçileri Sendi
kumdan başka hiç bir sendikarun yetki 
alamayacaA:ınl" haykırffilşlar, imzalı di
lekçelerini yetkililere vermişlerdir. 

Diler yandan Türk-ış'e baRh Teksif 
sendikası işçilerin vermekte oldukları 
sendikal mücadeleyi " bozguncu1uk" , 
"huzur kaçırma" gibi gerekçelerle kara
lamaya çalışmakta, işçi önderleri çeşitli 
gerekçelerle saRa sola ihbar edilmekte· 
dir. San sendikanın bu girişimleri jş�
tenleri daha da yüreklendirmektc w iş

. yerlerinde işçi aYı yoAunlaşmaktadır. 
İşçilerin sendikal mücadelelerini bas

tınna, işçileri yıldınna amaçıyla işyerle
rine emniyet kuvvetlerinin çaR"rtlmasl da 
stk stk başvurulan bir yoldur. 

Bu arada sendikal mücadeleyi yalnız
ca geçici bir süre için ücret zammı ko· 
parmaktan ibaret sayan san sendika aAa
lan da işçilerin kafasını  bulandıra:rak 
devrimci sendikalardan tecrit etmeye ça
! ışmaktadırlar. Zaman zaman bu tür ça
balar semeresin i  vermekte, sokaAa atıl
ma ve açlıQ'a mahkum olma korkusu, iş
çilerin diledikleri sendikayı seçmelerini 
ve san sendikacıları kapı dışan etmeleri
ni geciktirmektedir. 

Bugün Çukurova bölgesinde, tekstil 
işkolunda san sendika çemberi, yakla
şık 1 5  bin işçiyi hapsetmeye çahşmak
tadır. 

DİSK ye '!'ürk-İş'. ba�lı ..,ndikalann 
yanısıra OIkü-Iş'e baAlı Giyecek-Iş w 
MlSK'e baAh Türk Mensucat-Iş gibi sap
san-faşist sendikalar da Çukurova'yı bu· 
landınnaya çalışıyor. 

Ancak diA"er yerlerde olduRu gibi, ile· 
rici sendikal hareket, en zayıf halkalan 
kopara kopara Çukurova'da da gücünü 
kabul ettirecek. 

Yetki 

Yetki Teksife verildi. 
önceki dönem yetki Tekstil'e aitti. 
Yetki kararı geciktiriliyor. 
Yetkili sendika henüz belirlenemedi. 
Başvuran sendikalardan hiç birinin 
çoRunlu�u alamadıRı açıklandı. 
Sonuç belli deRi!. 

Işçiler ve sendika "zarar etme" ge
rekçesinin asl!sl..-JıRml ortaya koyduktan 
sonra Turizm BakanlıRından gelen bir 
müfettiş de kapatma kararının Bakanlı
Ra bildirilmediRini ortaya çıkarıyor. 

- TURK METAL 'IN OYUNLARıNı GORDULER _________ _ 
1 974 'te, günde 12-16 saat çalışLırılıp, 

asgari ucretin de altında ücret alan işçi
ler Turizm-Iş'te örgütlenmeye başlayın
ca, işveren tUrlü yollar deniyor. Işçilerin 
bazılarının ücretlerini artırarak, işçiyi 
bölmeye çalışıyor. Kendi adamlarına, iş
çileri silahla tehdit ettiriyor. Işçilerden 
ikisi işyerinden ayrılmak zorunda bırakı
lıyor. O dönemde yürürlükte olan sıkıyö
netim nedeniyle, sendika, toplu sözleş
meye yanaşmayan i,verene karşı grev 
hakkını kuJlanamıyor. Fakat, tüm engel
lemeler sonuçsuzdur. Işveren, oteli baş
kalarına kirahıyarak kaçmak zorunda 
kalıyor. 

Yeni işverenler sendikayı tasfiye et
me kararıyla geliyorlar işyerine. E,;kileri
ne de bu yolda söz veriyorlar_ Tüm ça· 
balar yine sonuçsul.dur. Sözleşme imza
lanıyor. 1 ı ay sur"n kararlı mucadf>lc 
Aı1uslos i 97f,'te ilk meyvelerini \·eriyor. 

Sınıf mu(':ıc!cl('!o,i, scrl.l(>�nlt' im7.a. .. ıyla 
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Işçiler yasal yolları izlerierken, birlik 
ve kararlılıklannı ortaya koyan toplantı
lar yapıyorlar. 23 Temmuz'da işyerinde 
yapılan toplantıya, Otel Roma ve Tu
rizm Bankası'ndan işçiler de katılıyorlar. 
"Birlik, Mücadele, Dayanışma" azmi 
vurgulanıyor. 27 Temmuz günü işçiler. 
baştemsilcilerine karşı işverenin tecavüz
kar davranışını protesto eden bir bildiri 
veriyorlar ve topluca ycmeQe inl1li yorlar. 

Işveren telaşlanmıştır. 28 Temmuz 
günü işçileri topluyor. Konuşmasında, 
bir yandan "zarar, inas" edebiyatıyla 
acındırma yolları ararken, bir yandan da 
rcstoranı mutlaka kApatacaRını, "gerE"
kirse işyerinde kan dokul('('ef(ini" ı.üylu
yor. Ayncn, restoranı iş<,'iler{' d{'vretmek 
gibi sinsi ve işçileri bi,lm(' aınncım ln"ı-

IŞTE TüRK-M ETAL'I N GERÇEK YüZü 
Adana'da bulunan Snbancı Holding'e 

baRIı TEMSA fabrikasında çalışan işçi
ler Türk-Iş'e ba�1ı MHP eRilimH Türk 
Metal-I ş Sendikasının işverenden yana 
tutumuna raıtmcn grevlerini siirdürüyer
lar. On yıllık işçinin bile iki bin lira gibi 
düşük bir ücretle çalıştı!!ı TEMSA i�çile
ri en çok işgüvenli!! ini n  yokluRundan 
yakınm6kta, her an işten atılma endişesi 
hemen her gün iş kazasına ugrama kor· 
kusu içinde çalışmaktadır. Bütün sosyal 
haklarını elde etmek gibi genel ve haklı 
istemleri için mücadele vermektedirler. 
Iş  ve can gi.ıvenli�inin bulunmasını ve in· 
sanca yaşamlarını surdürebilecekleri {'ko· 
nomik ve sosyal hakların saJtlanmlısınl 
istemektedirl"r. 

TEMSA işçileri giri tikleri grev eyle-

minde sendikaları olan Türk.lş'e baRIı 
faşist Türk Metaı-tş Sendikasının kendi
lerinin yanında olmadıRını, daha çok iş
verene yakınlık gÖJterdigini belirterek 
bu sendikayı istemediklerini söylüyorlar. 
Grevdeki TEMSAN işçileri sendikanın 
kendilerini grevde yalnız bırakmış olma
sın� çok kızarak sarı sendika olarak niLe· 
lendirdikleri Türk Metal-Iş Sendikasını" 
kendilerini sattıgını vurguluyorlar. Sen
dikanın grev kırıcı eylemlerine karşılık 
işçiler tek bir yumruk gibi mücadeleyi 
sürdürüyorlar. TEMSA'da da di lter işyer
lerinde olduRu gibi grev başarıyla bite· 
cek ve sarı sendika Türk Metal-Iş işçiler
den hakeLli�i dersi alacak. Bu gunler 
uzak deRi!. 

i 



YÜKSELTİYOR 

- ÇUKUROVA SERMA YESINE KARŞI 

ILKELER 
HAYATA 
GEÇiRILIYOR 

DİSK'e baA:h Keramik-lş Sendikası 
ıstanbul'da bulunan Petek TuAla işyeri 
ile toprak işkolunun en ileri toplu iş 
sözleşmesini imzaladı. Sendikanın yaptı
Aı sözleşmeye göre işçilerin ücretlerinde 
birinci yıl aylık 1800 lira, ikinci yıl ise 
aylık 1950 lira ücret artışı saA:landl. 130 
işçinin yararlandılı toplu iş sözleşmesi
ne göte ayrıca işçiler birinci yil 80 gün 
tutannda. ikinci yıl ise 90 gün tutannda 
ikramiye alacaklar. Kıdem tazminatının 
45 güne çıkartı1dlll, işçinin kendi istej2:i 
ile iışten aynIması durumunda ise kıdem 
tazminatının 40 gün olarak saptandılıı 
belirtildi. 

Keramik-tş Sendikasının yaptlAı açık
lamaya göre toplu iş sözleşmesi ile işçi
lere. birçok &Osyal hak da tanındı. Bunla
rın arasında, bin lira ücretli izin barçhlı, 
2250 lira evlenme yardımı, bin lira yaka
cak yardımı, 750 lira kurban ve şeker 

bayramlan ikramiyeleri, 800 lira doAum 
yardmu, bin lira ölüm yrduru, (işçinin 
ölümü halinde bu yardım beş bin lira 
olarak belirlenmiştir) da bulunuyor. 

DISK ADıNA 
SARI SENDIKA 
GIRIŞIMLERI 

DİSK içindeki sosyalist sendikalara 
karşı girişilen oyunlar sürüyor. Petrol
Kimya-tş, Turizm-İş olaylarından sonra 
Sosyal-tş Sendikasının yokedilme planı 
yürürlüte konuldu. Arkasından DİSK 
içinde sını! sendikacılılı konusunda ba
Şarılı örnekler veren ve kendi işkolunda 
etkinlilini kabul ettiren Keramik-tş Sen
dikasına karşı bir süredir tezgahlanan 
oyunlar yeni boyutlara ulaştı. 

DtSK ıZmir Bölge temsilcisinin deste
linde, DıSK ilkelerinden söz ederek ba
zı işyerlerinde örgütlenmeye çalışan Be
ton-ış admdaki adı var kendi yok bir 
sendikanın, Aydın'da kurulu bir işyerin
de "örgütlenmeye" çalışırken 100 işçi
nin işten atılmasını saRlaması basında 

• SABANCı HOLDINGE BACLI ADANA'DAKI TEMSA GRE
VINDE FAŞIST METAL-I!? SENDIKASı ıŞÇI LERI YALNıZ Bı
RAKTı. 

• TEMSA ıŞÇILERI EN ÇOK CAN GÜVENLICINDEN VE ıŞ
TEN ATıLMA ENDIŞESINDEN YAKIN IYORLAR. AYRıCA 
BAŞLARıNDAKI SARI SENDIKADAN DA KURTULMAK ısTI
YORLAR. 

• ADANA'DA TEKSTIL IŞKOLUNDA 1 5  BIN ı ŞÇ ı  ADıNA 
HANGI SENDIKANıN SÖZLEŞME YETKISINE SAHIP OLDU
C U  HA LEN BELLI DECIL. 

• DISK'E BACLI KERAMIK-IŞ SENDIKASıNIN KARŞıSıNA 
ÇıKARTILMAK ISTENEN BETON-I Ş SENDIKASı ı ŞÇILERI 
ALDATıYOR. 

• KERAMIK-IŞ SENDIKASı BU SENDIKANıN DISK VE DISK 
ILKELERI ILE YAKıNDAN UZAKTAN HıÇ BIR ILGISI OLMA
DICINI AÇıKLADı' 

• TOPRAK I Ş KOLUNUN EN I LERI TOPLU SÖZLEŞMESINI 
KERAMI K-IŞ SENDIKASı YAPTı 

• SENDIKANıN PETEK TUCLA IŞYERINDE YAPTICI SöZ
LEŞMEYE GÖRE ı ŞÇILER BIRINCI YIL AYlıK 1800 LIRA, 
I KINCI YI L ISE AYlıK 1950 LIRA ÜCRET ZAMMı SACLADI
LAR. 

küçük bir haber olarak çıktı. Aynı du
rum Adana Tugla Fabrikasında da yine
lendi. Sendika yüzünden işveren 40 işçi
nin işine son verdi. Bu olaylarla ilgili 
olarak Keramik-tş Sendikası Genel Baş
kanı Mustafa Aktulgalı bir açıklama ya
parak Beton-Iş adındaki kuruluşun 
DrSK ve DISKiII.eleri ile yakından uzak
tan bir ilgisi olamayacajtını belirtti. Ak
tulgalı yaptlRı açıklamada şunları söyle
di: "Kurduranları ve kuruluş amacı biz
ce çok iyi bilinen bu sendika, DıSK ilke
lerinden söz ederek, sözde eylemlerde 
bulunmakla ve elini aUıgı her işyerinde 
işçilerin işten atılmalanna sebep olmak
tadır. Beton-ış Sendikasının işkolumuz
daki diA:er san sendika1ardan farkı, ör
gütlenebilmek için DISK imajını kullan
masıdır. Bu sendikanın Türkiye'de top· 
lam 70 üyesi. bulunmaktadır. ıki ay önce 
Aydın'da kurulu bir işyerinde örgütlen
meye çalışmış, ancak 100'e yakın işçi
nin işten atılmasını saA:lamıştır. Aynı 
durum Adana Tu Ala Fabrikasında da 
meydana gelmiş, 40 işçi işveren tarafın
dan işten atılmışhr. 

"Toprak işkolundaki örgütlenme di
A:er işkollanndaki gibi gelişmez. Elbette 
işverenin yasa dışı engellemeleri ve işten 
atmaları olmaktadır. Bu durumda işten 
atmaları sansasyon haber haline getir
mek ve ilerici aAzı ile ajitasyona başvur
mak yetmez. önemli olan örgütlenme yi 
başanya ulaştırmak, atılanjan işlerine 
iade ettirmektir. Ayrıca DİSK ilkeleri 
içerisinde işçilerin işten atılmalan gibi 
bir ilke de yoktur. Tam aksine DİSK il
ke olarak herşeyden önce işten atılanla
rın işe iade edilmelerini öngörüro Bunun 
için mücadele gereRini savunur. Mısır 
tarlasına giren domuz gibi örgütlenme 
olmaz.. Toprak işkolunda DıSK üyesi 
sendika Keramik-Iş'tir. Ve bu işkolunun 
tek sını! ve kitle sendikal örgütüdür." 

Keramik-İş Sendikası bildirisinde iş
çileri bu tür sendikalann oyunlarından 
kurtarmanın devrimci bir görev oldulu 
belirtilerek, dolaylı yollardan DİSK'i 
imaj olarak kullanmaya, san ilişkilerle 
ve beceriksizliklerle bu konfederasyonu 
küçük düşünneye kimsenin hakkının 01-
madı[p söyleniyor. 

öğretmenler işçi sınıfının yanında 
DISK'e bağlı Maden.lş üyesi işçiler, sermayenin örgütü MESS'E karşı 

grevde bulunuyorlar. DISK ve Maden-Iş, büyük çapuki bu grevi n desteklen· 
mesi için ilerici-.demokrat-sosyalist güçlere çağrı yaptı. Bu çağrı uyarınca. 
grevdeki işçilere moral ve maddi destek sağlamak üzere seferber olan örgütler
den biri de TOB-DER. 

Ne var kiı bu dayanışma girişimleri zaman zaman Maden-Iş ve DISK yö
neticilerinin bir bölümünün sorum51Jl davranışları ile karşılaşıyor. Belirli 
ör�tJeri alabildiğine kayırırken diğerlerini itici davranışlar biçiminde somut
laşan hu sorumsuz davranışlar karşısında, TÖB -OER Kadıköy, Kartal, Oskü
dar, Beykoz ve Çatalca şubeleri ortak bir açıklama yaptılar. Bu açıklamayı 
okurlarımızı sunuyoruz: 

"TöB-DER Çatalcık . Beykoz, Kadı
köy,Kartal, Oşküdar, Yalovaşubeleri grev
dtki iş ytrlerine gitme izini için ortak 

imza ile 12.7.1977 günü Moden-!ş grev 

komituine başlIUrdular. Maden-lş baş

vurumuzu önce .empoti ite karşıladı. 

1 5 . 7. /9 7 7  günü gidebilirsiniz. Ono göre 

hazır/llınlZl yapın. 13.7.1977 günü izin 

btıgeniz hazır/anır. · dedikleri halde bir 

gün sonra ',izlerin grev yerlerine gitme
nize izin venniyecegiz. ' diyerek tavır 
deliştirdiler. 

" Bu yanlış tavırları, /GD, IKD gibi 
grupçu, seMer ölrenci demeılleri ue 
onların TöB-DER 'deki uzantıları sah te 
BIRLlK.DAYANIŞMAcl/arla içli dış/ı 
olmanın, bunlarca kendileriııe verilen 
yalan-yanlış bilgilere göre hareket etme-

nin bir sonucudur. 
"Vlkemizde işçi, emekçi kitlelerin 

emperyalizme. büyük sermayeye ue bü
yük toprak sahiplerine karşı uerdili mü
cadele biUün şiddeti ile devam ediyor. 
Bu mücadelede temel giiç : işçi sınıfıdır. 
Işçiler. emekçiler bir taraftan işçi ,mı
fının politik horektö içinde örgütlene
rek iktidan alma mücadt/esini uerirler
ken, diler taraftan ,endika, dernek, 
kooperatif vb gibi örgütler aracllıRıyla 
daha ileri ekonomik demokratik haklar 
alma mücadelesini sÜrdÜriirler. 

"Bu ikili mücadele birbirinden ayrı 
fakat. biri dilerinden kopuk degildir, 
aralarında zıttık yok, paralellik vardır. 
Başannın yolu bu ikili mücadelenin 
uyumundan geçer. 

"Aynı zamanda, işçi ve emekçi kit
lelerin, sendika. dernek. kooperatif vb. 
örgütteri bdt; bir platformda anlaşarak 
güçlerini birleştirip eylem birliline girer
ler. Açıktır ki; bu dayanışma ve güç bi,.. 
ligi örgütler arasında oluşur. örgiitler, 
örgütsel bagımıızl"ını, iç biUiinlütünü 
koruyarak ue özgürce söz konusu daya· 

",şma ue mücadeleye katılırlar. 
"Bu tür güç ve iş birlilinde geniş de

neyimlere. sınıf özet/iline, grev ue: top
lu sözleşme silahına sahip olan sendika
lann daha etkin rol oynamalan dogaldır. 
Ancak; sendikalar bu sınırı aşarak kendi 
dışındaki meılek örgütlerinin iç işlerine 
el uzatır sorumlu organlarlo delil, so
rumsuz gruplarla işbecermele çalışır, 
onların bütüntülünü sarsalSa bu dayanış
ma delil bölii:ülük olur. 

"DISK'in iki yıla yaklaşan politikası 
bu yoldadır. DISK dergisinin Alustos 
1 9 76 8ayısl buna en açık hamttır. Bu ne
denle DISK yöneticilerini belirttigimiz 
tutumlanndan I.XJZgeçmeye çalırıyoruz. 

''En güzel delerleri yaratan işçi ue 
emekçi kitlelerin ülkemizde uerilen bo· 
glmsızlık-demokrasi-808yatizm mücade
lesine biiyük zarar veren bu politikayı 
paylaşmayacaklanna kesinlikle i,ıanıyo
'uz. 

"DISK 'in işverenlere karşı sürdürdü
LÜ ekonomik-demokratik mücadeleyi 
tiim güciimüzle desteklemeye deoom ede
celimizi kamuoyuna duyururuz. " 
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-DEMOKRATiK· OOCLERil Bi 

ÖZELLiKLE YENI MC'NIN KURULMASıYLA BIR LIKTE, DEMOKRATIK GÜÇLE
RIN EMPERYALIZME VE FAŞIZME KARŞI ETKIN VE TUTARLı BIR M ÜCADEU: 
VEREBILMELERI SORUNU KAMUOYUNDA DAHA GENIŞ BOYUTLARDA TARTı
ŞıLMAYA BAŞLANDı' SON OLARAK DISK'IN YAPTıCI ULUSAL D EMOKRATIK 
CEPHE ( UOC) ÇACRISI, TARTıŞMALARA YEN I BIR BOYUT KAZANDıRDı' YÜ
RÜYÜŞ, B U  KONULARIN ELE ALINACACl BIR AÇiK OTURUM DÜZENLEDı' 
OTURUMA, TÖB-DER GENEL BAŞKANı GÜLTEKIN GAZ lOC LU, TÜM-DER GE
NEL BAŞKANı ERH AN TEZGöR, TMMOB GENEL BAŞKANı TEOMAN ÖZTÜRK 
VE TüTED GENEL BAŞKANı AYKUT GöKER KATıLDıLAR.  

YÜRüYOŞ : Konumuza ş u  soru ile girebiliriz. 
Emperyalizmin ve onun yerli ortaklannın temsilcisi, 
gericiUğ'in ue şouenizmin en saldırgan güçlerinin 
iktidon olan MC güvenoyu aldı. Demokratik kuruluş
lar olarak MC 'ye karşı mücadelede orlak hedefler ne
ler olabilir? 

GÜLTEKIN GAzıoeLU : MC'ye karşı 
mücadelede demokratik güçlerin ana ortak hedefi, 
toplumun demokraUa.ştırılmasınl sallamak olmalıdır. 
Bunu daha açacak olursak, ülkemizde anti demokra
tik uygulamalann en YoA"un olarak görüldüA"ü alanları 
sıralamakla başlamak gerekir. özetle bunlar, �renim 
kurumları ve ülkede can güvenıi�inin olmaması olarak 
ortaya çıkıyor, 

Bu açıdan öA:renim özgürlü�ü ve can güvenlilıinin 
sağlanması yolunda yoA:un çabalar gerekmektedir. 
Aynca, hayatın her alanında ve öiellBde eA"ltim ala
nında ırkçı, şoven, asimilasyoncu uygulamalara son 
verilmesi, toplumun demokratlaştırılması yolunda 
çok ileri adımlar olacaktır_ • 

Demokratik ve siyasal örgütlenmelere konulan 
engeller vardır_ önemli engeDer ve baslOlardır bunlar. 
Bunların kaldırılması da demokratik güçlerin ortak 
hedefleri arasındadır_ 

Yine çalışanlar için çok önemli konularvardır. ış
çiler için referandum ve genel grev hakkı, memurlar 
için grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkl.Bun
lar da önemli talepler arasındadır. 

Yine - toplumun demokratlaşt.ırılması açısından, 
devlet aygıtında demokratik denetimin saA"lanmasl, yi
ne son zamanlarda dikkati çeken devlet aygıtının fa
şistleştirilmesi çabalarının kırılması, devlet kadrola
nna yerleştirilen faşist un.surların ayıklanması başlı
ca ortak görevlerdendir. 

TEOMAN ÖZTÜRK : Sayın Gaz;o�lu'nun 
özetlediA;i hedefler demokratik kuruluşlann bir araya 
gelmeleri sonucunda ortaklaşa saptanan hedeflerin bir 
bölümüdür. Son olarak Ankara'da 17 demokratik ku
ruluş olarak yaptlA"lmız toplantıda programımızın ba· 
şına konmuştur. 

Ancak şunu da &Öylemek gerekir. Bu ortak hedef
ler, mücadele hedefleri çok ayr. platformlarda da sap-

tanmaıüadır. Buna raA"men ortaya çıkan hederıerin 
birçoklan çakışmaktadır. 

Bu ortak hedeflere varılmanıda 26 aylık MC dö
nemi ve bu dönemdeki uygulamalar önemli rol oyna
mışbr. Çok aynntıya inmeden, sömürü, baskı ve zul
me karşı mücadelenin ortak hedeflerinin saptandıltını 
söyleyebiliriz. 

Yeni MC'ye karşı mücadele de emperyalizme ve 
faşizme karşı ortak hederıer etrafında verilecek müca
delenin bir parçasıdır. Ancak daha önemli bir nokta 
var. Artık hedef saptamanın yanısıra bu ortak hedef
lerin hayata geçirilmesinde nasıl daha etkin bir çalış
ma yapılabilir, nasıl daha etkin bir mücadele verilebi
lir sorulanna cevap aramak ve bulmak durumunda
yız. 

YÜRÜYÜŞ : Gerek sayın Gazioğlu, gerek .. 
sayın öztürk. demokrasi mücadelesinde ortak hedefle
ri ortaya koydular. Saym Göker ve Tezgör 'den bu ko
nularda ek olarak söyleyeceklerini rica ediyoruz. Bu
nun dışmda, bir de, 2,5 yıllık bir MC dönemi geç ir
dik. Bu dönemde, demokratik kuruluşların etkinlikle
rini ve eksikliklerini nasıl değerlendirebiliriz? Bir baş
ka deyişle. geçmiş MC'ye karşı mücadelenin bilanço
su olarak neler söylenebilir? 

"BA(;IMSIZLIK - DEMOKRASI 
BÜTüNSELlıCı KITLELERDE BILINCE 

ÇıKARıLMAlıDIR" 

AYKUT GÖKER : Benim ortaya konan 
hedefler konusunda eklemek istedi�im bazı noktalar 
var. Mücadelede göz ardı edilemeyecek, her zaman 
göz önünde tutulması gereken iki hedef daha var ben-

Bunlardan birincisi, söz konusu olan mücadele
nin, ba�ımsızJık-d.emokrasi bütünlüıtü içerisinde algı
lanması zorunluluA"una ilişkin. Yani, verilecek müca
dele soyut bir demokrasi mücadelesi deA"ildir. Müca· 
delede bu bütünseUilte ulaşılmasının da başlıca hedef
ler arasında oldulu kanısındayım. 

Bu bütünseUi�e ulaşmanın,(ki bu bütünseUilte 
ulaşılm8Sl kanımca mücadelenin başarı koşulları ara
sındadır) yolu, bütün kitlelerde bu bütünselliiıin bilin
ce çıkanlmasından geçmektedir. Dolayısiyle mücade
le, bu bütünselliAin bilince çıkanlması hedefini de içe
recektir. 

ıkinci nokta, mücadelenin başansı için dil er bir 
zorunlulukla ilgili. Bu zorunluluk da başta işçi sınıfı 
olmak üzere erıekçi yılınıarın mücadeleye kabIma
Ian. O zaman di!ıer hederıer arasında, işçi ve emekçi 
yıA;lnlann mücadeleye kablmalarının zorunluluRu bi
lincinin de sallanması gerekiyor. Bir başka deyişle, 
işçi sınıfının ve emekçilerin kurtuluşlannın ancak 
kendi eDerinde oldulu bilincine vannalan ve bu bi
linçle en aktif bir biçimde mücadelede yer al
maları, başlıca hedeflerden biri .  

Sayın GazioA"lu ve öztürk'ün söz ettili somut he
deflere, ben mücadelenin her aşamasında mutlaka göz 
önünde bulundurulması gereken bu iki hedefi de ekli
yorum. 

ERHAN TEZGÖ R : Ortak mücadele hedefle· 
ri konusunda arkadaşlarımın söylediklerine eklene
cek bir şey yok. Ancak somut bir mesele üzerinde 
durmak istiyorum. 

O da şu: DtSK ile 17 kuruluşun arasında bir or
tak çalışma yapıldı. Burada şu ortaya çıktı : 17 kuru
luşun ortak hedefleri vardı; bir de DtSK'in yetkili 
organ kararlan olarak bazı hedefler vardı. Daha çok 
özel olarak işçi sınıfını ilgilendiren wrgulamalann dı
şında bunların arasında önemli farkhltklann olmadıRı 
ortaya ç ıktı. 

" 

Dolayısıyle, ortak bedener açısından bakıldılm
da Türkiye'de demokratik kuruluşlann temelde birbi
rinden ayn noktalan olmadıkları ortaya çıkıyor. 

YÜRÜYÜŞ : Sanm., burada doğal olarak bi' 
başka sorun gündeme geliyor. Geçmişte bir MC de
neyimi ve MC 'ye karşı verilen mücadele deneyimi var. 
Bu geçmiş deneyi, demokratik kuruluşlann verdikle
ri mücadeleyi. genel hatlanyla, eksiklikleri ve etkinlik
leriyle nasıl değerlendirebiliriz ? 

GÜLTEKIN GAZIOOLU : G eçti�;miz dö· 
nemde, demokratik kuruluşlar, bazen birlikte bazen 
de tek tek ekonomik-demokratik hakları ulruna mü
cadele vennişlerdir. 

Bilinen koşuUarda demokratik kitle örgütlerinin 
verdiA;i bu zorlu mücadeleyi saygıyla anmak isterim. 
Bir kere bugün Türkiye'nin içinde bulundulu siyasal 
durum, demokratik kitle örgütlerine, belki de bu ör
gütlerin niteliklerini aşan sorumluluklar yüklemekte
dir. Bunu şöyle de açabiliriz: ışçi sınıfının politik bir
Iili, işçi sınıfını ve emekçileri kucaklayan merkezi si
yasal otorite kurulamamıştır. 

Bu, demokratik kitle örgütleri için bir büyük 
olumsuzluktur. Bu nedenle gerek bagımsızhk-demok
rasi, banş ve özgürlük miicadelesinde. gerekse bu ör
gütlerin kavradıkları tabanın ekonomik'demokratik 

taleplerinde olsun bu örgütler çok daha akır sorumbı
luklarla karşılaşmaktadırlar. 

Geçen yıl demokratik kitle örgütlerinin mücade
lesi, özeDikle DGM'ye karşı verilen mücadele, sonuç 
alıcı bir mücadele olmuştur. Bunaralmen tüm demok
ratik kitle örgütleri arasında, istenilen ortak hareket 
kurulamanuştır_ DıSK bir genel grev yapmıştır. DıSK' 
in dışındaki demokratik kitle örgütleri DGM'ye karşı 
kitle gösterileri yapmışlardır. Sonuçta, parlamento içi 
direnişle birlikte, ama ondan daha önemlisi, demokra
tik kuruluşların kesin tavır almalanyla DGM engeUen
miştir. 

ıkinci olarak, üc demokratik kuruluş tarafından 
diiıenlenen. ama diger tüm kardeş örgütlerin katıldı
�J "Ekonomik-Demokratik Haklar Miting ve Vüriiyü
şü"nden söz edilebilir. önce bölgesel miting ve yürü
yüşler yapıldı. Sonra da 5 Şubat'ta Ankara'da hayli 
ileri boyutlarda bir eylem gerçekleştirildi. 

Bunlar geçmişteki olumlu olgular. Ancak, Türki
ye'deki bütün demokratik güçlerin, bütün örgütlerin 
bu mücadeleye seferber edilebildiA;ini söyleyemeyiz_ 
Bu olumsuzluklan aşmak, toplumsal muhalefeti en 
tam şekilde sallamak kaçUlılmaz bir görev olarak 'he
pimizin önünde duruyor. 

"ÖNEMLI ADIMLAR ATıLDı' ANCAK 
BUNLAR HENÜZ YETERLI 

OLMAKTAN UZAKTıR" 

TEOMAN ÖZTÜRK : Yaklaşık Hl yıldır or· 
tak çalışmalann içınde yer alıyoruz. Gerçekten bu .ü
re içinde önemli adımlar atıldı. Ama hemen sQyleye
yim , bunlar henüz yeterli olmaktan uzakt.lr. 

Geçen dönemlerde, özellilde son 26 aylık MC dö
neminde. ortak mücadeleler çeşitli düzeylerde .ürdü-



i 

i 
i 

t 

i 

i 

-----

L 
i TOTED ENEL lA i 

iii SORUNUNU TARTı TILAR , 

rüldü; baş.anlı eylemler sergilendi .  Ancak, bunlann 
dışında yapılması gerekli olan birçok şey de gerçek
leştirilemedi. Bunlarm üzerinde, daha sonra yeri geldi
Rinde dumıak istiyorum. Şu anda, kısaca, engelleyici 
bazı dayatmaların yapıldıRma delinmek istiyorum. 
Bu tür engelleyici koşulların ve dayatmalann aşılması 
gerekli. GeçtiRimiz dönemin önemli eksikliklerinden 
biri bu. 

YÜRÜYÜŞ : Belirli eksiklikl"den 'öz edildi. 
Bunlonn bir bölümü, örgütler arasında diyalog eksikli
ği. yeterli koordinDSyonun kurulamaması gibi, nisbe
ten subjektif diyebileceğimiz ögelerin sonucu olabilir. 
Ancak, daha önce Sayın Gazioğlu, işçi SUlılının poli
tik birlilinin sağlanamasında" da bir eksiklik olarak 
söz etmişti. Bu politik birlik sorununun, demokratik 
kitle örgiitlerinin eylem ue etkinliklerine yansıyışı,siz
ce- nasıl olmaktadır? Böyle bir etkiden söz edilebilir 
mi? 

AYKUT GÖKER : Demokratik kuruluşlann, 
geçtiğimiz dönem içinde önemli ve olumlu adımlar 
attıkları yolundaki değerlendirmeye katılıyorum. An
cak bunun çok yeterli bir düzeye ulaşmadığı yolunda
ki saptamaya da katılıyorum. 

Kanımca bir eksiklik söz konusu ise, ki öyledir, 
bu eksikliğin başta da sözünü ettiğim iki noktadan 
kaynaklandığını sanıyorum. Birincisi, bağıms:ızlık-de
mokrasi mücadelesi bütünselliğinin bilince çıkarılması; 
ikincisi de başta işçi sınıfı olmak üzere tim emekçile
rin mücadelesinin esas olduğunun kavranması. 

Demokratik kitle örgütleri dediğimizde bunun 
içinde sendikalar da var. Kanımca gerek sendikalar, 
gerekse diğer kitle örgütleri açısından yukanda sözünü 
ettiğim bütünselliğin yeterince kavranabildiğinden, bi
lince çık.anlabildiğinden söz edemeyiz. Geçtiğimiz 
dönemde demokrasi meselesi çok soyut bir düzeyde 
ele alındı. Sonuçta işçi s:ınıfının ve emekçilerin müca
delesi ön plana çıkarılamadı. Buna ek olarak, demok
ratik kitle örgütleri arasında ortaya çıkan görüş ayn
lıklan, bütün güçlerin etkinlikle ortaya konamaması 
sonucunu dOğurdu.  Eğer geçtiğimiz dönemde demok
ratik kitle örgütleri, bu arada özellikle sendikalar, bu 
bütünselliğin bilince çıkanlması konusunda yeterli ça
bayı gösterselerdi, işçi ve emekçi sınıfların mücadele
de başı çekmeleri konusunda bir ortak anlayışta bir· 
leşebilseydi, karumca çok daha güçlü, çok daha etkin 
mücadeleler verilebilirdi. Ben bu iki noktayı, demok
ratik kitle örgütlerinin tümünü kucaklayıcı ve toparla
yıcı noktalar olarak görüyorum. 

YÜRÜYÜŞ : O halde g"ek mücadelen in el· 
kinlili gerekse ortaklaşa hareketin somutlo sallarnı

bilmesi açısUldan, birleştirici ve toparlayıcı bir nokta 
olarak işçi kuruluşlannın bu mücadelede etkin bir bi
çimde görev olmalan bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkıyor. 

"DEMOKRASI MÜCADELESlNIN HEM 
ANTI-EMPERYALIST, HEM DE 

ANTI-KAPITALIST YANLARı VARDıR" 

ERHAN TEZGÖR : Gen.l olarak, demokratik 
kuruluşlar açısından başarılı bir çizginin gelişmekte 
olduRundan söz edebiliriz. 

Bu gelişme gerek tek tek örgütlerin kendi geliş
melerinde, gerekse bir araya gelerek ortaklaşa hareket 
edebilmelerinde görülüyor. Bir örne�i TOM·DER'den 

vermek isterim. TOM-DER ile Me'nin kuruluş dö
nemleri aşaAı yukan bir çakışma göstennektedir. 
Eğer memur kesimindeki potansiyel bugün TOM-DER 
içinde toparlanabiliyona, yani MC'nin yarattığı baskı, 
kıyım ve teröre ra�men bu başarılabiliyorsa, örgütlen
me bilincinin giderek arttığının bir göst.ergesKlir bu. 

Bunun da ötesinde, özellikle 1971-73 dönemin
den hareketle önemli derslerin çıkanlabilec�i, belirli 
yanlış yaklaşımların netleştiği ve bu netleşmeler 80-
nucunda demokratik kitle örgütlerine doğru yakta
şımlann netleştiği ve bu netleşmeler sonucunda de
mokratik kitle örgütlerine doğru yaklaşımın yerleşe
bildiği söylenebilir. Bir başka deyişle, demokratik kit
Le örgütleri kavramı giderek oturmaya başlıyor. örne
�in, bütün bu çabalar sonucunda, arbk soyut demok
rasi mücadelesi kavrarru ortadan kalkmaya başlıyor. 
Çünkü, demokrasi mücadelesinin hem anti-emperyla
list hem de anti-kapitalist yanlarınm bulunduğu orta
ya çıkıyor. 

Bunun yanı sıra, demokratik kitle örgütlerinin, 
kendi tabanlarının ekonomik-demokratik taleplerinin 
sağlanmasında önemli adımlar alabildiklerini de görü
yoruz. örne�in, ortaklaşa düzenlenen eylem ve açık
lamalar karşısında MC gibi gerici bir iktidarın bile 
kendini bizlere yanıt verme durumunda hissetti�ini 
görüyoruz. örneğin, 7 yıldır çıkanlmayan mahrumi
yet yeri ödeneği, bu tür çabalar sonucunda çıkanla
bildi. Bunun dışında, sendikalaşma talebi, toplumun 
bütün kesimlerinde, bu arada siyasi kuruluşlar üze
rinde de etkisini göstermiştir. Belirli siyasal örgütler 
bu konuda tavır alma gereğini duyuyorlarsa, bu hiç 
kuşkusuz verilen mücadelenin etkinliA:inin bir sonucu
dur. 

Gelmek istediğim nokta şu : Demokratik kitle ör
gütlerinde, bu örgütlerin verdikleri mücadelelerde sö
zünü etti�im türden olumlu gelişmeler cereyan eder
kim, diğer yandan, gerçekten önemi biiyük olan ve 
gerçekte birer demokratik kitle örgütü olarak değer
lendirilmesi gereken sendikalar kesiminde, farklı bir 
eğilim görüyoruz. Geçmişteki bazı yanlış yaklaşımlan 
da içerdi�ini sandı�ım bir e�ilim görüyoruz. 

Bir demokratik kitle örgütünü, kendi iş
levIerinin dışındaki bir anlayışla yönlendirmeye ÇalıŞ
ma eğilimi diyebiliriz buna. Kanımca, bunun büyük 
zararlan vardır. 

Sayın GazioAlu işçi sınıfının politik birli�i sonı
nuna deRinmişti. En başta söylemek gerekir ki, bu, 
çeşitli kişilerin deRişik açılardan ele aldıklan bir me
sele oluyor. Tüm olarak bakıldığında, bir birli�in s�· 
Ianamadığı kanısına varılabilir. Ancak herkesin tek 
tek görüşleri ortaya konduRunda, politik birliRe doR
ru ileri adımlardan söz edilebilir. Kişilerin kendi de
ğerlendirmelerine baRIı olarak deRişiyor bu konudaki 
görüşler. 

Ancak şunu da vurgulamak gerekir: Bugün tüm 
demokratik kiUe örgütleri,  kendilerinin işçi sınıfının 
mücadele ittifakları d�ruıtusunda yer aldıkl�Ull, işçi 
sınıfının öncülüAünü kabul ettiklerini söylüyorlar. 
Bence bu çok önemli bir nokta. Çünkü, bu saptama, 
her kitle örgütünün kendi tabanına da yansıtılan, akta
nlan bir bilinç oluyor. Kitle örgütleri bu bilinci kendi 
tabanıarına aktannakla ne ölçüde başarılı olursa, ka
numca politik birlik sorununun çözümü yada kavran
ması da o ölçüde kolaylaşacaktır. 

Y ÜRÜYÜŞ : Ozellikle bu konuda ek ola'ak 
söz almak isteyen uar mı? 

TEOMAN ÖZTÜRK : Demokratik örgütlerin 
mücadelelerinde göze çarpan bir eksiklik, Sayın Gö
ker'in de işaret ettiği gibi, mücadelenin daRınıkllRıdır. 
Ancak buna da ek olarak daha da önemli bir eksiklik, 
demokratik kitle örgütleri He devrimci, ilerici sendika
ların bir araya gelememeleridir. Kanımca, mücadele
deki en önemli eksikliklerelen biridir bu. 

YÜRÜY ÜŞ : Ol"urumda, önemli noktalardan 
biri olarak işçi sınıfının kitlesel örgütlerinin ortaklaşa 
mücadelede bugüne kadar aldıkları tavır ortaya ç ıkı
yor. Kanımızca büron konuşmacılar bu noktada birle
şiyorlar. Bu nok taya, sendikalar meselesinde tekrar 
döneceğiz. 

Ancak bundan önce izninizle bir başka noktaya, 
daha önceki deneylerle sosyalizm adına ortaya çıkma· 
larına rağmen bölücü, provokatif niıelilıleri açığa Çı
kan grupçuklaro değinmekte yanır var. Demokratik 
kuruluşlarm bu tür grupçuklar karşısındaki tavırlan 
ne olmalıdır? 

"EY LEMDE BIRLIK, AJIT ASYON DA VE 
PROPAGANDA DA SERBESTLIK DiYE 
BIR I LKE H ı ÇBIR YERDE YOKTUR" 

G Ü LTEKIN GAZ IOC LU : Bu konu gerçek· 
ten de önemli bir konu. Şubal aylanndaki, ekonomik 
ve demokratik haklar mitingi ve yürüyüşü sırasında, 
daha sonra 1 Mayıs'ta bir takım gruplann üstelik de 
işçi sınıfı adına, eylemleri kırmaya, provcke etmeye 
yönelik saldınlarını yaşadık. 

Han� gerekçeyle olursa olsun demokratik kuru
luşlann gösterilerine yapılan bu tür saldırılar hoş gö
rülemez. Bunlar, işçi sınıfı adına davranışlar olarak 
takdim edilemez. Biz, bu tür çabalan kesin olarak kar
ŞI devrimci girişimler olarak görüyoruz. Bunlann izahı 
voktur. 

Bu tür saldırılara karşıdemokratik güç!�rin ortak
laşa tavır almaJan, sanırım, bunların etkinliklerini son 
derece azaltacaktır. Giderek tecrit olmalannı kolay
laştıracaktır.  

Ancak yaşanan olaylar şunu da gösterdi:  Birlikte 
davrandığımız bazı kitle örgütleri bu tür davranışlar 
karşısında kesin tavır almamaktadırlar. Hatta dünya
nın hiç bir yerinde görülmeyen şöyle bir yanlış ilke 
de getirilmektedir: "eylemde birlik, ajitasyon ve pro
pagandada serbestlik ".  Yani, aynı eylem alanına top
lanacaAız, isteyen istediğini söyleyecek, ba�ıracak_ 
Kimse de kimseye kanşmayacak. Böyle birşey dünya
nın hiç bir yerinde görülmemiştir. Eylemler hazırla
nırken bu eylemlerin sloganlan, pankartıarı açık ola
rak saptanır ve gerçekleştirilir. Bunun tersi kesinlikle 
anarşidir. 

Şunu da söyleyebiliriz: Yaşanan deneyler sonu
cunda, bu tür saldırgan gruplar daha çok tecrit olmuş
lardır. Hem kitle örgütlerinin tabanıannda, hem de ge
nel olarak politik harekette tecrit olmuşlardır. 

TEOMAN öZTÜRK : Geçti�imiz dönem 
gerçekten de bu tür olaylar yaşandı. En önemli anlar
da eylem biriiRinin en çok sağlanması gereken dö
nemlerde, zedeleyici davr:anışlru- oldu_ Bu kimi zaman 
saldın biçiminde, kimi zaman saldırıya zemin hazırla
ma biçiminde oldu. 

BilindiRi gibi eylemler ortaklaşa hazırlaruyor, ön 
çalışmalar ne ölçüde başarılı olursa, gerçekleştirilen 
hareket de o ölçüde başarıh olmaktadır. 

Şu tesbiti yapmakta da yarar var: Saldırganlar ya 
da saldırılara zemin hazırlayanlar, mücadeleyi bir an 
için zedeleyebilmekle birlikte, genel olarak gerilete
memektedirler. Sonuçta gerileyen, bu hatalı tavırla
rın kendileri olmaktadır. 

Bu tür ortak hareketi zedeleyici taVlfiara sürekli 
ve tutarlı olarak mücadele etmek gerekmektedir. 

GÜLTEKIN GAZloe LU : Ben aynı konuda 
bir ekleme daha yapmak istiyorum. ışçi sınıfı bilimi 
içinde yer alan çizgiler, Türkiye'nin siyasal yaşamında 
rol alan siyasi YoRunluklar, sosyalist çizgiler demokra
tik kitle örgütlerinin eylemleri sırasında hiç bir zarar
h, bölücü davranış içine ginncmişlerdir. En azından, 
ben böyle bir şeye tanık olmadım. 
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Ancak, şu olmuştur: Kendilerini işçi sınıfının si· 
yasal hareketi olarak göstermek isteyen, ancak işçi sı' 
nı!ı hareketi ile hiçbir ilgileri olmayan, işçi sınıfının 
bilimi ile hiçbir ilgileri olmayan bazı çizgiler, bu hare· 
kette gerçekten zararlı bir işlev gönnektedirler. 

Dünyadaki ve Türkiye'deki örneklerine, eylem
lerine baklldlAında, bunların birer"sapma" oldukları 
da söylenemez. İşçi sınıfının bitiminden bir sapma da 
delildir bunlar. Açıkça karşı devrimci bir çizgi izle
mektedirler. Çünkü kimi sapmalar bile demokratik 
mücadelede bu görüşlerin ve uygulamalann yarattıı_ 
zararlan yaratmamaktadır. Dünyada da böyledir bu. 

özetJe, belirli siyasi çizgiler vardır ki, bunlar de
mokratik kitle örgütlerinin sürdürdükleri mücadeleye, 
yapbklan eylemJer.e olanakları içerisinde sonuna 
dek destek olmuşlardır, güç katmaya çalışmışlardır. 
Hiç bir zaman bu eylemleri dagıtma, provoke etme gi
bi bir çabanın içerisine girmemişterdir. 

AYKlIT GöKER : Ben bu konuda çok kı .. 
olarak konuşacaaım. 

Derlenme, toparlanma dediRimizde bunu aritme
tik anlamda ele alamayız. kuşkusuz. Halen bu derlen
me toparlanma sürecini yaşıyoruz. E�er kimi siyasi 
yoA:unluklar bu derlenme toparlanma sürecini z.aaCa 
uRratacak biçimde hareket ediyoriarsa, hiç kuşkusuz. . 

bu karşı.<fevrimci bir harekettir. 
Ancak burada şunu da eklemek isterim :  Derlen

me toparlanma süreci, en aykırı görüşlerin ve nokta
lann ön plana çıkanlmasıyla başarıya ulaşamaz. Der
lenme ve toparlanma, bir yaklaşımlar meselesidir. Bu 
konuda sanırım oldukça titiz olmak gerekir_ 

"ZARARLı ÇIZGILERI MAHKUM 
EDERKEN, BUNLARIN ıÇINDEKI 
KAZANıLABILECEK UNSURLARı 
KAZANMAY A ÇALIŞMALIYIZ." 

ERHAN TEZGöR : Somutunu yaşadı�ımız 
bir çok olay var. "Kitle nerede ise biz. oradayız" diye 
hareket eden ve demokratik güçler arasında yeri olma
ması gereken bir kesim yada kesimler eylemler içinde 
yer almak istiyor ve ısrarla kendi çizgileri do�rultu
sunda sloganlar abnaya çalışıyor. 

Ancak şunu da unutmamak gerekir: Bu tür grup
ların içinde yer alan, çok genç ve bilinç düzeyi çok 
düşük unsurlar vardır. Sürüklenerek şunun yada bu
nun peşind�n giden, ama kazanılabilecek bazı unsur
lar vardır. Kanımca, çiz.giler karşısınde kesinlikle uz
laşlCl olmadan, bu çizgileri bir yandan mahkum ede
Ie_k,kişileri kazanmaya çalışmalıyız.. Kuşkusuz bura
da kemikleşmiş, ifIah olmaz unsurlan ve çiz.gileri kas
tetmiyorum. Demokratik mücadeleye kazanılabilecek 
unsurlan kastediyorum. 

Bunun biçimi konusunda sanmm iki yaklaşım 
var: Birinci yaklaşım, bu ögeleri kuruluşların içinde 
tubıp aynı anda onlara karşı ideolojik mücadele veril
mesini öngörüyor. İk.inci yaklaşım ise, bu ögelere kar
şı ideolojik mücadeleyi sürdürürlten bunların aynı za
manda örgütjerin dışında tutulmalarını Öngörüyor. 
Bence ikinci yaklaşım daha geçerli bir yaklaşımdır. 
özellikle bunların kemikleşmiş unsurlarını ve aralann
da cirit atan ajan provokatörleri örgüt dışında tutmak 
kanımca !:ir zorunluluktur. 

YÜ ROYÜŞ : Sanırız ortaklaşa hareketi sarsıcı 
ve zedeleyed davranışlar karşısında alınması gereken 
tavır üzerinde bdirli bir ankışma ortaya çıkıyor. Bu
nun dışında, bu asgari temel dışında, tek tek örgütle
rin bu tavn kendi bünyelerinde nasıl,omutlayacaklan 
ayn bir meaele olarak ele alınmak gerekir. 

Buradan. başka bir noktaya geçmekte yarar var. 
Daha önce 'öz akın örgüt başkanları, geçmiş deney
leri delerlendirerek, demokratik kuruıuşlarla işçi sen
dikakın al"08lnda ortaklaşa hareket konUlunda verimli 
bir diyalogun kurulamadlRını, bunun yanı lira ortak 
mücadelede işç i ve emekçi ıını{lann aktif bir biçimde 
öncülük, başı çekme görevleri bulunduğu belirttiler. 
Bu zorunlulukkır 'flAındo, belirli eks ikliklerin oldulu 
kontaurula da birleşildi. 

Şimdi mesele bu açıdan ele alındığında son ola
rak DISK tarafından yapılan bir çaArl, Ulusal Demok
ratik Cephe (UDC) çaAır18� var. Bu çağrı nasıl ele alı
nabilir1 

"DISK'IN CEPHE ÇACRISINDA AÇıKlıK 
YOKTUR. BU, KITLE öRGÜTLERINI 

AŞAN BIR SOR UNDUR" 

GÜLTEKIN GAzıoeLU : Türidye'de ba· 
lımsızlık, demokrasi banş ve özgürlük mücadelesi çer
çevesinde z.aman zaman bu tür ç&gırılarla karşılaşıyo
ruz. Bizim örgütlerimizin de zaman zaman yaptlRı 
ca#rılar vardır. 
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Yapılan bu çagrılan saygıdeRer bulmamak müm
kün deliL. Ancak, kitle örgütlerinin yapaclAı çaarılar
la, siyasi kuruluşların yapacakları çaRıılar arasında 
bence bir Cark olması gerekir. örneRin bir "cephe" 
sorunu, emperyalizme ve faşizme karşı "cephe" soru
nu, başlıbaşına siyasi bir meseledir. Bunun, demokra
tik kitle örgütlerinin boyunu aşan yanlan vardll'. Bu 
tür cepheler siyasi organizasyonlar taraCından kurulur. 
DiRer örgütler de ya tek tek yada kurulan eylem bir
likleri aracılı�ı ile bu cephede yerlerini alırlar. Bll an
lamda DİSK'in son UDC çaRnsının bizce anlaşılma
yan, açıklıRa muhtaç yanları vardır. 

Genelde böyle bir çaRrı olumlu karşılanabilir; 
Cakat çaArllar sürekli yapılıyor, daha önce belirttiRim 
gibi. Siyasi kuruluşlar çaA:rı yapıyor, demokratik ku
ruluşlar çalrı yapıyor. Bu çalrılar, birlikte mücadele
nin psikolojik koşullannı yaratmada işe yarayabilir 
ama iş pratiRe nasıl geçecektir? ÇaRrl yapmak her za
man pratiRi çözmÜYor. 

Bunun dışında, demokratik kitle örgütleri planın
da işçi sanı[lmlZln ilerici sendikal örgütü DISK'in başı 
çekmesi, bizce olumlu olur. Ancak, bu şu anlamda 
deRiidir: DıSK herşeyi düşünür, taşınır. Planını, prog
ramını yapartkiOe örgütleri de DİSK'in çagrılarını 
beklerler; DISK başladılında da eyleme geçerler. Bu 
görüş bizce yanlışbr. Başı çelaııekle birlikte, birlikte 
çalışmak, hareketleri ortaklaşa planlamak esastır. Ya
şadlRımız. bir olay vardır. Memur örgütleri için, de
mokratik kuruluşlar için son derece ivedi olan sorun
lar vardır. Memurlann, diiİer kesimlerin ve öRreıcile
rin bir yılın sorunlan vardır. Suniann çok yogun bir 
biçimde ve mutlaka kamuoyuna mru edilmesi gerekir. 
Ekonomik·demokratik haklar mitingi ve yürüyüşü ha· 
zırlantrken DISK'e öneriler getirdik. Fakat ne yazık 
ki, DISK o günkü koşullarda bu eylemlerin provokas
yona açık olacaaı ve bu n�denle yapılmamalannın da
ha doAru olacaRı görüşünü savundu. Ve eylemlerin ne 
başını çekti, ne de bu çalışmalann içine girdi.Sonun
da şu gerçeA'i gördük : Ekonomik-demokratik haklar 
miling ve yürüyüşleri son derece etkin kitle gösterileri 
oldu, 

Gerçi provokasyon girişimleri oldu .ancak bun-

lan bir yerde olaltan karşılamak gerekir. Nitekim, 
DİSK'in düz,enlediAi 1 Mayıs gösterilerinde bunlan 
çok daha acı bir biçimde gördük, yaşadık. TöB-DER 
olarak bizim 6 arkadaşımız öldürüldü bu olaylarda. 
Çok sayıda arkadaşımız yaralandı. Kısacası "işçi sını
Cının koymadıRı eylemler provokasyona açıktır ve 
başarılı olmaz" görüşü bizce yanlış bir görüştür. 

Ancak bundan hiç bir şekilde sendikalann ve di
A:er derneklerin ayn eylem koymalanndan yana oldu
Aumuz sonucu çıkmaz.Tersine, DlSK'in öncülük et
mesinden, başı çelaııesinden yanayız. Ancak bütün bu 
çalışmalarda, hazırlıkta ve uygulamada diAer demok
ratik kuruluşlann görüşleri alınmalıdır, ortak hareket 
edilmelidir. 

özetle son ç�ınY1 olumlu bulmakla birlikte 
"cephe" sorununun kitle örgütlerini aşan bir sorun oJ
du�unu vurguluyorum. "Cephe" kavramından ne an
laşılması gerekti�i konusunda aynnblı bir bilgi, bir 
açıklık yoktur. Türkiye'nin sınıfsal yapısı, sınıflar 
menilenmesi konusunu içerebilir, başlıbaşına bir 
siyasi çairı olabilir bu. Ama o zaman da dediRim gibi, 
kitle örgütjerinin boyunu aşar. 

Bizim yapbAımız çaRnlar, raşizme emperyalizme 
karşı birlikte mücadele, eylem biriiRi çalrılandır. 
"Cephe birli�i" ise başka. Bu bizi aşar. Kuramayaca
Rımız bir şey için çaRrl yapamazdık. Bundan sonra da 
yapamayız. 

Sonuçta son çaA:rıyl açık bulmadlAımız.1 söyleye
bilirim. 

"ÇACRILAR, SOM lIT PROGRAMLAR 
ETRAFıNDA OLMAlı, GAZETELERDEN 

öCRENILMEMELIDIR" 

TEOMAN öZTÜRK : Benim bir gözlernin> 
var. Türkiye'de sömürü ve baskının yolunlaşbRı dö
nemlerde " güçbirIiRi" , "eylem birliAi" çaArllan yapıl
maktadır.Biz, örgütümüz,ün nitelilini, boyuUannl göz. 
önünde tutarak ortak mücadelenin gerelini ve zorun
lulu�unu sürekli vurguladık. Dahası, bu tür mücadele
lerde üz,erimize düşen görevleri yerine getirecetimizi 
de söyledik. 

Bu çaA:rılar ilk deliL. Geçmişte de oldu. Kimi 
zamanlar, sendikaların çaA;rılan üz,erinde toplandık. 
Hatta birini habrlanm, programın yazılması aşama
sına dahi gelinmişti. Ama orada kalınmıştır. 

Neden böyle olmuştur? Bunun çeşitli nedenleri 
var. Ama en başta siyasi yaklaşımların durumu etki
ledi�ini söyleyebilirim. Şimdi yine çaRrılar yapılıyor. 
Ancak somut bir program olmadıRı sürece bu tür 
çaQ:nlar daha çok duygulara hitap eder biçimde gaze
te sayCa1arında kalıyor. 

Bence aşılması gereken ilk nokta soyut çalrı dö
nemini kapatmakbr. DISK'in son çalnsını ben de ga
zetelerde yazılan kadarıyla biliyorum. Açık ve somut 
deAi!. Gazetelerden öRrenilen çatnlar üzerindeki dü
şüncelerimi ise açıkladım. 

Ancak: örgüt olarak bize somut bir çalrı yapılırsa 
üzerinde ortaklaşa görüşülebileceRini söyleyebilirim. 

, Bir de şu olgu var: Geçenlerde 1 7  kuruluş olarak 
bir toplanb ve açıklama yaptık. MC'ye karşı mücade
le anlayışımız üzerinde idi bu açıklama. Ertesi gün ise 
bir gazetede, bu olay üzerine " 1 7  Kuruluş UDC'ye 
girdi; UDC çıQ: gibi büyüyor" başlıklı haberler çıktı. 
Oysa biz ne böyle bir çain aldık, ne de böyle bir ku
ruluşa "girme" karan aldık. Soyut düzeyde kalan çal
nlann bir başka yanlış yansıması da böyle oluyor. 

ÇaA:rılann iyi niyetinden kuşku duyulamaz. An
cak uygulamaya konmadlRı sürece bu tür çaarıların 
beklenen yararı- saRlayamayacall da ortada. Mesele 
gerçekten bir araya gelerek ortak hedeneri ve müca
dele yöntemlerini bir arada saptayabilmektir. Bu ça
lışmalar ortak bir eylem programını elde etmeyi ve 
uygulamayı hedeC almalıdır. DiRer kiUe örgütleri ile 
sendikaların bir araya gelememeleri biçiminde ortaya 
çıkan ek.sikligi bu yoUa aşmak gerekiKtir. 

YÜRÜYÜŞ : Kanımızca �öyle bir özetlerne 
yapabiliriz. Gerek sayın GazioRlu. gerekse sayın 

lJztürk belirli noktalan vurguladılar. Ozetle. işçi sını· 
fının öncülÜğünün, sendikalorın kendi başkmna ve di· 
ğer demokratik kunılu�larla hiç bir diyaloga gerek 
görmeden bazı hedefler ve çalrılar saptaması biçi· 
minde anlaşılamayacaAı. "cephe" kavramının siyası 

bir içeriRe sahip olduğı, ve bu anlamda kitle örgil'tle 
rinitı boyunu aştılı, DISK 'in UDe çolrısının çer· 
çeve olarak net ve açık IJayllamayacaAl. bu çolrının 
gazetelerden öğrenilmesi ve diğer demokratik kuru
luşlara bu anlamda somut bir çolrının yapılmaması, 
ortaya çıkan önemli noklalar arasında. 

Bunlara ek olarak yoda bunlann dı�ında konUY(j 
ilişkili diğer görüşleriniz neler sayın Göker1 

AYKUT GöKER : Bir biçim meselesi ıizerin 
de durarak söylenenlere bazı eklerde bulunmak istiyo-



BiRLiii SORUNUNU • • • 

Biçim önemli bir nokta çünkü özden kaynaklanı
yor. Bizler biraraya gelen demokratik kitle örgütleri 
olarak belirli bir pratik yaşadık. İlk bir araya gelişi
mizde, kuUanılan. kuUandlRımaz bazı kelimeler bizler 
için birleştirici deRii, ayırıcı oluyordu. Bunu hep be
raber yaşadık ve sonuçta giderek ortak bir usluba var
dık. Ortak usluplar bizler için daha birleştirici bir 
işlev görmeye başladı. Birlik çairalartı ilk ÇıkıŞ nok
tasında en azından üslup olarak kavrayıcı ve toparla
yıeı olmalıdır. Daha :i1k Çık:ıŞta çok geniş kitlelere ve 
örgüUere hitap edebilmelidir. ERer bu yoksa. çakrılar 
daha başlangıçta tereddütler uyandırır. 

Bir de şu nokta var: Bu çainlar çok sayıda örgü· 
te hitap etme durumunda. Bu örgütlerde de farklı 
siyasi çizgiler var. ERer bu tür çainlar daha başından 
belirli bir siyasi çizginin görüşlerini yansıtır durumda 
ise, demokratik kitle örgütleri açısından belirli tered
dütlerin ortaya çıkmasmı dolal karşılamak gerekir. 
özellikle çok sayıda örgütü ve geniş yığmlan kapsa
yan ç�rılarda bu nokta özellikle önem kazanmakta
dır. 

ER HAN TEZGö R : Son zamanlarda ortaya 
çıkan ilginç bir duruma dikkati çelanek gerekiyor. 

Ç�rılar, zaman zaman basın aracılığı ile yapılı
yor. Basındaki çaA'rllar ve açıklamalardan sonra bir te
lefon alıyorsunuz. Telefonda "UDC üzerine ne düşü
nüyorsunuz" diye bir soru yöneltiliyor. " UDC" oldu
�u için detil, özellikle belirtiyorum, UDC yada başka 
birşey olduA:u için deıil, gent�1 bir anti-faşist, demok
ratik Çaan olduA'u için olumlu karşıladığınızı söylü
yorsunuz. Ve bunun altmı da çiziyorsunuz. Daha son
ra bu 'sözlerin tahrif edildiğini görüyorsunuz. Söyle
mediğiniz şeylerin kamuoyuna yansıması gibi bir du
rumla karşılaşıyorsunuz. 

"FAşıZME KARŞI GÜÇLERIN 
BIR LIKTELICININ SACLANMASı 

öN PLANA ÇıKARıLMALıDIR" 

Bir başka nokta daha var. Bir mektup alıyorsu
nuz. Deniyor kj, "şu eyleme katılın " .  Ancak belirli 
bir eyleme katılmak demek, kitle örgütlerinin alıp 
tabanIannı o eyleme götünneleri demek değildir. 
Bundan ibaret değildir. Gerek hazırlıklara, gerekse 
sorumluluklanna katılmak isterler ve d�aldır bu_ Bu 
olmayınca, sizin hiç bir sorumluluk verilmediğiniz ey
lemlerde çeşitli durumlarla karşılaşıyorsunuz. Birinci 
nokta bu. Bir de şu var: Kimi ç&gnlar, belirli bir siya
sal çizlPyi en başta ve açıkça yansıtıyorlar. Bütün iyi
niyetinizle çağnyı genel olarak " olumlu" bulduğunu
zu söylerseniz, bir de sözleriniz tahrif edilerek bir ga
zete köşesinde "işte bu iş böyle olur" gibilerinden 
yer alırsa, bunu birleştirici saym,ak mümkün dej:i:i1. Bu 
bir nevi nalıncı keseri gibi bir uygulama. Herşey bir 
tarafa yontuluyor_ Çeşitli köşe yazarlan, bunun 1>0-
mut ömej:i:ini verdiler ne yazık ki. 

Böyle bir yaklaşımla bir sonuca vannak mimkün 
deAildir_ önemli olan, bu dönemde faşist olmayan her 
lcişinin ve kuruluşun bu mücadeleye katkıda buluna
bilmeskiir. Bunu ,&glayacak en etkin çaba, bence, si
yasi çizgi farklılıklannın ikinci planda tutulmasıdır. 
Diğer konuda sayın Gazi�lu ve sayın öztürk'ün gö
rüşlerine katılıyorum. Türkiye'nin bugünkü koşulları 
bu sorunun bir "cephe" kavramı ile birlikte ele alın
masına olanak �nniyor. Daha önce de belirtildi Ai gibi 
"cephe" kavramı siyasi bir öz taşıyor.İşçi sınıfının si
yasal önci.ıJüj:i: ünü gündeme getiriyor. 

Şu anda demokratik güçlerin ve kuruluşların 
yapmaları gereken, siyasi çizgileri ikinci plana itmek
tir. ön plana çıkanlması gereken, faşizme karşı güç
lerin birlikteliğinin nasıl saRianacağı sorunudur. 

Y O ROYO Ş  : Kanımızca bu açık olurum çer
çevesinde tartışılan bazı önemli noktalarda sayın yö
neticilerin ortak bir anlayışa sahip oldukları söylene
bilir. Bu noktada ay" bir sorumuz kalmıyor. Ancak 
son 'öz olarak vurgulamak istedikleri noktalar olabi
lir, bunlan rica ediyoruz. 

TEOMAN ÖZTÜRK : Sözlerimin başında 
son dönemde bazı adımlann atlldlRml ancak bunlann 
yeterli sayllamayaclAml belirtmiştim. Bu yetersiıliA'in 
belirli nedenleri var. 

Bunlar gerek özde, gerekse biçimde yansıyan ne
denler. Buraya kadar siyasi nedenler üzerinde dwma
dım. Ancak b�ı arkadaşlar değindiler. Gerçekten de 
bugün Türkiye'de kendini geniş emekçi kitlelere ka
bul ettiren ve devrimci hareketi alıp götürecek nitelik· 
te bir öz örgüt yok. 

Ancak hemen eklemek gerekir ki, buna doRru atı
lan satiıkiı adımlar var. Bence bu objektif durum, de
mokratik kitle örgütlerine ve mücadelelerine de yansı
maktadır. Güçlük burada ortaya çıkıyor. 7-8 yıllık 

pratik içinde ortaya çıkan başlıca engel de bu olmuş
tur. Belirli siyasi görüşlerin dayatılması biçiminde or· 
taya çıkmıştır bu engeller. Ancak son zamanlarda de
mokratik örgütler platConnunda bunlann arka plana 
itildiAini de sevinçle görüyoruz. Siyasi platrormda çe
şitli görü�ler tartışılabilir ve ön planda olabilir. An
cak, demokratik kitle örgütJeri plat!onnuna inildiRin
de bunların arka plana itilmesine dikkat etmek zorun
dayız. Ortak dili bulabilmek için bu başlıca zorunlu
luk. Yapamadıklanmızın nedeni olarak da buna yeter- . 
li dikkatin gösterilmemesi ileri sürülebilir. 

Bunun aşılması gerekiyor. Ancak böyle demekle 
de aşılmıyor.Bence her kitle örgütünün programların
dan ortak noktalar çıkarılabilir. Eylem birliği bu or-

. tak noktalar üzerinde inşa edilebilir. Bu yapılmadan 
her kuruluş kendi düşünce ve programını dayatırsa, 
sonuca ulaşmak güçleşir. Yeni dönemde buna özel
likle dikka t e tmek gerekir. 

Aşılması gereken diRer bir nokta da örgütleri
mizin bugüne dek sendikalarla ort.ak bir çalışma içi
ne yeterince girememesidir. 

Bunlann tümü aşılması gereken ve aşılabilir ek
sikliklerdir. Umarız ki önümüzdeki dönem, bunlann 
birer birer aşıldıj:i:ı bir dönem olur. 

GÜLTEKiN GAZlOCLU : Bu soruna daha 
geniş bir açıdan değinmek isterim. Demokratik güç
lerin eylem birliğinden söz ediliyor. önce şunu be
lirtmek gerek: Demokratik güçler, ya1nızca demokra
tik kitle örgütlerinden ibaret d�ildjr. Bunların dışın
da siyasi yolunluklar vardır ve bunlar önemli, hatta 

. en önemli demokratik güçlerdendir. Bugün bütün hal
ka, özellikle işçi sınıfına yönelen bir faşist tehlike 
vanilt. Bu tehlike cepleleşmiştir. Buna ka-rşı diAer 
güçlerin, bu arada siyasi y�unluklann da cephe kur
ması kadar daRal bir şey yoktur. 

Ancak ne var ki, bu bizim işimiz değildir. Bu, 
bizi aşan bir iştir. Biz, demokratik kitle örgütleri ola
rak kendi aramızdaki pürüzleri gidermeye, bugüne ka
dar diyalog kuramadığımız dij:i:er kitle örgüUeri ile ara
mızdaki ortak noktaları öne çıkarmaya çalışmz.Bu 
birliğin istenilen ölçüde sağlanamamasmı, kanımca, 
siyasal bazı yaklaşımlar orlaya çıkarmaktadır. De
mokratik kitle örgüUerinin bu konuda azami esnekli
ği göstermeleri, belirli tercihleri sonuna kadar dayat
mamaiarı gerekmektedir. Buradan hareketle biriikte 
başaniı olunması, Türkiye'de var olan sosyal muhale
fetin büyük bir maddi güç haline dönüşmesini sa�la' 
yacaktır. 

Bizce Türkiye'de çok güçlü bir potansiyel var; de· 
mokrasi, baAımsızlık ,barış ve özgürlük mücadelesin
de gerçekten güçlü b:r potansiyel var. Ama bunu 
maddi bir güce döniiştürmek gerek. Bunu başarabil
mek için de planlı, programlı ve örgütlü bir çerçeve
de ortak noktalan ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu 
konuda sabırlı ve kararlı çalışmalan sürdürmek gere
kiyor. 

ıŞÇı SıNıFı, TÜM EMEKÇı KESIMLERI 
MÜCADELE ITTIFAKINA KAZANMAK 

DURUMUN DADıR" 

AYKUT GÖKER Işçi sınırı, mücadelesinde 
başarılı olabilmek için dijİer tlim emekçi kesimleri 

mücadele ittifakına kazanmak durumundadır. Bunun 
uj:i:raşını vermek durumundadır. Bu uRraş, kaçınılmaz 
bir biçimde gerek işçi sınırının sendikalanna gerekse 
diğer emekçilerin kitle örgütlerine yansıyacaktır. 

Bu durumda, işçi sınıfının sendikal örgütleri ile 
diğer kitle örgütlerinin bir araya gelmeleri, en azından 
bir eylem birliği oluştunnalan kanımca güncel hedef
lerimiz arasındadır. Bu birl�in kurulmasında hem işçi 
sınıfının sendikal örgütleri hem de diğer kitle: örgütleri 
sorumludurlar. Günümüzde bu sorumluluRa sahip çık
manın mücadelesi verilmelidir. Bu sorumluluğa sahip 
çıkılması. çabalarında, işçi sınıfının örgütlerine 
gerçekten çok3-"emli görevler diişmektedir. 

GÜLTEKIN GAZIOCLU : Ben son olarak 
şunu belirtmek istiyorum: Demokrasi mücadelesinin, 
demokratik güçlerin birliği sorununun böylesine ön 
plana çıktıj:i:ı bir dönemde derginizin böyle bir davra-

• nışta bulunarak bizleri ç�ırmasnı ve böylesi'u.' 
önemli bir konuyu tartışmasını saygı ile karşılıyorum 
ve YURUYUŞ'e teşekkür ediyorum. 

Ayrıca şunu da söylemek isterim: Bir takım 
engeller var önümüzde. Ancak hayatın bizzat kendisi 
bu güçlerin birlikte hareket etmesini de dayatmakta· 
dır. Gelecej:i:e dönük darak çok iyimserim. Daha önce 
de belirttiğim gibi büyük bir potansiyel vardır ve bu 
potansiyel, ilgili kuruluşlann sorumlu davranışlan 
sonucunda güce de dönüşecektir. Ve bütün bunlann 
sonucunda, inanıyorum ki, zafer demokrasi güçlerinin 
olacaktır. 

TEOMAN ÖZTÜRK : çetin günler geçir<tik, 
önii'nüzde de çetin günler var. Gerçekten amansızca 
saldırdılar. Ancak şunu da belirtmek gerek. Eksiklik· 
leri ne olursa olsun, bağımsızlık ve demokrasiden ya-

. na güçler ne engellenebilmiş ne de geriletilebilmiştir. 
Tersine mücadele güçlenmiştir. 

Önümüzdeki çetin günleri görebilmek için geç
mişte yaşadıklanmıza bakmak yeterli. Bu çetin gün
lerde karşılaşılan engellerin aşılabilmesi büyük bir zo
runluluk olarak dayatıyor. Bunları aşabilmek için de 
somu t ve sağlıkJı bir yaklaşım yeterli bence. 

Bu eksikliklerin aşılması yolunda bize düşen gö
revleri yılmadan ve bunalmadan yerine getirmeye ka
rnrhyız. inandık ve inanıyoruz ki; verilen ve verilecek 
mücadelelerle gelecek günler aydınlık günler olacaktır. 

ERHAN TEZGÖR : Samyorum şu noktaya 
vanyoruz : Demokratik güçler bugünkü koşullarda 
mutlaka bir araya gelip en etkin mücadeleyi vermeli
dirier. Ancak bunu sağlamada karşılaşılan tıkanıklık
Ian nasıl aşabiliriz sorusu belirti problemler yarata
bilecektir. Ama yine de koşullann dayatması bu güç
lüklerin aşılmasında yararlı olacaktır. 

örneAin, buradaki açık oturumda vardığımız bazı 
önemli noktalar vardır. örreğin, bütün kuruluşlar, si
yasi çizgi farklılıkJarlı,m ikinci planda tutulmasını 
önemli bir aşama olarak göstermektedirler. Faşizme 
karşı tüm güçlerin bir araya getirilmesi esao> olarak 
alınmaktadır. Daha saRlıklı diyaloglarm kurulması ge
reRine inanılmaktadır. Bu inanç ve istemler dotrul· 
tUSlında somut adımlar atıldıkça, sanırım, aydınlık de
di�imiz geleceA:e daha bir güvenle bakmak ımunkiin 
olacnkt . .  · • 

YUR UYUŞ . 9 "C USTOS 1977 · I I  
mrr.tIfB __ _ 
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Eri m ' i n  it i raf la r ı  ya da b i r eski 
başba ka n ı n  acz i  üzer i ne 

Yiğit GüN E L  -'"------ı 

iKTiSAT FAKÜLTESi MEZUNLAR CEMIYETl, "GELIşMEKTE OLAN 
ÜLKELERDE DEMOKRASi SORUNU" KONULU BIR AÇi KOTURUM 
DÜZENLED i .  TOPLANTıYı PROF. FERiDUN ERGIN YÖNETTi .  PROF. 
ŞERiF MARDiN, PROF. NiHAT ERiM, PROF. RUSTOV, TABii SENA

TÖR AHMET Y I LD I Z, DOÇ. ACAR öRNEK'iN KATILDlGI AÇ I KOTU
RUMDA, KONU Ç E Ş iTLi YÖNLERiYLE ELE AlıND ı '  ABD 'Li PROF. 
RUSTOV, "TÜRK DEMOKRASisi iLERIDE TEHLIKELERLE K A R Ş ı 
LAŞACAK A M A  BUNLAR GiDERi LECEKTIR " GÖRÜŞÜNÜ öNE 
SÜRDÜ. 1 2  MART DÖNEM iNiN BAŞBAKANı NIHAT ERIM, "MUHTI
RACıLAR 1 2  MART'TA ANAYASA'YI iHLAL ETMIşLERDIR." DER
KEN, ŞERiF MARDiN, "TÜRK DEMOKRASIsININ EN BÜYÜK ZAA
FININ ARA KURUMLARıNıN B ULUNMAMASı "  OLDUGUNU SöYLE
Di. AHMET YILDIZ, "12 MART'IN YAPMAK ISTEDiGl, MANDAYI 
ATYAR I Ş INA SOKMAKTIR" GöRÜŞÜNÜ ÖNE SÜRERKEN, ACAR 
öRNEK, "BATıNıN ÜÇ YILDA AŞTIGI DEMOKRASI KONULARıN
DAN BAZıLARıNı AZ GEl i ş M i ş  ÜLKELER ÇOK DAHA KISA SÜREDE 
AŞMAKTAD ı R" D E D i .  

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) e l d e  ettiği belgelerin üçte 
ikisini açık haber kaynaklanndan ve raporlardan, üçte birini ise bizim sinema· 
larda, ca,sus romanlarında gördüğiiııüz usuIJerle elde ediyonnuş. 

Bu bilgi Amerikalı Prof. Rustoy'un bir açıkoturumda yaptığı Türkçe 
konuşmasını dinlerken bir kere daha hatırıma geldi. 

Sonra aynı açıkoturumda 1 2  Mart döneminin başbakanı Nihat Erim 
sözü alıp da bazı açıklamalar yapınca çevrem biraz daha aydınlandı. ünlü şa1c1 
profesör Erim, şöyle diyordu Rustoy'U tanıtırken: 

"Sayın Rustov da hatırlayacaklar, kendisi 1958 yıl ında Türkiye'yi ziya
rct etmişti. Ve - Türkiye'de ordunun siyasete etkileri - konusunda bir tez 
hazırlamaktaydı. Benimle de konuştu. Ben, ordunun Atatürk döneminde gö
revini yapıp kışlasına çekildiğini ve artık siyaset dışında oktuğunu söyledim. 
Sonra bilindiği gibi 1 960 yıl ında bir ordu müdahelesi oldu ve yanıldığ ımı anla
dım." 

Prof. Rustov yine Türkiye'de ve bu kez, ABD Başkanı Carter'in "özel 
enerji danışmanı" titrini taşımakta. Ecevit'ten , inan'a kadar geniş bir siyasi 
kadro ile ve teknisyenlerle konuşmuş. Rustov şimdi yine Türkiye üzerine 
değerlendirmeler yapmakta. Şöyle diyor, "Türkiye yeni bir sıkışık donem ya
şamaktadır. Yeni müdahaleler söz konusu olabilir. Ancak, Türkiye'dekı de
mokrasi bunu yenebi lecek güçtediL" 

Rustov'un "yeni kehanetinin" 1958 yılındaki ile bağlantısını bir yana 
bırakıp, 1960 askeri darbesi konusunda yanılan Prof. Nihat Erim'in 12 Mart 
dönemiyle i lgili ilginç açıklamalarına geçelim. Sayın Erim, 1958 yılında asker
ler ve siyaset korusunda yanıldı ama, garip bir tecelli ile, 1971 yılının 1 2  
Mart'ından sonra başbakanlığa getirildi.Erim b u  konuda şu açıklamayı yaptı: 

"Ben, 12 Mart muhtırasını veren adamları tanımam. 1 8  Mart tarihinde 
devlet reisi tarafından bana müracaat edildi. - Aradık, taradık memleketi bu 
ortamda selamete çıkaracak kişi olarak seni bulduk, senden bu fedekarl ığı 
iSriYOnfl, ayrıca partinden de istifa edeceksin ve bdşbakanlığı kabul edecek
sin ... - Bu ortamda bu benim için büyük bir fcdekarlıktı. Bunu kabul ettim. 
Bundan daha kötü olmasını zanncderim arkadaşlanmla birlikte önledik. Daha 
fena ne olabilirdi? Muhtırada maddesi vardı. Meclisler kapanabilirdi. Kapandı
ğı  ıaman nasıl açılırdı? Bilmem! Ama ben aldığım noktadan daha ileri götür
memeye aıami gayret sarfettim." 

1 2  Mart başbaka nının savunusu bu noktada kalmadı. Yapılan tutukla· 
malar ve işkenceler konusunda da Erim �r müdahalesi olamadığını aczinin 
itirafı olarak sergiledi: 

- HESAP VERECEK 

"Sayın Tarık Zafer Tunaya karşımda oturuyor. Anayasa meselelerini 
tartışmak üzere kendisinden görüşme rica ettim, davet ettim, yolda turuklan
dı. Haberim yok. Sıkıyönetim ilan edilmiş. Sıkıyönetim ilan edildiği zaman. 
birçok yetki sıkıyönetim idaresine geçer. Sıkıyönetim komutanları bölgesel 
başbakanlar durumuna geçerler. Ve şimdi ilk defa açıklıyorum, o gı.ılerde 
gözaltına alınanlar, hapse atılanlarla ilgili olarak hiçbiri hakkında haberim ol
madı ve benim müdahalem olduysa lehte oldu. O da bir defa oldu. üniversite
den arkadaşım Bülent N uri ,Esen'in eşi telefon edip tutuklandığını söyledi. 
Ben, tanıyordum kendisini - o böyle bir şey yapamaz- dedim. Booun d ışın
da hiçbir müdahalem olmamıştır." 

işkence konusunda kendisinin Fahri Özdilek tarafından mektup ile uya
nlınca hemen harekete geçtiğini ise şöyle açıkladı: 

"Özdilek, bana bir mektup ile başvurmuştu. Gözaltına alınanlara cebir 
ve şiddet uygulanıyor, diye. Ben, hemen o giiı 6 Haziran1971 gii'lü tiin sıkt
yönetim komutanhklarına, böyle bir i hbar aldım önemle dikkatinizi çekerim, 
durumu tahkik edin bana bildiriniz, dedim" 

Ülkede yaşayan insanların Bülent Nuri Esen gibi eski arkadaşı olmaması 
halinde elinden bir şey gelmediğini Prof. Erim 'de açıklamış oluyor böylece. 
6 Haziran 1971 gününden sonra ise, yapılanları herhalde kendisi iyi bildiği 
Fransızca yayınlanan Le Monde gazetesinde okumuştur. Onun için 6 Haziran· 
dan sonra işkenceler drvam etmedi açıklamasını getinnez, herhalde . .  , 

Evet 12 Mart döneminin başbakanı Erim, başbakanlık döneminde neyin 
nasıl okfuğunu, kimin nerede neye çomak soktuğu�u bilmediğini, kimin nasıl 
etkileyerek ne haklar elde ettiğini bilmediğini, hepsinden de öte, kendisinin 
"Muhtıra ile Anayasa'yı ihlal edenlerin" başbakanı olduğunu, savunmasında 
açıklıyor. Bu acı önemli bir gelişmenin ışığıdır, Ama Erim'in hala siyaset 
içinde kalabilmesi genel bir yıkımın göstergesidir ...  

Kı bns'taki grey en çok ki m leri etki led i ?  
I�çi sınıfınııı mıil·ud('lef\i. Kıbrıs'ta da 

yeni boyuUar ka/anarak süruyor. 
OIH'cki hafla h ; indC' Kıbrıs Türk 

Amme Memurlan Sendikası t ararınciaıı 
Sağlık. C:umruk. V('terint>r. Posta v(' Sivil 
Havacılık kollarını kapJlayarak !jek i ldC' 
başlayan grev Iwrcketi gidNek gi.ıçl('ni· 

yor. Başlang ıçta 700 işçi ile başlayan 
gre\E' k atı lım ın  daha ı;onra 1500 ki.\liyi 
kapsadı�ı bildiriliyor. 

Çıkar hesaplarını c;urth.irl1wd!' hiç bir 

engel tanımamak konusunda k ararlı bu· 
lunan D('nktaş kli�i yasal olarak �iren 
grev karşısında baskı uygulamaları",ı �i· 

rişmekte gecikmedi. Denktaş kligi '\·1· 
,-eın senislerin aksamaması" 1,("I'rl,k"'·I· ... 1 
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ilc grevi yasaklamaya Iwlkıştı. 
C revi yasaklanıa ( .. ahabmnın !tozdı' 

"hukuki" kayna�ını llC'rNlcn aldıf{ı ise 

daha i lginç bir nokta. f)!'nkL(\� k1i�inin 
kullandıgı gerek"'('lcrl(' \'(> sahib ı oldu· 
ğunu idd icı NLi�i "yl·tki "l t'rlt' grt'\ll'riıı 
yasaklanabiln1(''''i . kayııa�ınt I ngiliz so
mdrgel'i li�i z<.lmanıııdaki haskı "YOlsa" 
lardan alıyo r. I nGi l iz siııı,urı::t'('i li�iniıı 
adndaki süımirgt· valisiıw tanıdığı grı'\' 
) a<;ak lıııııu ha�kı, hUglı1ı Uyıı('1l I)('ıı�la� 
k 1i� i tarafından i�c.,· i sınıfımı k:ır�ı kulla· 
nılıyor 

I\ıh"" Turk " ('dı'nı D('v h· 1i UIt�hı.ı�alll 
fII,j('jut Ko ııuk da �rl'\ kıı�ısındıı ('Il " Illi' 

,� � --�,�-.------._--

lı" tehditl!'ri savuranlar arasında. Konuk 
durmadan, "gr('vin devam etmesi halin· 
de bıil lin işçilerin işlerine son veri lece�i " 
tehdidini savuruyor. 

Anenk hıihin bu olup biLenlerin ilginç 
hir yanı dahu var. Denkta!j ve çevresini n. 
çıılı!janların hak miicadclcsine karşı hiç 
dl' "rahat" \'(> "k ayıtsız" kalnmoyncnkla
rı, rllNi ndek i bıitlin i.ırnc.;ları kullanarak 
<:al ışanları sindirmeye çalışacaklan bili
niyur. Ancak sorun bundan ibaret deAiL. 
G r('v -.onucunda çıkarları zarara u�rayan 
"özel" bir kesim daha var. Bunlar ka
,,·.ıkçılık sonucunda keselerini aıabildi�l
lll' dolduranlar. Kıbrıs'ın bÖlgede ulus
I .. rara"ı bir kaçakçılık merkezi oluşun· 

dan büyük çıkarlar sa�layan1ar. grev so· 
nucunda "kaçak çılık hizmetlerinde" de 
belirli aksamalar olduAunu görüyorlar. 

İşçilerin haklı direnişleri karşısında 
en azgın bir biçimde dikilenler ve Denk· 
taş kli�ini grev üzerinde (zaten dünden 
hazır olduklan) " yasal " tedbirler almaya 
zorlayanlar da bunl ar. 

İşçi sınıfının uyanışı ve mücadelesi 
sözde yasal ya da "şoven" engelleri birer 
birer aşacak. Işçi sınıfının mücadelesi sı
nır tanımıyor. sömürge döneminden kal

ma yasalan da tanımıyor. Mücadele, 
K ıbrıs'ta da bütün bu engelleri aşarak: 
ilerleyecek . 



SOVYET BAŞARı LARı N ı N  
YAŞAMA YANSı MASı 

CANDAN BAYSAN 
13 gün gibi kısa bir süreyi de kapsasa 

Sovyetler BirliA:i gezisinin izlenimlerini 
dört sayfalık bir yazı dizisine slRdırmak 
olanaksız. Hele, bazı gözlemleri yayın
lanmış verilerle desteklemek zorunluRu, 
birinci elden izlenimler için aynJan bö
lümü daha da sınırlıyor. Ayn bir sınır da, 
özellikle bu son yazı için söz konusu. 
Gezide birlikte olduRumuz gazeteciler
den bazılan izlenimlerini yayınladılar. 
ÇoRu kez, birlikte iken söyledikleri ile 
yazdıklan birbirini tutmadı. Belirli olay
Lan farklı olarak algılamış olabiliriz, fa
kat eksik bilgi verme, giderek saptırma 
düzeyine varan ba2J konuJann da düzel
tilmesi kaçınılmaz. Bu tutumun nedenle
rini saptamak kaçınılmaz. Kısaca anti
komünizm diye özelliyebiliriz. 

Bilimsel ve t.eknolojik ilerlemenin so· 
nuçlannın t.oplum yaşamına yansımasını 
araştırmanın en ku;a yolu olarak, oldu
�unca çok kişi ile konuşup onlann gelir
leri, tüketimleri, işleri ve aileleri konu
sunda bilgi almaya çalıştlk. Yöntemin 
verimsizli�i hemen belirdi_ Her bir ko
nuşmayı aktannanın, aynca ne kadar 
çok kimse Be konuşulabiise de genelle
me yapmak olana�ının bulunmaması, 
hem de böyle bir yolun yanıılıcı olması 
nedeniyle_ Yalnız, kesinlikle söylenebile
cek birşey var: Istatistiklerle, broşürlerle 
verilen bilgiler güvenilir nitelikte_ Kiralar 
gerçekten aile gelirlerinin % 5'ini, 6'sınl 
geçmiyor_ Mutfak, tuvalet vb_ dışında 
salt yaşama alanı olarak kişi başına 10 
m2 hesabına dayanan konut politüası 
titizlikle izleniyor. 

BiR ÖRNEK: GELiRiN YüZDE 
BiRINDEN AZ K I RA 

B.ütün konutlarda her türlü uygar ge
reksinmeler karşılanmış; gaz, elektrik, 
su, ısıtma gibi. Sorun, bu hizmetlerin 
bulunup bulunmadıAı olmaktan çlkmış, 
ne kadannın ücretsiz olarak sunulduAu
na gelmiş. örnelin ısıtma bütün ülkede 
ücretsiz. ElektriAin 100 kws'i 4 kapik,vd. 
Bir örnete delinmeden geçemiyeceAim. 
Bakü'de tanıştlAım bir [abrika müdürü 
ayda 400 ruble kazanıyor. Henüz yeni 
evti ve çocukları yok; kansı teknik ki
taplann bulunduRu bir kütüphanede ça
Iııyor. Onun aylık geliri de 150 ruble. 
Toplam 550 rublenin yalnız 3,5 rublesi
ni kira olarak veriyorlar ve bunun içinde 
sözü edilen hizmetlerin ücreti de var. LG
ranın bu denli düşük olmasının nedeni: 
"Henüz küçük bir aileyiz, fazla yaşama 
alanına gereksinmemi� yok, dolayısıyla 
bir odalı aparlman bize yetiyor ve onun 
da kirası ancak o kadar ... " 

Yasal en düşük. ayhk ücret 70 ruble, 
fakat bunun bir anlamı yok, çünkü uy
gulamada bu sınır çoktan aşılnuş. Ko
nuştuaumuz hiç kimsenin aylık geliri 
120 rubieden az deliIdi. Bu düzeyde ka
zananlar da çolu kez emekliliklerinden 
sonra da çalışanlar, yani en az 90 ruble 
olan emeklilik aylıklanna ek olarak ka
undıklan. 

KUSURLARIMIZIN 
GÖZLEMLERiMIzI ETKILEMESi 

BulunduRumuz kentlerin konulian
nın herbirinin çatısında bir TV anleni 
gönnedik. Bu doAnı, ama görmek olana
Iİ buldulumuz üç evden ikisinde piyano 
vardı. Geneııeme yapmamaya özen gös
tererek belirtilebilir ki TV boş zamanları 
deRerlendirmenin yalmz bir yolu. Zaten 
TV programlarının çolunluRu eRitime 
ve özellikle çocuklara yönelik. Çocukla
ra saRianan diRer ayncalıklardan bazılan
na önceki yazıJarda deRinilmişti. Başan
lı piyonerlere (komsomolluk öncesi ço
cuklar için örgüt üyelerine verilen ad) ta
nınan başka llir ayrıcalık dı:ilıa var. D�v' 
rim kahramanları ya da savaş ölüleri için 
dikilmiş anıtlarda kısa süreli de olsa nö
bet tutma hakkı. Böyle bir yerde nöbet 

deAiştirme sırasında çok duygulanan bir 
gezi arkadaşınuz sonradan, anıJannı ya
zarken nöbetçi kız çocuklanndan biri
nin mavi gözlerine takılmış. Kimbilir ne
leri ammsayarak, çoculun genç klZıık 
yıllannı düşlerroiş ve onu bir sokak kadı
m olarak canlandırmış gözünde .. _ 

Halbuki, Sovyetler BirliAi'nde çalışan 
nüfusun hemen yarısının kadınlardan 
oluştuRunu, saAlık merkezıerinde kadın
lann çalışanların % 70'ini, eAitim hiz
metlerinde i% SO'ini oluşturduRunu gezi 
sırasında kendisinin de sorduRu bir soru
nun yanıtı olarak öArenmişti. Çolunluk
la, Ko:nsomol ya da Parti üyesi olan reh
berlerimizden kadın olanlan için "ka
nahız melek" benzetmesini kullanmıştı. 
tki tutum arasındaki zltlıAı anti-ko mü

nizmle açıklamaktan başka birşey gelmi' 
yor insanın aklına. 

iÇKili ZiYAFETLERIN 
YAN ETKiLERi 

lrkulsk'da, aynlacaAımız gece katıldı
Rımız özel bir danslı-içkili akşam yeme
ii sırasında bunalıp dışarı çıktılından ve 
lokanlanın önünde bekleşen ve perde 
aral ıA ında n içeriyi seyreden kişilerden 
söz eden bu gezi arkadaşımız başka bir 
kentte başka bir akşam yemeRi sonrası
nı da anımsar. Bakü'deki o geceye geç
meden önce Irkutsk gecesine dönelim. 
Lokantalar günler öncesinden rezerve 
ediliyor ve Sovyet insanı gündüzki çalış
masını geceleri yo�un ellentisi ile sürdü
rüyor. Kentin başka yerlerinde bizim 
bulunduRumuz lokantaya benzer bir sü
rü lokanta ve diler eAlence yerleri var. 
Böyle yerlerden dönenler bir lokantanın 
önünde duraksayıp oraya da uRramayl 
deniyorlar; dolu olduAu için de yollan
na devam ediyorlar. Yoksa akşam yeme
Ae başladlAımız saatten, arkadaşımızın 
bunaldılını söyleyip de dışarı çıktlAı 
geç saate kadar perde arahAından içeriyi 
gözetlemek için bekleşenlerin bulunabi
lecelini düşünebilmeye ne denir, bile
mem. 

Bakü'de gece geç saatlere kadar süren 
diAer bir içkili akşam yemeAinden otele 
dönerken, bazı grup üyeleri de sokaklar
da başka sarhoşlan aradılar. Dil1eri bi
zimkinin aynı denebilecek kadar benzeri 
olan AzerbaycaniLlar arasında Türkiye' 
ye kaçmak isteyen olup olmadıRını araş
tırdılar. Bir sarhoşun kendilerini evine 
çaRırması, "kuzu kurban edecelini" 
söylemesi onlan çokduygulandırdı. Böy
le gözlemlere dayanan bir geziden dön
dükten sonra da yazdıkları çolu kez 
Azerbaycan'da, özbekistan'da kullanı
lan alfabe oldu, maAazalarda gördükleri 
kuyruklar oldu. 

KUYRUKLAR BOLLUGUN 
SIMGESI 

Kuyruklan doRru deAerlendirmek ge
rekir: Kuyruklar kıtlık olduAundan de
Ail. Sovyetler BirliRi'nde kıtlık olmadılı
nı kendileri de ya.u:hlar. Bütün lokanta
lar birçok kez belirtildigi gibi sürekli do
lu ve rusçada yalnız yemek yenilen yeri 
belirtmek için 5 ayrı sözcük var. Bu du
rumda, bir işçi ailesinin evine ayda 4-5 
kez et girdiaini $Öylemek yanlış olmaz 
ama eksik olur. Çok sık dışarda yiyen 
bir aile için böyle bir bilgi ne denli ay
dınlatıcı olabilir? 

Kuyroklara dönelim : Bir maaazada 
bir kasiyerin ya da bir satıŞ memurunun 
birden çok müşteriye hizmet etmesi ge
rekiyorsa ·ki yogun tüketim nedeniyle 
bu çoAu kez böyle- kendil:Ainden göze
lilen bir kural var: KuyruAa girmek. Ya· 
ni bir diAer kişinin haklarına saygı. Tüke
tim egiliminın yüksekliAi ucuzluktan 
kaynaklanıyor. Bir ülkedeki fiyatlann 
bir diger Üıkedekinden düşi.ık oldugunu 
söylemek olıınaRı yok. Bu bilimsel ola-

IRKUTSK'DA SAVAŞ ÖLOLERI ANISINA DIKILMIŞ ANıT. 
ONAR DAKIKALıK NÖBETLERI ıÇIN GÖREVE GELEN PI· 
YONERLER. KENTIN 79 BIN INSANI SAVAŞTAN DÖNME· 
MJŞLER. HER KENTTE BENZER ANITLAR VAR. BRATSK' 
DAKINDE BUTON ÖLOLERIN ADLARı sıRALı; YALNıZ 
BIR AI LEDEN 49 AD SAYDıM ... 

rak böyle. Fiyatlar denilince, akla orta
lama fiyatlar gelir ve ortalama fiyatlar 
ne olursa olsun iki ülke arasındaki döviz 
kuru ayarlamajan ile ortalama fiyat dü
zeyleri, genel olarak, birbirinden büyük 
farklar göstermez. örne�in, bir gezi ar
kadaşının dedi ai gibi etin fiyatı 150 lira 
falan deRildi. YaJnız 2-2,5 ruble kadardı. 
Ruble olarak fiyatlan lira olarak ver
mekten kaçınmalı; kuılanılan resmi ku
run ne derece gerçekçi olduRu bir yana, 
karş:laşttrma bir anlam taşımaz. Etin fi· 
yatını, kirayı, bir kent kitle taşıtında 3 
kapik olan ücreti (1 ruble - 100 kapik) 
aylık gelir ile karşılaştırmak gerekir. 

Dolayısıyla ucuzluk bir diger ülkede
ki fiyatlara göre de�ildir. Sovyetler Bir
liai'nde fiyatlar yükselmez ve Anayasa' 
ya göre de ülkenin her noktasında aynı
dır. Bunun yanında sürekli ve kesintisiz 
artan birşey varaır: Gelirler. Her beş yıl' 
da bir % 25 artan reel gelirler. Tüketilen 
mallann fiyatları aynı kalırken gelir dii· 
zeyi sürekli olarak yükseliyorsa bu, aynı 
zamanda yaşamın ucuzlaması ile eşan
lamiıdar. Yanndan kaygılan olmayan in
sanlar, yani ,  evini, ulaşımını, eAitimini 
ve çocuklarının gelece�ini garanti etmiş 
insanlar için ucuzlayan yaşam, ya da 
yükselen refah, kendisini yogun tüketim 
olarak gösteriyor. 

"Pekala, sokaklarda ciklet, yabancı 
sigara, blucin ya da ruj satın almak için 
yaklaşanlara ne dersin?" Denilecek bir 
tek şey olmak gerekir: "Bende bu aradı
Am şeyler yok! ... " Yoksa, hem bu ilişki
ler içine girip, hem de sonradan bunlar
dan yakınmak tutarlı olmaz. Bunun dı
şında, SÖzü edilen olgunun boyutlan an
cak anti-komünistleri rahatsız eder. Ya
şamın ucuzlaması ve refahın buna baR lı 
olarak sürekli artmasından anlaşılması 
gereken ciklet satıl} alıp alınarnadıRı de
RBdir. 

HAKKINDA PEK YAZI LMAYAN 
GÖZLEMLER 

Ya nedir? Birkaç kısa örnek : Mosko
va metrosunda 2-3 dakikada bir tren ge
liyor; vardiya degişim saatlerinde artan 
kalnbnlı�ı karşılamak için her 30 saniye
de bir. Bu, otobiis, tramvay ve troleybüs
ler için de benzer, 3 kapiklik bozuk para 
halil kullanımda, çünkü bu taşıtların üc
retleri hiç deAişmemi ş ;  ilk başladıgında 

ne ise gene o. Yalruz, bunlar konusunda 
yazmak, ya bazılanmız için uygun deRil· 
di, ya da bize metro gezdirilirken onlar 
otel dolaylmnda sarhoş ve kadın ara
makta oldukları için zaten yazamazlardı. 

örnekleri sürdürelim: Taşkent'le, 
kentin üçtebirini yıkan 1966 depremin
den beri yapılmış olan konutlann duvar
lan eski süsleme sanatı örnekleriyle do
natılmış. Yeni Opera Binası birkaç asır
lık mimarlık izleri taşıyor. Gene Taş
kent'te Ali Şir Nevai'nin büyük bir hey
keli yanında sınlannuş ve aralannda 
Puşkin ve Gorki ile birlikte başka şairle
rin büstlerinin bUıunduAu bir meydanın 
ortasındaki sıR havuzda, yüzme dem al
makta olan 5-6 yaşında çocuklar gör
diik:. Yüzme dersi ölrenebilecekleri baş
ka bir havuz bulunmadlAı biçimde yo
rumlayanlar oldu. Kaba bir "Au, işte 
bizim Ali Şir Nevai .. .!' edebiyatı yapan
lar, bir toplumun çocuklannı kÜıtürle iç
içe yaşatmak için daha başka neler de 
yapmakta olduaunu unutmuşlardı. 

Söylenebilecek çok şey var_ Tam ka
pasite ve düzen içinde çalışan 4 bin kişi
lik Rusya oteli ; Moskova'da her hafta 35 
bin kişinin &irke gitmesi; sirk bilet ücre
tinin 1-2 nıble arasında olmUlı; bütün 
kentlerin sokulannın sabah saat beşte, 
yıkanarak: terni?Jenmesi ; yalmurdan 
sonra uçak pistindeki nemi alan kurutu· 
cu kamyonlar; ortasında göbek işlevi 
görsün diye beyazia çizilmiş bir daire 
bulunan 200 metre boyutlllnnda mey
danlar ve bu çizgi-göbege günün her sa
atinde uyan trafik; havaalanı, otel ve 
benzeri yerlerin bekleme salonlarında 
masaJar üzerine serpiştirilmiş her dilden, 
bazılan 100 sayfalık bedava kitaplar w_ 

Belki 13 günlük bir geziyi daha uzun 
anlatmak da doAru olmaz ... Sınırlı göz
lemleri aktarmak ,  belirli verilenieli ya
rarlanmak ve oldulunca az spekiilatif 
söz etmek en dolmsu. Yazı, başta belir
tilen ve sonradan çıkan bir zorunhılun 
karşılanması nedeniyle, başlıtıyla pek il
gili olmadı. Gene de Sovyet kazanımIan
nın yo�un bir biçimde yaşama yansımA
sına ilişkin ipuçları venniş olmak: ilere· 
kir. 

Söylenebilecek son birşey, sürecin 
hızlandıRanın sezildiRi; sezileri de anlat
mak zor, meaer ki kasıtla hareket edi!-
mesin ... 

BITTI 
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MAKARi OS'TAN SON RA 
K ı B R ıs' ı DAHA ZOR 
G ü N LE R  B E KLi YOR 

- OLVMV ÇOK ŞEYI ETKILEYECEK 

BaR_mslı. Kıbrıs Cumhuriyeli'nin, do
R uşundaki lideri ve zor günlerindeki de
aişmez Devlet Başkanı Makarios 3 AA us
Los sabahı öldü. Makarias' un ölümü, ge
rek Kıbrıs gerek.se tüm dünya için başlı
başına ve önemli bir politik olay olmuş
Lur. Makarios; ölümü. tarih için olduRu 
kadar, hatta ondan da önce, gelecek için 
bijyük sonuçlar do"uran cnder insanlar 
ve liderler arasına şimdiden katılmıştır. 

Tarihin her zaman kendi akışına 
denk düşen liderleri yaratması gibi, �a
karios da. Kıbrıs'ın geleceRiyle ilgili bü
t.ün gelişmelerin deAişmez bir deRi,şkeni 
olmuşt.ur. Makarios'un Kıbrıs'ın tarihi 

ve geleceA"i için taşıdıAı Önem ,  Kıbrıs'ın 
balımsız bir devlet olarak doAuşunda ve 
bu devletin varlıAının emperyaJizmin 

entrikalarına karşı korunması mücadele
sinde oynadı�:ı rolden gelmektedir. Ma
karios. herşeyden önce bir ulusal lider
dir. Sömürgeciliain dünya çapında yıkı· 
Iışı ve ulusal kurtuluş hareketinin yük' 
selişi sürecini kavrayan bu kişi, ülkesin
de de ulusal kurtuluş hareketinin itici 

gücünü oluşturan toplumsal güçlere ön
derlik etmeyi başarmıştır. Makaıios, 
yalnız ulusal kurtuluş hareketinin zo· 
runlulu�unu kavramakla kalmamış. aynı 
zamanda zamanımızdaki di�cr köklü de· 
�işimlcri de izlemiştir. Olkesini ba� lan-

tısızlık hareketinin önemli destekleri 
arasına sokmuştur. KıbrıS, Akdeniz'de, 
Avrupa'da ve tüm dünyada banşın güç
lendirilmesinin en önemli manivelalann
dan biri olmuştur. Bu yüzden de emper
yalizmin saldırılannın sürekli bir hedefi 
olagelmiştir. Emperyalizmin Klbrıs'ta 
girişUAi bütün komplolarda, ilk hedefin, 
genell ikle Makarios'un ve O'nun hükü
metinin lasfiyesi olması elbette bir ras
lantı deAild ir. 

Makaıios, çalının temel çizgilerini 
kavradı�ı kadar, kuşkusuz ça�ının çeliş
kilerini de kendi kişiliAinde yansıtmış
tır. Makaıios bir ulusa1 liderdir ama, bir 
burjuva lideridir de. Makarios'un ulusal 
kurtuluş hareketini kavrayışı, bir burju
va liderinin kavrayışı olmuştur. Makari
os, burjuva miııiyetçi1i�inin sınırlarını 
aışarak, sürekli ve tutarlı bir anti emper
yalist konuma ulaşamamıştır. Bu yüz
den. emperyaJizmin Kıbrıs'taki entrika
larına karşı kazandıRı başanlar çC>tu za
man bir yarım başarı olarak kalmıştır. 
NATO'ya ve NATO'culara karşı saAlam 
bir duvar kuramamış, sCl>yalist ülkelerle 
dayanışma ve işbirliAini zigzagsız bir ro
taya oturlamamıştır. Makarios, Kıbrıs' 
in ba�ımsızlı�ına kawşmasında olumlu 
bir rol oynayan milliyetçili�in. daha 
sonra, Ada'daki Rum ve Türk topluluk
lannı birbirine düşürmeye çalışan güçle· 
rin şovenizmiyle bulaşmasırun önüne ge
re�i gibi geçememiştir. 

Makarios'un politikasındaki bu çeliş
kileri, sadece yaaa temelde O'nun kişisel 
Ö'ı:eUikleriyle açıklamak mümkün deRi!
dir. Dayandı�ı ideolojinin de ötesinde. 
Kıbrıs'ın toplumsal ve politik koşullan 
bu çelişkilerin kayna�ında yatmaktadır. 
Makarios'u Kıbrıs'ın devlet başkanbAın
da tutan güçlerin, işçi sınıfırdan Rum 
kökenli burj uvazinin "ulusal" kesimleri
ne kadar uzanan kapsamı, söz konusu 
çelişkilerin asıl nedenidir. Aslında Maka
rios'un en önemli kişisel meziyetini de. 
belki, dayandılıı toplumsal güçler amsın
daki çelişkilerin emperyalizmin elinde 
bir malzeme haline gelmesini önlemede 
oynadıAı rolde aramak gerekir. 

Makarios'un ölümünün emperyalist 
çevrelerde bir umut ışıR ı olarak karşı
lanmasının temel neden i de budur. Em
peryalist çevreler, Makarios'un öHinünü, 
Kıbrıs Rum toplumunda yeni bir kan-

Şıklık yaratmak için kullanmaya çahş
maktadırlar. Bu kanşıklık ortamından 
Kıbrıs'ı NATO'ya ballamak isteyen ıeri
ci, işbirlikçi güçler yararlanacaktır. Rum 
toplumundaki NATO'nun "mnilir 
adamlan yeni yönetimde hakim duruma 
getirilecektir. Böylece, kısa yada uzun 
vadede Kıbns'ın fiilen iki parçaya bölün
mesine, Ada'nın NATO 'ya batunlı hale 
gelmesine yol açacak bir çözi.m yolu 
Kıbnsll'lara kabul ettirilecektir. 

1974 bunalımından bu yana "Mak.
rios faktörü"nü ortadan kaldırmaya çalı
şan emperyaJist güçler ve onla.nn işbil
likçileri. şimdi ecetin bu faktörü ortadan 
kaldmnaSlYla rahatlarnış gözükmektedir
ler. Amerikan New York Time,'d .. 
Makanos'u Kıbns'ta bir çöziDlü engel-
leyen en büyük unsur olarak. ilan eden 
bir yazının çıkması, bunun iyi bir karub 
olmuştur. Türkiye'delci gerici ve şoven 
çevreler de Makarios'un ölümünü bir 
bayram vesilesi yapmışlardır. Mbra'da
ki ve Kıbrıs Türk kesimindelci yönetici 
çevreler. bütün dünyada Kıbns'tn meşru 
devlet başkanı olarak kabul edilen Ma
karios'un ölümünü, balll1l.&.lz Kıbrıs dev
letinin meşruluAunu daha pervasızca 
reddedebilmek için kullanmaya çalış
maktadırlar. 

Makarios'un ölümü, Kıbns'ta.ki anti· 
emperyalist ve demokratik güçlerin 
önündeki görevleri daha da alırlaşm
mışbr. Bu görevler, ancak. Ada'daki tinl 
ilericilenn daha sıkı eylem birliAi ve da
yanışmasıyla aşılabilir. Geçen yıl yapı
lan Temsilciler Meclisi seçimlerinde güç
lerini birleştirmeyi başaran üç parti, 
AKEL, Demokratik Cephe Partisi \'c 
Tek Demokratik Birlik Merkez Partis� 
seçimlerde kazanılan zaferi sürdünnek 
göreviyle karşı karşıyadırlar. Seçimler
de Temsilciler Meclisi'ne giremeyecek 
kadar büyük bir yenilgiye utrayan 
NATO'cu KIerides ve çevresinin çevire
bileceR'i yeni oyunlann bozulması zo
runludur. Kıbrıs işçi sınıfının partisi 
AKEL'in savundolu gibi, ilerici güçlerin 
birliAinin daha yüksek düzeylerde so
mullaştırılması ivedi bir görevdir. Ancak 
böyle güçlü ve tutarlı bir eylem birlili, 
Kıbrıs'ın önüne, Ada'nın balımsıulAı
mn, toprak bütünlülünün ve baRlantı
slzbAının uluslararası garanti &ltl1'8 alm
dlR'ı, Ada'nın bütünüyle askersazleştiril
diAi,iki toplumun iç yönetimlerinin de
mokratikleştirildiAi, emekçi halk kitle
lerinin topluluk \'c merken devlet yö
netimlerinde söz ve karar sahibi olabiı· 
dili ve eşit şartlar albnda kardeşçe, 
uyumlu bir biçimde yaşayabildiRi yan n
lann yolunu açacaktır. 

MISI R LIBYA ÇATıŞMASıNı KıŞKI RTAN EMPERYALIZM 
MıSıR'DAN YENİ ÖDÜNLER İSTIYOR 

MlSır-Libya çatışmasının arkasında 
yalan gerçek nedenler dünya kamuoyu 
tarafından daha açık bir biçimde ö�re
niliyor. Dünya burjuva basın organJarın
da yayınlanan haber ve yorumlar, çatış
manın arkasında emperyalizmin çıkarla
rının yaltıeını ortaya koyuyor. Emper· 
yalist basın organlan, Mısır'ın Libya'ya 
karşı başlailıA i saldırıyı haklı göswnnek 
için öne sürdükleri gerekçelerle, saldırı
nın gerçek amaçlarını sergilerneye de
vam ediyorlar. 

Libya'nın ilerici yönetiminin anti
emperyalist Arap güçleriyle ve sosyalist 
ülkelerle kurduRu dayanışmanın, başta 
Suudi Arabistan olmak üzere gerici 
Arap rejimIerinin Libya'nın sindirilmesi 
için Mısır üzerinde kurduklan baskının 
temeünde yatlıRı burjuva organlannea 
ortaya konuyor. MiSır'ı krediler yoluyla 
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kendilerine gitgide daha çok baA"lmlı 
hale getiren petrol zenbtini gerici Arap 
rejimIerinin bu çabalannda başan ka
zandıklan gizlenemiyor. 

Bu arada, Libya iilerinde kurulmak 
istenen baskının temelinde, herşeyden 
önce OrtadoA"u'da emperyalizmin çıkar· 
ları doeru ltusundaki bir "düzenleme"yi 
gerçekleştirme amaclOın yattı�ı daha 
açık biçimde ortaya çıkıyor. ABD Baş
kaıu Carter'la ısrail Başbakanı Begin ara
sındaki son görüşmelerle, Mısır ve Suudi 
Arabistan'ın Ortadoeu konusunda top" 
lanacak olan Cenevre Konreransı'nda Fi
listi n direniş harekeUnin de temsil edil
mesi konusundaki taleplerinin yumuşa
tıldıeı, buna karşılık ilerici Arap yöne
timlerinin tepkilerinin de giderilmesi ge· 
rektigi üzerinde duruluyor. Ingiliz 
Economist dergisi, i rak ve Yemen De-

mokratik Halk Cumhuriyeti'nin Arap 
dünyasında belirleyici bir öneme sahip 
o:madıeını, Filistin Kurtuluş örgütü' 
nün de büyük ölçlide Suriye tarafından 
denetim allına alındıelOl ileri sürdükten 
sonra, slraOln Libya'nın "sessizleştiril
mesine" geldi�ini haber veriyor. Dergi, 
Sedat'm, "Libya'ya bir ders verdik" bi
çimindeki sözlerini de bu yönde yorum
luyor. 

Emperyalist basın organlamıda yapı
lan açıklamalar. böylece Mısır ve Libya 
arasında başlatılan çatışmanın, en azın
dan Lübnan iç savaşına giden bir planın 
parçası oldueunu gösteriyor. Di�er yan
dan, Mısır'ı Libya'yu karşı bir saldırıya 
teşvik etmek için büti.in olaMklannl kul
lanan emperyalizm, şimdi de Mısır'ın 
kendisine yeni ooünler vermesinin gerek· 
IiliRi iizerinde bir propaganda başlatmış 

bulunuyor. Emperyalist basın organlan, 
M ısır'ın büyük iç ve dış sorunlaruun Lib
ya'nın sözde "provokasyonJanyla" bal
lanamayac�ını, bu sorunlann çöziinü 
için daha "köklü" önlemler alınması ge. 
rektieini yaymaya çalışıyorlar. Böylece 
haktan ve doerudan yana gözükmeye ça 
çalışan burjuva yayın organıan, Mısır'ın 
iç ve dış !Drunlannın çözümü bahanesiy
le, iç polkika ve ekonomide emperyaliz· 
me ve uluslararası wkellere yeni alanla· 
rın açılmasını, dış politikada ise emper
yalizmin Ortadoeu stratejisiyle daha 
uyumlu olarak bütünleşen bir çizginin 
izlenmesini öneriyorlar. 

Mısır ve Libya arasındaki son çalış
mayı izleyen günler, OrtadoRu'daki ulu
sal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi 
için bu sonuçların çıkanlmasına yol açı. 
yar. 



Çevirmenin 
yazgısı ya da 
Ahmet Angın 

Sennur SEZER 

Alabilecekleri en büyük ödül okurun o çeviriyi yadırgamadan okuma
sı, sevmesidir. Yoksa fazla baskı yapan bir kitaptan her baskıda alacakları pa
ra daha da azahr. 

Bütün bu özyerisine karşın edebiyatımlZda nedir çevirmenin yazglSl? 
Gerelince saygınlık Kazanmış mıdır, yoksa eme�inin karŞllıeınl tam alamama· 
nın yanında bir de horlanu mı? 

Rusça'dan dilimize doAnıdan çeviri yapan NihaI Yalaza, Hasan Ediz bü
tün o çevirilirden re kazanmışlardır, çeviricilerinin radyo uyarlamaJannda bile 
adlan anılmamakla karşılaşmanın yanında? Yine biteni az bir dil olan Yunan
canın çnirmenleri Nevzat Hatko ve Ahmet Angın'ın durumu nedir? Bu iki 
adı hiçbir yazarlar söztütünde bulamazsınız. Bu günlerde çeviri yapamayacak 
kadar hasta olan Hatko'nu" yanında Fransızca, İspanyolca ve Yunanca çevir
mem Angın'ı kaybettik. Angın Kazancakis çevirileriy;� hatırlanır. özellikle 
dört baskı yapan "Zorba"yla, onun yanında toplatılan yargılanan çevirileri 
vardır. Toda·Raba, Vietnam'da Halk SavilŞI ve Amerika, Grevler, Sendika1ar, 
Partiler ... �bi. Angın'ın asıl önemli görevi bu tür politik çeviriler ve derleme· 

lerdir. Latin Amerika, Birleşik Devletler ve Sosyalist Ülkeler, Çin Kurtuluş 
Savaşı, Dünya Ekonomi Tarihi gibi inceleme kitapları. Bütün Yönleriyle 
Vietnam, Dünya Politika Ansiklopedisi, Küba İhtila1i, Amerikan Komi.ilist 
Partisi gibi derlemelerin emekçisi olmak onurudur Angın'ı yaşatacak olan. 

Ahmet Angın 1919 Girit do�umludur, Çanakkale'de orta ölrenimini, 
İstanbul'da Edebiyat Fakültesi Fransaz Filolojisini bitirmiş, çeşitli gazete· 
lerde çalışmıştır, Emekli olduktan sonra 1964 yılında "Kirpi" mizah dergi, 
Sini· ve "27 Yayınevi"ni kurdu. "Kirpi" 1964 yılında politik eleştiri getirir· 
ken, "27 Yayınevi" La Farque'nin "Tembellik Hakkı" , Paul Johson'un 
"Yatma Edilen Kıta: Latin Amerika" gibi kitaplar yayınladı. Angın Ansiklo
pedilerin adS1Z kara emekçilerinden biriydi . Meydan Lanısse'da, Milliyet 
Ansiklopedisinde çalıştı. Teodorakis'in " Direnme Güntüeü", Kazancaıds'in 
"Elgreco'ya Mektuplar"ı son çevirilerindendir. 

Ahmet Angın 25 Temmuz'da öldü. Ardında 40'a yakın çeviri, inceleme 
bıraktı, Hiç bir yazarlar &özlüiıiinde tek satır yok biyografisiyle ilgili, 

Yunan diline ve Halkına açılmış bir pencere kapandL Onurlu kala işçi· 
si Ahmet Angın bundan böyle kitaplarda onurlu bir imza olarak kalacakhr. 

Çeviriler düııyaya açılan pencerelerdir. Bir ülkenin yazınını bir başka Ü1. 
keye taşırlar. Bilimsel, kuramsal, kitaplarda çevirinin doeru ve güzel bir dille 
yapılabilmesi daha da önemlidir. Büyük bir hııla maki neleşen ve bilgisayarlar· 
la yönetilen ülkelerde, bu olalanüstü makinelerin başaramadıAı tek iştir çevi
ri. Çünkü, çeviri bir kitabın yeniden yazılmasıdır. Dilbilgisi kadar yaratıcılık 
ister. 

Ülkemiz çevirici yöniilden şanslı bir ülkedir. Bir çok yayınevinin çok 
satan (best seUer) kitapları ünlü ödüller alan (örnetin Nobel) yazarların kitap
lannı parçalayıp üç dört ö�renciye bir anda çevirtlp aceleye getlme kurnaz. 

hklardna karşın, yürekli, namuslu çevirieller bildiklerinden dönmezler. Emek
leri ucuza da gitse, önemli bir kitabı Türk okurlarına tanıtmak için çtıpınır
lar, 

KOROLAR 

Seyirci ler korosu : Emekliye ayrılmış düşüncelerin 
Kil.abını okurduk 
Dirimin sonsuz kıyılarında 
Otururduk 
A�lardık sonra 

Gecikmişler korosu : Hani bir gün şu göeün altında vardlk. 

Genç koro 

Hem naSfI çılgınca vardık 
Salkm söAütler allında 
Devrim sabahlarını bekler 
Susardık 

: ölüler ey ölüler 
önemli bir kitabın 
önemli bir bölümünde 
Anlatılmak için koparıkllruz 
Yaşamın albümünden 

Gecikmişler korosu : Elyazması bir kader 
Inerdi trenlerden 
Bavulsuz ve karanfilsiz olaraktan 
Ve sonra 
Karışılır gidilirdi 
Yaşamın ınnaklarına 

Seyirciler korosu : Anlatılmıtlı hep birden 
K urşunadeğen yanı yürEiimizin 
Kime anlatılacak sa 
Kaldırılmalı bu pasianmiŞ demir tadı 
Dilimizin 

Gt.·m: koro 

Bolen kim uykuları 
Yazıımalı yeri geldikçe 
Altın şiiri hepimizin 

: Taş yanı gerçekli�in 
Su yanı masal yanı 
Duruyor durdurolmuş ta 

Enl erncısyonal koro : Oluyor öyle ki hep 
İniyor da�larından 
Yine de kalıth şeyler 
Kuş yanı gerçekli�in 
Aşk yanı 
Insan yanı 

Gecikmişler korosu : Köprülerin altmdan akan düşünce 
Çaj!layan zaman 
- Dirimin eşlieinde 
Anlamın o ak yanı 

Zamansız koro : Tek yol devrim 
Tek yol devrim 

Seyirciler korosu : Ve bir pazar kuruluyor 
Istemlerin CNasına kendililinden 
Başhyor savaş 
GerçeAin ateş yanı 

Genç koro : Şüridir bu kavga 
Doj!rulup ta gökyüzünü 
Bir başka türlü örenlerin 
ölüler 
Ey ölüler 
BAŞLADI SAVAŞ 

Hilmi üSTüN 

SOVYET KITAPLARI 
• PROGRESS PUBLISHERS 

• MIR PUBLISHERS 

• AURORA ART PUBLISHERS 

YAYıNLARlNIN TAMAMı VE SOVYETLER BIRL!OI'NDE 
YAYıNLANAN PERloDIKLER .. , 

• INGILIZCE • FRANSıZCA • ALMANCA 
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i GORES MATBAASIRIR 
, 

AP MI LLETVEKILI ADAYı GENEL M Ü
DÜR DAHI AP'L1 GAZETELERIN MAT
BAADA ÇOK DÜŞÜK FIYATA BASıLMA
SINA KARŞI ÇıKTı 

••• 

YOLSUZLUKLARı 
A P  SEÇIM BROŞÜRLERI V E  AFIŞLERI
N IN DÜŞÜK F IYATLA BASıMı ŞİRKE
TıN IFLASINA YOLAÇIYOR. _ _  

••• 
ŞİRKET YÖNETICILERI ıŞÇILERI TOP
LUCA IŞTEN ÇıKARMAK ıÇIN IzIN ıs
TIYOR. 

Yüzde 96 hissesi Maliyetnin elinde 
bulunan ve AP ile MHP militanlanrun 
kadrolannı doldurduklan Güneş Matba· 
asmın makinalarına haciz gelmesini" ar
dından .şirketin inasla karşı karşıya bu
Jundu�u bir raporla Maliye Bakanhama 
bildirildi, 

Şirketin mali durumundaki bozulma, 
sermaye artırımı ya da tasfiye ile gideri
lebilecek durumda. AP Yozgat eski mil· 
letvekili ve 1977 seçimJeri adayı Neşet 
Tanrıda� dahi artık gerçekleri kabul zo
runda ka1dl. Maliye'ye bir yazı yazarak 
kendisini sorumluluktan kurtarmak için 
önlemler aldı. 

Güneş Matbaasının öyküsü, yeni yö
neticilerinin AP'nin eski maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon tarafından A�ustos 

.. 1975'de göreve getirilmesiyle başladı. 
AP'll gaı.eteler çok düşük ücrelle matba
ada basllırken, Haziran seçimlerinde de 
matbaa partinin yan örgütü gibi Ça1IŞtl
nldı. 

NERDE BU BOLI-UK? 

Şirketin iki işletmesine (Ankara ve 
Istanbul) AP Parti öıgütü yöneticileri 
yerleştirildi. Ardından, çok düşük ücret
le basılan AP yanlısı ilan gazetelerinden 
de para alınmamaya başlandı. ışletme
nin Ankara Matbaasında AdaJet, Tasvir, 
Yeni Tanin ve Türk-Iş 'e ba�lı Basın-Iş 
sendikasının Gündem gazetesi basılıyor. 
Bu gazetelerden basım masrafı olarak da 
yılda 2 milyon lira ahmyor. Ancak, dört 
gazete için aynlan makina ve çalıştınlan 
işçilere yılda 8 milyon lira ödeme yapı
lıyor. Yani her yıl bu gazeteler için Mat
baa 6 milyon lira zarara giriyor. 2 mil
yon lira da ödenmiyor. Matbaanın 1976 
sonunda Gündem gazetesinden 205 bin 
lira alacalı var. Bu gazete, işyerinde ça
lışan işçilerin sendika aidatlan karşılı�ı 
matbaayı kwlanıyor ve baskısını yaptm
yor. Yeni Tanin'in borcu bir yıllık baskı 
masrafının üzerinde 569 bin lira Tasvir 
gazetesinin borcu da 300 bin lirayı aşı
yor. Adalet Gazetesinin borcu ise 202 
bin liranın üzerinde. Bu gazeteler hem 
piyasa fiyatının aJtında basılıyor hem de 
borçlarıru ÖCıemiyorlar. 

BORÇ YIGiDIN KAMÇlsl MI?  

AP'ye baglı olan gazetelerin b u  denli 
borçlu olduklan matbaa işçilerin kıdem 
tazminatlannı ve diRer aJacaklannl öde
miyor. 12 ARustos tarihinde toplanacak 
olan Şirket Genel Kurulu için hazırla
nan rapora göre Ankara Matbaasenın kı
dem tazminatı olarak borçlannın topla
mı 3 milyon 131 bin lira. İkrarniye borç
lan 606 bin lira. mesai borçlan 431 bin 
liranın üzerinde. Yemek. zehirlenme be
deli olarak da işçilere şirket 200 bin li
ranın üzerinde borçlu. İşçilerden kesilen 
6 milyon 633 bin lira gelir vergisi de he
nüz yatııılmamış. İstanbul matbaasında 
da işçilerin birçok alacaklan Mart. ayın· 
dan bu yana ödenmiyor. ıstanbul mat
baasının borçlanrun toplamı ( büyük bir 
bölunii işçilere olmak üzere) 7 milyon 
lirayı aşarken, Ankara matbaasının 
borçlan da 20 milyon un üzerine çıkmış 
dururnd&- Oysa şirketin sermayesi ancak 
1.5 milyon lin.. Yani, şirket borçlannı 
karşılayamaz durumda. 

\ 
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vükOnu kamçı !am<ılcta Vi) karamsar bır tablo oluşturmaktadır. 

Bu orada, kıdem tazmInatı bonoya boalanan emekli I,çllerlmlz, ehıcak· 
ırını tt.hsll ıçın ıcra yoluna başvurınuşlardır. Işletmelerimiz yoOun bır . ha-
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LU;' lli"ıQIIt'l.�,ir. ..""ır 
mo O'l.'n. devredi lmelidir. i ,-

-:
,;-�;:::::,:;:;-,-,;.....;.:dbır olarak Işçi lasflyeolne ruhoaı verilmelidir. 

g) Yukarıdak i gerekler yerıne getirllene kadar çok acıl şeklide Sayın ' . ..  J\akanll(jı Slrlt.:ıotl I�bakımından beslful,V�ıı,u .. 
..ı rapor Müdürler Kurulu- - ·  ... "u.. 

Saygılarımızlo. 
nun 14.6.1 971 gün ve 94 .a- GONEŞ MATBAACIlIK T. A. Ş. yılı kara" ile de aynen kabul MOOORLER KURULU BAŞKANı 
edllmiştlr_ v. GENEL MOOOR TIM : 

Maliye Bakanlığına 
'-:ızlne Genel MüdürlüğO 

i T. Genel Sekreterıı�i 

TANRIDAG NE DIYOR? 

Şirketi yöneten müdürler kurulunun 
bir üyesi AP'den İzmir Senatörü seçildi. 
di�eri seçimleri kaybetti_ AP'nin kaybe
den adayı ve şirket genel müdürü Neşet 
Tannda� şimdi Maliye'ye bir yazı y87.a· 
rak işçileıi toptan işten çıkannak için 
izin istiyor. Tanrıda� şöyle diyor: 

"Çok acil tedbir olarak işçi tasfiyesi
ne ruhsat verilmelidir." 

ışçilerin işten toptan çıkanlmasını is
teyen TanndaA. şirketin genel durumu
nu da şöyle özetliyor: 

" Şirketimizin, iş teminindeki uRradl
gı güçlükltr nedeniyle likidite Imkanına 
kavuşamaması ve ayrıca işletme serma· 
yesinden mahrum bwunması verimli ve 
karlı bir işletme ekonomısini önlemeye 
devam etmektedir. 

"Çalışan işçilerin ücret ve diAer hak
lannm dahi ödenemezli�i borç yükünü 
kamçılamakta ve karamsar bir tablo 
oluşturmaktadır. 

"Bu arada, kıdem tazminatı bonoya 
ba�lanan emekçi işçilerimiz alacaklannı 
tahsil için icra yoluna başvurmuşlardır. 
Işletmemiz yoRun bır haclz işlemiyle 
karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. 

"JstanbuJ'dakl Işletmemizin gazete 
baskı gelirleri olarak Basın ılan Kurumu 
nezdindeki temlikli alacaklan Sosyal Si
gortalar Kurumunca haciı edilmiştir. 
Şirkete ait vergi borçlan da icra takibin
de ve hacze konmuştur. 

" Maliye Bakanlı�ı'na y.ptı�ımız iş. 
lerden doRan alacaklanmız vergi borcu 
kesinUslne u�radı�ı için, dieer borç 

M. Ne,.ı TANRıOAC 

ödemelerine tahsis edilememiştlr. Elek
trik, su ve havagazı ile haberleşme hiz
metlerinden ve Sosyal Sigortalar Kuru
mu primlerinden dogan şirket borcu da 
icra takibindedir." 

MÜDÜR DE SUÇLU, BAKAN DA 

Şirketin içinde buiunduRu bu maJi 
güçlükten kurtulmak için AP adayı ve 
eski milletvekili işçilrrin çLkanlmasınl 
isterken AP Kadın Kollan Eski Başkanı· 
nın da aralarında buiunduRu deneticile
rin raporunda iOas şöyle anlatılıyor: 

"Müdürler Kurulu karanyla şekille
nen ola�anüstü genel kurul gt;ndeminde
ki hususlar. gene� durum raporundaki. 
tarafımızdan da uygun karşılanan sebep 
ve tekliner. dikkate alınmadıRı ve etkili 
nihai kararlara vanlmadlRı taktirde. şir
ketin faaliyetini kesinlikle sürdüremeye
ce�i kanaatine kesinlikle vanimıştır." 

AP'li hanımerendinin de önerdi ei ön
lemlerin başında işçi tasfiyesi gelmekte
dir. Bunun yanısıra. borçlann hazine ta· 
rafından üslenmesi, sermayesinin 30 mil
yon liraya çıkanlması da taleplar arasın· 
da. 

Şirketin bugünkü duruma gelmesinde 
AP adayı kadar AP'1i Bakan Yılmaz Er
genekon'un da payı vardır. 

Şirket Müdürler Kurulu 2 Temmuz 
1976 tarihindeki toplantısında durumu 
bir raporla Maliye Bakanına bildirme ka
ran almıştı. Bu karar. aynı tarihli ve ı 353 
sayılı yazı ile Eıgenekon'a " KIŞIYE 
öZEL RAPOR" olarak gönderilmişlir_ 
Kişiye özel raporda. Şirkete partizan gi
rişlmlerle Işçi alındıRı belirtilerek mali 
sorumluluktan kArınllmll\lA ,..1.".1 ..... , .. .... 

Ergenekon'a, "Ortaklıgm iki matbaasın
da ulaşılan işçi sayısı. işletmelerde çalı
şır gözüken işsizler ortamı yaratmıştır" 
denmişti. 

MATBAA M I ,  ç i FTliK Mi? 

Ergenekon 'un görevden aynıana dek 
cevap vermedigi bu raporda. Şirket üze· 
rinde inceleme yapan hesap uzmanı an
nın, Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri
nin raporlanna uygun hareket edilmesi 
istenmiştir. Ancak bu rapord:ın sonra da 
tecriibeli ve verimli işçilerin işyerinden 
çıkanlmasına ve yerine partizanlann 
yerleştirilmesine devam edilmiştir. 

öme�n önce AP'ye adaylık için baş
vuran, daha sonra Bingöl 'den baRımsız 
aday olan o tarihlerin Genel Müdür yar
dımcısı Mehmet Aydar'ın 2 bin adet bas· 
k�ı Günışı�ı gazetesi 750 llradan basıl
nuştır. Aydar. 10 bin dolaylmnda oy 
alarak: seçimi kaybedince Mali Müşavir 
olarak şirkete geri dönmüştür. 

NASIL KURTULACAKLAR? 

HaJen şirket AP'nin yönetiminde bir 
kuruluş halindedir. MHP eeilimlilerle 
oluşturulan Cephe, işçilere karşı kuııa
nılmakta ve şirket yöneticilerinin bir bö
lümü işyerinde dahi silahla dolaşmakla
dır_ 

Şirket Müdürler Kurulu 13 Haziran 
tarihinde toplanarak 852 sayı ile bir ka
rar alnuştır. kararda "şirketin üç ay dahi 
ayakta dunnası mümkün deei1dir." den
miştir. Bu sürenin yaklaşık 1.5 ayı geç
miştir. Müdür. şimdi Maıiye BakanllAın
dan borç istemekte, iş istemektedir. Bu· 
na karşın AP'nin çok ucuza bastırdıRı 
broşür ve afişlerin gerçek fiyatının öden
mesini istememektedir. çünkü gelecek 
seçimleri beklemektedir. 

İşçi tasfiyesine "ruhsat" istenmekte
dir ama. atılacak işçiler ilericilerdir; AP 
militanlan de�i1dir. ıki yılda kAr eden 
şirketi iflas eşiRine getiren. makinalanna 

hac iz koyduran şirket yöneticileri için 
adli koeuşturma açdmas:ı yönünde Ma
Iiye'nin girişimi olmamıştır, olamaz da. 
Çünkü Maliye de şirkel de AP yöneti
mindedir. 

.. Resmi ve özel bankalar nezdindeki. 
kredi imkanlan ortadan kalkan kuru
luşun tüm yöneticileri ve dönemin mali
ye bakanı ile yöneticileri sorumludur 
ama yasalardan kaçmak için açık kapı 
aramaktad ıılar. 

Şimdi TanndaR. Maliye'nin bir kez 
daha kendisine prim vermesini bekle
mektedir. Yeni seçimlere kadar da bu 
primin verilecelinden emin gözükmekte
dir. 

• 

• 
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