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Maden-Iş genel kurulu 6 Eylül günü, 
Kemal Ti6kler'in konuşmasıyla başladı. 
Önce yerli konuklara, daha sonra dı ya
bancı konuklara söz verildi. Genel Kuru
lun ikinci gününde çalışma raporu oku"
du. Bundan sonra da müzakerelere geçil
di. 

Divan başkanlığı için başka bir liste
nin bulunmadığı genel kurulda, divan 
başkanlığUla Mehmet Karacaı başkanve
kilIikierine ise Cemal Kıral ile Nurettin 
Çavdargil getinldifer. 145 delege"i" bu
lunduğu genel kurulda yalnızca üç kişi
nin söz alıp konuşması dikkatleri çekti. 
Çalışma raporunun lehinde olslrl, aley
hinde olsun bu kadar az sayıda kişinin 
söz alıp konuşmasının elbette bir nedeni 
vardı: Kongreye katılan delegeleri" he· 
men hemen yarısına yakıfll, sendikanın 
ücretli kadrosunda çalışanlardan oluşu
yordu. 

Söz alanlardan biri de Selim Mahmut
oğlu idi. (Mohrrutoğlu'nun konuşması· 
nın bir özeti derıimızin 16. sayf.wıpCla 
yer .ı","k"'d ... ) Mohnıutoğlu'nun ki>· 
nuştnölS .... ilk ol...,.. Cengiz Turan ce· 
yap Yerdi. Mahmutojlu tarafından yö-. 
neltilen eleştirilerin tüniinün cevaplandı· 
rıhmSl Turan'ıo çaplOl �rdı. Bu ytlz. 
den Turan, cevabında yalnızca "Buna 
olaywı"na sığınl1'\a gereiini duydu. 
Eleştirilerden biri Bursa'da lokal seçir.n. 
lerinin yapılamaması idi. Turan'ın bu 
eleştiriye Yerdiği eevap ise şöyle idi: 
"B"""',,, TIP'liler bölgeyi çalışamaz du· 
ruma getirdiler. LokaJ've ünite temsilci
liği seçimleri bu yüzden yapılamadı. tl 

Rapor gibi, Cengiz Turan da yalan 
söylüyordu. Bursa'da ünite ve sendika 
temsilciliği seçimleri TOFAŞ işyerinin 
dışında yapılmıştı. Ancak bu seçimlerin 
kongre delegeliği ile hiç bir bağlantısı 
yoktu. Lokal kongreleri, ünite temsilci· 
liği seçimlerinden daha kolay idi. Buna 
rağmen lokat kongrelerinin yapı lama ma
sının özel bir nedeni vardı. Çünkü lokal 
kongreleri, doğrudan doğruya merkez 
genel kuruluna katılacak delegeleri belir· 
leyecekti. Bundan korkuldu ve lokal se
çimleri bunun için yapılmadı. Turan, el
bette ki bunu açıklayamazdı. 

Seçimler Ereğli'de de yapılmamıştı. 
Turan'a göre, bölge temsilcisi ile kendisi 
arasında varılan mutabakat sonurunda 
seçimlerin yapılmamasına karar veril
mişti. Turan ayrıca "atamalarda demok· 

ratik davrandıklarını" da iddia ediyordu. 

YDROYOŞ 

Ama Istanbul Omraniye bölgesind:eki lo
kal seçimlerinin yapılmamasına hiç de
ğinmedi. Bu seçimler herhalde "unutul
muş" olacaktı. 

Bir de kapatılan bölge temsilcilikleri 
meselesi vardı. Turan, bunun izahını 
şöyle yaptı: Anatüzüğe göre, bir bölge
nin en az üç lokale sahip otması gereki
yordu. Onlar da üç lokali olmayan bölge 
temsilciliklerini kapatmışlardı. Ayrıca, 
kapatılan btWge temsilciliklerine bağlı iş
çilerin de bağlandıkları yeni bölge tem· 
sileiliğinden delegelik için adaylıklarıOl 
koyabileceklerini ekledi. 

Turan'ın yalanı yine yakalandı. Örne
ği n, kapatılan Çerkezköy bölge temsil· 
ciliği 4 lokalin kurulabileceği 2500 üye
lik bir bölgede idi. Anatüzüğe göre, yeni 
kurulan btWgelerden delege olmak iste· 
yenıerden 2 yıllık üye kıdemi ve "A tipi 
seminer" görme koşulu aranıyordu. Çer· 
kezköy kapatılıp 16. bölgeye bağlandı. 
Oyelerden bu koşullar .,andı. Böylece 
Çerk.zkÖl"den tek üye, ko .... e delegesi 
ol"""cII. 

Sij.ı alan Selim Molomutoğlu, konuş· 
masında kişileri hedef almadı. Konuş· 
masıı\'" içeriği ağırlıklı olanı< örgütlen. 
me öai�esi'ni ilgilendirdiği için konuş
mastnı "genel yürütme kurulu üyeleri"ne 
hitaben sürdii"dU. Ama Ce�iı Turan 
adlı kişi, seçildiği günden bu y�na sür
dürdüğü Seyfi Öztürkvari "fed�ilik" gö
revini sadık bir şekilde genel kurulda da 
sUrdi.i'"meye kararlı idi. Turan, genel yü
rütme kurulu üyeliğine yeniden girebil· 
rnek için tek çarenin bu olduğunu sanı· 
yordu. 

Örgütün gelişme yüzdesi konusunda, 
örgütlenme dairesi ile koordanisyon dai
resinin raporlarında açıklanan rakkamlar 
çelişlyordu. Bunun açıklanması üzerine 
Mehmet Ertlirk söz alarak Mahmutoğlu' 
na ve TIP'e çatmak istedi. Koordinas
yon dairesi raporunda yer alan rakam
ların (% 4448) re<!aksiyon hatası oldu· 
ğunu söyledi. Oysa raporun sonuna "re
daksiyon hataları" eklenmişti. Demek 
bir kere daha gözden kaçmıştı rakamlar. 
Konuşmasında TIP'e çatma gereğini de 
duyan ErtUrk. Türkiye'de bağımsızlık-de
mokraıi-sosyalizm mücadelesi açısından 
çok büyUk önem taşıyan bir söz de etti. 
Şöyle dedi: '!Bugün Türkiye'de legal sos
yalist parti yoktur". Genel Kurul, Er
türk'oo Türkiye'deki harekete getirdiği 
bu büyiik açıklıkla ,iI'dü. 
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MADEN.IŞ GENEL KURULU GEçrlCIMIZ HAFTA ıÇiNDE 
TOPLANDı' GErlEL KURUL'DA YALNıZCA ÜÇ DELEGE SÖZ 
ALDı' GENEL KURUL DELEGELERININ öNEMLI BIR BöLU· 
MÜ MADEN-!Ş'\N ÜCRETLI PERSONELINDEN OLU ŞUYOR· 
DU. SöZ ALAN DELEGELER, SENDIKA ıÇINDEKI ANTI DE· 
MOKRATIK TUTUMLARı, TEMSILCILICE GEfIRILEN KIŞI· 
LERlN AJAtI ÇıKMASıNı, "SOSYALIZM ADıNA MEDDAHLlK 
OYNAYAN K!ŞILERI" ELEŞTIRDILER. DAHA SONRA CEN· 
GIZ TURAN VE MEHMET ERTüRK SöZ ALARAK KENDILE· 
RINE YAI'ILAN ELEŞTIRILERI CEVAPLANDıRDILAR. 

1<endisi ile ..... i cevaplanacak bir 
ıloktil bulunnamıaSlOa rağmen DlSK'in 
"yddlZ"larındaıı Hakkı Öztürı( de söz al· 
.... gereğini duydu. O da "rlp'e çala· 
r." kendine �lIme şansı yaratmak is
tiyordu. Hakkı Uniik, genel onur kuru· 
ılı başkanı olclulu için genel kurula gir· 
mesi engellenen:teyen Mahmutoğlu'na 
çattı. Şunu söyledi: "Evet, örgütün geri. 
lediği doğrudur. Ama örgütün, sermaye
nin saldırıları karşısında her geçen gün 
geliştiği ni söylemek varken, gerilediğini 
söylemek sosyalistlikle bağdaşmaz" Er· 
türk'ün getirdiği a.çıklığı, Öztürk'ün ge
tirdiği bu diğer önemli açıklık izledi. 

Selim Mahmutoğlu kendisine ismen 
sataşıld,ğı için yeniden söz almak iste· 
di. Divan başkanvekili olan Cemal Kıral 
ise "divan sataşma görmemiştir" diye· 
rek. Mahmutoğlu'na söz vermedi. Mah
mutoğlu'nun ısrarlarına karşılık Divan 
söz vermemekte israr etti. Israr etti, çün
kü söylenenler doğru değildi. Söylenen
lerin doğru olmadılı"' Cemal Kıral da 
biliyordu. Ama onu oraya, başkanlık di
vanına boşuna oturtmamışlardı. O da 
kendisini oraya oturtanların hakkını ver
di. 

Mahmutoğlu'ndan başka iki delege
nin daha konuştuğundan söz etmiştik. 
ızmit Rabak işyerinden gelen delege 
"delege olabilmek için bir sli"ü şart ara
nıyor. Oysa işverenin yanında personel 
şefliği ya.pan Bilal Yeşilyurt adlı bir kişi 
7. bölge temsilciliğine getirilmiştir ve bu 
kişi ajan çıkmıştır" dedi. Rabak delegesi 
bir başka açıklamada daha bulundu:"se
çildiği gün komando olduğu bilinen Ga
zal işyeri baştemsilcisi, seçildiği gün 

ywtcIışı .... mlner. ,önderi"'i. Döndü
linde i .. '_.ıi" ülk .... gürel, ""'" 
bana esir kamplanın aeztirlMdiler' dedi. 
Senelik.",,> ;ıIeyhine propapnda y .... ı 
ve 5O..,nda işyerini bir bo"'a sendikaya 
ıötürdii .... 

Buna Hakkı Öztil'k cevap verdi. 0.. 
türk, "insanlann bir k�h kutu olduğu
nu, Bilaf Yeşilyurt'..., da. böyle çıkKa
ğını bilemediklerini" söyledi. Amaı ekle· 
di: ''Durumu öğrenilince, Yeşilyurt, ku
tağından tutulup atllrTMştır. tl 

Oysa faaliyet raporunun 110 sayfa· 

sında "SHal Yeşilyurt'un gÖf'eYe geleme
mesi nedeni ile yerine bir başkasının 
abndığı yazılmaktadır. 

Söz alan üçüncü delege ise Sungurlar 
delegesi idi. Sungurtar delegesi, eğitime 
gelen uzmanlann ,örev;nin eğitim yap
mak oldujunu, oysa bu kişilerin eğitim
den bir sosyalist partinin genel başkanı
nın eleştiritmesini anladıklarını belimi. 
Delege ayrıca IGO adlı örgüte mensup 
bazı kişilerin sendikanın patronu gibi 
davrandıklarını sözlerine ekledi. konuş
ma şöyle sürdü: "Sosyalizm adına med
dah oynayan bazı kişiler, kendileri gibi 
düşünmeyen herkese 'maocu', 'goşist' 
damgası vuruyor_" 

Sungurlar delegesine cevap Yennek 
üzere söz alan Cengiz Turan, konuşma
cının "heyecanlı" olduğunu ve bu yüz· 
den "konuşmayı anlayamadıjını" söy· 

ledi. Mehmet Ertiik de söz aldı. "Kendi
sine yönelik eleştirileri" cevaplandırdı. 
Turan, konuşmadan "birşey anlama mış
tl" ama Ertürk "kendisine yönelik" eleş
tirileri anlamıştı. 

• 

Dergimiz hazırlandı'ı 'mıda Maden-/ş Genel Kurulu yapılan seçimlerle so· 
nuçlanmıştı. Dergimize ulaşan haberlere göre Kemal Türkler yeniden genel 
baş/ıa/ı/ıba seçildi. Melımet Ertiirk ise genel sekreter oldu. DiAer iiyeliklerı.' ise . 
Şinasi Kaya. Balıtiyar Erkul, Kemal Daysal, M ural Tokmak ve Halil Erdem 
seçildi ler . 



-

KARANLIGA KARSI 
-

BiRLiKTE MÜCADELE 
YORüYOŞ 

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile görüşmeler, dış borçlarına, 
zamlar ve istikrar tedbirleri paketi. Bütüı bunlar, diiıya kapitalist sistemi için
deki Türkiye'"i" büyii< sermaye iktidarının, hızla derinleşe" ekonomik 
bunalımın yükiiıü işçi sınıfının ve tim emekçilerin sırtına yii<leme operasyo
nu içinde olduğunun kanıtlarıdır. Ekonomik alandaki bu operasyon, politik 
ve toplumsal alanlarda baskı, zuliin ve terörün anırılmiilSlyla elele yiiiinekte
dir. 

Bu operasyona karşı mücadele, işçi sınıfının ve onunla birlikte tlin 
emekçilerin, tiin demokrat ve yurtsever güçlerin birlikte vermeleri gereken bir 
mücadeledir. Ancak bu mücadelenin sağlıldı olarak ve başarıyla yiiiitülebilme
si, olayları bir bütirı olarak görebilmeyi ve göstermeyi gerektirmektedir. 8u 
bütünlüğii! ortaya çıkması, tlin sorunların bir sistem sorunu olduğunun gÖ5-
terilmesine bağlıdır. Türkiye'nin içinde yaşadığı çok yönlü bunalımı gözIeme
nin, onun varlığını kabul etmenin ötesinde, bunalımın niteliğini doğru olarak 
saptamak zorunludur. 

Tii"kiye'nin içinde yaşadığı bunalımın etki alanı ijkemizin çok ötesin
dedir. Içinde bulunulan kapitalist sistemin bÜltrıiiıU kapsamaktadır. 1970'ler
de başlayan ve 1974'ten sonra yeniden derinleşen bunalımın başlıca iki gös· 
tergesi çok yüksek enflasyon ve işsizliktir. Sosyalist dünya sistemine bütünüy· 
le yabancı olan bu iki olgu, bütliı emperyalist �Ikeleri kıskıvrak yakalamış· 
tır. ABD'de işsizlik oranı yüzde g'tir; başka bir deyişle 20 milyona yakın in
san işsizdir. Ingiltere'de enflasyon oranı yüzde 15,8, ıtalya'da yüzde 22,3' 
tür. Enflasyon oranının görece diişiic; olduğu federal Almanya'da bile işsiz sa
yısı resmi makamlara göre milyonu çoktan aşmıştır. 

Başlıca emperyalist ülkeler bu bunalıma ÇÖZtnl aramaktadırlar. Kasım 
1975 Ra.mbouillet, Haziran 1976 Porto-Rico, Mayıs 1977 Londra seri zir� 
toplantıları bu amaçla düzenlenmiştir. Başlıca emperyalist devletlerin hedefi, 
bunalıma karşı izleyecekleri politikaları uyumlulaştınnak, en güçtiJer arasın
daki safları �klaştırmak, yükselen işçi sınıfı ve demokrasi hareketlerini fren
lemek, sosyalizme ve ulusal kurnıluş hareketine karşı tek bir blok olarak Çı
kabilmektir. Ancak bu birleşme çabaları her zaman yarım kalmaya mahkum 
olmaktadır. Her geçici uzlaşma yeni sarsıntıları doğunnakta, gerek emperya
list devletler gerekse bunların tekelci grupları arasında.�i çelişkiler derinleş
mektedir. Bu çelişkiler, siiekli olarak, güçsüzlerin güçlüler lehine ulusal çıkar
lardan vazgeçmesinden başka sonuç vermemektedir. Başlıca emperyalist ülke
lerde ulusal çıkarların, ulusal bağımsızlığın savunulması işçi sınıfı hareketinin 
ve tlin demokratik hareketin gjtgide önem kazanan bir görevi haline gelmek-
tedir. 

. 

UlusJararasl ilişkiler her zaman toplumsal sistemlerin bir ürünü olagel
miştir. Toplumsal sistemler, hem uluslararası ekonomik işböIÜ1liiıü, hem de 
tek tek devletlerin politikasını belirleyerek uluslararası ilişkileri biçimlendir
mektedir. Bu gerek, uluslararası ilişkilerin de sınıf mücadelesi temelinde ele 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Uluslararası ilişkiler dar anlamda uluslararası 
topluluğu oluşturan devletlerin dış politikalarının bir sonucu ise de, her dev
letin dışpolitikası iktidarın sahibi egemen sınıfların çıkarlarına dayanmakta
dır. 

Insanın insan tarafından sömürtimesine dayanan kapitalist sistemin dış 
politika motoru da, kaçınılmaz olarak sömürü düzenini güçlendirme çabaları 
olacaktır. Bu çabalar, devletlerin etki alanını genişletme, yeni topraklar ka
urma ve diier halkları boyunduruk altına alma istemlerinde somutlanmak
tadır. Kapitalist tikelerin dış politikaları zorunlu olarak saldırgan bir nitelik 
taşır. Kapitalizmin emperyaliun aşamasına ulaşmasıyla birlikte bu nitelik 
daha da belirginleşmiştir. Emperyalizm, birbiri arkasınaiki dUny:ı savaşı getir
miştir. Emperyalizmin doA:uşuyla birlikte, lapitalist sisteme bağlı geri ülkeler 
ve küçük devletler, emperyalist güçlerin saldırgan amaçlarının bir aracı haline 
getirilmektedir. KüçiJ( ya da büyük bütün kapitalist devletlerin dış politikasın
da her zaman varolan saldırgan eğilimler, emperyalizm tarafından, uluslararası 
gerginliii artırma, bazı ülkeler üzerinde dolayı. yoldan egemenlik kurma doğ
rultusunda kullanılmaktadır. 

Ancak gilıliniizde uluslararası ilişkilerin bu temel üzerinde sürdüriımesi 
olanaksızlaşmıştır. Kapitaliunin ve emperyalizmin niteliAi ve dış politika an-

layışı değişmemiştir ama, bu politikanın eskisi gibi diiıyaya yön �rme ola
nağı ortadan kalkmıştır. Dilıyadaki ilk sosyalist devletin doAması yeni bir 
uluslararası ilişkiler anlayışını yaratmıştır. Iık sosyalist devletin ilk kararı bir 
·Barış Çağrısı"nın yayınlanması olmuştur. Emperyalizmin ilk sosyalist devle
ti kôndaklama çaba ve girişimleri, "soAuk savaş· ortamının yantımasına, sal
dırgan askeri paktların doğmasına, bir "kuşatma politikası"nın uygulanmueıu 
vb. yol açmıştır. Ancak Ikinci Diklya Savaşı'nı izleyen yıllarda sosyalizmin bir 
dünya sistemi haline gelmesi, ulusal kurtuluş hareketlerinin sömii"geciliği par
çalaması, genç devletlerin politik bağımsızlıklarını ekonomik baiımSlzhkla tl
mamlama girişimleri, kapitalist iikelerde işçi sınıfının ye tlin demokratik güç_ 
lerin etkiniiiinin artma�,barış içinde birarada yaşama ilkesini uluslararası iliş
kilere yerleştirmiştir. Uluslararası alanda. ağırlık ve insiyatif artık diiıya ilerici, 
antie�eryalist ye barışçı güçlerinin elindedir. Devletlerin uluslar.ll"a.sı ilişkile
rinde ayırım çizgisi sınıfsal temellere otunnuştur. çağımızın barış, ulusal ba
ğımsızlık, demokrasi, sosyal ilerleme ve özgürfük yönikldeki telişimine ters 
düşen politikalar uluslarara� alanda soyutlanmakta, y,.almzlıia düşmektedir. 

Bu genel konum içinde. Türkiye'nin yeri emperyalist bağımlılık ilişkile
rine dayanmaktadır. Türkiye'nin dış ilişkilerini, emperyalizmin işbirlikçisi 
büyük, tekelci sermayenin çıkarları belirlemektedir. Türkiye'nin dış polirlu
sı bu gerici gücün çıkarlarının gerçekleştirilmesine, sorunlarının çözlinlenme
sine ve büyiic; ortağı e�eryalizmin egemenliiinin sirdirilmesine yöneliktir. 
Büyük, tekelci sermaye ve onun temsilcisi Ikinci Milliyetçi Cephe hildineti, 
�ke içinde karşılaşttiı derin bunalımın çözlinünü yine emperyalist balımh· 
lık ilişkileri içinde aramaktadır. Büyii< sermayenin son yıllardaki hızlı genişle
me sii"ecinin yarattığı darboiazların açılması iç in, emperyalizmin ve onun 
ekonomik kuruluşlarının yeni bir desteği araştırılmaktadır. Bunun için, em
peryalizmin ve onun ekonomik kuruluşlannın istekleri doğrultusundaki eko
nomik önlemler alınmakla ve uygulanmaktadır. Bütilı bu önlemlerin kaçınıl
maz sonucu, ulusal çıkarların ayaklar altına alınması, ülkemizin e�eryalizme 
b1ğımlıhğının daha da ağırlaşması, bunalımın yiic.iiıilı işçi ve emekçi kitle
lerin sırtına yıkılması olacaktır. 

Bu ekonomik önlemler aynı zamanda Üilkemiz üzerindeki faşist tehlike
nin yükselmesinin de belirtileridirIer. Yoğunlaştırılan baskı ve terör bunun en 
iyi kanıtıdır. Daha da önemlisi, emperyalist bağımlılık ilişkilerinin yoğunlaş
ması, işbirlikçi büyük burjuvazi ile toplumun en geniş kesimleri arasındaki çe
lişkileri daha da derinleştirecektir. Büyük burjuvazi içinde, emperyalizmle en 
doğrudan ve en organik bağları olan, en güçlü kesimlerin faşist özlemleri yük
selecektir. Emperyalizm, her zaman egemen sınıflar arasındaki bu güçlü � en 
saldırgan kesimlerle işbirliii içindedir. Bu işbirliği daha ileri boyutlar aldıkça, 
Tii'kiye emperyalizmin saldırgan mihraklarının daha çok kontrolü altına gire
cektir. Bu koşullar ülkemizde fa�izm tehlikesinin boyutlarını ortaya koymak
tadır. 

faşist rejimierin ve faşist hareketlerin işbirlikçi niteliği gooiinüzde çok 
daha açık bir biçim almıştır. faşist rejimler ve faşist hareketler, emperyaliz
min kendi aleyhine geliş'en uluslararası güçler dengesine en doğrudan karşılık 
vermesinin birer simgesi durumuna gelmişlerdir. Yunanistan � Şili'deki faşist 
darbeler, daha pekçok örnek emperyalizmin stratejik amaçlarıyla faşizm ara
sındaki doğrudan baiı sergilemektedir. Bütm diiıyada � Türkiye'de faşizme 
karşı mücadelenin bu nesnel gerçek göz öniiıe alınarak sürdürülmesi zorunlu
dur. faşizme karşı mücadelenin başarısı, emperyalizmin saldırgan amaçları
nın durdurulmasına, uluslararası alanda barış içinde birarada yaşama ilkeleri
nin yerleştirilmesine, ulusal bağımsızlığın sawnulmasına ve güçlendirilmesine 
bağlıdır. Kısacası faşizme karşı mücadelenin emperyalizme karşı mücadeleyle 
birleştirilmesine bağlıdır. faşizme kar�ı mücadelenin emperyalizme karşı mil
cadeleyle uyumu elbette antifaşist güçlerin birliiinin sınırlanmasıyla gerçek
leştirilmeyecektir. Tam tersine bu uyum, emperyalizme karşı mücadelenin en 
kararlı gücü olan işçi sınıfının, faşizme karşı çıkan bütlrı güçlerle birliğinin 
kurulmasıyla ve f.lşizme karşı mücadelenin öncülliliıü fiilen yürütmesiyle sağ
lanacaktır. Türkiye işçi sınıfı ve onun poli·tik hareketi bu görevi yerine getire

cektir. 
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iSliRLilCi CEPHE YURTSEVER, 
, , 

DEMOKRAT GüCLERE YERiLECEKTiR 
Türkiye, ,eçtilimi-z haftaya, İkinci 

Milliyetçi Cephe iktidarının Omraniye' 
de yarattılı vahşetin kulaklardan ve zi
hin1erden ailinemeyen yanlalanyla girdi. 
Sahte banş çIRnlanyla ba.şlayan ömrü
nün daha ilk ayını doldurmadan, vahşe
tin ,erekçelerini arama ı.avalhblma dü
şen Milliyetçi Cephe, insanlık ve halk 
düşmanlıImm kesin damgasını yemiştir. 
Bu damga, faşizmin birbirini tamamla
ya iki bllrasını da taşımaktadır: Halk 
kitlelerini dayanılmaz bir sefalet ve sö
mürüye mahkum etmek ve ballon de
mokratik hak ve öz,ürlükleri için verdi
Ri mücadeleyi en zorba yöntemlerle bu
tırmak. Bu açıdan Omraniye olaylan bir 
rulantı olmamı,tır. lkinci Milliyetçi 
Cephe, Omraniye'de, yaratmak. istedili 
Türkiye'nin minyatür bir modelini ver
mek istemiştir. Fakat bunu tersinden de 
söyleyebiliriz: Omraniye vahşetinin e
mekçi kitlelerde ve demomtik güçlerde 
Milliyetçi Cephe'ye karşı yarattıı_ nef
ret. bu güçlerin fatizm özlemleri kar,ı
unda biriken Idninin de daha çok ufak 
bir p&l'Çl6ldır. 

MCNIN BUBI TUZA(;I: 
"ISTIKRAR TEDBIRLERI PAKETI' 

İkinci Milliyetçi Cephe hükimetinin 
emekçi kitlelere ve demokrasiye kaışı 
hazırladıAı tuzak, sadece O,mamye'de 
oldultu gibi namlulann ucundan ba.şını 
çıltarnıa.maktadır. MC, bu tuzaRı, ilk ba
kışta kuşku uyandırmayan birtakım yal-

, 

dızb "paketler" halinde de ortalıRa sür
mektedir. Geçtilimiz Cuma ,ünü açılan 
zam paketi, İkinci Cephe hükimetinin e
konomi politikasıDln "imha" kapuitesi
ni ortaya koymu,tur. Bu politika, işçi 
'ınıfının ve emekçi ldUelerin, büyük ser
maye ve büyük toprak sahipleri dı ,ında 
kalan tüm toplum kesimlerinin daha yo
lun bir sömürü çarklDm altında enlme
sine Öıütülmeaine dayanmaktadır. 

Büyük burjuvazi, tekelci lel1'Daye, soo 
yıUardaki hızb ve yayeın ıenişlemelini 
i,çi unıfı ve emekçi Idtleler üzerindeki 
sömüıüsüoün yolunlaff1l8SlYla elde et
miştir. Fakat büyük burjuvazinin, tekel
lerin bu hızlı genişlemesi, onları yeni bir 
darbotaza ııedırniftir. Daha çok geni,le
mek ve daha çok yaygınlaşınu için, 
,imdi daha geniş ve daha hızlı akan ola
naklara ibtiyaç vardır. Bu olanaklar yine 
i,çi sınırınm ve emeltçi kitlelerin sırbn
dan satlanacak.tu. Zamlann ve istikrar 
tedbirlerinin tek anlamı budw. 

ULUSLARARASI PARA FONU 
NEVI BASTIRIVOR? 

Hükümet, zam kararlannı, başını 
kwna sokmanın çeşitli yollannın tartı
,ı1dıRı uzun toplantı ve deRerlendinne
lerden sonra açıkladı. Zamlann sorumlu
luRundan MiUiyetçi Cephe'nin üç orta
Iını da sıyırma çabaSl, sonunda sorum
luıuau "Resmi Gazete"ye devrebne gibi 
giiiinç bir çözüm yoluyla noktalandı. 

Fakat, çözüm yolunun ıüli.inçlğRü bir 
yana, Cephe ortaklan zamlann sorumlu
lull:unu tek ba,ma hiçbirinin. i.iıerine 
yıkmayarak tutarlı bir davranı,ta bwun
muştardır. Çünkü zamlann ve onların 
emekçi kitlelere getireceti yıkımın so
rumluluRu, tek başına Cephe ortakları
nın hiçbirine ait deRildU. Cephe ortakla
nnın tilinü, işçi ve emekçi kitlelere kar" 
açılan bu uldından ortakla,. sorumlu' 
durlar. Bu saldırıya büyük 8ennayeden, 
büyük toprak ahiplerinden ve en başta 
emperyalizmden aldıkları emirle başla
ml,lardır. 

Bu aldırının .trateji 'ye taktiklerini 
birinci palanda hazırlapan JÜCÜn emper
yalizm oldulu, geçtiA:imiz hafta Ulu.lar
ar&Il Para Fonu temsilcilerinin Türlciye' 
deki temaslanyla açıkça ortaya Çıkml4-
br. Para Fonu temsilcileri, Türkiye'ye, 
ıkinci Cephe iktidarının alacalı ekono
mik önlemlerin kendileri için doyurucu 
olup olmadıRını "teftişıe" ,elmi,lerdir. 
Bu konuda yapacaklan ,özlemlere ve a
lacaklan karva göre, büyük sermayenin 
önündeld darbolazı açacak anahtarı ya 
çevirecekler, yada bir süre daha bekle ye
ceklerdir. 

Para Fonu temsilcilerinin teftiş1erine 
turistik bir ııezi görünümünü vennek ça
baları boşunadır. Güya Para Fonu sade
ce bazı Iondaj1arda bulunmaktadır; tek
linerini ise daha sonra getirecektir. Oysa 
Para Fonu'nun Türkiyedeki varlıRı açık
ça, üstelik de taraflann eşit olmadıRı, 
bir pazarlıRı simgelemektedir. Bu paz.ar
lıkta MUiyetçi Cephe'nin kurtarmaya 
çalışbRı, sadece zevahirden ibarettir. Pa-

zarbk ancak "ehven-i ter- sayılan bir 
nokt:ada kapanacakbr. 

KAN KOKUSU VE 
VE KÖPEK BAlıKLARı 

PaıaFonu'nun baenin trıIZlnı açmak
ta oldukça cimri davrandıRı bafta içinde 
belli oImu,tw. Fon temsilcilerinin, pa
zarbRa, 160 milyon dolar gibi, Cephe' 
nin di,inin kowRunu bile doldurmaya
cak birrakamdan ba,ladıRı haberleri ba
sına ıızmıştar. Oysa Cephe temsilcileri 1 
milyar doJann alandaki her türlü rakamı 
",er- tanımı içine ıokmaktadırlu. Bu 
koşullarda pazarbRın içine yeni ko",ı.ı.
nn Kireceti anlafılmaktadır. 

Bir yandan bu koşullar terazinin te-
• feleri i2erine konurken, diler yandan 

Para Fonu temsilcilerini Ankaraya akın 
eden ba,ka -köpekbabldan" izlemi,tir. 
Emperyalizmin ekonomik kurulu,lan 
8J1l&nda bir çeşit ",enel kunnay" öde
�ni gören Para Fonu'nun Türkiye'ye 
kredi açabileceRi baberi, irili ufakb kre
di kurulu,tanru Ankara'ya da�t etmi,· 
tir. Odalar Birlili 'nin Genel Merkezinin 
koridorlan, Türkiye'nin konjonktür du
rumuyla ilgili veri toplamaya çÜtan ku
rulu, temsilcileriyle dolup ta4!llutadır. 
Bu temsilciler daha sonra, bu kez Anka
ra'nın büyük otellerinin köoelerinde 
",aynresmi" temaslarınJ sürdürmekle
dirier. 

Milliyetçi Cephe'nin kurulınasma öneüljik edea 
" Orta Dogu": 

HiTLER'i KAHRAMAI iLAI ETTi 
Yerli faşist güçler, gün geçtikçe gerçek yüzlerini daha açlk olarak sergi· 

)emekten çekinmemektedider. Bunun ıon ömeRi, Milliyetçi Cephe'nin oluş
....... lIIIen öncülük eden ve MIT ile yakın ili,ldleri oldutu bUlnon Ortadotu 
gazetesinde HIUer'ln açıkça övülmesi olmuştur. Gazetede Vecdi Sürün imza·' 
&lJl1a yayınlanan bır yazıda HIUer "kahraman" uan edilmektedir. 

Ortadolu ıazeteslnde yayınlanan yazıda aynen fÖyle denmektedir: 
"Hitler Almanya'yı Işsizlikten, sefaletten çıkararak, modern bir ülke in

şa ederek komii.nlzm ejderbasuun pençeleri arasından çekip almışhr. Hür dün
yı şimdi komünlı:min dehşetini bj,lgi olarak yaşarken, onunla en başarılı sıva
şı vermiş kahJl.mlıOl, tam bir portre olırak ölrenmek, metodlanru bilmek is
u.rnektedir. " 

Vecdi BIIrün, ayn"", "YaRınur" adlı !atısı yayınevinin Hlller'ln "Kav. 
ıam" ltilmmUl dördüncü bulnıDU yapmayı hazırlandılım sevinç' ıçınde haber 
vermekte, bu aevinCini de Hitler'in "kahramanhlıylı" açıklamaya çaıı,makta· 
dır. 

Yerli faşıstıerin bu perwsahRı, Avrupa'da Hitler ye Nazlzm lehine son 
haftalarda ıçdan geniş kampanyadan gUç almaktaciıı. Kapitalist Avrupa ülke
lerinde büyük basın, yayın ve propaganda organlan Hitler'I canlandırmak için 
yolun bir çabaya girmişlerdir. Federal Almanya'daki en büyük basm tröstle
rinden biri olan Frankfurter Algemelne'n1n editörü J. Fest'in yapımı olarak pi
yasaya sürülen bir filmle başlayan bu propaganda, birçok basın organmın Çı
kardlRı Hiller özel sayılanyla sürmektedir. Yerli faşistler de, aRababaian em
peryalizmin ülkelerinde başlayan bu reklam kampanyasının arkasına slAına· 
rak, kendı yiizlerindekl perdeyi binz daha aralamaktadırlar . •  

Hitler lehine başlatlİan kampanya, faşizmin ideolojls.ini ve politikasını, 
onun insanllAa karşı işledili cinayetlerin sorumlululundan kurtannayı amaç
lamaktadır. Yeni Nazl propagandası, faşizmin döktülU kanları ve çektirdili 
acılan, birkaç Idşisel zaafa ve rastlantıya baııama çabasındadır. Böylece faşist 
ideoloji ve politikanın, bugün de kapitalist toplumun derinleşen sorunlanna 
bır ilaç olabileceli kanısı yayılmak Istenmektedir. Kapitalizmin çözümlene-
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meyen bunalmından umutsuzlula düşen kitlelerde yeniden bir ''�üçlü lider" 
anusu ve bekleyi,inin böylece yantdabil_ll umulmattadır. InsanJık yenı· 
den Hitler'in "metodlan"na alışbnlmı çabaslndııchr. 

Emperyalizmin ıürıümllzdekl bunahmı, ıerid büyük oemıaye Ikllelaıla· 
nyla .. Id toplum çolunlulu am.ındaki ç.li�kilerin keıldnleşmesi, r"'llzınl .. 
r.,isı yöntemıeri u.keUer için güncel bır alternatiC haline ,etinnekledir. F"'Iısı 
demagoji çeşitli yollarla yaydmakladır. Fatat Cqlzme karşı olan IÜÇlerln ,Ii
nümüzde çok daha güçlü ve öııüUU oldulu unutullOlmlbdU'. Dünyadaki ve 
Türkiye'deki anıı·ra,ısı ,üçı .. , Hlller'ln "metodIan" ....... paıı ve ödem_ 
leyenlerin başını, daha yukan kalkmadan ezmek için mücadeleye kaıubdariar. 



IMF: Türkiye'nin Iwderini bunl.ar mı belirleyecek' 

"KIBRIS'TAKI ERBAKAN: 
DENKTAŞ" 

ıkinci Cephe'nin emperyalist güçlerle 
ve emperyalizmin ekonomik kuruluşla
nyta sürdürelitü pazarlıRa kablan koşul
lar arasında Klbm konusu önemli bir 
yer tutmaktadır. Kıbm konusunda Gü
...enlilı: Konseyi'ndeki çab�ala.r, belli 
başlı emperyaJ.1ı;t likelerin çabalanyla 
dondurulmuştur. Bu ülkeler Türkiye'nin 
politikasındaki uygun gelişmeleri bekle
mektedirler. Bu gelişmelerin izi bulun
duau takdirde, Kıbus sorunun BM'den 
kaçınna operasyonu plan1adıRı gibi uy
gulanacakbr. 

Demirel hükümetinin Kıbrıs konu
sunda, iç politikadaki kısa vadeli şove
niun hesaplarını az da olsa gözden çıka' 
ran bir tutum alması, kredi musluklan
nın açılmasıyla da daArudan doA'nıya il
gilidir. Fakat hafta başında Ankara'ya 
ge�n Denkta.ş'ın, balımsız Türk devle· 
tinin kurulmasının yakın olduRu yöniin
deki açıklamalan, Cephe'nin dışişleri 
yetkililerinin keyfini kaçırmışbr. Denk
taş, An karadaki görüşmelerden sonra 
alız deRiştirmek zorunda kmış, "bü
tün imkanlann deRerlendi.ribnesi" gibi 
yuvarlak ıarıal'1a sorunu geçiştirmeye 
çabşmı,br. Fakat bu arada keyfi kaçan 
Cephe'cilerden de aazın1n payını almış
tır. Denkta4, şimdi gerici basında" Kıb· 
rıs'taki Erbakan" olarak tanımlanmak-

tadU'. Geçtiltirniz Cuma günü Son Hava
dis'te yayınlanan bir makalede, "Kıbrıs' 
taki Erbakan-ın, göriniişteki aıfab ne 
olursa olsun Ankara'da bir devlet başka
nı delil sadece bir turist gibi karşılandı
Rı, tavrını da buna göre ayarlaması ge· 
rektiRi babrlatılmaktadır. Son Havadis, 
Denktaş'ın Erbakan'ca tavırlarının, Mil
liyetçi Cephe'nin düşlerindeki 1 milyar 
dolan uçurabilecetini de açıkça belirt
mektedir. 

ZAFER DEMOKRASI GüÇLERININ 

İkinci Milliyetçi Cephe, emperyaliz
min de saAlam desteRini arkasına alarak, 
işçi sıru(ına, emekçi kitlelere ve demok' 
ratik güçlere karşı saldınsını, daha güçlü 
olarak sürdürme çabasındadır. Fakat ta
rih yasalarının işlemesini önleyememek
tedir. Ikinci MC'nin işbirlikçi karakteri 
açıl'a çıktıkça, çıkartan emperyalizmle 
çelişen daha geniş toplum kesimleri MC' 
ye karşı sanara katılmakta, antifıl4ist 
güçlerin eylem birliA'inin temelleri geniş· 
lemektedir. Diler yandan da, emperya
lizme ve onun i,birlikçisi büyük, tekelci 
sennayeye karşı mücadelenin en kararlı 
gücü işçi sınıfının faşizme karşı mücade
ledeki öncü rolü güçlenmektedir. Müca
dele her geçen gün daha da keskinleş· 
mektedir. Zafer işçi sını(ının ve tüm de
mokrasi güçlerinin olacakbr. 

ısa'ya da 

Musa'ya da yaranamayan 

AP'li bürokratlar 

MHP'nin, de geçirmiş bulunduğu bakanlıklara, kendi yandaşlarını yer
leştirme operasyonu hıılı ve sessiz bir biçimde üüyor. Büyük bürokratlar dü
zeyinde üdürülen operasyonlar küçük memur ve işçiıeri bu işyerlerine yerleş
tirebilmek için bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Nitekim binlerce küçük 
üreticiyi kontrol altında tutabilmeye. binlerce işçi yerleştirmeye elverişli Ant· 
birlik, Fiskobirlik, Çukobirlik gibi Ticaret Bakanlığı'na bağlı Birliklerin genel 
müdürleri, Bakanlığın ani bir atağıyla değiştirildi. 

Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı Birinci MC hükümeti döneminde AP'nin 
elinde bulunuyordu. Sözkonusu Birliklerin genel müdürleri ise AP yanlıSlydl
lar. üzerinde önemle durulması ve altı çizilmesi gereken bir nokta da Birinci 
MC döneminde AP'nin dinde bulunan Ticaret Bakanlığı'nın müsteşartığına 
bugQnkü MHP'li Bakan Agah Oktay Güner'in getirilmesidir. Müsteşarlık yatırı· 
mının ardından Bakanlığa kadar yükselebilen Güner'in ilk icraatı AP'IHeri te
mizlemek oldu. 

MHP tarafından görev;nden alınan Fiskobirlik Genel Müdii'ü Mümtaz 
Pehl.ivanlı'nın Birinci MC'den bu yana geçirdiği serüven bir hayli ilginç. Pehli
vanlı, eski AP Ankara milletvekili ve daha sonra CHP Ankara mitirtı:inin dağıl
ması sırasında Maltepe camiinin bulunduğu yerde çıkan kargaşada başına taş 
isabetiyle �en Zühtü Pehlivanh'nın oğludur. AP sempatizanı olarak bilinen 
Mümtaz Pehlivanlı, Birinci MC iktidara geldiğinde MSP'nin eline geçen Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı'nda lamandı. MSP'nin Pehlivanh'yı AP'li olarak bilme
si ve üzerinde ağır baskılarda bulunması Pehlivanh'nın Sanayi Bakanhlından 
ayrılması sonucunu doğurdu. 

Birinci MC'nin AP'Jj Ticaret Bakanı Halil Başol ise bugünkü MHP'li Ba
kan, o günün müsteşarı Güner'in de onayını alarak Pehlivanıt'yı Fiskobirlik ge
nel müdürlüğüne atadı. Güner o dönemde bu tür atamama ses çıkarmuken, 
diğer yandan Bakanlığa kendi MHP yandaşı komandoları dolduruyordu. Gü· 
ner Bakan olur olmaz Fiskobirlik genel müdiiôjnij de görevden ahverdi. Gerek
çe ise basittkPehlivanll faşist olamamıştı. Faşizmin önce kendine en aykırı d� 
şenden başlayarak, kendinden olmayan herkesi yoketme kararlılığma bir ör
nektir Pehlivanlı'nın durumu. Bunu Demirel'in anJamasl için bir neden yok
tur. Bugünkü MHP'li Ticaret Bakanını Birinci MC döneminde müsteşarlığa ge
tiren Demirel'in ta kendisidir. 

MHP ışgaı elllğl TRT'yl beğenmlYOr 

GeçtiAimlz harta MHP Genel Sekre
ter Yarduncısı Sadi Somuna.ıoeıu tara
fından yapılan biI açıklama MHP'nin 
"kuzu postuna bürünmüş kurt" rolü oy· 
namasma ilişkin' yeni bir örnek veriyor· 
du. SomuncuoRlu bu açıklamasında 
TRT'de yayınlanan baı.ı haber ve prog· 
ramlann tarafsızhk ilkelerine ters düştü· 
�ünU ileri sürerek hükümete gelmelerin· 
den bu yana üç ay geçUAi halde TRT so
rununa köklü bir çözüm bulunamama
sından yakınıyordu. SomuncuoRlu açık
lamasında TRT'nin milli deRerIere daha 
faı.la baR lı olmasını da istiyordu. 

MHP Genel Sekreter Yardımcısının 
açıklaması, Ilginçtir kı TRT yönetim ·ku· 
ruluna MHP'U "teorisyenIerin" atanma· 
sından sonraya rastlamakt.aydı. MHP 
böylece dikkatleri başka yöne cekmeyi 
TRT yönetim kurulunda kesin egemen 
olduRunu gözlerd en uzak tutmak için 

sözcüleri aracı1ı�lyla kamuoyunu aldat
mayı amaç lıyordu. TRT'yi eleştirerek 
tarafsız olmadıRını, milli deeerlerden 
uzak oldueunu söyleyerek hem hedef 
saptmyor, hem de TRT'nln hala kendi 
doRrultusunda bir yayın organı haline 
sokulmadılını belirtmek Istiyordu. Ger

çi önemli görevlere MHP'liIer atanmış· 
lar, haber merkezinde yine MHP'liler 
egemen olmuşlardı ama Genel Müdür 
Vekili Cengiz Taşer'ln Danıştay karar
lannı uygulanıası üzerıne görevleri başı
na dönen birinci MC döneminde Karataş 
tarafından kıyıimış olan TRT personeli 
ellerinden geidi Ri kadar namuslu, taraf· 
SLZ ve demokrat programlar hazırlamaya 
çalışıyorlardı. ışte MHP'yi rahatsız eden 
buydu ve MHP sözcUsü kurum içindeki 
adamlanna bu seslerini de en kısa za
manda sustunnalannı Işaret. ediyordu. 

Hükümet blUndiAl gıbı TRT Yönetim 

Kurulu'na CHP 'nin kısa iktidar döne
minde atadıeı iki kişiye de görevden ala
rak MHP'!i oldueunu gizlemJyen Doç.Dr. 
Mukbil özyörük Ile Kurt Karaea takma 
adıyla MHP'nin ideologu olarak tanınan 
Prof. Dr. Flkret Eren', atamaya karar 
vermişti. Aynea "mJlIIyetçl toplumcu" 
oldueu bilinen Doç. Dr. Kamil Turan da 
TRT Yönetim Kurulu'na getirilmişti. 
Böylece MHP, TRT'run hem yönetimin
de hem de fiilen Işleyişinde söz ve karar 
sahibi olmuştu. 

Bütün bu gelişmeler Babıall Basınına 
ya yansımadı ya da bir Iki ilerici yayın 
organında tek sUlun haber olarak çıktı. 
Böylece kamuoyu MHP'nln devleti Işgal 
planlanndan biri olan TRT'yl kesin ola
rak ele geçlnne Işlemlerinden birinden 
daha haberdar olmamış oldu. Ayrıca 
MHP bu girişimini perdelcmek ıçın bu 
kez TRT'yI eleştirmeye başladı. Tıpkı 
Wkücü komandolar aracılıeı ile tim yurt· 

ta cinayetlerin ve saldırılann başlıca so· 
rumlusu olduklan gerçeeini unutturup 
genel başkanları aracılıeı ile banş çaerı· 
lan yaptıktan gi bi. 

MHP'ye dikkat etmek gerekiyor. 
MHP'nin meydanı bu denli boş bulup at 
oynatınası AP'nin desteeı ile oluyor. 
TRT Yönetim Kurulu'na MHP'lilerin ge
tirilmesine ilişkin karar AP'Ii, MSP'II ba· 
kanlal' kurulundan çıktı. Bunu unutma· 
mak gerek. Aynca TRT Haber Merkezi· 
nde ve TRT'nin diler birimlerine koman· 
dolann doldurulduRu da bi liniyor. TRT. 
artık bir yayın kurumu deeil ülkücü eş
klyalann bann aıeı ve havadan para aldı· 
Rı bir ocak durumuna getirildi. Tıpkı 
Devtet Istatistik EnstitilW ve Toprak 
Tanm Refonnu Müsteşariıet'na benze· 
tildL Buna karşı direnmek TRT'de ça
lışan tüm demokrat ve ilerici personelin 
en önemli görevi olmalı. 
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BURJUV AZİ BİR İŞYERİNİ NASIL DÜŞÜRÜR � 
Bursa'da toplam 6.400 civannda işçi

nin çalıştılı Renault, Tofaş, Mako, eoş
kunöz ve Robert Bosch işyerlerinde Ma· 
yıs ayında yapılan irade beyanının so
nuçları üzerinde YOROYUŞ'ün 114. sa· 
yısında durulmuştu. 

Hatırlanacalı üzere, Tofaş'ta yapılan 
irade beyanı sonucunda DISK'e balh 
Maden.lş 978, Türk.lş'e bagh Türk Me· 
tal sendikası ise 688 oy a1nuşll. 2.161 
işçinin çalışlılı bu Işyerinde, salt ço-

�unlulun sallanamaması karşısında "du
rumun askıda kaldılı" belirtilmişti. 

Daha sonraki gelişmeler, burjuvazinin 
bir işyerini düşürmek ya da "temiue
rnek" için ne gibi yöntemlere başvu.rabi
lecelini açık seçik gösteriyor. Tofaş ör· 
neli, burjuvazinin çeşitli taktiklerini ve 
sa1dırı kanallarını sergilemesi açısından 
ilginç bir örnek. 

Irade beyanından sonra, en son aşa
mada iş mahkemesi kendisine sahte üye 

Yüzsüzlüğün böylesi : 
işverenlere göre iş çok 

ama işçi lere 
iş beğendirebilme olanağı yok 

Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri yaklaşım getiren MESS üyesi uzman ileri 
Sendika.sının yayınladıA:ı haftalık gazete- sürdü�ü görüşleri doRmJatmak üzere 
nin son sayısında oldukça ilginç iki ba-. Adana ış ve ışçi Bulma Kurumu Müdü· 
ber vardı. Birincisi Türkiye'de resmi ra· rüfnün ne zaman yaptıı i 'belli olmayan 

karnıara göre iki milyondan çok işsizin bir açıklamasına da dayanıyor. Uzmanın 

buıunduRuna ilişkin bir haberdi. İkiııcisi naklettiRine göre Müdür Adana bölgesin

ise MESS üyelerinden Ali Tunç tarafm· de binlerce kişinin boşta gezerken çeşit
dan yazılnuş son derece ilkel bir yazı idi. li kuruluşlann çalıştıracak işçi bularna
Bu yazıda Türkiye'de samldlRmdan daha dıklannı söylüyor. Müdür işi daha da ile
(aila iş olanaRı bulundu tu ve işçilerin ri götürerek Adana'ya GüneydoRu Ana

bu işleri belenmedikJeri için işsizliRi dolu'dan gelen tüm nitelikli ya da niLe

tercih ettikleri iddia edilmekteydi. yüz- liksiz işçilere geçici de olsa iş bulunabi

süz1üAün ve yalancılıRın böylesine çaA:- leceA:ini iddia ediyor. Bu durumda her 

dışı bir anlayışla madeni eşya işkolun- bölge müdürü işsizlik sorununu çözümle
daki grevlerin 100 gündür 5Ünnesini saR- se Türkiye'de hiç kimse işsizlikten ya
layan MESS'in yayın organında sergilen- kınmayacak. Müdür beye göre Adana 
mesinm özel bir anlamı olsa gerek . bölgesindeki fabrikalann önemli bir 

Ali Tunç imzalı yazıda ileri sürülen 
iddialar oldukça ilginç. Bu takdir edil
memiş deger, kendine göre oldukçit bi
limsel yaklaşımlarla istihdam sorununa 
l!iık tutacak öneriler ileri sürüyor. üsta
da göre Türkiye'de işsizlikJe işçisizlik 
birbirine zıt yönlerde artıyor. Bir yanda 
köy kahvelerinde oturacak yer bulun
mazken öte yandan tanm kesiminde 
meyvalan aRaçlardan toplayacak işçi 
dahi bulunamıyonnuş. işyerleri çalışa
cak niteliksiz i!içi temin edemiyorlar
mış. Ankara'da ise iş bulmaya gelenler 
[abrikalarda çalışmak yerine devlet dai
relerinde odacılık ve apartmanlarda ka
pıcılık yapmayı tercih ediyorlarmış. Bu 
gibi işsizler çalışıp ahn teri karşılıRml 
kazanmak ve bu arada meslek sahibi ol· 
mak ' yolunu da seçmemekteymişler ... 
Ayrıca grevler de çalışmadan geçinme
nin bir başka yolunu açmış. Çok Çalı
Şıp çok kazanmak yerine, az çalışıp grev
le çok kazanma yolu seçilmiş. (Sanırız 
burada MESS'e karşı 100 gündür dire
nen Maden-tş üyeleri kastediliyor. Onıa
rın çok kazandı�ı ise 45 günde bin lira) 

İstihdam sorununa "bilimsel" bip 
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oranda işçi açlRı bulunmaktadır. Buna 
karşılık ış ve ışçi Bulma Kurumuna iş 
için daha önceleri başvuranlara yapılan 
bildirimlere cevap ahnarnamektadır. 
(Acaba bildirim emekçilerin Kuruma 
başvurduklarından kaç ay sonra yapılı
yor?) Bu işçiler iddiay� göre ya ücret 
yetersizliRini öne sürüyorlar y.a da işi be
Renmediklerini bildirerek işsiz kalmayı 
yegliyorlar. Bölgesinde herkese yetecek 
kadar iş bulunduRunu ama işçilere iş 
beRendinnenin olanaksız olduRunu söy
leye·n bu dahi müdür daha sonra işsizIe
rin açık olan işlere talip olmaları için 
öiı"etmenlere ve din adamlanna büyük 
görevler düştütünü de söylüyor. 

Patronlann ciddiyeti işte bu kadar. 
Türkiye'de ne ('eşit iş bulurlarsa çalış
maya hazır yüzbinlerce işsiz varken böy
lesine gaynciddi iddialarla ortaya çık
mak, hele hele Türkiye'de sanki işsizlik 
sigortası VBnnIŞ gibi konuşmak yüzsüz
lük deRi i de nedir? Ama MESS Gazete
sinde yayınlanan yazı yüzsüzlükten de 
öte herhalde emekçi halkımızla aley et· 
rnek için yazılnuş. Ama emekçiler ken
dileri ile alay eden bu YÜZ8ÜZ ve sahtekar 
patronlara gerekli dersi ergeç verecek. 

Ne için bekliyorlar derıiniz' 

fişleri gönderen Türk Metal sendikasına 
veriyor yetkiyi. Bu yasa dışı zorJama, 
planda atılması gereken adımlardan yal
nızca ilki ve kendi başına yeterli deRi!. 
Nedeni de şu: Iş mahkemesinin kannna 
kaışılık, Tofaş'ta nicelik ve nitelik ola
rak gerçekten diri bir işçi tabanı vardır_ 
Bu taban, Türk Metal'in, yetkiyi alsa bi. 
le Tofaş'ta at oynatmasına izin venneye
cek güçtedir. Bunu bilen bwju\ui. bu 
kez planın ikinci aşamasını uygulamaya 
koyuyor. 

Planın ikinci aşamasında, işçilerin 
tuttulu, peşinden gittlli bilinçli öncü 
işçileri çeşitli zorlamalarla işyerinden 
ayırmaya çalışma girişimleri yer alıyor. 
Bu öncü işçiler, yönetim tarafından çe
şitli yöntemlerle taciz ediliyor önce_ Ör
neAin çalışma yerlerinin sürekli olarak 
detiştirilmesi, işi bırakması için üekli 
"ikna"ya çalışılması gibi. Bu arada, To
faş'ta işçiler tarafından tutulan bir eski 
temsilciye "Türk Metal geldiRinde beş 
kuruş alamadan işten atılacatı, iyisi mi 
şimdiden tazminatını alıp çekip gitmesi" 
öRütleniyor sürekli olarak. Yöneticiler 
bu işçiye işi bırakması halinde 126 bin 
lira teklif edecek kadar ileri götürüyoriar 
işi. 

Bu, örneklerden yalnızca biri. Diler 
bütün işçi liderlerine aynı yöntemler uy
gulanmaktadtr. Daha sonra nasıl olsa 
tazminatsız atıJacaklarl, bugün aynima
Ian halinde ise tazminatlannın ödenece
Ri, yönetim tarafından sürekli olarak iş
çilere anlatılıyor. 

MAHKEME ELIYLE ALDICIMIZ 
TEKZIPTIR: 

UYDURUKÇU YORO Y O ŞE 
CEVAPLAR 

Yürüyüş, Türk Metal Sendikasına kar
Şı objektif olanuyor. 9 ARust.os 1977 ta
rih ve 122 sayılı Yürüyüş, altınca sayfa
sında Adana Temsa işyerinde başarıyla 
devam eden grevimiz için yalan yazmı,:, 
iftiralar.etmiş. 

Temaa işçileri , Türk Metal 'in 18 Ha
ziran'da aldıaı gre." uygulaması kararını 
başanyla uyguluyorlar. İşçiler ve &endi
kalan güçlü Türk Metal, omuz omuza 
grevdeler_ Grevde ya1nlZ kalmadılar. YÖ
neticileri grevin başında, işçiler grev 
ödeneklerini günü gününe alıyorlar. Grev 
sonuçlanıncaya kadarda alacaklar. 

Yürüyüş, Temaa işçisinin Türk Metal' 
i istemediaini yazmış, işçinin sendika 
seçme katannı işveren yanlılıRı saymış. 

Bursa 'da henüz her,ey bUmedi 

Bütün bu zorlamalar karşısında işçile

rin durumu acıdır: Sendika, kendilerine 

dogru düriiit sahip çıkmamaktadu. "E· 
ninde sonunda işlerinin hallolacatı" söy
lenerek avutulmaktadır işçiler. " ııeri de· 
mokratik düzeni getirecek" olan CHP' 
den ise hiç ses seda çıkmamakladır. ış
çiler çaresizdir. Geleceklerini düşünüp 
istifa edenler oluyor_ Direnenler de. Di· 
renenler ise, Işverenin 13. maddeye göre 
ibbarh \le tazminatlı olarak kendüerinl 
işten attılını görüyorlu daha &Onra. 

öncü işçDerin bu şekilde aynlmuıı yı 
da tasfiyesi, onlan izleyen ",övcte"nin 
de işten aynlmasına neden oluyor. So· 
nuçta işveren, sendikanın ilgisiziilinden 
de destek alarak 'rurk Metal için "diken· 
siz gÜL bahçesi" oluşturma girişimlerin· 
de hayli mesare alıyor. 

Bugün Toraş, düştü düşecek. durumda. 
Işverenlerin planı başarıYi ulaşacalı 
benziyor_ Mako'da da aynı taklitin uy
gulanması o1asıhtl büyük.. Büyük serma
ye, bir zamanlar Maden-lş'in kalesi Slyı
lan Bursa'yı böyle düşürmek istiyor. 

Planı uygulamaya koyan hiç kuşku· 
suz burjuvazi. Ancak ilgisiıJik ve çaresiz
likleriyle, "gerekirse Bursa'yı tümden 
gözden çıkannz" türünden "ileri sendi
kal (!)" düşünceleriyle Maden-Iş üst ve 
Bursa yönetiminin bu plana çanak tut
tuklannı da başta Bursa işçileri olmak 
üzere herkes biliyor. Hesap, patronlar
dan soruJacak. Ama patronlann oyunla· 
rına bilerek ya da bilmeyerek çanak tu
tanlar da hesap vermeye hazırlansınıar. 

15 Mart'da işyerinde Re[erandum yapıl
dı. Temsa işçisinin üçte ikisinden [azlası 
Türk Metal uRruna mücadele etti ve iş
yerinde yetkili kıldı. 

Yürüyüş, Türk Metal'e "faşist" diye
rek iftira etmiş. Faşizm cari hukuku
muzda suçtur. Iddiasmı i.baUa mükellef 
olan Yürüyüş'e isbat görevi düşüyor. YÜ
rüyüş, yalancı ve iftiracı deailse iddiaSlnl 
Mahkeme önünde isbat eder. 

Yürüyüş'ün Türk Metal'i "MHP eai
limii" varsaymastda iftiradır. Türk Metal 
bir partinin kontrolüne ginneyi şerefsiz
lik sayar. Türk Met.al'in işlevi ımrticilik 
deRii, sendi kacılıktır. Sendikacıhaı parti
cilikle kanştıranlan hasta sayar. 

Dilerizki yürüyüş, 100 bin üyeli Türk 
Metal'e artık iftira etmez, ederse de ken
di bilir. 

TüRK METAL SENDIKASı 
ADıNA 

GENEL BAŞKAN 
Mustafa öZBEK 
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DğSğK TABAN FiYATLARıNDAN KiM 
;evzi uMuı YARARLANıYOR? 

Yeni MC Hükümeti, eski koltuAuna oturur otunnu, gündeminde olan 

iki konuya el attı: "Fakirliğe çare bulacağız" diye, önce istikrar önlemleri kis

Yesi altında koca zam paketlerini emekçilerin sırtına bindirmeye başladı ; ar

kasından d�, "kentte ne varsa köye de getireceğiz" diyerek, yalnızca sanayici

yi ve ihracatçı tüccarı sevindiren, geniş tarım üretici kitlesini ise güç duruma 

düşüren düşük taban fıyatlar:1ı1 ilan ediverdi. Böylece de, sermaye sınıfının hü

kümeti, istikrarı sağlamanın ve kalkınmanın yükünü kimlerin omuz un da taşı-

yacağını, bunlardan kimlerin yarar sağlayacağı"ı ilan etmiş oldu. . . 
Bunlardan biri olan, destekleme fiyatlan üzerinde biraz dennlemesıne 

durmakta yarar var. 
' 

Genel olarak, tanm irünlerini destekleme politikalan, ürün fiyatlarında 

görülen dalgalanmalan önleyerek, çiftçi gelirini ve üretim düzeyini koruma 

amacı yanında, sanayinin ve geniş tüketici kitlelerin gereksindiği hammadde

leri sürekli ve ucuza sağlama amaçlarını da taşır. Bu nedenle de, taban fiyatla

rın saptanmasında, çok sayıda öğenin dikkate alınması gerekir: ürünün çiftçi

ye kaça mal olduğu, rakip irünler arasında üretimi artırılmak istenen ürünü 

özendirecek fıyat, ihraç �ünlerinde dünya fıyatları, taban fiyatının genel fi

yatlar düzeyine etkisi, desteklemeyi yapacak kurumların finansman durumları 

gibi. Öte yandan, bu politikaların küçük çiftçjyi koruma ve ürün yapısını de

ğiştirme niteliği taşıyabilmes;, kurumsal değişikliklerin yapılması gereği ya

nında, küçük üreticilere farklı destekleme fiyatları uygulaması ve taban fiyat

larının erken ilan edilmesi ile mümkün olabilir. Tüm bu boyutları hesaba kat

madan saptanacak destek fiyatlarının genel amaçlarını gerçekleştirebilmesi 

söz konusu olamaz. 
Soruna uzun dönemde bakıldığında, Türkiye'de genellikle yüksek tutu

lan destek fiyatları politikası göze çarpmakta. Bu, 1970'Ierin ikinci yarısına 
kadar, bazı yıllar dışında böyle. Yüksek taban fiyatları uygulaması, tarımda 
modem girdi kullanımının giderek yaygınlaşması ve toprak verimliliğinin artı
şı ile pazar için üretimin yaygınlaşması gibi faktörlerin çok sayıda küçük ve 
cüce üreticinin yaşamlarını bugüne kadar sürdürmesine olanak verdiği yadsına
maz. Ancak, yüksek taban fiyatları, ürünün çok büyük bir bölümünü pazara sü
ren büyük çiftçilere büyük kazançlar getirirken, pazarlayacak ürünü çok az 
olan ya da, tahıılarda olduğu gibi, bazen hiç olmayabilen, küçük çiftçiler bu 
uygulamadan çok az yararlanmaktadırlar. Hatta yalnız hububat weten ve 
wettiğinden çoğunu tüketen çok sayıda cüce işletmenin yüksek taban fiyatla
rı uygulamasından zarar gördükleri bile ileri sürülebilir. 

öte yandan, 1971, 1972 yılları ile 1974 yılından bu yana taban fiyatla
nna getirilen artışlarda gözle görülür bir yavaşlama izlenmekte. Bu yavaşlama, 
güçlenen sanayi ve ticaret burjuvazisinin ortak çıkarları doğrultusundadır. Bir 
yandan, sanayi kesimine görefi olarak ucuz hammadde sağlanmasına, öte yan
dan, ihracatçı tüccarın dünya piyasalarında rekabet güd.inü artınnasına ve böy
lece her iki kesimin karlarının yükselmesine olanak vermiştir. Giderek sanayi 
burjuvazisi ile bütünleşen Çukurova ve Ege'nin büyük toprak sahiplerinin de 
bu uygulamadan pek zarar gördükleri söylenemez. Asıl yoksulluğa itilen ise, 
çok kez yüksek faiz yükü ile aracı ve tefeciye borçlanan, ürününü önceden çok 
ucuza tüccara kaptıran örgütsüz küçük üreticirer olmaktadır. Son birkaç yıldan 
bu yana taban fryatlarındaki artıŞ oranının dişmesi tarım kesiminde mülksüz
leşme sürecini hızlandırıcı niteliktedir. 

Yeni MC Hükümetinin 1977 yılı için ilan ettiği taban fiyatları ve 1976' 
ya göre artıŞ oranları aşağıda verilmiştir. 

Tablodan açıkça görüldüğü gibi, yapağı tiftik, yaş koza ve çay dışında, 
öteki ürünlerin fiyatlarına getiriıen artış yüzde lS'in altındadır. Hele, "hızla 
sanayileşen böyyük Tirkiye""in ( ! )  hala temel ihraç ürünü olan pamuk ile çe
kirdekli kuru üzüm ve arpada fiyat artışı yok gibidir (arpada gerçekten de 
yoktur). Öteki ürünlerin durumu da pek parlak değil. Fiyat artışlarının yüzde 
30'a ulaştığı artık resmi ağızlardan, resmi istatistiklerden bile söylenen bir ül
kede tarım üreticilerinin pek çoğunun fakirliğine bu yılki fiyatlarla çare bulu
nacağı düşünülemez. 

Tahıılarda saptanan düşük taban fıyatları, pazara sürdüğü irürii son de
rece az olan küçük üreticileri daha yoksullaştınrken, büyük üreticiler, ağalar 
yine parsayı toplayacaklardır. Nitekim, Tii"k.iye'de mevcut 2.200.000 dolayın
daki buğday üreticisinin yüzde 60'dan çoğunu oluşturan ve SO dönümden 
ufak toprakları işleyen küçük çiftçiler, yeni fiyatlarla, işletme başına ancak 
1 .100 TL kadar (brij.) gelir sağlayabilirken, 1 .000 dönümden büyük topraklı 
işletmeler, işletme başına 900.000 TL'nın üzerinde kazanç elde edeceklerdir. 
Pamukta ise durum daha çarpıcı. Tümüyle pazar için ür.etilen bu üründe, üreti
cilerin yaklaşık üçte ikisini oluşturan küçük ve cüce işletmeler, işletme başına 
yılda yalnızca 1 1 .700 TL. kazanırken, büyük pamuk ireticileri iki milyon lira
ya yakın bir gelir elde edeceklerdir. Bu rakamlardan masraflar düşÜımemiştir. 
Bir de onlar hesaba katılırsa, küçük üreticilerin elinde geçinmeleri için pek bir 
şey kalmadığı görülir. Aslında, ilan edilen pamuk fiyatı, ortalama üretim mali
yetinin biraz üstündedir. Öte yandan, dünya pamuk fiyatlarında, geçen yıla kı
yasla, önemli bir düşüş beklenmemekte ve Ege standart pamuk litinin bu yıl 
181 cent/kg. dolaylarında bir değere satılabileetAini ilgililer söylemektedir. 
Bu durumda, kütlü pamuk fiyatı 12,50 TL 'na kadar rahatça yükseltilebilirdi. 
Ancak, düşük ilan edilen fiyattan a.s.1 büyük parsayı pamuk ihracatçıları topla
yacaktır. Hele MC'nin, çok büyük bir olasılıkla, Türk parasının deaerini düşür
mesi halinde, ihracatçıların karı daha da büyüyecektir. Aynı durum tekstil sa· 
nayicileri için de söz konusudur. özellikle küçük üreticiden, ilan edilen düşük 
(hatta belki onun da altında) fiyatla satın alıp, Tiik lirası cinsinden yükselen 
ihraç fiyatı ile satarak aradaki farkı milyonlarına ekleyecektir bunlar. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hızlı fiyat artışlarını önlemek ve fi
yat makası yoluyla sanayiye tarımdan kaynak aktarmak amacıyla MC hükü
meti taban fiyatlarını düşük tutmuştur. Sanayi ve ticaret burjuvazisi bir yan
dan ucuz hammadde sağlamak ve böylece ücretleri de düşük tutabilmek, öte 
yandan, tarımda yaratılan artığı kendi taraflanna aktarmak için, bağımlı ol
dukları dış çevre ve güçlerin de etkisiyle, sanayileşmenin ve fiyat istikrarı sağ
lamanın yükünü tarım kesimine, özellikle küçük tarım li'eticilerine ve tüm 
emekçilere yükleme yolunda karanı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 

1976 Fiyatı 1977 fiyatı 
ürün (krş/kg) (krşlkg) Artış (%) ----------------
Buğday' 260 290 1 1 ,5 
Pamuk· 1025 1060 3,4 
Kuru incir 700 800 14,3 
Çekirdeksiz Kuru üzüm 1050 1200 14,3 
Çekirdekli Kuru üzüm· 750 715 3,3 
Şeker Pancarı· 62 68 9,7 
Tütün· 3950 4455 12,8 
fındık 1450 1 650 13,8 
Arpa 1 90  1 90  O 
çay 850 1000 17,6 
Yapağı TIftik 8000 1 1 500 43,7 
Yaş Koza 8000 10000 25,0 
----------------
• Ortalama fiyatlar. 

dertler bitmiyor 
Bulday taban fiyatları, üreticinin var 

olan sıkıntılanna yenilerinin eklenmesi
ne neden oldu. Yeni taban fiyatlarını 
şaşkınhkla karşılayan köylüler, hüküme· 
tin tutumunu "kendilerine yönelik yeni 
bir baskı" olamk deAerlendiriyorlar. Ya
puan harcamalann, açıklanan taban fi· 
yattan ile karşılanamayacalını belirlen 
köylÜıer, son zamlarla birlikte yaşantı
Iannın daha da güçleşeceRini belirtiyor
lar. 

YOROYOŞ Kırıkkale görevtisi, yöre
deki köylÜıerle görüşerek bulday taban 
fiyattan hakkındaki görüşlerini aldı: 

"Hani nerede köylüyü düşünen hükü
met? Cabşa çalışa Yakitsiz ölürüz, yine 
de kamımız doymaz. Makarna da mı Ka
rabük demirinden yapıhyor? Buldayı al 
275 kuruşa, makarna yap 10 liraya, bis
kilit yap 25 liraya sat. Bu mu adalet?" 

Topraklannın büyük bir bölümü esa
sen verimsiz olan köylüler buldayın 
ekim ve işlenmesindeki güçlükleri birer 
birer sayıyorlar. Akaryakıt, yedek par
ça, tamir ve bakım masraflannın (tanm 
araçlannda) maliyeti etkilediiline deli
nen köylwer "eninde sonunda kabak bi
zim başımıza pathyar" demekten kendi
lerini alamıyorlar. 

Köylüler, builday ekilen bir dönüm 
başına yapılan masrafları da açıkladılar. 
Verilen rakkamlardan şöyle bir tablo Çı' 
kıyor ortaya : 

1 Nadas 
2 Nadas 
Dizkara çekimi 
KazayaRı çekimi 

Mib'terle ekim 
Gübre gideri 
1 dönüme serpilen bulday: 
(16 kg x 275 lu,) 
Biçer döA;er ücreti 
TOPLAM 

25.TL. 
25 TL. 
15.TL. 
15.TL. 
2S.TL. 
15.TL. 

44.TL. 
25.TL. 

204.TL. 

Masraflar ortalama böyle. l'e 8 üze
rinden bir dönümden elde edilen bulday 
ise ortalama 128 kg. 275 Icrş. (jy.La gö
re, gelir 352 TL. ediyor. Masrafiar _ 
yukarıda 204 TL. olarak besaplanmıştı. 
Böylece dönüm başına köylüye 148 TL. 
kalmış oluyor. Ancak üreticilerin fiili 
çalışmalan da yevmiye olarak maliyete 
eklendilinde, köylülerin gerçekte zara
nna çalıştıklan ortaya çıkıyor. 

Bütün bunlara bir de köylwerin gübre 
!.emininde karşılaştıklan güçlükler ekle· 
niyor. Kooperatiflerin, zamanında gübre 
temini bir yana gübreyi karaborsaya dü
şürdükleri biliniyor. 

Traktör temininde de büyük vurgun· 
lar dönüyor. Gerçekle traktöre ihtiyacı 
olmayan varlıklı köylüler 60 bin TL. pe. 
şinat yatırarak traktörelde edebiliyorlar. 
Traktörü alanlar daha sonra bunu 150 
bin peşinle 250 bin TL'ye saLıyorlar. 
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EMPERYALtZM 
C. SAYSAN 

Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduRu 
durumu 'darbaeaz' olarak tanımlamak, özenle yapıl
ması gereken bir iş. Oarboeazın ne bakımdan ve kim 
için böyle olduemıu belirlemeden yapllm bir tanımla· 
ma yanıltıcı sonuçlara götürebilir. Ortada,; bir sorun 
varsa -ki, ekonominin bugünkü durumunda böyle bir 
sorun oldueu kabul edilebilir- bu so�un ilgilendir
diei başlıca iki taraf vardu. Bütün kapitalist ülkelerde 
oldu� gibi, toplumumuzda da bu soruna taraf olan
lar büyük burjuvazi ve dışında kalanlar. 

Kısaca, beıu başlı göstergelere bakalım: Yıhn ilk 
yedi ayını kapsayan verilere bakıldılı zaman fiyat ar· 
tışlanmn rekor düzeyde oldueunu görüyoruz. Fiyat 
hareketlerine, bu kısa özetten daha yakm bir biçimde 
bakmak da gerekiyor. Genel olarak bütün fiyatlar hlZll 
bir biçimde artıyor. Bu doeru, ama bunlar içinde de 
en hızlı artanı tüketici fiyatlan. Daha da ayrıntıya in
mek olanalı var. O zaman gÖlÜlen, bütün fiyatlar için- . 
de en hızlı artan kalemleri gıda maddeleri oluşturuyor. 

Buna karşılık işçi ve emekçi gelirlerindeki artıŞ
lar gülünç düzeyde kalıyor. 1963-76 arası.nı kapsayan 
çalışmalar bunu şöyle koyuyor: tmalat sanayiinde, bu 
devrede, parasal ücretler 6 kat artmış, ama fiyatlar 4 
kat ve vergi sisteminin yapısı dolayısıyla da gelirlerden 
ödenen vergiler yaklaşık 1,5 katı olarak artmış. Böy
lece, gerçek ücretler topu topu % 40 kadar bir artıŞ 
gösteriyor. Aynı devrede, imalat sanayiinde işgücü ve
rimlBiRi 2 kat olmuş. DiRer ücretliler için de benzer 
buJgular sıralanabilir. 

TÜRKIYE KAPITALIZMINDEN TABLOLAR 

Vergiler üzerinde, yukanda kısaca deRinilenin 
ötesinde bazı gözlemler yapma olanaRı var. Toplam 
vergi hasılatı miHi gelirin payı olarak sözü edilen dev
rede 1/9'dan 115'e yükselmiş. Bunun içinde en hızlı 
artan, gelir veıgileri. Bunun da içinde en hızlı artan 

ücret ve maaşlardan kesilen veıgiler. Bugün, emekçiler 
gelir vergisinin yaklaşık % SO'ini ödemekteler. Yalnız 
mali denge vergisi adı altında emekçilerden toplanan 
vergi, tüm şirketlerden toplanan kurumlar vergisinden 
(bir bakıma şirketlerin gelir vergisi) fazla. 

Çalışanlardan toplanan vergiler bir yılda 68 mil
yar lirayı buluyor. Bu rakam aym zamanda burjuvazi
nin toplam 'yasal' vergi baRışıkhklanna eşit. Tabii ay
nca kaçırılanın dışında. Bir de hemen tamamı serma
yeye ait olan toplam 19 milyar liralık ödenmemiş ver
gi var. Vergilerle ilgili bulgular, sıralamakla bitecek gi
bi deRi!. Başka göstergelere geçelim. 

'I\irkiye'de 4 ila 8 milyon arasında işsiz bulundu
Ru hesaplanıyor. Bu konuda kesin bir veri elde etme 
olanaA'ı yok; devletin bu verileri güvenilir bir biçimde 
derlemesi beklenemez. Gene de resmi rakamlara göre 
bile her .alt, kişiden biri işsiz. 

Araştırma yapılmış olan 8 en büyük kentte, yak
laşık 1 milyon gecekonduda 5 milyon emekçi oturu
yor. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1/5. Orta öR
retim çalındaki nüfusun 4/5'i orta öRretim olanaRın
dan yararlanamıyodar. E�itimin sürdü�ünden emin 
olunmayan yüksek öRretirnde ise aynı oran 19/20. 
Yaklaşık.2 bin kişiye bir doktor düşüyor. 

Topu topu 2 milyon sigorta11 işçiyi kapsayan iş 
kazası ve ölüm verilerinin artıŞ hızı inanılamayacak bir 
düzeyde. Yılda 2.500 sigortah işbaşında hayatlanm 
yitiriyorlar. Meslek hastalı�ma yakalananlann sayısı 
yılda orta1ama % 32'Uk bir hızla artıyor. 

Nüfusun en düşük gelirli beşte biri milli gelirden 
% 3,5 'luk bir pay alabilirken, en yüksek gelirli beşte 
birin eline geçen % 56,5. 

1977'nin 7 aylık dış ticaret açlRı 2,382 milyo'; 
dolar. Aylık ithalat ve ihracat rakamlan geçen yıllar
dakilerle karşılaştmbnca bu yılın toplam açıRının ra
batlıkla 4 milyar dolan aşacaA:ı görülüyor. Sürekli ar
tan dış ticaret açıRı, borçlan toplam 9 mılyar dolara 
kadar yükseltti. Biriken faizler ile birlikte 12 milyar 
dolara ulaşıyor. 

Elektrik klSıtlamasmdan, karaborsadan, kuyruk
lardan söz etmeye gerek yok. Sıralamayı uzatmaya 
da. Ama bir noktaya gene de kısaca de�inmek gereki
yor. Türkiye'yi rakamlarla büyük göstermeyi üstlenen 
bir gazete, bazı zorlamalara glnPiş. Yüzölçürnümüz, 
nürus artıŞ hızımız, yararlanılmayan su rezervlerimiz, 
yastıklanmız altında 'sakladıRımız' altıntanmız vb. ba
kunından Avrupa'da başta geldi�lmlzl yazıyor. Hiç 

gereRI yok; yukaıda verllen çoRu rakamlarta da başı 
çekmekte Türkiye. 

"GöZüN AYDIN OLAN OLDU SONUNDA" 

Burada, başta deRinilen konuya geliyoruz. Bu gi
bi verileri hangi açıdan 'büyük Türkiye', hangi açıdan 
darboRaz olarak tammlayabiliriz? Büyük burjuvazi ve 
hükümeti, bunlann yayın organlan ve sözcüleri durum
dan yakınınıyorlar. Tam tersine memnunlar. Böyle ol
ması da beklenmeli. Ekonomiyi içinde buiunduRu du· 
ruma getirenler kendileri. Sorunun bilincinde olan ve 
bu bilincin gereklerini yerine getirerek davranan ege
men smıf ve yöneticiler durumu emekçi kitleler için 
daha da katlanılmaz yapmamn planlannı hazırlamak· 
talar. 

Göıiilmemiş bir pervaslZlıkla zam yapılacak mal
lan günlerce öncesinden duyurup bu mallann stoklan
masını saRlamak; sonunda da sıra zamlann açıklanma
sına geldiRinde "Mesele zam meselesi deRiidir, ekono
miye yeni bir yön vermek meselesidir ... ii demek, yu
kanda söylenenleri doRrular. Zamlann d0R"rudan do�
ruya bilYük sorunlar yarattıRı kesim, emekçiler. Zam
lar, büyük burjuvazi için bir " sorun" deRi!. Ancak &0-
run olmaması, zamıann bu kesimi ilgilendirmedili an
lamına gelmiyor. Tersine sorun, büyük burjuvaziyi 
doenıdan ilgilendiriyor. Zamlar ve " ekonominin yeni 
yönlendirilişi" büyük burjuvazi lehine yapılan daha 
doRrudan tercihin göstergeleri. Demirel'in " anlamsız" 
cümlelerini bu açıdan deeerlendirmek gerekiyor. 

Basını, hükümeti ile bu görüşü yaymaya başlamak 
yeterli deRil. TRT'nin de üstüne düşeni yapması gere
kiyor. Nitekim son zamlann duyurulacaRı 8 Eylül Per
şembe sabahı saat 8.00 haberlerinden önceki son şar
kı şöyle başladı: "Gözün aydın, olan oldu sonunda .. " 

Aynı günkü basında kimin "gözünün aydın oldu
�una" ilişkin ipuçlan bulmak olanaRı çıktı. Yabancı 
basından aktanlan haberlere göre ekonomik bunalım� 
içinde bulunan Türkiye'nin en büyük üç sermaye gru
bu 1975'ten 1976'ya satışlannı ve karlarını görülme
miş oranlarda artınnışlardı ve 1977 için de daha iyim
ser kestirimleri vardı. Koç 'un satışlan yaklaşık 14 
milyar liradan 19 milyar liraya, karları ise bir önceki 
yılm iki katını da aşarak 2,7 milyar liraya vannıştı. 
Sabancı'mn karları, gene yaklaşık olarak 150 milyon 
liradan 1 milyar liraya yükselmişti. Burada verilen ra
kamlarla ilgili hızlar% 500'ü buluyor. 'Büyük Türkiye' 
için en uygun rakar:ıJar bunlar ... 

2, MC'DEN MURAD EDILEN 

Bu bakundan zam kararlannı ve olası bir devalü
asyonu 'istikrar paketi' olarak adlandırabiliyorlar. De
valüasyon ile beklenen, ithalatın azalıp ihracatın art
ması. Bunu burjuva ders kitaplan böyle anlatıyorlar. 
Bu anlatıma burjuvazi kendisi de i.nanmıyor. Hatta, 
açık açık diyorlar ki, "Bi,r devalüasyon Türkiye'de it
halatı azaltıcı, ihracatı artırıcı etki yapmaz. lthalatı
mız tamamıyla (% 94-97 arası) hammadde ve yatırım 
mallan Itbalatından oluşur. Bunlaıdan vazgeçilemez. 
Yoksa, üretim durur. İhracat da artmaz, çünkü gele
neksel olarak taruna dayalı olan ihracatı de�ştirebil
rnek için, yani sanayi mallan ihraç etmeye başlayabil· 
mek için"biiyük ölçek ve ileri teknoloji kullanabilrnek 
gereklr ... 

Gene de istiyorlar devalüasyonu. Gerçi, çok yön
lü olarak baRh bulunduklan dış tekeller ve genel ola
rak emperyalizm bunu istiyorsa, Türkıye büyük burju
vazisinin de bunu Istemesi olaRandır. DoRru, yalnız 
tam deRiL. 

"Büyük sennaye, politikasını ve saldırılarını yü
riitmenin en elverişli yolunun yeni bir MC iktidan ol
dueunu gözönüne alarak, kendi Içindeki ikircikil tu
tumlara son vermiş ve MC Iktidarının kurulması karşı
sında 'memnuniyetini' belirtmiştir. 

''MC iktidan toplumun ezici çolunluRunun Çı
karlannın, geriye kalan ve emperyalizmle bütünleşmiş 
bir azınlıRın çıkarlan gözetilerek ayaklar altma alın
masını amaçlaıpaktadır. Yalnız Işçi sınıfının, köy 
emekçilerlnin, memurlann, esnaf ve zanaatkarların 
de�ıı, küçük ve orta sermayedarlann, en büyük toprak 
sahipleri dışındaki tüm köylülerin çıkar ve özlemlerl, 
belli ölçülerde, MC'nln program ve Icraatı Ile çeUş· 
mektedlr." (örgütlü Birleşik Güç Yenılmez, TİP Yayı
nı, s. 10) 

DATA 
Dolayısıyla, büyük sermayenin v e  MC'nin devalü· 

asyon Istemesinin ikinci ve dileri kadar önemli nedeni 
ortaya çıkmaktadır. Devalüasyon dış ticaret dengesini 
etkilemez ama, iç fiyat dengelerini alt üst eder. !thal 
gereksiniminin boyutlanna ba#h olarak belli maliyet
ler di�er1erinden daha çok artar. Devalüasyon öncesi 
bır dizi temel mallara zam yapıldL Daha bir dizisine 
de yapılır. Devalüasyondan sonra da belirli bir zam 
dalgası beklemek gerekir. Bütün bunlar sanayinin ma· 
Uyetlerini artıracak; bu artışa dayanabilecek sanayici 
var, dayanamıyacak\olanı var. Tekeller dışında, büyük 
sanayici ve büyük. toprak sahlbi dışında dayanabilecek 
olanı yok. 

DÜNYA KAPITALIZMI VE TÜRKIYE 

Büyük sermaye ittitaklannı saRlanıış, ya da pazar
hRınl yaparak belirli bir süre için bile olsa programını 
saptamıştır. Dişlerini daha açık göstermekten çeldn-
meyecektir. Elekbik kısıntılannın görünür bir gelecek
te onanhp giderilmesini, beklememeli. Kısıntı, sıkmtı
sı çekilen birşeyi larşılayabilecekse yapılır. Yoksa 
tiimden.kesillr. Büyük sanayiye kesilmiyor. Bu arada 
konutlarda kesilirken, elektrik. daRıtım teknolojisinin 
geri olmasından dolayı ticaıetbanelere, küçük esnafa 
ve sanayiciye de kesiliyor. Bu kesim etkileniyor. Bü
yük sermaye ticareti tümüyle ele geçirmeye karar ver-

, miş olmalı. Zaten belirll ölçüde denetliyor ve büyük. 
maRazalarla bu kesime gll'llWye başlamıştı. Sözü edil
meye başlayan 'milli korunma' kanununun geçmiş 
uygulamasından da hatırlaDabUeceti gibi, bundan dı 
en çok etkilenen küçük. esnaf. 

Büyük sermaye böyle blr pr<>granu uygulayablllr 
mi? Bu konuya YOROYOŞ'ün son bir iki sayısında 
aynntdanyla dej!inildl. Bqanp bqaramamıısıııdan 
çok, başarmaması için gereklı olanlar üzerinde dlllUh 
du. Burada, konunun diler bir boyutuna deRinmek 
olanaeı var. Büyük sermaye iç Ittifaklan dışında bu 
programı için emperyalizmden de belirli bir destek 
bekliyor. Son yıllarda, Türkiye burjuvazisinin ballan
nı bir hayli güçlendirdili emperyalizm bu konuda ne 
konumdadır ve olası bazı gelişmeler nelerdir, klSlca 
görmek yararlı olur. 

Dünya kapitalizmi bir ekonomik batak:tan diReri
ne gidip durmakta. Burjuva iktisatçılanmn dunnadan 
öngördükleri "toparlanma" tarihleri sürekli olarak er
teleniyor. Geçen yılın sonunda başlayan üretim kısıt
lamalan 1974 yılında başlayan bunalımdan henüz çt
kılamamış oldulunu gösteriyor. Aslında, bu ekono
mik bunalım, dünya kapitalist ticaretini o denli etkile
di ki, bir ekonomik savaşın eşiRine kadar gelindi. Bazı 
ülkelerin dış ticaret açıklarınm vardlRı boyutlar, ulus
lararası döviz kurlannı sürekli deRiştinneyj gerektirdi. 

Bütün bu gelişmeler, ülkeler ve kapitalist bloklar 
arası ilişkileri daha da sertleştirdi. Artan ennasyon ve 
işsizlik, yaşam koşullannın aRarlaşmasının yarattıRı 
e�onomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle gelişmekte 
olan ülkelerde kapitalist sisteme karşı bir tepki doR
masını ve buradaki haRımsızlık hareketlerinin anti·ka
pitalist bir nitelik kazanmasını hızlandırdı. Gelişmiş 
ülkeler ekonomilerindeki sorunların çözümü için, do
taylı olarak, gelişmekte olan ülkelere dayanıjması bu 
ülkelerin durumlannı daha da zorlaştırdı. Geleneksel 
olarak bu iki tip ülke arasında bulunan çekişmeler yo
Runlaştı. 

Emperyalizm, ulusal kurtuluş hareketlerine karşı 
çıkarak yalnız köklü sosyo·ekonomlk dönüşümlerin 
gerçekleşmesini engellemiyor, aynı zamanda o ülkele· 
rin anti-emperyalist, antl·sömürgeci tutumlarmı ter· 
ketmelerini ve böylece onların kapitalist sistem içinde 
kalmalannı umuyor. Bu amaçla, tarih boyunca denen
miş sömürgeci yöntemleri elden bırakmadıRı gibi poli
tik ve ekonomik baskı yöntemlerlne de yönetiyor. Bu 
arada, 'ekonomik yardım' başta gelen bir yer tutuyor. 

BIR MISAFIR : IMF 

Bu program içinde, tekelci devlet kuruluşlan ve 
uluslararası mali örgütler başta gelen bir yer tutarlar. 
Bunlar, toplu sömürgeciURln en canlı örneklerini oluş· 
tururlar. İşte, bunlardan biri de geçtiRimiz hafta Için-



KAPİTALİZMİN 
ıNDA 

de Türkiye'ye gelip devalüasyon sorununu 'görüşen' 
IMF (Uluslaraıası Para Fonu). 

IMF. 1945 Y1h sonunda kuruldu. Bugün US üye
si var.Her ülke, gelir, dış ticaret konumu ve döviz re· 
zervlerine göre benrli bir kotaya sahiptir ve bu kota o 
ülkenln Fon'un kaynaklanm oluşturan payını, dolayı
sıyla da Fon'da oy hakkını ve Fontdan alınabilecek 
kredi toplamını belirler. Türkiye'nln oy bakkı yoktur. 
Bln;ok başka ülke He birlikte Belçikalı birisi tarafın· 
dan temsU edilir. Aynca borç alan üyeler oy haklanm 
borç veren üyelere aktanrlar. Pratikte başım ABD'nin 
çektlRi 5 ülke Fon'u denellerler. 

Bir de bu kuruluşu ç:>k andıran IBRD (Dünya 
Bankası) vardıı. Birlikte şu "amaçlar" için çalışırlar: 
Döviz kurlarıtun çok sık deRişmemesi, uluslararası 
mali işlemleri çabuklaştırmak ve ekonomik yardım ... 
Her bir amacın ne denli başarıyla uygulandıRma de
Rinmeye gerek yok. Asıl gerçekleştlrdikJerini, çalış
malanna kısaca bakarak araştııalım. 

Bu yılın başında Fon, İngiltere'ye 4 milyar dolar 
borç salladL Bunun 600 milyon dolan kendi kaynak· 
lanndandı. Karşılılında şunlan aldı: Kemerleri $lkma 
politikası, devlet konut programında, yiyecek yardım· 
lannda, etltlm lıIuııeııerinde ve dl�er toplumsal·kül
türel programlarda toplam 2,5 milyar sterlin tutannda 
kısıntı. Aynı zamanda krediden özel sektörün liberal 
bir biçimde yararlanması da sallanmıştı. Böyle ön
lemler Krallılııı bir iki yll içinde yeniden IMF'nin ka
pısını çalmasını sallayacaktır. 

İtalya IMF'den kredi almak istediRi zaman öneri
len önlemier arasında politik olanlar da vardı: Komü
nist Parti'nin bir koalisyon ortaeı olmaması. Aynca, 
ücretlerin dondunılmasa ve yatırımlann yavaştatlımasa 
da talepler arasındaydı. Portekiz'in 1,5 milyar dolarltk. 
kredi için yapmadılı kaımadı: Devletleştirilmiş top
rak ve işletmelerin özel sektöre devri ve % ı5'lik bir 
devalüasyofL 

BORÇ yiyEN .... 

Borçlanmanın kaynaklann israfı gibi bir etkisi de 
var. Şöyle: ıtalya 1976·da 1,1 milyar dolar faiz ödedi. 
İngiltere'nin birikmiş fajzi 7,5 milyar sterlin. Türkiye' 
nin birikmiş faiz borcu başta belirtilmişti. 

Bir de kredilerin kullanıldlkJan alanlar açlSından 
geri ödemeyi kolaylaştırıcı bir etki yaratmalan önleni· 
yor. Daha çok dışa baRunh olunmasını sallayacak 
alanlara yatırılarak, geçici bir süre için sorunlara "çö
züm" getinniş oluyor ama, aslında çözüm getirilmi
yor, sorun yalnızca ertelenerek yolunlaştınhyor. 

Genel olarak, kapitaıist ülkeler arasındaki ticari 
ilişkiler için söylenebilecek olanlar şöyle: İlişkilerin 
sömürgeci niteliRinden dolayı dış ekonomik baRiann 
karşılıklı yarar saRlaması engeUenmektedir. Herhangi 
bir uluslararası iş bölünii eşit yarar saRlamıyor. Aksi
ne, somut örnek olarak dış ticaret pOlitikası saptan
masında sanayileşmiş kapitalist ülkelerle, gelişmekte 
olan ülkeler arasındaki mücadeleyi anunsamak yeterli. 
Bu mücadele ancak ulusal kurtuluş savaşlannm başa
rıya ulaşmasıyla olanak içine girmektedir ve emperya
lizm haHi geleneksel uluslararası ve sektörlerarası Iş· 
bölürrjj ilişkilerinden yararlanarak sömÜlÜYÜ sürdür· 
meye çabalamaktadır. 

Sınırlı bile olsa, genç devtetlerin dış ticaretten bir 
kar elde ettikleri doA:rudur. Bunun nedeni, ikame edi· 
lecek olan ithalatın ülke içi üretiminin geri teknoloji 
kullanacak olması ve dolayısıyla maliyetlerin artacaA:ı 
olarak özetlenebilir. Marx, "Bu durumda, zengin ülke 
yoksul olanı sömürür; her ne kadar ikinasi belirli bir 
kazanç elde etse bile" (Artı DeRer Kuramları, DI.B� 
lüm, s. 105·6, İngiiizce, Moskova baskısı) diyor. Bu 
özet cümlede zengin ülkeden kastedilen sanayıleşmiş 
kapitalist ülkelerdir ve tıcaret ortaklarına belirli bır ti· 
caret yapısını zorla benimseterek sözü edilen sömürü
yü gerçekleştirirler. YöntemJeri kl.S8ca şöyle ıuralana· 
bilir: Yatınmlann seçimi; ithalatta tekel, dolayısıyla 
fiyat denetimi; aynı ürünün Işlenmemiş olarak ithali· 
ni gümrüksüz, işlenmiş ithalini gümrüklü olarak yap
mak ve bu aradaki rarkı Işlenmişlık düzeyine göre ar
tırmak. 

Yakın geçmişten bir örnek düşünÜıebilir: Pamuk 

ıŞÇı VE EMEKÇILERIN GELIRLERINDEK! ARTıŞLAR FIYAT ARTıŞLARı ILE 
KARŞıLAŞTıRıLDICINDA GüLüNÇ DüZEYDE KALıYOR. HIZLA FIYATı ARTAN 
MADDELERIN BAŞINDA GIDA MADDELERI GELIYOR. GENEL OLARAK HIZLA 
ARTAN FIYATLAR ıÇINDE EN HıZLı ARTAN, TüKETICI FIYATLARı "BüYüK TüR
K1YE"N1N "BüYüK RAKAMLARı" ARASINDA, EMEKÇı KESIMLERIN BAŞLıCA 
TüKETIM MADDELERI OLAN MALLARıN FIYAT ARTIŞI BAŞ KÖŞEDE YER ALı
YOR. 

ve dokuma. .. Bu mekanizmalann çalıştırlımasında ar
tık uluslararası 'ekonomik yardun' kuruluşlanndan 
yararlanılması yaygınlaşıyor. Gereklı baskıyı uluslar· 
arası bir kuruluşun yapması tercih ediliyor. 

KAPITALIZMIN "YARDIM"I 

Kapitalist Ulkeler denetimindeki "yardım" em· 
peryallzme hızmet etmektedir. Kısa vadede kar hesap
lan, uzun vadede bır ülkeyi emperyalizmin pençesin· 
de tutmak ist.eRi rol oynamaktadır. öte yandan, bu· 
gün gelişmekte olan ülkelerin gereksinim duyduklan 
Ileri teknoloji ve yatınm mallmmn sallarunası ıçın 
sömUrüye dayanmayan bir olanak ortaya çıkmıştır. 
Ekım Devrim 'I Ile uluslararası mali kredi, ekipman, 
teknık yardım ve transferinde kapitalizmin elinde tut· 
tuRu tekel son bulmuştur. Bugün artık yardım adı al· 
tında gelişmekte olan ülkelerin gelişmelerinin yavaşla· 

tılması kaçınllmaz bir durum deeildir. 
Dünya sosyalist sisteminin dış ticaret ilişkUeri ve 

ekonomik yardım girişimieri bir tek amaçtan kaynak
lanmaktadır: Dünya sosyalizminip zaCeri. Bu bakım
dan amaçlar kısa vadeli ve görüşlü delildir. Ureticl 
güçlerin hızla geliştirilmesinde sosyalistlerin yalnızca 
çıkarlan olabiUr. O bakmdan, olanak olan her du
rumda bunun için çalışmak aynı zamanda sosyalizm 
ıçın mücadelenin bir parçası olmaktadır. Konuya bu 
biçimde yaklaşım, ilişkiye girişilen ülkelerde de so� 
yallzme karşı görüşleri derinden etkilemekte ve em· 
peryalizmin yoeun anti-komünist propagandasını bo
şa çıkannaktadır. örneklerlnl, doerudan Türkiye'den 
sıralamak olanaeı var: Seydişehir, Aliaea, İskenderun 
vb. Her biri kendı işkolunda Türkiye'de en ileri tekno
lojiyi simgeliyor. Türkiye'nın içinde bulunduRu eko
nomik bunalımın belirli bir nedeni de genel olarak kü
çük ölçek ve geri teknoloji kullanıyor olması ve bu
nun Için bile emperyalizme olan baelılıeı ... 



üMRANiYE HALKı BASKı VE VAH'ETi 
ıÇIŞLERI BAKANlNIN "VATANDAŞLARA IPEK GIBI YUMUŞAK DAVRANILACACI" ŞEKLINDEKI BEYANATı 
ÜZERINDEN ÇOK GEÇMEDEN ÜMRANIYE OLAYLARı PATLAK VERDI. BAŞINI SOKACAK BIR KÜÇÜK ODAYA 
SAHIp OLMA UCRAŞINDAKI EMEKÇı HALKA KARŞI GIRIŞILEN BASKı VE VAHŞET DORUCUNA ULAŞTı' ÜMRA· 
NIYE GECEKONDUCULARINA KARŞI GIRIŞILEN VAHŞET BURJUVA DEVLETININ NITELICINI VE EMEKÇı HALK 
KARŞISINDAKI AClMASIZLICINI ORTAYA KOYDUCU GIBI, EMEKÇı HALKA DA ÖRGOTLÜ VE UZUN SOLUKLU 
MÜCADELENIN GEREKLILICINI VURGULUYOR. 

YüRüYüŞ 
ISTANBUL BüROSU 

2 Eylül günü İstanbul'u ve Türkiye 
kamuoyunu yerinden oynatan bir dram 
yaşandı: ümraniye'deki gecekondu yıkı-
1l'U. 2 Eylü1 günü cereyan eden olaylar, 3 
Eylül'de, gazetelerin, radyoların ve siyasi 
parti yetkililerinin demeçlerinde en 
:;nemli konu oluyordu. 

Yıkundan sonraki gelişmeler, konu
nun güncellitini ve önemini daha uzun 
bir süre koruyacalını gösteriyor. Bu 
noktada, üzerinde önemle durulması ge
reken bazı yanlar da ortaya çıkıyor: Or· 
tabkta dolaşan haberler, verilen demeç
ler ve yürütülen tahminler yıltınl. yanlış 
ve yalan bilgiyi içeriyor. Bilgi eksiklikle
rinin ötesinde, belirli hesapların da payı 
var bunda. 

GEÇMişE KISA BIR BAKıŞ 

ümraniye'deki gecekonduların ilk 
kuruluşu, 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a baRlayan 
geceye rastlıyor. O günlerde ilk kez bir· 
kaç aile biriketlerini indirip, "kondu"la· 
nnı yükseltmeye başlıyorlar. Bunun he
men ardından, özellikle Türkiye'nin Do
Itu ve GüneydoAu bölgelerinden gelen, 
çok çeşitli işlerle ultraşan ama ortak 
özellik olarak tümü de yoksul insanlar 
akın ediyor bölgeye. 

Bundan kısa bir siire sonra ortaya 
gayrı resmi bir demek ve kendilerini "yö
netici" ilan eden b8.ZJ kişiler çıkıyor. Bu 
&Özde yöneticilerin özelliiti, çoltunun 
başka yerlerde e'o'lerinin bulunması ve 
gecekondu ticareti ile geçinmeleri, An· 
cak bÖıgedeki gecekondulaşmarun büyük 
bir hız kazanması, çok geniş bir alanı kı' 
sa bir süre içerisinde doldurması, deme
Itin yeniden düzenlenmesini ve demekte· 
ki tüccar nitellltli kişilerin etkinliklerinin 
kınlmasını da beraberinde getiriyor. 

Gecekondulann kuruiduRu alan İmar 
İskan Bakan1lltl'na ait. KonuştuRumuz 
kişiler, CHP Osküdar örgütünün, genel 
merkezine, arazinin sahipti olduRunu 
bildirdiltini söylediler. Gerçekten de 
bölgede ilk evlerin kurulduRu yerlerin 7 
yıl önce bazı kişilere 5 yıl içinde inşaata 
başlanılması; koşulu ile satıidıRı biliniyor. 
Bu durumda ortada "sahiptik" durumu 
da kalmıyor. 

Çlkanlan bir başka söylentiye göre 
ise, bölgedeki alan bir süre önce 4 bin 
konut yaptırmak üzere Türk·İş'e satıi
mış. Ancak bugüne kadar bu söylentiyi 
doltrulayan bir kanıt ele geçmedi. 

SÖMüRü üSTüNE SÖMüRü 

YOROYüŞ tmnbul Bürosu'nun böl
ge ile ilk ilişkisi, Haziran ayında yapılan 
yıkun dolayımyla başladı. Bu arada beJI' 
ta sözü edilen dernek yöneticileri ile de 
belirli temaslar oldu. Yapılan tartı,malar 
demek yöneticilerinin ve bu yöneticile
rin siyasal çizgilerinin çıkarlannın, gece· 
konducuların çıkarlarının üzerinde tu
tuldultunu gösteriyord u. 

Haziran ıonlannda, bölgedeki gece
kondu sayısı iddia edildilti gibi 8 bine 
yaklaşmıyordu. Ancak benzerlerine göre 
çok büyük bir sayıya, 5 bin dolaylanna 
ulaşıyordu. Dikkati çeken özelUklerden 
biri, evierin biçimi, küçüklüıtü ve çoRun
lultunun boş oluşuyd u. 

Hemen hemen evierin tümü 10 metre
kare veya daha az geni,likteydi. Bunun 
nedeni de şöyle açıklanabilir : Gerek yı
kun tehlikesinin kendisi, gerekse daha 
önceki yıkunlarda dozerlerin biriketleri 
k um haline gelinceye kadar ve insafaız.ca 
çiQnemeleri, ilk yıkunlardan arta kalan 
biriketlerin uhRı ve nihayet konducula
rın yoksuJluklan, yapılan evlerin küçük
lüA:ünün başlıca nedenidir. 
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Bunun dışında, şehir içinde 2 , 5  TL' 
ya satılan biriketler, gecekondu bölge
sindeki halka 5,5 - 7,5 TL. arasında satı· 
lıyor, gecekonducular zaman zaman biri
ket alabilmek için Kartal'a kadar gidi· 
yorlardı. Tabii bütün bunlara taşıma üc
retlerini de eklemek gerek. Son olaylar
dan önce, bölge ikinci yıkun deneyimini 
de geçirmişti. 

ESKI "YÖNETICILER" KIMLERDI 

YOROYOŞ'ün ilişkiye geçtiRi bölge 
sakinlerinin anlattıklan, dernejtin eski 
yöneticilerinin marifetlerini ve bu arada 
evlerin boşlultunun nedenlerini de orta· 
ya koyuyordu. 

"Yönetici" oldultunu ileri süren bir 
kadın haftada iki üç kez bölgeye gelme
ye ve her gelişinde gecekondulann "meş
ruluRu" mukabili 5 yüz lira istemeye 
başlamış. önce bu kadını kovalanuşlar. 
Bu kez yöneticiler "bizlere bir avukat 
gerek" diye gecekonduculardan para 
toplamaya başlarruşlar. Halkın anlattıItı
na göre avukat. tutmak için 300 bin lira 
istenrniş halktan. Ancak, avukatın ve 
avukatlık hizmetlerinin gecekonduJann 
korunmasında etkin olamayacaRınl bilen 
halk bu isteRi de geri çevinniş. 

Bunun dışında "dozer tutup yollan 
düzelteceltiz" gerekçesi ile para toplayıp 
bu paranın. üzerine oturanlar da var. 

Daha sonra yapılan seçimlerle nitelik
leri belli olan bu yöneticiler de�iştiriı
miş. Böylece, gecekondulu halkın sırtın
dan geçinmek isteyenler, arsa ticareti 
yapmaya kalkışanıar, evi olup da ucuza 
yeniden ev sahibi olmak isteyenler, yani 
bu işin ticaretini yapanlar, bölgeden Çı_ 
kanımışlar. 

BÖLGENIN DIGER SORUNLARI 

Omraniye, bt.anbul belediye sınırları 
dışında kalıyor. ümraniye'de AP'li bir 
belediye var. Seçim döneminde siyasal 
nedenlerle gecekondu inşaatına dokun· 
mayan belediye, ilk büyük yıkım için 24 
Haziran'da dozerlerini seferber et.miş. 
Bölgedeki çeşitli fabrikalarda çalışan, 
seyyar satıcıllk, hamallık, kapıcılık ve 
benuri işlerde çalışan erkekler yıkım Si· 
rasmda bölgede bulunmadıltından bu ilk 
yıkım kolay gerçekleşmiş. Kadın, çocuk 

Birikim unutulmaz: Biriktirenler aff�di'm�y.c." 

ve yaşlılann direnmelerine raAmen yıkun 
önlenemerniş. Büyük bir olay da çıkma· 
dan tamamlanmış. 

Fakat bu yıkun girişimlerinde Omra
niye belediyesini tek başına ele alma· 
mak gerekiyor. ümraniye'deki yöneti
min, Osküdar şube müdiirlültünden des
tek aldıltı da biliniyor. 

Son yıkun olayına geçmed�n önce, 
bölgenin sorunlan ve bölgedeki durum 
hakkında özetli bilgi vermekte yarar var. 

Bölgede yalnızca tek bir çeşme var. 
Evlere sular bu çeşmeden getiriliyor. Su· 
yun "nitelilti"ni ölrenmek üzere tahlile 
bir nümuna verildi. Ancak bunlardan he
nüz bir sonuç alınmış deltil. Yine de bili· 
nen bir gerçek var: Çeşmenin suları, 
"}{orutiirk" adı verilen bir küçük mahal· 
le ile taşocaklannm bulundultu yerleşim 
alanuıın ortasından akıp giden laltun su
larına kanşıyor. Bu kanşık su ise örnek 
mahallesinde bazı kişilere ait olan sebze 
bahçelerinin sulanmasında kullandıyor. 
Yaz boyunca bu bahçelerden sebze ve 
meyve yiyen halkın ve özellikle çocukla
nn ishale uQradıklan biliniyor. Bölgede 
sık sık salgın hastalık söylentileri dolaşı' 
yor. 

DEMOKRATIK KURULUŞLARIN 
ILGISI 

Temmuz ayının ortalannda, Türkiye 
İşçi Partisi ve bazı demokratik kuruluş' 
lann üyeleri bölgeye gelerek sorunlann 
tesbitine çalıştılar. Bir dokt.or, mahalle
nin saRiık koşullarına ilişkin gözlem ve 
öneriler üzerinde dururken, Mimarlar 
Odasından bir görevli de bölgenin iskan 
durumuna, yol ve diQer projelere ilişkin 
notlar aldı. 

Bu ilk gözlemlerden kısa bir süre ıon
ra başta Mimarlar Odası ve Elektrik Mü· 
hendisleri Odalan Başkanları olmak üze
re diRer Odalardan gelen görevliler böl· 
ge'yi gezerek halkın sorunlarını öRrendi
ler. Tabipler Odası, bölgeye doktor gön· 
derme görevini üstlendi. Demokratik ku· 
ruluşların temsilcileri , bölge halkı ile t.e
masıarında, gecekonduların yıkımını en· 
geııemek için elde bulunan yasal olanek
Iar, yetkililerle yapılacak görüşmeler 
üzerinde durdular. Olumsuz yanıt. alın
ması hali nde ise demokratik kuruluşlar 
bölge halkı ile birlikte yapacakları ort.ak 

açlldama1ard.a durumu en geni, bir bi· 
çimde kamuoyuna açıklayacaklardı. 

Ancak bu anda ilginç durumı ... da 
ortaya çıktı. Demokratik kurul ",I ... ya· 
pabileceklerini anlatırken biriti ortaya 
çıkıyor ve şunlan söylüyordu: "U .......... 
dan biri, dÜDyanın en gerici kitilerinia 
hukukçularla profesörler olduRunu 8Öy. 
lernişti. Çüniü biri yasalan yap ... , dilen 
de uygular. Y ualar içinde kahnank ba
şmya ulaşılamaz." 

Konut sorununun, daha özel olarak 
da ümraniye emekçilerinin sorunlanom 
mevcut düzen içerisinde bir sonuca, kök
l ü  bir çözüme ulaşamayacalı gerçekten 
açık. Ancak şu anda 10 bin kişinin ya
şadıRı, evler tümüyle iskan edildiliDde 
ise 35 bin kişinin bannacalı bir böı,e' 
nin yıkımıN engeUemek üzere kullanıla
cak yasal yollar ve olanaklar elbette ki 
vaıdır. Temel çözümün ne olduRunu ne· 
rede yattlRloı vurgulamayı bir an unut
maksızın, bu yolların tümünün denenme
si gerekir. 

SORUNA YANlıŞ YAKLAŞANLAR 

ARwtos ayının başında bölge sorun· 
lan, Odalararası Koordinasyon Kuruluna 
geldi. Odalar, konuyu enine boyuna ele 
alabilmek için bir anket düzenlemeye 
karar verdiler. Sorunların enine boyuna 
tesbitini ve uyumlu çözüm yollarının 
bulunabilmesini amaçlayan anket soru
lan, demelte gönderildi. Anketler, der
nek tarafından dalıtıtmadı. Anketin ve 
soruların düzey w yeterlilikleri elbette 
tartışılabilirdi. Nitekim böyle tartışma
lar da yapıldı. Ancak, kimileri bütün bu 
çalışmalara "devrimciler halkın içinde 
ça.lışlJ', bu iş anketle olmaz. Halkla bera· 
ber olmak isteyen gelir burada gecekon
duda oturur. Halkın hem öltretmeni hem 
de öRtencisi olur" gerekçesiyle tümden 
karşı çıktılar. 

ARustos �Ulın ortalannda, tskan edi· 
len ev sayısı Korut.iirk mahallesinde % 90, 
karşı taraftaki mahallede ise % 30'a ulaş
mıştı. tskan edilen e'o'lerin sayısı arttıkça 
Temmuz ayında yapılan ve 60 kadar 
evin ytkılmasıyla sonuçlanan yıkımdan 
çok daha geniş ölçüde bir yıkımın yapı
IscaRı yolundaki haberler de yoj}unla.şı· 
yordu. 

CHP'nin bölgeye ve sorunlarına duy-
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dulu kayıt.Slzltk, Temmuz sonlarında bi
t.er gibi oldu. Milletvekili seçimlerinde 
aday adayı olan bir partili bölgeye geldi. 
Ancak halkm "CHP'nin sorunları ile hiç 
ilgilenmedili" biçimindeki çıkışı üzeri. 
ne fazla kalarnadan gitti. Daha ıonra 
CHP Kadiköy ilçe merkezinde, CHP'li 
yetkililerle gecekondu halkının temsilci
leri tartışt.ılar. Tartışma sonucunda, 
CHP bölge halkmm oylarından, gece. 
konducular da CHP'nin ilgi ve deste�in
den umut.larıru yit.innişlerdi. 

AIlIStos ayı ortalannda, sıklaşan yı· 
kım haberleri ile birlikt.e bölgedeki geri
lim giderek artıyordu. 

VAHŞET ... 

Sonunda 2 EylüJ'e gelindi. 
Önde kadınlar ve çocuklar var: EI'-" 

kekler dapa arkada. Dozerlerin yıkıma 
ba.şlamas.ıyla birlikt.e direniş de başlıyor. 

Olaydan IilOnra gazetelerde çeşitli "ha
ber"ler çıktı. Omelin "bir panzerin ya
kılmak ist.endili" yazıJdı. Taşh sopalı di
tenişten ıonra "halkın polise ateş açtlA'l" 
yazıldı. Bunlaqn üzerinde ciddi olarak 
dunnak gerekiyor. 

Yıkıma karşı direnenler arasına "sız
mış" kişilerin ve bu arada "görevlilerin" 
olmadılını kimse iddia edemez. Hatta 
söylentilere göre kimi "görevliler" daha 
önce, olayların boyut. ka.ıanacalı belli 
olduktan sonra, bölgeye gelerek gece
konduya yerleşmiş1erdir. 

Gecekonduculann açt.ılı "söylenen" 
ilk ateşi kimin açtıRı gerçekten ilginç 
bir nokta. Olaylar bu "ilk ateş "ten son· 
ra kızışıyor. Poüs bilek kalınhlında ve 
1,5 metre uzunlulunda.ki sopalarla "gc;. 
rev"e çıkıyor. (Polis araç ve silahları ara· 
sında böyle sopalar da mı var?) Polis ele 
geçirdiklerini lalamlı sulara yatrrarak 
dövüyor. Bundan sonrası t.am bir dehşet 
ve vahşettir artık. 

Daha sonra ölüsayısı altıya çıktı. Olay 
günü göz altına alınanlann sayısı 126 
iken, bu rakam olayın 3. gününde 308'e 
ulaşıyor. ölü sayısı ise: 6. Bu arada Om· 
raniye'de oturup da olayla hiç bir ilgileri 

bulunmayan, ancak polisin "sivri kişi" 
olarak belledili bazı kişiler de gözaltına 
almıyorlar. Yakınlarını aramak ve kan 
vennek üzere hast.anelere koşanlann da 
hastane önlerindeki polisler tarafından 
dövüldükleri ya da göza!t.ına alındıkları 
biliniyor. 

OLAYLARDAN SONRA 

Daha sonra söylentiler, haberler, de· 
meçler vb. tık gün fazla mesai yapan 3 
dozer, gecekondulan bütünüyle yerle bir 
etmeyi başaramadılı için, ertesi gün de 
çalışmak zorunda kalıyor. Yıkım sırasın· 
da, bazı kadınlar sıra kendilerine gelme· 
den birikeUerini a.şaRı indirdikleri görü· 
lüyor: "Bari biriketler kmlmasın, na.gl 
olsa yeniden yapaca�ız." 

Yani vahşete, ölümlere, cinayetlere, 
yıkımlara raRmen sorun sürüyor. Konut 
sorunu, yani yaşama SOruDll sürüyor. 

Bugüne kadar bölge sorunlanna en 
küçük bir ilgi göstermeyen CHP, bu olay· 
la birlikte MC'ye karşı "muhalefet." öRe
si yakalanuş oluyor. Gecikmeye raA:men 
CHP'deki bu uyanışı da olumlu karşıla· 
mak gerekiyor. 

Ancak yoksul gecekondUıann 8Oru,n· 
Ianna sahip çıkmaya başlayanların yanı
ma, sahip çıkar gözükenler de yok deliL. 
OmeRin "burada oturanlar hep komü· 
nisttir" diyerek geceleri gecekonduları 
beslemelerine kurşunlaten faşist aRaba· 
balan da sözde gecekondu yıkımına ve 
halka yapılan muameleye karşı çıkıyor· 
lar. Ancak bunların gerçek yüzleri, in· 
sanlık ve yoksul halk düşmanı nitelikleri 
iyiden iyiye biliniyor. Artık kimseyi 
kandıranuyorlar, kandıranuyacaklar. 

Konut sorununun, bu arada gecekon· 
du sorununun köklü çözümü bugünkü 
düzende aranarnu. Ancak bugünkü dü' 
zeni deRiştirmek de kitlelerin örgütlü, 
bilinçli mücadelesine baRII. örgütlü, bi· 
Iinçli mücadele sırasında elde edilecek 
güncel kazanımları, yasaların zorlanma· 
sıyla kazanılacak ileri mevzileri küçüm· 
sememek gerekiyor. Gecekondu halkı· 

nın sorunlan da sosyalizmde köklü çözü' 
me kavuşacak.Bunda kuşku yok. Ancak 
bugünkü düzen içerisinde verilecek örgüt· 
lü mücadele ile, meycut yasalann zorlan· 
ması ve belirli taleplerin dayatıtması ile 
ileri adımlar atlıabilir. Böyle adımlar kit
leleri uyuşukluRa ve pasiftiRe itmez. Ke· 
sinlikle itmez. Tam tersine, onlara örgüt
lü mücadelenin kazandıracaklarını somut 
olarak gösterir. Daha ileri mücadeleler 
için temel basamaRı oluşturur. Bunun 

Deulel'; somut olarak böyle tanıyorlar 

dışında ne kısa dönemli ne de nihai çe;.. 
züme ula.şılabilir. Ekonomik�emokratik 
haklar için mücadele edilmeden " sıçraya· 
rak" devrime ulaşıldılı dünyanın hiç bir 
yerinde görülmedi. Bu türden kafa kan· 
şıkhklan yaratanlan kitlelerden tecrit 
etmek gerekiyor. öıvütlülük ve örıüt bi· 
linciyle bütünleşemeyen "yilitük" ede
biyatının sonuç_uz kalecalmı ubutma' 
mak gerekiyor. 

istanbul'da salgın önlenemiyor 
• TIFO TEŞHIsI KONAN HASTALARıN SAYıSıNDA BüYüK BIR 

ARTıŞ GÖRüLüYOR. 
• ıSTANBUL'DA KAPATILDıGı BASıN ARACluGIYLA BILDIRI LEN 

TERKOS SUYUNUN ULAŞMADlGı SALGıN BöLGESINDEKI MAHMU· 
DIYE SU BIRLIGINE AIT KUYULARıN Hiç BiRININ KAPATILMADıGı, 
KOCASıNAN BELEDIYE BAŞKANı TARAFINDAN AÇıKLANDı' KOCA· 
SiNAN BELEDIYE BAŞKANı Ali YERLI KAYA AYNI ZAMANDA MAH· 
MUDIYE SU BIRllGI YÖNETICILERI ARASINDA BULUNUYOR. 

• TEHLIKELI SULAR 500 BIN KişiYi TEHDIT EDIYOR. 

Bil' süre önce ortaya çıkan salgın has
talıklar karşısında yeterli hiç bir önlem 
alınamazken, İstanbuJ 'da tifoyla birlikte 
ba�ırsak enfeksiyonunun yaygın bir şe
kilde ortaya çıktteı Kocasinan Köyünün 
Belediye Başkanı Ali Yerlikaya "alınan 
önlemlerin halkla alay etmek anlamını 
taşıdılını" belirterek şöyle konuşmuş· 
tur: "Salgının ortaya çıkıııı günden bu 
yana, sadece bir aşıJama yapıldı. O ka· 
dar. Onun dışında hiç bir şey yapılmadı. 
Ne halkın saeheını tehdit eden ekmekler 
düzeltildi, ne hastalık saçan kuyularla il· 
gili bir önlem alındı. Bölgemize Terkos 
suyu gönderilmiyor. Elektrikler kesik. 
Günde ancak 6·7 saat elektrik verilebili
yor." 

Bilindi�i gibi, 11 Sa�lık Miidürlü� 
yetkiülerince Mahmudiye Su Birlietne 
ait bazı kuyularda hastalık yapan mik· 
roplar saptandıeı, Hükümet TabipliRi ta
rafından yapılan,açıklamada da Mahmu· 
diye Su BlrllRlne ait 7 kuyunun kapatı!· 
dı�ı bildirilmişıı. Mahmudiye Su Birli�l
ne ait hiç bir kuyunun kııpahlmadıeını 
açıklayan Ali Yerlikaya aynı zamanda 
Mahmudiye Su BlrUei yöneticileri ara· 
sında bulunmaktadıı. 

Kocasinan.Belediye Başkanı Ali Yerli
kaya ile bölgede bir gezinti yaptık. CHP' 
li Belediye Başkanı, içme sulan ile laRun 
sularının birbirlerine nasıl kanştıımı 
gösterdi. Kocasinan'daki su sorununu 
şöyle anlattı All Yerlikaya: "Bölgemiz 
İstanbul'un dışında yeni kurulmuş, an· 
cak nüCusu hızla çolalan bir bölge. Böl· 
gemizin nüfusu 1970 yılında.30 bin iken, 
bu sayı 1977 yılında 100 bine çıktı. Her 
yıl 15 bin kişlnln·bölgemlze göç eıti�ini 
tahmin ediyoruz. Buna karşın artan nü· 
Cusun ihtiyaçlan Için hiç bir sOsyal çaba 
yok. Alt yapı tesisleri yetersiz. Ana ka· 
nallıasyon borusunu kendi bütçemizden 
7 milyon lira harcayatak döşedlk. Dev· 
let yardunı kestiRi için yaptumakta ol· 
duRumuz yollar da yanın kaldı. Bölgede 
halkın kullandıeı suyun yüzde 30'unu 
Belediye olarak kendı artezyenlerimiz· 
den- çıkartıyoruz. Yüzde 30'unu Ise üye· 
si olduRumuz Mahmudiye Su BirliRI'n
den saRlıyoruz.Halk, geri kalan yüzde 40 
ihtiyacı Ise denetim altına alınamayan 
kuyulardan saRlamaya devam ediyor. Bu 
kuyulan kapatarnıyoruz. Çünkü su, Ihti· 
yacı karşılamıyor. Halk içme ihtiyacının 
dışındald ihtiyaçlannı öne sürerek, ku· 

Düzenin Mstalıkları mı, insanılın hastalıklan mı' 

. yulann kapatlimasını istemiyor." 

TERKOS VERILMIVOR 

Kocasinan Belediye Başkanı Ali Yer
likaya, bölgelerine Terkos suyunun bae· 
lanmadıeını, oysa baelanırsa su sorunla· 
rının çözümlenmiş olacalını belirterek 
konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Bugün 
Mahmudiye Su Birliei 'nden su alan be· 
ledlyeler şunlardır: Mahmutbey, Kocasl· 
nan, Esenler, BaRcılar, Güngörcn, Yeni
bosna, Güneşıi, Kırazlı, Halkalı, Sarra
köy ve Küçükçekmece. Bu bölgelerde 
yaklaı;ık olarak 500 bın Insan yaı;.r. 500 
bin kişi su ihtiyacının bir bölümünü o 
tehlikeli sulardan karşılar. Elektrik de 
olmadıeından kendi belediyelerinin sae· 
ladlRı suJar da çoeunlukla akmlZ. Çün· 
kü elektrik yoklueu nedeniyle motorlan 

çalıştırmak 018S1 deliL." 
Kocasinan Belediye Başkanı, parasız· 

lık nedeniyle tıkanan laeun borulannın 
onanlamadıeı, bunlann kolaylıkla kuyu 
suyuna kanŞtıeınl söyleyerek "Hükü
met önlem almak zorundadır. Almazsa 
ne olur'? Bu kez de sanlık başgösterir. 
Çünkü yapılan aşılamanın yeterli oldu· 
euna da ben inanmıyorum." 

SALGıN ÖNLENEMEOI 

Verilen bilgilere göre, baeıtsak enfek· 
slyonu salgınının henüz önlenemediei 
aruaşılmaktadır. öte yandan ıstanbul'da 
tiro teşhisi konan hastalann sayısında da 
artıŞ olduRu bildirilmektedir. Bakırköy 
Hükümet TabipliRi yetkilileri ise 8 yerde 
birden aşılam:ının devam ettielni söyle
mektedirler. 
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Bir mektup 
Gonzolo Grondona. Halk Birlili'nin mücadele,inde, Şili Yeni Halk Şark .. , 

Hareketi içinde. Hi; ve gitonylo yer olon yurtsever bir ıonatçı. Faşj,t darbe
den sonra Pinochet 'ni" askerlerinden Arjantin'e "'ınarak kurtuldu. Bugün 
Demokratik Almanya Cwnhun'yetinde yukş;k. Şili Halk Birlili Direnq Ha
reketi merkezi propoganda ue enformOllyon büroıunda gazeteci ve kiltür elçiıi 
okıNlk görel) yapıyor. 

Kendilin; Türkiye Işçi Parti,i'nin konulu olarak Türkiye 'ye gelen Şili 'li iQ
natçılar A. POrta. J. Parru ve P. C08tillo 'nun PorU 'te Olimpia .alonuncUJ verdik
leri kon'erde tanıdım. TIP'in düzenledil'- başarılı "Dayanışma Geceleri'nin Şi
li'li tiim YUrl.evıerleri çok duygulondırdrlını, mücadelelerine giiç kalhRm. bü' 
yük bir çoşku ile anlath. 

Daha ıonro Angel Perra'nın elline gidildi. TJp Ankara LL örgütü Şili'l; ko
nuhlanno Ankaro�aki gecede uerilmek ii ere armalanlar hazırlamıştı. Konuk 
,anatçıla"n .sınır dışı edilmeleriyle kendilerine uerilemiyen bu armalankır yer
lerine ulaşmış. G. Grondona bu hediyelerden "euro" ile eude bulunan Fransız 
ue Şili'li konuklaro kendi besteledi'; bir dörtlük çaldı. "Birgün Sannaga'dan 
gelip, Ankara �a bUIUfacolu, hem de beklenenden kIMJ zamanda tt diyerek 
halklar a1'Olındo dayanışmanın, ilişkilerin ,üreceline, faşizme ue emperyaliz
me karşı ortak mücadelenin başanya ukışacalına olon inancını dile getirdi. 

Grandana'nın ''Yiiri.iyüş·e gönderdili, Şili Halkı'nın faşizme karşı müca· 
dele.inde kararlıl"ını gö&teren ue mücadelenin bugünkü konumunu aydınlatan 
iki yazıyı Şili ue Türkiye Halkla"nın yakın dayanışmOlının bir ifade,i olan 
mektubu ile birlikte yayınbyoruz_ 

Raşit Kaya 

Değerli Yoldaşlar: 

ülkemizde demokrasinin yeniden kurulması ve özgürlüAi.inÜZÜf1ü kazanıl
ması için ğeliştirdiğiniz dayanışma için sizi selamliyorum ve Şili halkının şük
ranlarını sunuyorum. 

Türkiye halkı ile Şili halkının; barış, sosyal ilerleme, tam bağımsızlık ve 
anti�mperyalizm gibi ortak çıkarlarla birbirine bağlı olduğunu biliyoruz. Bu 
ortak mücadelede zafere ulaşacağımıza inanıyoruz. 
Şili tarihinin bu kara giiılerinde bizim için gösterdiği yoğun çalışma ve daya
nışmadan ötürü Türkiye Işçi Partisi'ne olan şükranımızı derginiz aracılığıyla 
iletmenizi rica ederim. Aynı zamanda, işçi sınıfının ve genel olarak emekçile
rin ylksek çıkarları için savaşan Tii-kiye'deki tlin ilerici güçtere selamlarımızı 
iletiniz. 

Değerli yoldaşlar: Size Şili'ni" durumu hakkında iki 'yazı gönderiyorum . 

Birincisi, gençlik ve onun politik örgütlenmesi , gençliğin diktatörlüie karşı 
mücadeledeki rolü hak�ında. Ikincisi, antifaşist mücadelede halkın duygularını 
rfade eden sanat ve kültüriiı ulaştığı yüksek düZey ve gelişme üZekine. Aynı 
zamanda, Şili 'de yayınlanmış bir şiir kitabından bir (otograf yolluyorum : 
Eloy Dieugo'nun "Voces fundadonates" kitabı. Eloy Dieogo likemizde yaşa
yan çok tanınmış bir şairdir. Diğer (otogra( Santiago'da yayınlanan "Resis
tencia" dergisinden alınmıştır. Ayrıca, Paristeki arkadaşın isteği üzerine, bir 
de kendi (otogra(ımı ekliyorum. 

Bu iki yazı ve materyelin, Pinochet ve adamlarının utanç verici eylemleri 
hakkındaki bilgilere katkıda bulunacaiını umuyorum. Eylli ayında Şili'deki 
kanlı faşist diktatörlik dördi6ıcü yılını tamamlıyor. Halkımızın direnişiyle, 
emperyalizm ve çok uluslu şirketlerinin ve onların zalim uşaklarının yıkılışı
nın çok uzak olmadığına inancımız tamdır. 

Çalışmalarınııda en iyi dileklerimizle, kardeşçe selamlar. 
VENCEREMOS! 

Gonzak> Grondona 

YOROYOŞ'ON NOTU: Gonzolo Grondono 'nın dergimize gi)nderdili yazıla,.. 
dım "Gençlili Diktatörlüle Ka"ı Birleftinnek "i bu aayımızda yayınlıyoruz. 
Diler yazı "Halkın Kiiltiirü Pirıochet'yi Korkuluyar" ue gelecek tıoyımızda 
yer alocak. 
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ŞİLİ'YE 

Gençl iği 
Halkunızm faşist diktatörlükten kurtulma mücadelesinde gençlilin kat

kılan büyüktür. Faşist baskı altında ezilen gençlerin sayısı binlercedir. Yüzler
ce genç, bazıları özellikle gençlile aynlmış toplama kamplannda 'ot ı,kence 
merkezlerinde bulunuyor. Aynca çok delerli yurtsever gençlerin öldüriilmele
rine ve yokolmalarına tanık olduk. 

Gençlik liderlerinin akibeti bizi kaygılandınyor. Sosyalist Gençlik Ge
nel Sekreteri, doktor 'fe milletwkili Caılos Lorca; Komünist Ge�çlik Ikmei 
Sekreteri Jose Welbel ve tüm Şili'lilerin sevgilisi birçok yoldaşımız bunlar ara
sındadır. Onlar hili Cuntanm ajanlannın ellerindedir. Tüm dünya gençlerinin 
ülkemiz halkıyla uluslararası dayanışmasını artırmak ve güçlerimizi birleştire
rek onlann hayatını kurtarmak görevimizdir. 

Halkımızla dayanışma içindeki güçlerin mücadelesi sonucunda, kayıp 
yoldaşlanmızın kurtarılması, düşmana karşı ön saOarda çarpışanlan güç vere
cektir. GençliRin üzerine düşen çok büyük görevler ve sorumluluklar vardır. 
Eminiz kı verilecek cevap şimdiye kadar verilenin aynı olacaktır: Faşist terör 
Şili topraklanndan ı:;ökülene kadar mücadele! 

11 Eylül 1973 darbesi halkunızın mucadelesinde yeni bir dönemin baş
langıcı oldu. Halk hareketi ve onun bir parÇası olan gençlik, h« alanda tarihin 
en büyük darbesini yedi. Kitlesel ve politik halk örgütleri diktatörlük tanıın· 
dan yasaklandı ve yöneticilerinin büyük bir böıüıti.i zulüm glrdü, hapsedildi, 
öldürüldü veya süriildü. 

CWlta, kuruldulundan beri halk örgütlerinin varlılını kesin olank sona 
erdinnek istemekte ve ekonomik açKlan, Şili ekonomisini emperyalizme bl.· 
lunlı büyük tekellere teslim etmeyi amaçlamaktadır. Her geçen gün derinle
şen bunalun, yükünü halka ve geniş emekc;i kiUelere hissettirmektedir. Canice 
uygulama1ar dışında, Şili ıiler daha önce görülmedik bir sefalete ve yaşamın 
tüm alanlannda ekonomik bir sıkıntıya katlanıyorlar. 

Fabrika ve tarWarda işçilerin mücadelesine katılan binlerce kole; w üni
wrsite ölrencisinin kitlesel olarak okullardan atllmast devam etmektedir; 
gençlilin kitle örgütlerinin yasaklanması, demokratik ve ilerid dÜfÜnceain or
tadan kaldırılınaya çalışılması, toplum içinde, okul ve U.Jerdekj terör, ŞIB 
gençliline karşı sürdürülen saldırgan poUtikayl ,östermektedir. 

Bunun yanında, Cunta bazı kesimleri faşist poIlUkayla i,blrUline .,k· 
manın yoUannl anmaktadu. Bunu gerçekleştirmek için diktatörlUkle yakın 
ilişkileri olan bir tak.un yöneticileri kullanmaktadır. Bunlar uaeıhlıyla bwju· 
vaziyle aynı dolrultuda olan örgütleri meşnılaştumayı amaçıamüuchr. Daha 
önceden faşizmden yana olan w Pinochet'ye dolaysız olank balımh Ulusal 
Gençlik Sekreterlili'ni kunnaya çalışan bir gençlik kesimi vardır. Bu kesime 
burjuvazi tarafından her türlü destek sallanıyor ve onun aracıhl1yll rejim
den yana bir gençlik politikası geliştiriliyor. 

Fakat cuntacı gençlik yöneticilerini Şili gençııllnin büyük bir çotun1u
Ru lanetlernekte ve tecrit etmektedir. Faşimlin kurulmasından sonra Cunlacı 
gençlik yöneticileri mali yolsuzlukıara buıaşmışlar ve bazılan hapse cirmişla· 
dir. Dilerleri de ülkeden 9.irülmüşlerdir. Pinochet'nin kargalan, ülkemizin göz
bebeRi gençtilini yalnızca emlekle kalmamışlar. üstelik pansanı da yemişler
dir. Bu paranın büyük bir kısmı binlerce genç işçinin ve üniversite ölıendleri· 
ne yardım eden örgütlerin tasarrunarıydı. Diktatörlükten yana Gençlik Sekre
teriiRinin ilk büyük skandalı bu oldu. 

Bu genç hırsızlann açtılı çukuN kapamak ic;ln Plnochet hükümeti yük
sek öRtenim kurumlannın bütçelerinde büyük kısıntılar yaptı. Bu, üniversitele
ri öyle alır bir ekonomik kriz içine soktu ki, birçok rejim tanftan ye aynı 
gençUk yöneticileri hükümet sanyına gidip hükümeti uyarmayı zorunlu gördü
ler. 

Gerçektende, Şili üniversitelerinin bütçesi yarı yanyı azaltıldı. Böyle
ce, günlük harcamalu ve .. rmaye harcamalutnın bütçesl l974't. 2.758,5 mU· 
yon pesos Iken, 1976'da 1.576 milyon """,sa düştü. % 4S1ük bir dÜŞÜt. Bu 
azalma ücretlerde kendini gösterdi, "EI Mercurio" (cuntacı gazete)'ya göre bu, 
personelin büyük onnda azaltılmasını w ücretlerin düşmesini getirdi. 

Yöneticiler, bıı açılın öRtenciler Için zaten çok yUkset düzeyde olan 
kayıt masranannın artırtlmasıyla kapatdabilecellni umuyortardı: Sömesir ba
şına 1000-1500 pesos. Bu niyeUere ötrenciler sert tepkl lÖlterdiler ve ölren
cl bokçlarını tahsil eden kuruluş meşruluk kazanmak Için göstericilerin üzeri
ne gitmemeyl zorunlu gördü. 

Sorunlann çözümsüzlülü karşısında sert tepkiler gösteren üniversite kar
şısında Cunta belirli anlıklarla sakinleştirici demec;ler \'I!rerek durumu yıtlŞ
tınnaya çalışmaktadır. Fakat bu hiç bir işe yanmamıktadır. Aynı zamanda 
ilk öRretim de bunalım ic;indedir. Şili'de ilk ölretim yıllardır parasızdır; şimdi 
ise diktatörlük, okumak isteyen her çocuk başına kayıt ücreti ve fazladan har· 
camalar talep etmektedir. Yanı ölrenim hakkı d. Plnochet'nin kıskacındadu. 
Ilkokul ve liselerin pahaldlllOdan dolayı okuyamayan veya öRtenimierini ta· 
mamlayamayan binlerce çocuk ve genç vardır. Fakal gençler, öRrend merkez· 
leri kapalı olmasına nimen, yeni Şili nesilnin okuma hakkını elinden almayı 
niyetli olan diktatörtüRün bılelini bükene kadar, geniş ve birlik içinde, lÜçlü 
ve yorulmaz bır mücadele verdiler. Cunta geri bir adım atmak zorunda kaldı. 

Cunta, genc;Uli ve çocuklan sadece sözle ve eylemle baskı altında tut
makl. yetlnmemekte, aynı zamanda onlan eritmek ve bebekleri bile etkile
mek Istemektedir. 1976 Kasım'ından itibaren, ülkede küçük çocuklann eliti-
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diktatörlüğe karşı bi rleşti rmek 
minden sorumlu olan Çocuk Bahçeleri Idaresi EliUm Bakanhlının emrinden 
�Iınıp asayişten sorumlu ıçişleri Bak.an1111 emrine �riıdi. Böylece, Cunla 
genç beyinleri (aşlst ideolojinin ilkeleri ile koşullamak Istemektedir. 

Genç Insanlar Şili halkının çotunlutunu oluşturduklanndan, halk güç. 
leriyle diktatörlük arasındaki sürekli çatışmanın içindedirler. 

Son zamanlarda alman gençler arasuıdrn çalışmanın ıliçkmdirilmesine 
ilişkin kanrı politik gençlik öıgütlerimizin gelişmesinin sonucudur. Bu yü. 
küm1iilUltm yeni nitelilinl ve daha önemlisi, çalışmayı frenleyen örıütse1 zor· 
lukJan yenmenin biçimlerird belirlemek kaçınılmazdır. PartUerin çalışmasına 
Cenç kadrolano katlıumrun artll1ll"mSl. aynı zamanda gençlik örgütlerini mü
cadeleye çatırmayı gerektirir. 

Mayıs 1976'da IiIke Içinde Birleşik Halkçı Eylem Birlili ıçın Hareket 
(MAlUl'nun yedek gücü olan Demomtik Gençler Birlili kuruldu. Genç 
emekçilerin özgül karakteri, Şili'de işçi ve köylü gençlik hareketinin güçleri
De katılan bu öqütün kwuJmasma olanak sallıyordu. Diktatörlüle karşı tek 
a1tematif olan anti·faşist cepbenin tabanDll genişletmenin nesnel gereli ve 
101 partıler arasındaki birlilin güçlendirilmesinin i .. di11li, bu Demokratik 
Geoçler Birtilinin Pinodıet rejimine son verecek k.iUe eylemlerinde bir halka 
olarü ortaya çıkmasını gerekli kılmaktadır. 

Bunun içindir ki, faşizme karşı mücadele eden diler devrimci hareketle
rin zengin deneylerinin toplumıası ve kendi gerçelimizin ve kendi deney leri
mizin dolru bir çözümlenmesi ; gençlik içinde, halk hareketinin yanında genç
Ulin bütününe yer vennek yolunda bir çalışmanın geliştirilmesinin koşullan
nın var oldulunu göstermektedir. Faşizmin politik açıdan tecrit olması, kitle 
destelinin olmımaSl, uluslararası yalnızlıeı, kapitalist ve emperyalist ekono
miye teslim oluşu ve halk hareketinin güçlülüAü. tüm ilerici gençlik güçlerinin 
birlilinin sallanınaSl görüşünün doRrululunu kanıtlamaktadır. 

Şili gençlilinin önemli bir bölümünü oluşturan ve demokratik fikirleri n 
yaygm olduRu hristiyan, katolik gençlilin birleştirilmesi çabalan özelUkle 
önemlidir. Bu birlik çabalaruun bir üst aşaması, Halk BirliRi GençliRinin yö
netici yetkinlilinin artU'ılmaSl ve hristiyan demokrat gençlerle işbirlilinin so· 
nucu gerçekleşecek insiyatifierdir. Bunlar, faşizme karşı tüm gençlik güçleri 
ve çeşitli ideolojik gruplar arasında daha sürekli bir çalışmaya dolru ilerleme
yi sallayacak eylem birlilinin temelini oluşturacaktır. GençliRin kitle eylem· 
lerinin çolu, Halk BirliRinin ve Hristiyan Demokratların gençlik örgütlerinin 
destelini satlayarak ve birlik içinde en � olanı yapabilecekleri anlayışıyla 
gerçekleşmektedir. hedi görev: Kaybolanların özgürlÜlÜ, çalışma ve ölrenim 
özgürtülü, halkunızın özgürıÜtüdür. 

Gençlik hareketinin gelişen çalışmasında bazı başanlar ortaya çıkmak· 
tadıro Bunlar, gençtitin haıdanna karşı diktatörlütün attı lı her adımda somut 
tepkiler ve her geçen gün daha kararlı ve çolu zaman başanh eylemlerle görül. 
mektedir. Faşizm, ideolojik vurucu gücü olan Gençlik Cephesinin Ulusal Birli· 
lini oluştururken, Halk BiriiRi ve etrafındaki ilerici ve demokratik güçler gUn
cel görevleri saptayarak örgüt:lendiler. GençliRin militarizasyonu, hayatın her 
alanında ·iş, okul, dinlenme yerleri- sıuna, adam kaçınna ve daha birçok olay 
kararlı bir tepkiyle karşılaştı. Şili gençli�i Cuntaya karşı büyük başarılar elde 
etti. 

Halkm çıkartarının korunması ve Pinochet cuntasının yıkılması mücade· 
lesinde daha güçlü olabilmek için dilttatörlükle çelişkisi olan genış kesimlerin 
bilinçlenmesine olanak sallayan Halk BirtiRinin kendi Içinde güçlenmesi ve 
birlik �killerinin gelişmesi apaçık ortadadır. 

Bugün gençlilin mücadele platrorrnu her grup, her kesim ve her sınıftan 
gençııei toplamakta yolunlaşmaktadır. 

Işçi ye emekçi gençlik için öngörülen ilk Istem, ekonomık bunalımın 
OlanaksıZ kddıtı, temel gereksinmeleri ..,Iayabilecek bır ücret düzeyinde ça. 
IlŞmaslnın &allanrnaSldır. Sendika yöneticilerinin seçilmesini yasaklayan 198 
No.lu kanmameye karşı çıkdması da sendika özgÜl'lUlUnUn kazanılması anla
mma gelmektedir. 

Kırsal alandaki gençlilin de kendi acil talepleri vardır: Topraklann bij. 
yük toprak sahiplerine geri verilmesini durdunnak, toplanma özgürlülü, tanm
sal :ısgari ücret, destekleme fonlarının kurulması. Oniversite öRrencilerinln 
başlıca talepleri şunlardır: Bütün ülkede üniversiteden atılanların tekrar alın
ması, demokratik örgütlenme hakkı ve terörcü rejimin sona erdirilmesi, ünlver
sitenin özerkliline saygı. Orta ötı'enim gençlilinin talepleri Ise şunlardır: Lise 
ve kolejlerde kayıt masnflarının kaldmıması, sadece parası olanlara elitim ve 
ölrenim hakkı tanıyan ayınmcı uygulamaya son verilmesi, üniversite giriş Si· 
navlannda ücretlerin düşürülmesi, lise, okul ve kolejlerde beslenmenin sallan. 
ması. 

Genç anneler için en acil gereksinim parasız çocuk bakımı (Bunu Cunta 
paralı yaptı) ve öltenim yerinde çocuklann beslenmesidir. 

Anli·faşist hareketin gelirdiRi böyle minumum talepleri içeren öneri ye
terli ölçüde gelişme gösteremedi. Bu önerinin gerçekleşmesi yolunda önemli 
adımlar atılmasına ve niteliksel bir sıçrama yapılmasına nRmen 1976 Aralık' 
ında Halk BirliRinin örgüt olarak kurulmasındaki gibi bir sonuca ulaşılamadı. 
Bu öneri ülke içinde Hristiyan Demokratlarla yakınlaşmanın saRIanması için 
sürekli diyalog sürdürülmesi ve ülke dışında Halk BirliRI-MlR arasında ortak 
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belgelere ulaşmak ıçın çalışmalar yapılması yoluyla gerçekleştirilmeye çalı· 
şılnuş�ı. 

Diler yandan halk hareketine yabancı olan üçüncü bir alterNlUf ortaya 
çıktı: Liderlilini Ftel'nin yaptllı, diktatörlütün kısıtlı bir buıjuva demotrasisi 
ile dejişUri1mesi önerisi. Hristiyan Demokrasisinin Pinochet diktatörlülüne 
karşı daha militanca bir direniş göstermesi olumlu olacaktır, fakat Frei'nin al· 
ternatifi, Şili demokrasisinl ıaranti altına alacak çözümleri ıeünnekt.en uzak· 
tır. 

ülkenin ilerlemesini ve kitlelerin huzurunu sallaınanın yolu, !atıst un
surlann tem1zlendili, yuı1.aever ve demomtit askerlerden ol",an yeni bir Si
lahlı Kuvvetler'in yantılmasından geçmektedir. 

Tekellerin ve çokuluslu şlrketlerin egemenlilinin sona ermesi, stratejik 
yatınmlann ve dolal kaynaklann halkın mülkiyetine geçmesi, demokrasi yo
lunun açdmasının bir koşuludur. OIke Içinde gençlite düşen görevler çok faz· 
ladır.Her geçen gün direnme hareketi yeni biçimler alıyor ve gençlik her za· 
man en ön satta çarpışıyor. Yurttaşlarımızın ihtiyaçlan her geçen gün arttı· 
lından uluslararası dayanışmanın zayınamaması gereklidir. 

Kaybolan, hapiste olan ve hükUm giymiş yoldaşlaılmızın kurtanlmaSl, 
halklararası dayanışmanın ilk görevlerinden biri olmalıdıı. Işkence yerlerine 
gönderilen ve gizli ajanların ellerinde olan Şili halkının en deRerli evlatl.nnın 
listesi uzay ıp gitmektedir. Ex�qulel Ponce, Rlcardo Lagos, Jorge Munoz, VLe
tor Oiaz ve diler adı bilinmeyen vatanseverler hapislerden kurtarılmalıdır. Bu· 
nun için Şili gençlilinin en deRerli unsurlannı kurtannak amacıyla bütün gü. 
cümüzü ve dayanışmamızı artırmalıyız. 

Zarenn bizim olacalına inancımız tamdır. ülke içinde diktatörlüle kar
şı çeşitli biçimlerde mücadele eden gençler, ülke dışındaki gençlik ile daya· 
nışma içinde çalışıyorlar ve cesaret, kahramanılk ve birlik içinde mücadelenin 
en güzel örnelini veriyorlar. Halkın bu yieit evlatlannm mücadelesi Şm'de öz· 
giirlük, ilerleme balımsızlık ve sosyalizme ulaşana kadar sürecektir. 
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BOTüN HAYATIM BOYUN
CA şııR YAZARıM. BAZEN 
KöTÜ DE OLMAZLAR HA
NI, AMA KENDIM ıÇIN : 
BEN ŞAIRIM DEMEK, BEN 
iYi INSANıM, DEMEKTIR. 

ı 8  Kasım 1961 'de Mayakovski Müze
sinde Nazım gecesi düzenlendi. 

Arabayla Mayakovskinin evine geldik. 
Evin kapalı kapLSI önünde, sokakta bir 
insan ka1abalı�ı duruyordu. Gelenlerin 
tümü salona 

"
sıRmamış. Bekleyenler Na

zım'a d�ru koştular: Hikmet yoldaş, 
geçirin ! Lütfen, söyleyin de bıraksınlar 
bizi içeriye. Koridordan dinlemeye razı
ylZ, diyorlardı ... Fakat karşılayıcı kadın: 
RKoridorda iRne at&anız yere düşmez __ 
Çare yok. Vestiyere kadar insan dolu. 
Alabilec�imizin çok daha fazlasını al
dık. Şimdi görürsünüz" dedi. Nazun mut· 
luyrlu. 

Herşey kadın nasıl anıatnysa öyleydi. 
Salona güçlükle girebildik. Ve öyle bir 
hoş oldum ki, seni salonun önünde şen, 
güçlü ve mutluluk okunan gözlerle otu' 
rurken gördüklin için! 

Konuşmana şakaJ.ı bir tonIa başladın: 
- Yoldaşlar, dedin, her insanda yete· 

neksizlik bakımından böyle özellikler ol
sa gerek. Benim hiçbir yetenek sahibi ol
madı�ım birçbk yanlanm var. Bunlar' 
dan biri, diL. Türkçe'den başka Fransız
ca bilirim, ama herhalde Fransızcayı 
Rusça'dan, Rusçayı da Fransızca'daAda
ha kötü konuşurum. Her iki dilde de 
okurum, ama yazamam. Rus dili ujtrun
da o kadar çok döRü.şmüş olan Maya
kovski'nin bu çok şen, dinç ve harika 
evinde, böylesine kötü bir Rusçayla ko· 
nuşt.ujtum için sizden utamyorum dot
rusu. Beni aITedin_ 

KENDIMi ESKi MOSKOVA'LI 
SAYARıM 

Çok iyi hatırlıyorum ve her yerde an
latıyorum bir vakitler Politeknik Müze
sinde Mayakovslciyle birlikte ilk kez sah
neye nasıl çıktıRımI. O zaman Rus dinle
yiciler karşısına ilk defa olarak çıloyor
dum. Dinleyiciler bir tek Türkçe kelime 
bilmeseler de, karşılarında Türkçe şürler 
okumaktan yine de korkuyordum . 19 
yaşındaydım, çok heyecanJamyordum .  
Mayakovski beni arkamdan iterek: "Var 
oku, Türk! Korkma, nasıl olsa kimse 
birşey anlamıyacak" dedi. Anlamasına 
anlamadılar, ama alloşladılar. DoRrusu, 
ilk alkışlarımdı bunlar. 

Ben Moskova'da okudum. GençliRi
min en güzel yıııarını Moskova'd·a geçir
dim. Moskova'da ilk kez aşık oldum. Ve 
ilk ke-ı adamakıllı sarhoş oldum yine 
Moskova'da. Marx'ın ve Lenin'in öjtreti
siyle Moskova'da tanıştım. O �reti ki, 
hayatımın sonraki yıllannda benim için 
herşeydi. Bu öjtretinin etkisi altında yal· 
nız politik ve sosyal dünya görüşüm de
jtil, psikolojım de dejtişti. O zamandan 
sonra başka türlü düşünemem, hatta se
vemem, yiyip içernem başka türlii 

Sonra, dotrusunu söyleyeyim, opera
yı ilk kez Moskova'da gördüm. Vaktiyle 
yabancı toplulukların Türkiye'ye gelip 
opera oynadıklarını işitirdim. Savaş yıl
larında Türkiye'ye Avusturya Ooeret Ti
yatrosu gelmişti, ama operayı ve gerçek 
baleyi ilk kez Moııkoya'da gördiin. Ve 
dana nice nice şeyleri ilk kez burada öA: -

YURlJYUS - 1 3  EYLVI .. 1 9 77 - /4 

SEVGİMİZ MİKROFONUA 
YÜZLERCE KİŞİYE ANLATıLıYOR 

rendim. Onlü şairlerle, herkeslen önce 
de Mayak.ovskiyle yine ilk kez Moskova' 
da tamştım. Bu nedenle kendimi çok es
ki Moskovalı sayanm. 

BOZKıRDA NIGAR VE MUSTAFA 

Nazımı nefesIeri kesilerek dinliyor, 
sonra uzun uzun ve hararetle alloşlıyor
larm. Nazım, sözü çevirmen Muza Pavlo
vaya verdi, o da "İnsan Manzaraları "n
dan bir parça okudu. Sonunda şöyle di
zeler vardı; 

Altı ay.lık bebesi kucajtında Nigarın. 
Bozkınn üstünde bulutlar bembeyaz, 

üstüste ve altırdı, 
belli belirsiz kımıldanıyordular. 
Durdu Nigar. 
On adım öteden giden 

Mustatayı ç�ırdı. 
Mustafa yılmıış kasketin; ensesine, 

bakıyor bulutlann arasından 
geçen bir çayıaaa ... 

Muza bir saat kadar okudu. Salonda 
çıt yoktu. 

Şimdiyıniş gibi gözümün önünde: Na
zım dinJeyenlerin önünde oturuyorsa da 
kendisi salonda de�i1, orada bozkırday
dı, Nigirla, bebesiyle, Mustafaytaydı. 
Peşlerince koşuyor, üzillüyor, acaba Ni
gir'ın g�ü yetecek mi? _ Ve şimdi Na
zım'ın omuzundan dürtüp de Nigar'ın 
başına gelecek olanları, alın yazısını sor
salar, şaşınp kalır, karşılık veremez ve 
olup bitenleri öA:renmek için şiiri dinle
meye koyulurdu ... 

Oysa daha bir hafta önce kan ter için
de, kızarmış, yorgun argm oturmuş Mu
zayla çeviriyi düzeltiyordu. Şürlerinin 
çevirilerini ilk kez dinlediRi her seferin
de, bunlar yazdlA'lm son şiirler olacak 
diye söz yerlrde · kendine. " Düşünce be
nim, kimi kez sözler de benim, oysa şiir 
benim de�i1" diye yakınırdı bana. Sonra 
yavaş yavaş atışır, ayrı ayrı söz veya 
tümeelerin düzeltilmesini. rica eder, yo
rularak ötekilere razı olur Ye şürler ha
yata açılırdı. Her defasında çeviriciler, 
sanki Nazımın yüreA'ini şiir dİzelerine 
eşit dilimlere böli(yor, sonra bu dilimleri 
yeniden birleştiriyor ve yine yiirek olu
yordu, ancak bu yürek yaralı bir yürektL 

Nazım Iıeryprde atUllYoı 

NAZıM VE çEvIRMENlERI 

Onun için Nazırna da, şiirlerini çe vi· 
renlere de hep acırdım .  Nazım'ın şiirIe
rini çeviren şairin en küçük bir "yaratı
cılı�ına" tahammül ü yoktu. Bir sözünün 
başka bir sözle de�iştirilmesine dayana
maz, bir dizesinin üç bölünmesine razı 
olmaz, genellikle çevirinin mümkün ol
dujtu kadar aslına sadık olmasını isterdi. 
"Ne biçim kalıyor, ne de ritm. Dil de 
başka. Buna artık alıştım. Bari sözler be· 
nim olsun" derdi. 

Kimi, kelimesi kelimesine yapılan bir 
çevirinin, şiirin aslını başka bir dilin ge
rektirdiA'i sapmalardan daha çok deRiş
tirdijtini Nazım anlamak istemiyordu. 
Çevirmenlerin onunla çalışırken zorluk' 
Lar çektiklerini, şiirin, aslına uyması pa. 
hasına sık sık şiirsellijtinden, müzikalite· 
sinden yilirip yozlaştı�ını göriirdilin .  Na
zım en çok Muza Pavlovayla çalışmaya 
alıştı. Şöyle derdi : Muza'ya arkadaşca 
rica edebilirim , şurasını düzelt diye, bu
rası d�ru de�il diyebilirim, açıkça. Baş
ka bir şaireyse böyle diyernem. Onun 
için ç�u hallerde ben kendim suçlu
yum çevirilerin iyi olmamasından. 

Dinleyiciler Muza Pavlovayı alkışlarla 
uRurladılar. Ş ürlcrden heyecanlandıklan 
yüzlerinden belliydi. 

Pavloya'dan sonra, şair Davit Samoy
lov Nazım'dan çevirdiA:i şiirleri okuma
ya başladı. 

- Nazım'ın Laypsig şiirlerinden yap
tı�ım çevirileri okuyacn�ım, dedi. 1960' 
larda yazılmış bir dizi !irik şiir bunlar. 

Samoyloy başladı okumaya: "Seviyo' 
rum seni ekme�i tuza banıp yer gibi .. " 
- Ve ben büzülüp bir nokta kadar küçül
mek istedim, La ki, kimse gönn�sin, bu 
şiirlerin, Nazım'ın bana karşı olan sevgi
si üstüne oldultunu anlamasın ... Ilk kez o 
zaman işittim sevgimizi mikrofondan 
yüzlerce kişiye nasıl anlattıklarını. Beni 
bir korkudur sardı . Bir yanlışhk oldu�u· 
nu, bunun mümkün olmadıltını sanıyor
dum. Başımı e�miş öylece ot.uruyordum. 

Yanaklanm alev alev yanıyordu. 
David Samoylov, yavaş bir sesle ve 

ciddi ciddi son dizeleri : 
Şehrime ulaşmadan bitirirken 
yolumu 

bir gül bahçesinde dinlendim senm 
sayende. 

Senin sayende, içeri sokmuyorum 
en yumuşak rubalannı giyip 
büyük rahat.lıjta ç�ıran 
türküleriyle kapımı çalan ölümü, 

okuyunca, başımı kaldırıp Nazım'. bak
tım. Bana öyle dikkatle bakıyordu ki, 
başı irkiliyordu. Ve birden, "Saınoylov 
yoldaş, rica ederim, bir kez daha oku
yun şu şürleri " diyecek diye ödiim kop' 
tu birden. Fakat birşey demedi ve Sa· 
moylov okumayı sürdiirdii .. Arka arka
ya bütün Layps� şürlerini okudu. 

- Yoldaşlar, insanların arka arkaya 
dört saat şiir dinleyebilecekleri tek ülke
nin Sovyetler Birlijti oldujtunu biliyo
rum. Bir şair olarak ben, harika olsalar 
dahi, yanm saatlen fazla ·şiir dinleye
mem. Ama siz bunu becerebitiyorsunuz. 
Böyle olmakla beraber şiir yetsm. Şimdi 
biraz da konuşalım. 

- Biraz daha okuyun! 
- Ne? Bende başka şiir yok. 
Falo- at !'Blondan ısrarla şiir isteniyor· 

du. Nazım şiirlerini çeviren şairlere dö
nerek SOrdu: 

- Bilmem, sizde bir şeyler yar mı? 
Salondan: 

- Türkçe okuyun! Türkçe okuyun! 
sesleri geliyordu. 

Nazım: 
- Isterseniz, Samoylov yoldaşta çok 

erke şiirlerim var. teklifinde bulundu. 
Salon: 
- Teşekkiir ederiz! Tcşı'kkijr ederiıO! 

diyerek alkışladı. 
Nazım gülerek: 
- Lütfen, buyurun! dedi 
Samoyloy: 
- Bu şiirler Nazım'ın I;'ok sevdi(:im 

eski .şiirleri, dedi. "Mavi GözIü Dey"i 
okuyaca�ım size. 

DEVAM EDECEK 

DVZEL7'ME 

YVRVYVŞ 'ün 1 25. sayısıııda yer alan, arkad�UllIZ Tacettin Neciboğ
Lu 'nun "Sosyalist Gerçekç ilik, Ba�,msız Sa"atsal Düşünmedir" başlıklı ya.:ı
sillda ikinci paragrafın dÖrdiincü satırında bir dizgi 'ıatası olmuştur. Sözü ed,· 
len bölümde "yani" ile başlayan ve onbirinci satırıııda "denemez" ıle biten 
cümle şu şekilde olacakt,r: 

"Bilimle sona t arasında aşılmaz duuor yok. Şöyle de söyleyebiliriz : So· 
natçı/ar da bilimsel yöntemi hııllallobiljrler. l'alnız şu sonuç çıkorılmamal,: 
Bilimsel yöntemi en iyi kulla"an en iyi s(lIwlçıdır. Eker samıtsal cınlatıma ve 
giderek bakımsız sanatsal düşünmeye ooramıyorsa o kişiye $Onatçı denemez. " 

Düzeltir. olwyııcularımızdan 00 Tacettin Necibof:lıı 'ndaıı özür dileriz. 
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OZANIN ÇIGLIGI 
Mehmet ERGüN 

Emekçi Yelıniardaki kOçlle: bir kıpını, egemen sınrtlara birkaç kat büyü
yerek yansr. Tela.şlanmalarına, endişeye kapılmalarınaı gelecekleri konusunda 
ciddi kaygular duymaya başlamalarına yol açar. Bu gibi durumlarda "egemen 
sınıf' olmanın olanaklarına sarılarak emekçi ytAınlardaki kıpırllları bastırma
ya yönelirler. Çıkarlarını güvence altına almak için baskı yöntemlerine sarılır
lar. O denli ki, bu girişimlerinde kendi koydukları yasıları çilneyecek ölçOde 
Ileri gid ... I .... 

Egemen sınıflar, çeşitli yol ve yöntemlerle kitleleri sindirmeye çafışır
ken, gdecek brJı-tepkilerin gücünü azaItm� için de ça.ba harcarlar. Bu ıamaç. 
Lı yılınıarı koşullandırmaya; uygulamaların, " olağan gerçekler" gibi sunmaya 
çalışırlar. BUc.. yöntemleri karşısında kitlelerden gelecek tepkil«i on aza in
dirmek ye bunu başardıkça baskının dozunu yikseltmek en sık başvurdukları 
yoldur. Bu yolla, küçük bir baskı karşısında ayağa kalkan yığınların duyarlığı 
köreitilmeye çalışılır. Büyük gösterilere neden olan bir yaralarna olayının 
"gündelik olaylardan" sayılması sağlanır. Onu, öldii'me olaylarının aynı bi
çimde karşılanmasını sağlamak izler. Bir öldürme olayı karşısında onbinlerce 
kişinin doldurduğu alanlar tenhalıia mahkum edi1irl«. 

Bu gelişmeler karşısında ön�mler almak; kitlelerin duyarlığının körel· 
tilmesinin önüne geçmek, salt toplumun bir ileri tarih aşamasına sıçramasın
dan yana olanların değil, ilerici ve demokrat olduğunu söyleyen her kişinin 
görevidir. Bu görev yerine getirilmediğinde, yığınlar duygusuzlaştırılır ve bi· 
linçli unsurlar, giderek artan bir yalnızlık çemberi ile kuşatıhrlar. Kitlelerle 
bağı olmayan ya da kitle desteğinden yoksun eylemlerin sonuçlarının ne 
olduğu ise bilinen bir şey. Bu bakımdan, ha�i alana yönelik olursa olsun, 
baskmın her tii-Ül1e ve özellikle de baskı uygulamalarını olağanlaştnma giri
şimierine karşı çıkmak; bu amaçla kitleleri aydınlatmak bir yurtseverlik 
borcudur. Bu borç ödenmediğinde, alanlardaki mücadeleler yitirilir; mevzi
ler karşı tarafın eline geç«. Düşen her alandan sonra. kalanlara daha yoğun 
saldınlar düzenlenir. Baskı rejiminden yana olanlar, ele geçirdikleri her mevzi 
ile daha bir güven kazanırlar ve daha bir saldırgan kesilirler. Önce kitlelere yö
neltilen saldırılar, giderek kişilere yöneltilmeye başlanır. H«hangi bir y«e ya
ptıı" sald .. ı karşısında evinde rahat olduğunu düşünen kişi, r.ıhatstz edilmeye 
�r: Bu nedenle. herha"i bir alana yapılan saldırı karşısında, "ben nasılsa 
• alanda. değilim" djyerek uyrtsa kalanlar. insan onuruna sahipsel« eler, bir 
ILiR .."ın k_Ierine de geleceğini .kIR.rınd,n ç"'--maIıdırl .... Çünkü 
fIıtIUA. sodeoe iIorici-de",imci dlqlinceye deiil • •  ynı za_ in .... <2 ...... her 
..,. de karılıdr. BlIlu görmek için Hitl« Almanya'sındaki. Mussolin; �ya' 

Yaratanlar geliyordu Bakırköyden Kartaldan 
Zincirlerini kıra kıra geliyorlardı Bursadan Adanadan Vandan 
Kara Afrikadan Amerikadan dünyanın her yerinden 

gelen vardı o sabah Istanbula 
Angoladan Vietnamdan Kii>adan 

kendileri için yaratanlar da gelmişlerdi 
Ve sanki Asur Roma Osmanlı emekçileri 

tarihin güzellikleriyle kalkmışlardı mezarlardan 
o sabah Istanbuld.ydılar 

O sabah Istanbul un en güzel sabahıydı 
yüzbinlerce insan yürüyordu dört bir yandan 
taksim meydanına 
taksim kırmızıya boyanmıştı işçi gömlekleriyle 
insanlığın bayramıydı o gün 
yüzbinler yürüyordu taksim meydanına 

hasreti haykırarak 
Ah canım ne acı hep senin gözlerinin aydınlığını görememek 
sermaye köpek gibi korkuyor 
sabah gibi umutluyum 
intercontinantalın pencerelerinde sular idaresinin damında 
amerikan yapı m silahlarla 
CIA 'nın MIT'in cins köpeklerini görüyorum pusuda 
l-inlerce yurtseverin kanını içen iblis suratları görüyorum 
ülkemizde ve kendilerince hür dünyada 
fabrikaların �ankaların şirketlerin sahibi 
insan soyunun en iğrenç suratlannı görüyorum 

sındaki, Franoo Ispanyast'ndaki, Pinochet Şili'sindeki. .. uygulamalara bakmak 
yeterlidir. F<lŞistlerin, öliüerin .. Uzerine işeyecek denli insanlıktan yoksun ol
duklarını belgeleye" fotoğraflar belleklerdedir sanırım. 

Işte tüm bu nedenlerden ötürü, her ilericiyim, her demokratım diyenin 
baskı uygulamalarının olağanlaştırılma girişimleri karşısında kamuoyunu 
uyarmaya, kamuoyunun duyarlığını ayakta tutmaya çahşm� bir yurtseverlik 
borcu olduğu denli, bir insanı. öde"';dir 4e ... 

8u gidlşte sanatçılan da. büyük öcl&-Mr düşmektedir. Hatta biraz aşırı 
gidip. bu görevi en başarıfı biçimde yerine ıelirecek. kümenin sanatçılar oldu
tunu söyleyeceğim. ÇiklkO eılerinde son derece etkileyici bir silah var: Sanat .. 
Insanı duyusal dialyası ile olduğunca, düşünsel dünyası ile de kavnmıyai beY
nine olduğunca. yüreğine de seslenmeye SOluğu yeten, yetebilen yegane şey 
sanattır. Kullanılabildiği takdirde, kitlelerin moral gücünü yükselteceği gibi, 
bilinçlerini de kamçılayacak ve duyarlılıklarının körelmesini setleyecektir. 

Aslında sanatçılarımız bu konuda başarılı sınavlar vermişlerdir. Kitle· 
leri n duyarlığının körehilmeye çalışıldığı dönemlerde onları uyarmak için 
sanatlarını bir silah gibi kullanmışlar; bu doğrultudaki mücadelenin emrine 
çekimneden vermişlerdir onu. Hatta bunda daha da ileri gitmişler; yığınların 
moral gücünü yükseltmeye çalışmakla kalmayıp, toplumsal muhalefetin sindi
rildiği durumlarda, onun sözcülüğünü de üstlenmişlerdir. lşte Tek Parti - Tek 
Şef dönemi, işte Demokrat Parti dönemi, işte 12 Mart sonrası dönem ... 

Dün bu görevi başarıyla yerine getirenler. bugün de yerine getirecekler
dir. üstelik sanatçılar, artık eskisi gibi yalnız da değildirler. Yanlarında uyan
mış yığınlar; malannda güçlenmiş bir toplumsal muhalefet var. Tüm sorun, 
başta sözünü ettiğimiz sorumluluğu duymakta. Bu sorumluluğu yüklenmenin 
getireceği acıları göze almakta; onları göğüslemeye hazırlıklı olmakta ... Onur
lu bir geçmişi olan devrimci, demokrat ozanların yazarların, çizerlerin, 1951' 
lerin çetin koşullarında, her tii'"1ü baskıyı göze alarak sesini yükselten Arif 
Damar',n şu dizelerine kulak kabartacaklarından ve bir kez daha bu sorumlu· 
luğu yüklenmeye çalışacaklarından kimin kuşkusu olabilir ki! 

Karşı koymazsak eğer 
tohlikededit g�lük ekmeiimiz 
bacamızın tiitmesi tehlikededir_ 
evimiz, aşkmız, çowtwnuz 
pencerede aksı 
kitap ,eVliti, insan se-911 
tehUkededlr. 

sabah gibi umuduyum 
sermaye köpek gibi korkuyor 
silahlar panzerler joplar 
otuz dört can yatıyor taksim meydanında 
insanlar, koşuyor bağırıyor, ağlıyor 
ama sabah gibi umutlular 
otuz dört can 
kanları başlarını boyamış 
körler göremez ama 
dolaşırıar her an taksimde 
yetmişyedi mayısından beri 
kanlan başlarını boyamış 
sabah gibi umutlular 
sermaye 
beyaz güvencin de uçurur kafeste 
her zaman köpek gibi korkar ha 
yine taksimdeyiz 
çark başaklı kızıl bayraklarla 
sanki Havanada Saygonda Berlindeyiz 
Kartaldayız Bursadayız Kırıkkaledeyiz 

Seydişehir ıskenderun Karstayız 
sanki Sofyada Bükreşteyiz 
boşuna sevdiğim boşuna 
görülmedi gözümüzde korku 
umutsuzluğa hiç düşmedik 
sermaye köpek gibi korkuyor 
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Selim Mahnıutogıu: 

SENDiKA iCi DEMOKRASi 
UYGULANMIYDR 
DISK'e bağlı Türkiye Maden-Iş  Sendikası' 

nın 22. Merkez Genel Kurulunda SELIM 
MAHMUTOCLU'nun yaptığı konuşmamn bir 
özetini okurlannuza sunuyoruz: 

"Merkez Genel Kurullan, genel adıyla kongreler. 
Anatüzükte wya yasada belirtilen sürelerde ya1ruz y� 
netim ve yürütme organlannı seçmek için toplanmaz
lar. tki Merkez Genel Kurulu arasındaki çabşmalar 
esas alınarak ileriye dönük çalışmaların penpektitıeri
ni çizmek de, Merkez Genel Kurullarının görevteri 
arasındadır. 

İleriye dönük kararlann ahnabilmesi, yeni çalıŞ
ma dönemi perspektifinin çizilebilmesi , mevcut duru
mun bilinmesine, bir evvelki kongreden bugüne dek 
yapıJan çalışmalano, başanlann, başarısızlıkların dol
ru olarak bilirunesine baAbdır. 

Merkez Genel Kurul1annın KATKı işlevini gör
mesi ancak bu şartlarda mümkün olur." 

Daha sonra, 284 sayfa tutan raporun detegel�re 
kongrenin başladıtı gm verildilini bahrl.tan Selim 
MalımutoAlu, bunun AnatüzüAe ters düştütünü, üste
lik delegelerin Kongreye katkıda bulunmalarını Slnır
landltdıaını belirttilrten sonra konuşmasını ,öyle sÜt
dürmüştür: 

., Arkadaşlar, 
Bu dönemki Çalışma Raporunun geçmiş dönem

ki çalışma raporlanndan içerik olarak wya sendikal 
anlayış olarak en farkh yam; 'Demokratik sınıf w 
kitle eendinalıAı', 'Demokratik Merkeziyetçllik' w 
'Sendikal Demoluasi' kavramJarının her sayfada yer 
alması benimsenen anlayış olarak açıklanmasıdır. 

B� anlayışa, bu kavramlara w raporun bununla 
ilgili baz.ı bölümlerindeki açıldamalara içtenlikle katı
lıyorum. Ancak katılma,blı.m, pratikte, demokratik 
yaıunın çıkanlıp, geriye kalanlann uygulanmasıdır. 
Daha açık bir ifade He rapor gerçekçi deRildir . . .  Bununla ilgili birkaç somut örnek wrmek )süyo
rum. 

Çalışma Raporunun 97. sayfaamın son parag:ra
flOdan başlayıp devam eden açıklamasında, "üye ta
banını en derin noktalarına kadar kavrayan bir ünite 
terruilciliRi ve lokaUer sistemi olmadan Demokrati� 
Merkeziyetçilik yöntemi wl üyelerin söz w karar sahı
bi olmuı ilkesi hayata geçiri'--ıez" denillyor ve de
vamla· "Her düzeydeki yöneb .J organlann seçilmesi 
ilkeair:e uyulmuş, ünite temsilcilili, sendika temsilcili
ti, lokal yönetim w bölge temsilciliRi seçimleri zama
ronda w sendikal demokrasi ilkelerine uygun olarak 
yapdıruştır" denilmektedir. 

Yazılana göre bütün organlar seçimle görew geti
rilmi,." 

Selim MahmutoRlu devamla, ZATEL'de çalışan 
TSİP'li Kanm özgenç'in ve BORANKAY'da Dev
Genç'li olduklannı söyleyen Baştemsilo Muammer 
Akçay'la diAer 5 temsilcinin hem görevden alındıkla
nnı, hem de işten atıldıklannı söyleyerek ;  GAZAL'�a 
görü,leri başından beri bilinen MHP ve MSP'ü temsıl· 
cilerin, ancak bu i,yerlerini başka b� sendikaya götür
dükten sonra görevden alındıklarını ekledi . Mahmut· 
oRlu konuşmasını ,öyle sürdürdü : 

"Taban söz wl karar sahibi olamamışlır .Tabarun 
iöz ve karar sahibi olma hakktnı Genel Yiiütme Kuru
lu kuUanml,tır. 

Loka] yönetim kurulu listelerini bölge terruilcile
rinin hazırlamam, hatta bunun işyerlerindeki temsilci
lere danıtılarak hazırlanınam ye bu ,anlarda Genel 
yürütme kurulWlun onayına sunulmaıı da 8eçim yapıl
nu, anlamına .elmez. 

Anatüzük ve ballı yönetmelikler lokal konglesi 
yapılmaamı ve bmm üyelerin oy kullanma hakkını 
esas alrru,tır. 

Raporun LL.  sayfasında, "Sınıf, Kitle Sendikacılı· 
Rı ve Maden-tş" başlıklı çerçeve içine alınmı, yazırun 
son paragralında "işçi ıındı çok sayıda, kalabalık. De
Rişik görüşte i,çiler var. Sendikası da demokratik bir 
ıilnı! ve Idtle örgütü. Siyasette taraf tutacak, fakat si
yasi partilerden baRımsız olacak." denilmektedir. An
cak; bu nul olacak , 4. Bölge TemsilemAine baAIı ZA· 
TEL işyerinden Kazım öı.genç, 6. BölgeTemsilcililine 
baAIı BORANKAY işyerinden 6 temsilonin görevleri 
kaldmlıp üyelikleri askıya alınırken 7. Bölge Temsilci
ü Aimize baAlı GAZAL i'IYeri t.tomsilcileri MHP'li ve 
MSP'li olmalanna ratmen görevlerini sürdürecek mi? 

ZATEL'de çalışan Kıttım öı.genç TSıP'li idi . Bo
rankay'daki temsilciler içinde, gerek Bölge Temsilcisi 

ge.rekse örgütlenme Dairesi Dev�enç'li olduklarını 
ileri sürüyoriardı." 

Oysa uygulamaların bu açıklamalara ters düştütü
nü belirten Selim MahmutoRlu, çeşitli örnekler suala· 
mıştır. Ereıli Demir Çelik'te, Bursa 13. Bölge Temsil
ciliAine baAb işyerlerinde, Omraniye'de.ki 23. BöI�e 
TemsilciliRinde seçimle işbaşına gelen bırçok lokalin 
Kongre'den önce femedilditini � Merkez Genel Kurul 
delegelerinin de, kongreler yapılmadılı için, atanan 
organlar ta.raCından seçildiRini belirten Mahmutollu 
şöyle devam etmiştir: . "Siyasette taraf tutacaAIz ama sol, sosyalizan un
surlara karşı deRii, gerici burjuva ideolojisi ve siyaseti-
ne kç��ma Raporunun 95. sayfasında, "1974 yılın
da 12 bölgede etkin faaliyet gösterilirken, 1977 yılın-
da 16 bölgeye ulaşılmıştır" denilmektedir. . . Burada bölge sayısının artmasıyla faaliyetin de 
arttıRı, daha yoA'un bir çalışma yapıldılı açıklanmak 
istenmektedir. 

Oysa raporu biraz dikkatle okuduRumuzda faali
yetin artmadlRını, özellikle son iki ydd.a d���I�a 
göstetdilini w son bir yıl içinde de genledlRıru gor-
mekteyiz. .. .. . Bir kere Merkez Genel Kurullan uç yıl ooce ıle 
bugünü deA'erlendirmez. ü ç  yıl içindeki çalışmal� 
tamamını deAerlendirir. Bir yıl önce 22 bölgede faali
yet gösterildiRini ve bugün bu sayının 16'ya düştülü
nü açıklamak yerine üç yıl önce ile bugünün mukaye
sesi ön plana çıkanlmak istenmiştir. . . Ve gene raporda yeni örgütlenme hedeflenmız 
içinde Kınkkale w Seydişehir gC:-��r�en., �ynı yer
lerde kurulu bulunan Bölge Temsı1aüklenmıZln neden 
kapatıldıRına bir açıklık getirilmem�ş�ir. .. .. 

Bugüne kadarki örgütlenme politıkal��a,. orgüt
lenmesi hedeflenen böıgelerde bölge temaıloliltı kuru
lurken, bugün Bölge Temsilciliklerinin kapatıldı�ı ye.r
ler aynı zamanda örgütlenme hedefi olarak gostenI
mektedir. 

Böylece Genel Yürütme Kurulu yeni Öl'g'ütlenme 
taktiltini de bu raporla bize sunmaktadır. . Yeri gelmişken belirteyim, yıllardır bu &endık�
mn deRişik bölge ve kade·melerinde örgüt çü olarak go
rev yaptım , başanlanın, başarısızlıitım elbette tartlŞI
hr, ancak rapordaki örgütlenme politikasmın yazılı ol
duAu biçimde hayata geçirilmesi mümkün olmayıp 
kaRıt üzerinde kalmaya mahkumdur. . . . .. örgütlenme, yayılma, gelişme, rucel ol� b�y.u
me demektir. Ve çok önemli iki şanın yenne getiril
mesine baAlıdır .Birincisi; genel olarak ülkedeki ekon?
mik ve politik durum ile özel olarak örgütlenmenın 
hedef alındıA'ı bölgedeki durumun, örgütlenmeye elve
rişli olması. Burada hemen şunu da belirteyi�, örgüt
lenmeye elverişli orlanun yaratılması da sendıkalann 
((örevteri arasındadır. 

İkincili ve en önemlisi ise sendika içi organların 
iyi ve uyumlu bir biçimde çalışması, k� d.ol�şımının 
sallanmasıdır. Bu ise, kesin olarak sendıka ıçı demok
rasinin uygulanmasına baA'hdır. 

örgütümüzde son iki yıldır sendika içi demokrasi
nin uygulanmamasından dolayıdır ki, önce duraklama, 
sonra da gerileme başgöstermiştir. Bu duraklama ve 
gerilemede lUkenin ekonomik ve politik durumunun, 
örgütümüzün tekelci sermayenin saldırılarının her za
mankinden daha çok hedefi olması da elbette etkeo· 
dir. Ancak bunların da göllislenebitmesi sendika içi 
demokrasinin uygulanmasına baAııdır. 

Faaliyet raporunun 95. sayfasında geçen Merkez 
Genel Kurulundan bugüne kadar geçen sii'e içersinde· 
ki gelişmenUzi gösteren rakamlar yüzde olarak yıl yıl 
gösterilmektedir. 

.. . . Verilen rakamlara göre 1974-1977 donemındeki 
gelişme " 123,61 olarak gösterilmektedir. .. . Raporun 85. sayfasındaki .açıklamaya ,ore Ilıe 
üye artış oranı % 44,48 olarak gösterilmektedir. 

% 123,61 geli ,me olduRunu açıklayan örgütl�n. 
me dairesi, % 44,48 gelişme olduRunu açıkla�a� ıse 
Koordinasyon Dairesidir. Böylesine büyük çelişkı sa
mnm, biri net üyeyi aldıRından, dil�ri. iae aidat �e
meyen örgütlenme düzeyindeki yetkısı alınmamış ış
yerini de hesaba katarak gösterildiAinden kaynaklan· 
maktadır. 

Hangisinin doiıru oldulunu kesin olarak bilme
mekle birlikte kesin olarak bildilim, bugünkü duru
mun iki yıl öncesinin gerisinde kaldlRıdtr. 

GeçtiAimiz Merkez Kurulundaki aidat ödeyen 
üye sayımıZ! bütçe görüşmelerinde Genel Ba,kan Sa
yın Kemal Türkler 32.000 olarak açıklamıştı. 

Ondan sonraki ilk altı ayda net 16.000, Ikinci altı 
ayda ise, yani kongreden sonraki ilk bir yılda, net 16 

bin daha aidat ödeyen üye aayımızda artış oldulu, ((e
rek Genel Yönetim Kuruluna sunulan beıcelerden ,  ((e
rekse o tarihlerde çıkan BaalO·Yaym organlarında ya
pılan açıklarna1aıdan kesin olarak bilinmektedir. 

Oysaki rapor; ilk bir yıldaki % 100'lük üye aıtı .. -
nı % 49,62 göstermiş, geri kalanı i. dilter yıllara bö
ıü,türülmüştür. . . Böylece ıon iki yıldaki duraklama ve genlemeYl 
de gizlemeye çalışmıştır. .. . Merkez Genel Kurullarında gelecek donenun ça
lışma perspektifini doRru olarak çizebilmek için, 
mevcut durumun doQ'ru olarak bilinmeıi ıerekmekte
dir. 

Aksi takdirde var olan tıkarukhk gözardı edilmiş 
olur, önünü açıcı önlemler alınamaz. 

Genel Yürübne Kurulu çalı,ma raporunu zama
nında vennemenin yanı sıra, gerçekçi bir rapor verme
mekle de, bu Merkez Genel Kurulumuzun öl1ütü�ü
ze, işçi Stnıfunıza katkıda bulunması.n.ı olu.mauz yon
de etkilemiştir. 

Bütün bunlar da göslennektedir ki eon iki ydda 
uygulanan politika yanlıştır ve itiraf edilmek Ytenme-
mekte, gizlenmek istenmektedir. . . . Bu nedenledir ki, seçimle ıöreV'!! ıetirilnu, olma
ma raamen, BöJıe TemsilciliRimin k.aJdınlm-:an1 ve en 
son olarak bu konpeden 5 LÜO önce i, akdimin fnh 
edilmesini Genel Yürütme Kurulundu eomaq-=-lım. 
Aynca iki ııehepten ıonnayacalun. BiriD.c:bi. BaIIe 
Temsilcililimin kaldml.nıall, it Ü:di.min hb edltmeil 
bir yuh, &eDdibI mlQ'lfld birçok olumlu .... UeIa� 
nndan sadece bir tanesidir. Bu aedenı. de, IOIIUçiarau 
detil, ana ıonınun düzeltUm_ne ina.b'ım için 8Or-
maYi�:'·, bu konu ile ilCili Saym Şinul K.,.a'nın 
bana sözlü, Bursa'daki bütün aendika baştenulld, tem
silci w diter Bölge Konaeyinde .çilenlere ,-.. b ola
rak yaptıAı açıklama ile, .bu raporda yullan gerekç� 
nin akıl a1maz ölçüde çeliştilinden IormaYacalım. 

Aynca ve çok özel olarak da, bu Merkez Geel 
Kuruluna sadece ben &irebildim. Oyaa.k.i anti-demok
ratik uygulamalano sonucu bu Genel Kurula plem� 
yen birçok üyemizin varoldulunu bildilimden, kendi 
meselemin üzerinde durma bencillilinde bulunmamalt 
için de sormayacaaım. 

Arkadaşlar , 
Bir, iki noktaya daha kısaca detinerek aöalerimi 

bitirmek istiyorum. Çabşma Raporunun 67 . •  ,fum
da, ''MESS'e karşı, DİSK Maden·lş aaOannda ıomut· 
ça yerini almak anti-faşilt. olmanın gösteqeadir" de
nilmektedir. Yazılan bu. Oywi uygulamada bunun 
böyle olma.sıro engelleyenler var bu örtüt. .... içinde. 
üstelik ne sendika üyesi , ne de yöneticisi. 

İstanbul'un Anadolu yakuındaki TöB-DER 'u
beleri TöB·DER 'in KartaI Şubesi batJtanhRloda Ge
nel Merkezimize gelerek grevleri ziyaret etmek me· 
diklerini bildirdiler. Bu i.ıe ((örevli .endikadaki me
mur ise olmaz dedi. "Neden izin vermiyonun" diye 
sordulumda "Onlann ne oldulu belli delil ... 

Maocu 
mudur, nedir bilmiyorum" dedi. Tanıdlltıml lOyleme
me ralmen, TöB-DER'li ölretmenlere ziyan:t kartı 
verilmedi. Gitti TöB-DER'li ölretmenler. Ve ıçlerin· 
den bir tanesi bu Genel Kuruldan bir ıiin önce, elinde 
50.000,- TL. ile geldi. "Grevdeki işçiler için �r � 
düzenledik, TöB-DER Kartal ŞubNi olarak. Şım��� 
50.000,' TL. toplandı, birk.ç gün ıonra d • •  en.uu 
getireeeA"b" dediler. Ve parayı Mali Daireye yatırıp 
gittiler. . Kırılmamışlı TöB·DER'1i öltretmenler (rev yen
ne sokUımadılar diye. 

Sonuç olarak ; uzun yıllann mücldelNinden ıonra 
işkolumuzda tek sendika, tek demokratik örgüt olma 
hakkını kazandık. Ve bunu dosta düşmana kabul et· 
tirdik. 

Son iki yıllık uygulama ile tartışılmayan konuyu 
tekrar tartışma ortamına &Oktuk. Ve tartışmalar örgü· 
tümüzün lehine delil aleyhine gelişmektedir. 

Geç kalmmış deAn. Bu Genel Kurul bu konuyu 
çözecek güçte. 

Unutmayalım ki, üyelerimizi anti-raşist, anti-em· 
peryalist mücadeleye sokmak için, salL en iyi ekono· 
mik haklan sallamak karı delildir. 

Bir şartı da demokrat olmaktır." 
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