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M aden-Is 
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Kurulu'nun 
ardınd an 

19·22 AıaIıIt tarIIıImllUlDda 
� lltanbul'da tamam· 
layan Maclen·l, Sondlkuı 'nın 
Merkez Gen.ı Kurulu, deınokru! 
�lerInIn pnlt d-ıını ıÖldü. 
ınUJlaruuı v. ululll düzeyde eo
nı, d.ınom"k lÜçI.rin telDlilcl· 
lOrtnID konut olaJak tılddıtı 
ko...,. bır "demotrul platror· 
nm"na dönÜ4tü. 

Gerek konuşmalarda. gerekse 
kongre boyunca atılan sloganlar
de, demokro"k lÜçlerln eylem 
birliRine \'erllen önem öne Çıkı
yordu. Maden.ış'ln girişimiyle 
sendikal eylem bi.rll�i yolunda, 
kıvandıncı bir adım atan Otomo
bil.tş yöneticilerinin konuklar 
içinde yerlerini almalan ve Oto· 
mobil·tş Genel Başkanının ko
DU$tnISI coşkun bir sevgi seli ile 
klrfdandı. 

Buna kartılık eylem blrllRinl 
zedeleyen tavır ve danaruşıar 
onay görmüyordu. öyleki; Ma
den. İş tabınnun en b.usas oldu
lu konulardan biri olan DISK 'In 
bırıııı .. bu blrliRln önündeld 
temel etken DISK yönetfeUerlne 
kartı kimi düzeyıılz elOftJrller ei· 
ldIIt kalıyordu. 

Genel Kurul'da deıı,ik 
dÜfÜDceden IdUe öqıiitü yöne"cI· 
leri konuttu veya mesajlanolrun· 
du. 4çl .nıfmın en dövüşken 
kesımını batnnda toplayan me· 
ıaı ltçU.rlnln yaidqan faşizm 
tehlik .. ln. kartı ne d.nll duyar· 
lı oldutu ınll· faşlst lçmkll ko· 
nu,malara ıiioteıllen ugi U. bel· 
U oluyordu. KODu,maIar ve me
IBjlar .. V ....... mllflfisl 1ÜÇ1 .. 
rin eylem blrIIRI", "Flfızme g •. 
çll yok", "DGM'y. geçit yok" 
lIoganlanyla kesUlyordu. MIden· 

4 üy.ım "eylemsızlile dÜljme· 
den, maceracılıRa apmadan, fa· 
şlzm belUU1ın IdU ... ı akllf ey. 
lemlerle y.nııecetlnI" vurıuJaya. 
rak tararlılıklarmı dU. gellılyor· 
Iardı. 

"DGM'lere kartı oIdutlarml 
ve mücadele edeceklerini" dile 

,.ııren IoI·kanal CIIP mıuelve· 
klllaı!nln --lı .. Kemal Ana· 
dol'un ıynı dotrultudakl tonuş· 
nwı ,.ni, ugi göıllrkon; pno 
CIIP adına konu,an Hikmel ç •. 
tın 'In sözlm "'tuk duş etkisi 
yapıyordu. Hikmol çetın'ln ko· 
nu,1DUI sosyal demokru1nlD, 
CIIP yöneıımınln "'kelle", kartı 
ödiincü tamru dUt ııettrtyordu. 

NIYET VE GöRUNTü 
FARKLILıGr 

Maden-lş tabanının genel ku
rulu demokrasi platfonnuna dö· 
Düştünnesİ ne denli sevindirici 
ise demokrasi güçlerinin birlieine 
gölge düşürücli bır tutum izleme
yi sürdüren Mıden-İş üst yönetl
minln davranışlan da o denli 
olumsuzdu. 

Genel Kurul delegelikleri se· 
çimi _rasındaki tutumlan, ken
dileri gibi düşünmeyen lşçilerin 
del�e olmaması için her türlü 
antidemokratik yöntemin denen
meai, çalışma raporuna hakim 
olan anlayı, Ue Maden·l, yönelı· 
cUeılnln demokrasi lÜçlerlnln 
eylem blrUllnl baltelayıcı olduk· 
lannı ortaya koyuyordu. 

Sendika Genel Başkanı'nın 
DISK Genel Bqkaru Ba,lürk'ün 
wonda oIınadllını bUe bUe Uk 
löZil kendisine vereceRlnl &öyle
mesi, ihraçlar tartı,ılırken eski 
14, Bölge Blfkanı Celal A1çın· 
kaya bulundald göriişmelerde 
yürütme kurulu üyelerinin karar· 
ıızhl,ı genel kurulun not edilme
li gereken olumsuzluklan arasın· 
daydı. 

Yine Onur Kurulu kararlan 
görüıjülürk.n orlaya Çıkan bir 
gerçek vardı. Ihraç edUen üyele
ıln yandan fazluının TIP üylll 
ve yandatı olmaaı dikkati çekl· 
yordu. 

Bu Mad.n.l, üy.lerlnln yal· 
nızca poUtik gÖrüıjleılnden dola· 
yı tsflye edildikleri bUlıdyordu, 
Bu konu üzerinde yeteri kadar 
yazıldı. Ama hem dernokıui 
lÜçlmnln eylem biriiRini hara· 

Okurlanmıza 
Dergimiz bu sıyısmdan itibaren 10 lir ... fryiltla satılmıyı 

b.ışlıyor. 
Son bir yıl içinde meydana gelen nuHyet artışlarının v'"� 

nı�ra, k.ıjıt temininde ortaya çı�n yada çıkırtılan güçlükler 
f'Yilt ırtınmını zorunlu hale getirdi. Görünen odur ki bugün· 
kA fıyat artırımına neden olan şartlar önümüzdeki dönemde 
dah.ıı dil ağırlı�rilk varlığını sürdürecektir. Buna rığrnen tiYilt 
artırımı en asgari düzeyde tutulmuştur. Bunda dı bir tek şeye 
güvenilmiştir: Okurlarımııın güçlü desteğine ... 

Bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de okurlarımı· 
zın abone olmak ve bulmak, derginin dağıtımını yaygın taş
tırmak için alimi çabayı sarfedeceğine inınıyoruz. YÜRÜ· 
YüŞ, böyle bir desteklt baskı ve engel leri, mali zorlukları 
mutlaka aşabilecektir 

Bu inançla tüm okurlarımııın ve dostlarımızın yenı yılını 
kutlar, bığım�ızlık. demokrasi. sosyalizm mücadelesinde yeni 
oruk başarılar d·leri1. 

YURÜYÜŞ 

retle savunuyor görünmek, hem 
de politik görÜJjlerinden dolayı 
bazı işçilerin sendikadan atılma
sına karar vennek, eylem birliei 
anlayışının çarpıkllRını gösteıl· 
yordu.1. Bölge Başkanı Esinserin 
önerisiyle ı. Bölge'den bir lşçl· 
nin, MSP'li.ve maocu üç kişinin 
dışında, halen Dev-Maden-ış 
temsilciliRi de yapan Demir Dö
küm işçilerinin Ihraç kararlan 
kaldırddı. Ama çoRu DGM dlre· 
nişinden dolayı Tofaş, Mako ve 
Renault'dan atılan TIP'lilerle yö· 
netime muhalefet eden işçilerin 
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ttk çizginin, kendi grup çıkarlan 
açısından sorunlara bakıp, de
mokrasi güçlerinin eylem birUII
ne de, sendikanın birııeine de 
ters bu tutumu genel kurulda da 
sürdü. Asıl tehlikeıı olan ve de
mokrasi güçlerinin arasına kanla 
olarak sokulan politika, Maden

ış yönetiminin, bir yandan bir
IIkçl görünüp, dlRer yandan ken· 
disi gibi dÜljünmeyen, farklı po. 
litik görüıjlerdeld ltçUeıl sendi· 
kadan ve hatta sık sık örnekleri· 
ne tanık olunduIU üzere patron
Iarla anlatarak i,ten attırmaya 
kadar varan politikasıdır. Gen.1 
Kurul sonunda ııeçUen yöneti· 
min Mlden·4 "'banının ölıomll 
bır kısmını dı,ladılını tesbii el· 
mek w bu durumun bem de
mokıul mücadelesi, hem .ndi
kal mUcadele açwndan büyük lo· 
runlar yaratacıımı bilmek eere· 
kır. TufiyeclliRln lerkedUmell 
yolundaki çabalar gell,ecek, tu
!iyeci tutumu sürdürenlere ve 
uygıılarnalarma aeyircl kalınma· 
yacakbr. 

DISK'IN BIRLIGI 
Genel Kurul'da üzerınde en 

çok durulan konulardan biri de 
DISK'In durumu ve biriilinin 
satlanmuı konulU oldu, Maden· 
1,'ln "'k IIp tüzülü kabul etm.· 
ılyle bu alanda olumlu bir adım 
ıiddı. Ama DISK yönellcUerlnln 
ıenel kurula IlgI.slzllRI ve bır 
kör dövUtü sürdürecekleılnl orta· 
yan koyan tutumlan l,çUertn 
haklı tepkUeılnl çekil. BlftUrk' 
ün Genel Başkanı oldulu Genel

ış adına konuşan Genel Sekreter 
Ertan Andaç bUe DISK yöneU. 
cUeri,nln toplantıya katılmamaıı· 
nı ele,tirdl. 

DISK'e baRb sendikalann tüm 
teırullcUeri konu,malannda 
DISK'te biriıRın .,lanmaıı ko· 
nUlUna açık ya da kapalı detln· 
dUer. Oleyls ve Geneı-ış sözcü· 
leri, eski hatalı yaklaşımlan yeri
ne, "Maden-Iş, Bank-Sen ve Bay· 
Ilen 'siz DISK olmaz" sözleriyle 
Ileriye dolru olumlu adımlar al· 
hlar. 

DISK'ten ihnçlann kaldır�· 
ması, balh sendikalann DISK 
tarafından önerilen tek tip lüzü
�ü kabul etmeleıl, DISK'I ger· 
çekten temsil eden bir yönetı· 
mln seçilmesi koşullarının do e
ması yolunda rıladen.lş Genel 
Kurulunun katkıları oldu. Sonuç 
olarak �aden-ış Genel Kurulu'n· 
da, sendikal birligln sa�ıanma51 
yolunda olumlu adımlar atılır· 
ken, demokratik güçlerin bırllgı 
\'urgulanırken, üsl yonetimin tas· 
nyedllill sürdürecE'llnl belirten 
ipuçlan, olumlu ve olumsuz yan· 
Lar olo.r '. ortaya �·ıkll. 

Komando Ayvaz Gazi 
Eğitim 'i işgal ediyor 

AP h"küme�nln öRrenlm kurulu,lannı f .. ist kadro
lar eliyle daRılma operuyonu hızlanıyor, özellikle Etlıbn 
Enllllilleıl, MC hükümeUeıl döneminde oldulu gıbı f .. isI ka· 
W çetelerin ellerine teslim edilmeye hlZD'laruyOf. Bunun ıçın 
MHP'II Ayvaz Gökdemır MUII ERitim Bakanlıj!ı'nda 1d111 btr 
nok"'ya yerle,tırlldi. "Komando" Ayvaz ,imdi "ülldldqIa. 
n"nı kilit noktalara yerle4tiriyor. 

Ankara Gazi ERitim En.lilüııü bu h •• plann başında bu· 
lunuyor. Gazi ERItim EmtltÜlÜ Miidlirlülü'ne Ayvaz Gökı!e
nir'ln bır akrabaıınm getIrDeceRI söylenllll YIYlln bir du· 
rumdadır. Aynca, daha ,imdiden atemalar başlanu, dıınuıı
da. AyvlZ Gökdemır'In karde,ı KamU Gökdemlr r
bölüniioün ba,ını gelirOdi, KamU Gökdemır'In iwıaı 1 .. ,
aynı bölüme ö�etmen olarak atandı. MC döneminde okulu 
terkeden bütün gericI. ra,ist ötretmenler de yenıden dönme
nın hamlılı ıçındeler. 

Gazi Ettttm 'In eski müdürü Ise hükümeOe um,ıp koltu
lu kurtanna derdine dü,tü. Müdür Aydın Ipek, Bakanhltn i. 
tekleri doRrultusunda okulu tatil etti, BakanllRl DcDendiren 
bır sorun olmamaıına kaqaı bu tatil kannnı özel kurye De 
Bakanlıea lletme gayrelke,URlne girdi. 

Bakanlık CHP hükümeti döneminde alınan ölnncOerln 
kaydını sDmenln yoDannı ararken, yuadLfI yollarla okula 
alınan 1500 kadar gerici ve faşistin kayıUannı yenlllyor. AP 
hükürm tl, MHP'nln desteRiyle, Ecevit hükümetinin yapmaya 
cesaret edemediRi uygulamalan büyük blr hızla yapıyor •.. 

Ege üniversitesi 
tekellerin malı olamaz 

Ege Universitesi Rektörü Prof, Hakkı BUı.han, _er-

site mensuplanna bir mektup göndererek "ızmir'll ... ııvı.ı-..... " 
ve I' adamlannın da katdmuıyla 'Eg. UnIv.n11e11 
kurulu, hazırbklanna batlandelılını" bUdlrdl. Ege U ..... · 
ailesi 'nin lekeUere lesUm edilmek ist •• dlllnin btr kIDıtı olan 
bu yazının ekinde, valnf üyod olmak istey.lller ıçın d. "_. 
hütname örnel!l" bulunuyordu. Unlvenıte yöneliıninin lIJıI. 
vmlteyl lekeUere pe,ke, ç.kmeyl amaçlayaD iıiı tutumu bü
yük tepkiyle karşdındı. TUrldy. ı,çi p_Izmir b Sokrolell 
1\ırgul Güııııör yaptılı ıçıklamada U"'eriiie 'ııiıı ilim nrlıtı 
U. öz.1 ıoklö .. devri Itleml.rlnln LO. qamaya 'ili<biım be
IInU v. TlP'ln U"venlleııl. hotelı.,. __ .. 
mıCldele edecel!lnl açıkladı, Ec' u ... enılell'ııcleld Genç /)ıı. 
cüler iae bır bildiri yayınlayanık tekeUerin üıılvenıteye el ıt
mıılannın demo kratik, özerk üDvenlte bYpllDl durdurma
ya yönelik bır girltlm oldutunu bellr111l.r, Genç öııeillerln 
bUdlrlllnde, bu giritimin amacının .... em.n JlÜÇlerin bileli 
ınaçlan dotruJtulUnda Itlev gören _mlte yanı_" &O. 
leni.rI oldu tu vurıuJandı. 

Zeytinburnu'nda 
faşist terör 

I."'nbul Zeytlnbiımu, fa,isl terörü • •  n yotwı oldutu 
bölgelerden biri oIlnk uzun _r öne Çıktı. bçeııln birçok 
.. mılnd. d.vriyeler halinde dolaşan faşıaııer O.rtdi ... kan' 
tualururken, yenı "kurtarılını, bölgel.r" uan ediyorlar. ö ... • 

ilki. son cünI.rde !ıtanbul'dald f .. 1st terörün üıı.rInden biri 
halıne ge"rIIdi. Birçok kaııı, terörün yınısını gIzI.nıne olana· 
Iİ da bulabiliyor. 

Bır aylık la .. bır _e 30 Id,lıdn öldUıilldUIü Zeytın. 
burnu'nda sokakta dola,mak bU. "başan" baiı •• geldi, Bır 
çok In .. n sokakta kürtunlandı veyı kaçınıdı. Bunlardan biri 
de TIP Bılarköy hçesl ıday UyeIIlamaD cıvelek oldu. Io.nall 
Clvelek birçokla" gibi ",kak'" yürürken kaÇırılıp, ıııını
ı,kenceden sonn öldürüldü. Ancak kaWeıln ıd .. &d ..... ri 
türtiiyle bilinmesine nlmen "kurtardmı, bölıelerinde" n
hatça dola4ablllyorlar. 
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TURKiYE'OE YIJRCJYIJS 

Kitle örgütlerine saldırıya son! 
Kahramanmaraş katliamını protesto etmek ama· 

cıyla duzenlenen kitlesel çıkışlara ve eylemlere kar
şı, bu eylemleri amacında" sapannaye yönelık seN· 
,'enel ve provokatlf girişimler bahane edilerek yoRun
laştın1an "resmi" terörle birlikte, kitle örr,ütlerine yö
nelik olarak başlatılan saldınlar da danık noktasına 
yükseldi. 24 Aralık protesto çıkışla" ve eylemlerin
den hemen sonra, demokratik öRretmen hareketinin 
kitlesel örgütü TöB·DER'in Genel Merkez'I ve tüm 
şubeleri kııpatıldı. TOB·DER 'in merkez ve yerel yö
neticileri üzerinde uygulanan hukılann kapsamı böy· 
lece daha da genişletildi ve Derici öRrebnen hareke· 
tinin Deri unsurlannı karşı genel bir kıyım başlatıldı. 

nu.; önceki hafta ıçınde Ilerici sendikal hareketin en 
güçlü örgütlerinden Maden.lş fe klll11 bır baskı kam· 
panyası başlatdmış ve sendib merkez genel kurulu· 
nun divan üyeleri gözaltına alınmıştı. Aynı günlerde 
TöB·DER'ln ve TOMDER'in Ankara Şubeleri de bır· 
IIkte ve hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden mühürlen· 
ml,U. 

Bütün bu girişimler, egemen güçlpr tarafından öne 
sürülen gerekçeler ne oluna olsun, tüm kitle örgütleri· 
nin gerçekte geriri·raşist güçler tarafından planlanan 
genel bır saldmy!a kar.ı kar,ıya olduRunu gönermek· 
tedlr. Gericl·faşist güçlerin amacı, güçlü, etkin de
mokratik kitle örgütlerinin variıRına olanak tanuna
mak, bu örgütlerin tümünü ya ortadan kaldırmak ya 
da etkislz hale getirmektir. Görev, bu saldınnın dur
durulması ve geriletilmesi Için güçleri harekete geçır· 
rnek, kJtle örgütlerini güçlendirmek Için tüm antı· 
ra,ist güçlerin biriiRini IvedUlkle saRlamaktn. Antı-
la,bt giiçlerin ilk hedefi, demokratik klUe örgütleri ı.. 
üzerindeki yasaklann kaldırılmasıru, ilerici fendikala· I ... 

TOB.DER'ln kapatılma.sıylı sonuçlanan geıışme· 
lerden önce de, bilindi�i gibi, önce Derici gençlıRın 
örgütleri. kadın kuruluşlan birbiri ardına yasaklan-

TöB·DER'ln kapatdmuı karanndan hemen sonra, 
Işçi sınıfının, emekçi katmanıann kitlesel örgütlerine 
yönelık saldınlar yeni biçimler alarak devam etti. Ma
den·lş Sendikası Genel Kurul dinn üyelerinden soııra 
bu kez Maden·lş merkez yöneticUeri de gözaltına alın
dılar. öte yandan demokratik kitle örgütlerinin ve 
sendikalann, sıkıyönetim bölgeleri içindeki ve dışın· 
daki şubelerine ve yöneticUerine karşı da yasal ve 
yasa dışı baskıla"n birbiriPi izledıeı görüldü. 

nn, demokratik öıtrebnen hareketinin önderlerinin, 
tüm antlfaşist tutuklulann serbett bıııkılmııını .... 1· 
lamaktır. 

Kille 
eylemi erine 
saldırı 

Egemen güçler. rı,fHP destekli 
AP hükümeti ve "resmi" terör 
ayglUan, 24 Aralık'ta Kahraman
maraş katılamını protesto ama· 
cıyla düzenlenen Jdtlesel çıkışla
ra ve eylem1ere karşı, dar bır se
rüvenci grubun bu eylemleri pro
vakatir amaçlarla saptırma giri· 
şimierini de bahane ederek, ge
niş kitlelere hrşı "resmi" terörü 
doruk noktasına çıkardılar. İşçi 
sınıfının, müttefik! çalışan yılın
lann, memurlann, teknik ele
manlann, eRltlın emekçUerinln, 
&IRlik kuruluşlan çalışanlanmn, 
yoRılnlaşan faşist baskılara ve 
Kahramanmaraş büyük kitle kın· 
nunm gizli·açık plancılanna kar
'I eylem birli�i çatnlanna uy
gun olarak dUe getirdikleri pro
testolar, egemen güçlerin tüm 
kitle eylemlerine karşı genel bir 
saldm ve "resmi"teror provasıy
la bastınlmak,ezilmek Istendi. 24 
Aralık'ta ve onu Izleyen günlerde 
binlerce emekçi, öeretmen, öjt· 
rend, genç ve aydın gözaltına 
alındı, dayak ve Işkenceye u�ra· 
bldı. Demokratik ö�etrnen ha
reketinin kitlesel örgütü TöB
DER ve bütün şubeleri kapatıı· 
dı, dl�er kitle örgütleri üzerin
deki baskılar yol!unlaştlnJdl. 

Faşist tırmanışın ve tehlike
nın yükselmesine, emperyalizme 
baı!ımhlık politikasının sürdürüı· 
mesine, tekeUerin yıkım politi· 
kasının htzlandınlmasına karşı 
emekçi yı�ınlann kitlesel çıkış
lanna olan gereksinim, MHP des
tekli AP hükümetinin kuruluşun· 
dan sonra daha da büyük zorun
lulukl. kendisini ortaya koymuş· 
tu. Yakıaşan tehlikelere karşı, en 
genış emekçi kitlelerin ve antı· 
Iı,ı.t güçlerin blrll�lnl .. �Iaya· 
cak, emekçileri kendi deneyle
riyle kalıcı, devrimci çözümlerin 
zorunluıu�nu kavramaya yönel· 
tecek, rlaha da genl, kltleleri ey
le:ıuiı.lI�in ve durgunlulun etki
sinden çıkararak eylem birIIRine 
çekecek kitlesel çıkl,lann örgüt
lenmesi, güriln ba,lıca &orunu 
olarak ortaya çıkmıstı. 

Bir yandan eylemsizılk tel· 
klnlerine dl�er yandan serüven· 
Cİ, dar f!n1pçu dayatmalara kar· 
,ın, kitlı:lerin birlik ve mücadele 

YVR VYVŞ· J OCAK J 980·4 

isteminin üstün gelmesi, bılımsel 
sosyalistlerin de ısrarlı çabalanv
la, hem yıı!'ınlann faşist tırmanı
şa. karşı güçlü tepkisini rUJe geti· 
recek, hem de serüvencl·provoka
tif çıkışla" etkisizleştirecek ey· 
lem biçimlenilde kitle örgütleri· 
�n disipliniyle harekete geçme· 
nın olanaklannı yaratmış bulu
nuyordu. Demokratik kitle 
örgütlerinin, Kahramanmaraş kı
nmını protesto ebnek ve faşist 
tmoanışa dur demek için üyele
rini ve tüm çalışanlan eylem bir· 
Ueine ça�ırması, bu gelişmenin 
ürünüydü. 

KItle örgütlerinin bu ortakla· 
şa ça�sını kaııt üzertnde bırak
maya, ortaklaşa dislpıınlnln yeri· 
ne grupçu poııtlkalan ve Insiya· 
tineri egemen kdmaya yönelık 
çabalara ralmen, 24 Aralık'ta 
çeşitli Işkollanndaki ve meslek 
dal1anndakl emekçiler, eylem 
birliRi çaRnsına uyarak işyerle
rinde, okullarda, mahallelerde 
Kahramanmaraş katılamını pro
testolannı ve katledilen antlfa· 
şistlertn anısına saygdannı dile 
getirdiler. 

Ne var kı bu genlş kitlesel 
tepkının yanında, antifaşist güç
lerin eylem bırııeının zayınıeın· 
dan yarartanan serüvenci gruplar, 
bu kitlesel tepkiyi grupçu amaç· 
lan do�1tusunda saptırmak 
amacıyla, özellikle orta ö�enlm 
kurumlannı esas alan bireysel te
röre varan eylemleriyle, egemen 
güçlerin saldın prov .. ı ıçın hedef 
ve malzeme oluşturdular. Bu 
gruplann, gerçekte çok dar bır 
çerçeveyi aşamayan eylemleri, 
genış kitlesel çıkışlan örtbas et
mek ıçın egemen güçlerce özel· 
llkle ahartlldı. Bu �plar, serü· 
vencl çıkl,lanna zemin bUlabII· 
mek ıçın, özellikle TöB·DER'ln 
gericıııeln saldınlanyla aldıftı ya· 
ralardan, örgütün demokratik 
merkeziyetçi Işleyişinin ortarlan 
kaldınlmasından, ve antlraşlst 
güçlertn birııeı yerine serüvenci· 
IIkle uzla,maya bel bdlayan 
kimi çevrelerin de deste�lnden 
yararlandılar. 

'I1P Başkanlll-: Kurulu üYt<:1 
(;ljndüz �1utluay'ın gelışmeler 
üztrine verdl�1 demeçte belirtti· 

ei �bi bu olaylar, "iktidann hal
ka karşı terörünü ıı;österdil!'1 gibi; 
kitlelerden kopuk, maceracı giri
şimlerin demokratik güçlerin 
mücadelesine zarar verdiRini ve 
�etici·faşlst güçlerin işini kolay
laştırdlRıDI da ortaya koymuş
tur. 

""1:aceracl�oşist grupçuklann 
gtişti�i eylemler, gerici Iktlrlann 
işini kolaylaştınn,,;, demokratlk 
güçler ve halk kitleleri üzerinde 
terör estinnenin bahanesi verU· 
miştir. 

"Demamlik hak ve özgüriük· 
leri kısıtlamak, elden gelirse yok
ebne)c Isteyen iktidar, bir grup 
maceracının başlattıeı eylemin 
oldu�nden daha fazla büyütül
mesine gayret ebniştir. Sosya· 
listlerin, ilerici ve demokrat güç. 
lerin desteklemediei ve karşı çık
tılı bölük pörçük eylemler büyü· 
tülerek bır bardak suda fırtına 
kopanlmak istenmektedir. Ikti· 
dann hesabı budur. Ve bu hesa· 
bın sonunda binlerce yurttaşın 
tutuklanmasına, altı kişinin ölü· 
müne yol açılmıştır. 

"Bilimsel sosyalistler, demok
ratlar ve tüm ilerici güçler hem 
(l:erici·faşist güçlerin salrlınlannı 
püskürtecek, hem de maceracı· 
goşlst gruplann iktldann işini 
kolaylaştıran eylemlerine Izin 
venneyeceklerdlr. 

"Görev açık olarak bellidir: 
Sosyalist, demokrat ve lIertci 
tüm örgütler lrarartılık ve sorum· 
lulukla, raşizmin gücünün karşısı· 
na kitlelerin gücünü koymalıdır
lar. Faşizme geçıt venneyecek 
olan Işçi sınıfı ve tüm demokra· 
tik güçlerin örgütlü birleşik mü· 
cadelesldlr. ' 

Ne var id gericllll!:ln. "resmi" 
terör aygıtlan eliyle kitle eYIl'm
ll'rlne, kitle örgütlerine ve tüm 
antıraşlstlere başlatlııtı uJdın, 
dar sertivtnci gruplann kitle ey· 
lemlerlnl provokatif amaçlarla 
saptırmasıyla açıklanabilecek 
olanın çok ötesindedır. Gerici
faşist �çlerin amacı, kitlell'r! 
pasını�e ve durgunlu�a Itmek, 
onları yıldınnak, yeni baskı yasa· 
lan ve devlet terörünUn yoeun· 
laştınlması ıçın adım atmaktır. 
'rum demokratik güçler, yükse· 
len bu tehlikeyi görebilmek, mü
car\eleyl bu baş tehlikeye kar,ı 
yöneıbnek, serüvenclllftln yıkım· 
lannı da ttklslzleştlrecl'k olan 
kalıcı e) lem birIIRI yolunda 
adımlar atmak zorundarlmar. 

gündemi,. başında 
Terörle atbaşı 

Kahramanmaraş 'ta gerçekleştirDen faşist kırımın birin· 
ci yıldönümünde demokratik öRretJnen hareketinin örgütü 
TöB-DER kapatıldı, binlerce yurtsever gözaltına alındı. Kah
ramanmaraş 'taki faşist kırıma Uişkln olarak Ilan edilmiş olan 
sıkıyönetim, soykınmın birinci yıldönümünde demokratik 
hak ve özgüllüklerin korunmuı ve geliştirilmesi için yıllar
dır mücadele eden TöB-DER'i kapattı. 

Bir paradoks sözkonusu deRIl elbette. Yıllardır demok
ratik mevzilerin tahrip edilmesi, olanaklı ise ortadan kaldını 
ması, faşist terörün yoRunlaştınlmasl Ile atbaşı gitti. Açıktır 
ki, faşizmin tınnandınlması yolunda terörün yotunlaştırılma· 
sı başhbaşına bir amaç deeil, demokratik mevzUerin birer bl· 
rer ortadan kaldırılmasının aracıdır. tstenen, faşist terör şebe
kelerinin cinayetleri ile toplumun duyarlıllRı arasuıda yaratll· 
mış olan ters oranbnın. demokratik mevzil�rin yok edUmni 
için de geçerll kılınmasıdır. 

Bugüne kadar ömetin TöB-DER'in kapıtılm ... Için, 
tekelcl,büyük sennaye tarafından çokçaba barcandı, zaman 
zaman da somut girişimlerde bulunuldu. Ne 12 Mart'ta TöS' 
ün tabelası IndlrUlrken, ne TandOıın mltln&IDden ioiiio diL" 
demokntlk kitle öqüUerlyle bldlkte TöB·DER kapa-' 
demokntlk öplmen lweketl a.taıöroyloııılm __ 
göstermelik de ola bır ballanb bulunabUdi. III ele tlmdl. beJ
le bır baelanb göıterUebillr. TöB·DER 'In b.,.. kapatılııılf 
Olmısi dolrudan dolruya bugünlerde demamUk mefZilere 
yöneltilen saldırılara koşuttur ve Cqizmln tumandınlqındı 
ulaşılan düzeye baebdu. Dolayıııyla denUebillr kı, Kahnmaıı· 
maraş'ta uhneye konulan Caşllt terör de bugün meyvalanm 
venneye, amacına ulaşmaya başlamı,tır. 

Tenine çevrilmesi Olanaksız olan bır durum, blr yazıı 
da söz konusu delUdlr kuşkusuz. Gericl·lqlSt giiçler tarafın· 
dan TöB·DER dün kapatılmak istenmiş bqanlı o\amam .... 
ve bugün yeniden kapaWıyorsa bunda demokratik �çlerln 
önemlı yınılgı1annın da payı büyüküir. • Demokratik örgütlerin kap.tı1m ... linyılını hükümette 
Iken CHP vermiştir. Ve bi=ıt CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit son CHP Kurultay'ıodakl konuşmasıyla Töb·Der'in 
kapatılması için yeşıl ışılı yakmayı üsUenml,tlr. TöB·DER 
kapatıldıktan sonra da bu tutumu sürdürmüştür. 

Dahası delalarea yaz�ıp çlzildıeı gibi demoknllk kitle 
örgütlerinin kendilerinde aranmUl gereken zaaftar vardır. Ya· 
ratılan zaaflar kapıyı gerici ve faşist güçlerin omuzlamalanna 
olanak verecek bır biçimde açık tutmuştur. 

Kahramanmaraş kınmını protesto ıçın yapılan son ey
lem de göstennlştır ki, serüvenci, dar grup hesaplan, eylemle
rin birbirini daha ileri düzeyde tamamlamalanm kitlelerin 
eylem ve direnme yeteneRinin geliştirUmesini enğeUer nite
liktedir. Kışkırtmalar hiili kendileri için gereklı zemini za
yıf halkalan bulabiliyorlarsa bunun nedenini serüvencUikte, 
dar grup hesaplannda ve buna ballı olarak verDen ten siyasal 
kararlarda aramak gerekir. 

Bugünün koşullannda eylem hattının saptamnuı kadar, 
bu hattın ileri bir düzeyde yaşama geçlrDmHI de merkezi 
bır birliktelik ve örgiitlillük &erektirmektedlr.Dır INpçuluk· 
tan.dayatmacılıktan k�ç

.
ınmayı gereklı kılmakta, merkezi ey· 

lem hatbnm yeterli gbrülmese bile gözeWme" ve yaşama ge
çlrnmesi görevini önümüze koymaktadır. 

Demokratik kitle ôrgütlerl ekonomik demokntlk hak· 
lar ıçın savaşmak kitlelerini antı-faşist mücadelede eyleme IÜ· 
rtiklernek ıçın vardırdılar. Varoluş nedenleri budur. Dolayı
sıyla pasif bır çizgide bek1eyerek eylenuWIRe, ertelemeclli· 
le, mükemmeıcıııee savrulamaz, kaR ıt üzerinde bır örgütlen· 
meye dönüşemezler. 

Ne var kı demokraUk kitle örgütleri demokraUk merke. 
z

.
l
,

yetçl lşleylşe lers düşen" merkezi denetlml olmayın, örgüt
suz,kışkırtmalara açık, örgUt tabanını kapsayamayan eylemler 
çizgisine ya da eylem1erl başlı başına bir amaç halıne 
getirmeye de savnılamazlar. 

Eylemlerin birbirini daha ileri çizgide izlemelerinın ba. 
şarılması ile başamıak ıçın etkın çaba hareaMlası, ayn ayn 
konuludır ve birbirine karıştırmamak gerekir. Vazgeçllmez 
���

r. 
haşamıaya çalışmak, bu yönde etkın çaba harcamak· 

• neşe ı kocabtyıkoğlu 



TGb Der ve demok"'-� 
ölretmen h arek 



Hükümet iran'a ABD müdahalesinin koşullarını mı yaratıyor? 
Thrkiye İşçi Partisi Başkanlık Kurulu, Ortadotu 

vf' 'lUrkiye'deki son politik gelişmeleri delerlendire. 
rek, bir .çıklama yaptı. EmperyaUzmin AP hüküme
ti eliyle oynamak Istedieı oyunlara işçi ve emekçile· 
rin örgütlü güçleriyle karşı çıkacaklannın bfllı;tUdi· 
ei .çıklamada şu görüşlere yer verildi: 

yoda da bu tür programJar yaymlanmuı dikkat çeki· 
cldir. Bu arada benzeri pek görülmeyen diplomatik bir 
olay yatanmış, Iran 'in lideri Humeyni'nin söyledili 
bır sözün doerulanması ya da konutma metninin gel· 
mesl beklenmeden Iran'daki Türkiye sefaretlnln bir 
kısun mensuplan gt>ri çekilmiştir. Bu geli,meler ABD' 
nın İran 'a müdahalesi için koşullar mı hazırlanıyor 
sorusunu akla getirmektedir. 

ya,amsa1dır, Bu tür elilimleri her blrirnde yalıımak 
ivedi demokratik bir görevdir. 

"'rum demokratik güçlerin görevi bu gkU,in kar· 
şııına Işçi ve emekçilerin örgütlü kiUesel eylemlE'rinl 
çıkamıaktır." 

"OrtadoRu tüm dünyanın en sıcak bölgesi olma 
özellieını korumaktadır, ABD emperyalizmi bölgede 
yttirdiei t>t1dnlıeini yeniden kazanabilmek Için elin· 
deki mevzileri daha da tahkim edecek çok yönlü bır 
çaba Içine ginniştit,Bu arada bölgede NATO üyesi 
olan ve ABD üsleri bulunan ülkemiz TIirkiye üzerine 
baskılan yotonlaştırmıştır. Son yapdan NATO Ba· 
kanlar Konseyi toplantısmda Demirel hükümetinin 
ABD girişimJeri konusunda daha çok ödün verici ol· 

"AnlaşLJdıel kadanyla ABD, NATO'ıu ve IMF' 
slyle dıştan. yönlendirdıei raşist odaklarta Içten, ta· 
mamen kantrolu altında olacak raşist bir Iktidan tez· 
gahlamak istemektedir. 

Emperyalizmin OrtadoRu'daki planlannın gönül· 
iü bir parçası olmaya aday bir tutum içindeki AP hü· 
kÜln!tlne ka�ı muhalefet sürekli genişlemektedir. AP 
hükümetinin emperyalizme balırnhhRı güçlendirmek. 
ten yana politikasının sonucu olarak, Iran ile TI.i.rklye 
arasındaki Dışkilerin bozulma yönüne girmesi ve böl
gede yeni bir saldırganlık paktırun olu4turulmuı giri
şlmJerine karşı, MSP sert bir tepki gösterdi. MSP G� 
nel Başkanı Erbakan tarafından yapılan açıklamada, 
Thrkiye, İsrail, Ml.Sll" ve Suudı Arabistan tarafından 
oıu,turulması planlanan yeni CENTO'nun emperyaliz· 
nin bır planı oldu tu üzerinde durularak, hükümetin 
NATO'don teşekkür a1dıel belirtUdi. 

maSllçin zalandıeı bilinmektedir. . 
"öte yandan faşist basmm tran'daki azerilere 

kı,kırtıcı bir biçimde sahip çıkmaya bqlamuı ve rad· 

"Bu koşullar altında yeni etkin olay ve eylemle· 
rin ortaya çıkması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. 

"Bölgemizi ve ülkemizi kanlı maceralara &üri.ik· 
leme k isteyen bu gidlşe işçi ve emekçiler örgütlü kit· 
lesel güçleriyle karşı çıkacaldardır. Ancak bu ortam· 
da, dar grup hesaplan ve sonu maceraya varacak Çıkı,· 
lann yaptımasından kaçınmak her zamankinden daha 

.-�-�-�-.�,-�-; m y.
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Fedai Coşkuner'in adı, MHP'nin ızmir 'deki komando kamplarının :::���:a �:�eç��t�::ı�,s&�:ı�� 
örgütlenmesinde geçiyor. Kamplarda görevalan Gündüz Kapanhoğ· Le Mücadele Derne�i" ile ··Sel. 
lu 'nun ise, CHP tarafından Aliağa rafınerisi'nde işe alındığı saptandı. çuk Kartalı Derneei" gibi raşist 

• "Selçuk Kanalı Derneği" ve "Siyonizmle Mücadele Derneği" örgütlerin genel başkanlıeını ya· 
üyesi olduğu bildirUen Turan Ozbay, Abdi ıpekçi'nin katili Mehmet pan Kemal Fedai Coşkuner'in, 
Ali Ağca'nın avukatı. MHP 'nin İzmir Karaburun ilçesi 

Balıkova köyü yakınlannda ko· 

Hatay'da faşist kırım hazırlığı 
MHP destekli AP hükümetinin Iş başına 

gelmesinden sonra ülke düzeyinde yo�unlaşan 
(aşıst saldm ve cinayetlerin yanı sıra, Kahta· 
I'lWnmaraş bemeri bir soykınm yaratma ama
cına yöneUk kışiartmalar da sürüyor. Hatay 
Ulnin ii merkezi Antakya lle bazı Ilçelerinde 
son zamanlarda sahnelenen faşist provoku
yonlar bunun bir göstergesi oldu. 

Hatay'da faşist terör ve kışkırtmalann bu· 
gün ul�tı�ı boyudara, belli bır plan çerçeve· 
sinde vanldlRı anlaşılıyor. Tertipler nk olarak 
Yaylada� Uçestnde oergllendl. Yayladagı'nda 
yenl hükümetin i,başına gelmesinin hemen er· 
teslnde kalabalık bır faşist grup ilericilere ve 
öj!retmenıere saldırdı, TöB·llER binası tahrip 
edildI. Bır idıl katledUdi ıkı klıl de yanılandı. 

Aynı oyun bir barta sonra yınelendı, Fa
şist gruplar,l1erlcUere, alevi ve kürt yurtta,lara 
ait dükk.nlara saldırdılar. Bu olaylardan sonra 
polis ve jandarma birlikleri UericUerin yoRun 
oldu� mahallelerde giriştikleri bır "operas· 
yon "da çok sayıda Jd�tyi gözaltına aldılar. Bır 
yanclan fa'ilstterin, bır yandan da güvenlık kuv· 
veUeriyle yaratLJan bu terör sonunda halk Ilçe· 
den göç etmeye ba,ladl. 

Kmkhan olayian da Yayladı�ı'ndaklne 
bt'llZer li.r görünüme sahipti. Bu ııçede glrl,ı· 
Ipn (a,lIt katliam provasından sonra olaylar 
Antakya'ya sıçrach. Antakya'da faşist provo· 
kasyonun ana noktasını alevi-sünni ayrllıftlOın 
körüklenmesl oluşturuyordu. Hükümetin vali 
ve emniyet müdürünü de�I.şUrmesınden sonra 
da Antakya'dald olaylar hız kazandı. Kahra· 
manmaraş ve Malatya'dan getirilpn faşist vu· 
rucu tımler Antakya'ya dolduruldular. Iı mer
kE'zlnde bir polisin öldürülmesinden sonra bu 
raşlst vurucu güç harekete geçti. Antakya lise
.1 fa,lsUtrtarrıl'ından sanlırak yaylım ateşine 
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tutuldu. Alevilerin yoeun bulundueu semUere 
uzun menzilll makineli tüfeklerle saldınldı. Iş. 
yerleri tahrip edildi. 

Ancak faşisUerin Antakya'da (irişUeı te· 
rör ve sindirme harekatı karşısında Derici ve 
derrokrat güçler saelam bir birlik oluşturma 
yolunda adımlar att�or. TIP, TSıP, Birlik Da. 
yanışma ve Birlik YOLU arasında beUl bir prog· 
rama dayalı olarak gerçekleştirDen gl.iç ve ey· 
lem blrtl�, faşist tezgııhı boşa çıkanna yolun· 
da önemlı bır adım oldu. 

Antakya'da Kahramanmaraş'taki gıbı bır 
faşist kaUiam yaratmak amacıyla yapılan 
faşist provokasyonlar üzerine Türkıye Işçi Par· 
tlsl Genel Başkanı Behlce Boran Cumhurbaş· 
kanı ve Başbakan'a birer telgrar göndererek 
önlem ahnmasını istedi. Boran, teı�nannda 
şöyle dedi: 

"Şu anda Antakya'da, faşist gl.içler tara· 
fından Kahramanmaraş benzeri bır klUe kat
lIaıru sahnelenmektedir. Birkaç günden beri 
çevre Ulerden toplanan �rnp ve yan örgütleri· 
nin yönetlmlndeld raşist çeteler dünden beri 
kentte olaylar yaratmaya başlamışlardır. 

"DUn Ilıe binası sanlmış ve silah atışı altı· 
na alınmıştır. öerencDer ancak velilerin mü. 
dahalesiyle kurtanlabllmlşlerdlr. GE'ce ıst' alevi 
yurttaşlara alt Işyerleri soyulmuş ve tahrip 
edilmiştir. 

"Az önce aidıRımız habere görE' dE'vlet 
hastanesını ele geçiren raşlstier, oradan alevi 
yurttaşlann oturdu�u semtlere att>ş etmeye 
başlamıŞlardır. 

"T\im bu gE'lişm('ler Içinde kolluk kuvvet· 
leri adeta seytrcl kalmış ve hatta taraf bır 
tutum çine girmişlerdir 

"Olaylann 1I'ln dl�er bölgelerine sıçrama· 
Si bUytik bır ihtimaldır." 

mando kamplannı örgütlediei 
belirtilmektedir. AP hükümeti ta
rafından hazırlan'!n aynı "Ra· 
por"da, kamp masraflarının Ke· 
mal Fedai Coşkuner tarafından 
makbuz mukabili haJktan top· 
landıRı belirtiliyordu ..• 

On yıldan beri güvenlik ma· 
kamlannın elinde bulunan kayıt
larda,"Selçuk Kartalı" DerneRi 
ve "Siyonizmle Mücadele Derne· 
Ii" adlı örgütlerle eRitilen genç 
faşistlerin, dernek içinde Nui 
prensiplerine uygun görev yap· 
tıklm ve Nazilerin giyiniş ve 
rlavranışlannı örnek alma çaba· 
Iannda bulunduklm irade edill· 
yor. 

Nızi egitimlerinde görev alan 
ve kendisine "Führer" denilen 
Gündüz Kapanlıo�lu'nun,"daha 
sonra Kemal Fedal Coşkuner ile 
yönetim anlaşmazlıeına düştüRü 
ıçın demekten Ihraç edildiei, an· 
cak,Kapanltoelu'nun 1975 yılın· 
dn tekrar MHP 11 örgütü ile mkü 
Ocaklan ve MHP Gençlık KoUan 
tarafından Menemen ilçesi köy 
ve kasabalannda görevlendirildl· 
Ri"· bellrtUlyordu. 

Gündüz Kapanlıoelu'na ise, 
daha sonra 1976·1977 yıllannda 
bu kez de AP kucak açtı ve bu 
raşlst AP ıZmir n Gençlık KoUa· 
n BaşkanlıRı yaptı. Ancak bu 
partide ··hlzlpçUlk ··yaptlgl ge· 
rekçeslyle ve İzmır tı Yönetim 
Kurulu'nun Istemiyle AP'den ih· 
raç edildi. Şu anda Allaea Rafi
nerlsl'nde Sosyal Işler Şefi kad· 
rosunda çalışan Kapanhoeıu, Fe· 
deral Alrnanya'ya gitmek için 
pasaport almıştır! ... 

Komando kamplannın kuru· 
cularından Kemal Fedal Coşku· 
ner Ise, geçtiRimiz ay ızmır'de 
bır sııahlı saldırı sonucu öldüriii. 
du! 

Adı geçen örgütlerde, MHP 
militanlarının Nazılerin "gamalı 
haç"ına benzetilen "gamalı hı· 
lal"lI pazubenUerle ve Nazi giy_ 
silerine benzetilen giysilerle giz· 
ii e�ltlm ı:orduklerl beIgelenmiş 
durumda. Bu derneklerde Nazl 

yöntemleriyle eRitim ıören ıenı; 
t .. isUel' _ruanda Yqar Demtr· 
alp, Ueur özbudak, Doean Bey· 
doean, Şaban Levent Yılmaz, 
Ahmet Yazgan ve Hüseyin Belce 
adlı kişilerin 14 Temmuz 1970 
günü Cavit BiUur ve Faik Kaya· 
cık adlı kişileri tabanca tehdidi 
ile soyduklan ve 25 bın Hıalmnı 
aldıklll) ve bu suçtan ötürü lz· 
mlr L Alır Ceza Mahkemesi'nce 
17'�er yıl 6·şar ay afır hapis ce· 
�:.

. 
çarptmldıklm bilinrnek· _-

öte yandan "Selçuk Karta1ı 
Demeli" ile "Slyonizmle Müca' 
dele Derneli" üyesi oldutu be
lirtUen Turan özbay ise Abdi 
lpekçi·nln k,tUI Mehmet All At· 
ca'nın avukatıdır. Turan öıbay' 
ın, NazI giysileri ve yöntemle
riyle etitim yapılan kamplardan 
sonra, Istanbul Satmalcılu'da 
"'SavaıÇı Milliyetçi Toplumlar 
TeşkUatl" adı altında blr örgüt 
kunnaya glr�tI�I, daha sonn 
bundan vazgeçtigı de bUdlrlll. 
yor. 

1969 yıUannda NIzI egitimi 
gören "genç faşolar"dın bazıla. 
rını Ise, TIirk Islam Kurtuluş 
Blrll�i (TIKBl, Islamı Dirüışın 
Acilei Mücahitlerı (IDA.\I), Türk 
Islam Kurtuluş Ordusu (TIKO) 
gibi gizli faşist örgütlerin kuru· 
luş ve eylemlerinde yeraldıklan 
belirtUmf'ktedlr, 

Faşist hareketin BaşbuRu, 
1965'de Hürriyet gazetesint yap' 
tlRı açıklamada, o sıralarda kuru
lan komando kamplan lçin,"Ko
mando kamplannı benlmRYo
rum ve destekliyorum" demJştl, 
Aynı BaşbuR'un yukandaki 
belgelerden ve rotoRrınardın 
sonra, "Nazı kamplannı beniCl' 
slyorum ve destekliyorum" de· 
mesi de herhalde hiç Ş_,ırtıcı 
olmaz! 

Ülkemızın, ilerici, demokra
tik, devrimci, sol.sosyallst güçltri 
}'ertl :-.lazılerden ve onlan koUa· 
yıp besleyenlerden er geç he_p 
soracaklardır ... 
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SUNku birleşmektedir. Bugün her Iki oportünizmin 
de Usdendiii b,1şlıa işlev, yükselen faşizm tehlikesi· 
ne karşı mücadelenin bışlıcı MlCI olan kitle eylemle.
rini, bir yandı" �if1iğe ve durgunluja, diğer yında" 
dı serüvencillAe, hesiPSlZ ve provok.ıtif çıkışlara sü
rüklemekledir. 

Son eylemin de gösterdiği gibi, ilerici sendikal hı
rckdin yönetiminde bulunanların b.ışlıa politikısı, 
kitleleri belirsiz bir seleeeğe ertelenmiş soyut "ey
lem" vaatleriyle oY,llanu.k, devrimci çıkışları hazır 
olunmadığı ,erekçesiyle çıkışları sonsuza dek er· 
telemek, kitle eyJemlerinin yOkselişi için nesnel ola
nakların varlığını bütünUyle ıöurdı etmektir. Kitle 
eylemlerinin yilkselişi için nesnel olanakları tek başı
na herşey SiJyan "sol" oportiJniımin politikası ise; 
ıntifa.,ist lÜçlerin bugünkü dağınıklığından, kitlelerin 
mtihşist �Ierin eylem birliği içinde yönlendirilme. 
sindeki yetersizlikten ve eylemsizlik teorilerine tepki
den yuırlarwak, biçim oIuık en keskin çıkışlarla 
kitle eylemlerinin öncüsü gibi gözükmeye, gelecekteki 
çıkışlın için de böylece insiyatifi ele geçirmeye çalış
mıktır. 

Işte Kahramanrnan.ş kıtHamının yıldönümünde 
ylAınııl protesto çıkışlan"ın, seMenci grupların ey
lemıeriyle provokıtif yönlere gptırılrrwı gir1şimleri
nin, ve egemen JÜÇlerin, bu eylemleri de bahane ede
rek kidelere kırşı "resmi" terör ve kıyım politikısm
d.ı bir adım d.ıh.ı atrrwmm önlenmtmesinin başlıca 
nedeni, antifaşist �çlerin eylem birliğindeki yeter
sizliktir. Bu yetersizliiin kıçınıltnilZ sonucu olarak, 
kitlelerin, sai ve "sol" oportünizmin elblrliiiyle, "ey
lemsizlik ya da teMencilik" tuz.ığıyla karŞı karşıya �rilebiımesidir. 

sağ oportünizmin antifaşist hareket içindeki 
uzantılan, bu işlevi, uzun süreden beri, "mükemmelei
lik" kılıfına bürunnlÜş eylemsizlik önerileriyle lôtle 
örıUderini ve tabanıarını oyalamaya çalışarak bilinçli 
biçimde sürdürmektedirier. Bunlar, işçi smıfınm ileri'
ci sendikıl örgütlerinin yığın eylemlerine öncülüğü 
,ereklillilni dar grupçu amaçlarla soıptır.ırak, diğer 
demokratik kitle örgütlerine dayatmacılığın, onları 
eylemsizlik 'çinde tutmanm bir aracı gibi kull ... n
maya çalışmaktadıriar. 

öte yandan ".sol" teriivenei aruplilr ve bunların 
demokratik Idde örxüderinin yönetimlerindeki unn
tıluı Ise, kide ÖlJÜderindeki çıtbklar üzerinde yU
riimeyi, bu çotlakı.rcı.n yiIDrı.nank örıütIerin de
mokratik merkeziyetçi işleyişi yerıne grup çlkarla
nnı ve p-up kararlırını esemen Iolmayı, otuşturduk-

..,.. oportünist bloklar eliyle kitle örgütlerini serüven
Wi çıkıtıarın peşine takmayı Ilke edinmişlerdir. "SOL" 

leIOvenei p-uplar yine örıüt içi çatlakların üzerine ba-
1iIDk, kide iirJIitlerinjn o".ld.p. çalışmalili'ını cı. bü· 
ylık ölçüde sabote etmek, b. çalışm.ı.rın geniş kitle· 
leri toplayabUecek somut eylem biçimlerme ciönUş
mesinl yokuş.ı sürmek olilllillını bulabilmi$lerdir. 

Kahramanmaraş katliımını protesto çıkışları sıra
sında dı "sol" serüvenci gruplar merkezi eylem birli
ğini, oru.klaşa disiplini asla tanımadığını ilan ettik
leri gibi; demokratik ölretmen hareketinin örgütü 
TÖB-DER yönetlmini, bu örgiltü çalışanların diğer 
kesimlemden koparıp ayrı baş çekmek için kullan
mışlardır. Ama aynı zırmnda, merkezi eylem birliğj 
çılışmalMını, kendi provokatif çıkışlırına bir destek 
görünümü yıratnlilnın, bu çıkışların sorumluluAuna 
başkaLınnl da artık etmenin bir uıeı yapabilmek 
için de ellerinden geleni esirgememi$lerdir. "Sol" se
riiveneiHAin TOB·DER'e grup çıkarları için sadece 
bir " araç" gözüyle baktığı; bu örgütü, demokratik öA
retmen hareketinin pcel istemleriyle ve somut ey
lem programıyla ilgisi olmayan provokatif çıkışları 
için bir puıvan gibi kullanmasıyla, hatta TÖB-OER'e 
yönelecek saldırılar üzerine grupçu hesaplar kurmasıy
la apaçık oruyOl çıkmıştır. 

"Sol" serilvenciliğin bu politikasının, egemen 
gUçlerin tertipleriyle; her türlU kitle eylemini bastır
mahuırlıklarıyla kitleleri pasifliğe, yılgınlığa sürükJe
me planlarıyla çakışması bir raslantı değildir. Egemen 
güçler, "sol" serüvencillAin bireysel teröre varan ey
lemleriyle, Kahramanmaraş katliamını protesto eden 
yığınsal çıkışların üzerini örtrnek, yığınsal protesto· 
nun hedefi Kıhramanmauş katliamının sorumluları-

BILIMSEL SOSYALISTLERIN, SERÜVENCILIGE KARŞI "ALTERNATIF" YARATMAK YA DA SERÜVEN· 
clLlGIN EYLEMLERINDEN SOYUTLANMAMAK GIBI BIR SORUNLARI YOKTUR. BILIMSEL SOSYALIST· 
LERIN POLITIKASı, ANTIFAŞIsT GÜÇLERIN EYLEM BIRLIGINE DAYANAN VE BU GÜÇLERI HER DÜ· 
ZEYDE BIRARAYA GETIRMEYE YÖNELEN BIR EYLEM çiZGISINI OLUŞTURMAK VE BU EYLEM çiz· 
GISINI SONUNA KADAR IZLEMEKTIR. "SOL" SERÜVENCILlGIN ANTIFAŞIST MÜCADELEDE ELE GE· 
ÇIRMEYE ÇAlıŞTıGı INSIYATIFI ONA VERECEK OLAN DA, KITLELERI EYLEMSIZLIK VE PASIFIZMIN 
ETKISINDEN KORUYACAK OLAN DA, SADECE BÖYLE BIR POLITIKADıR. TEK BAŞıNA SERÜVENCILI· 
GE KARŞI "EYLEM ALTERNATIFI" ÇıKARMAYA YA DA ONDAN YALlTLANMAMAYA ÇAlıŞMANıN 
ISE HiÇBIR ZAMAN SONU GELMEYECEKTIR, SONUNDA INSIYATIFI ŞERÜVENCILIGE KAPTIRMANIN 
ONUN PEşINDEN SÜRÜKLENMENIN ÖNÜ ALlNAMAYACAKTlR. 

nı unutturmak, faşist odakları aklamak için, sıkıyö
netimden tekelci boyalı basma kadar bütün araçlarıni 
kullanmışlardır. Dahası resmi terörün yoğunlaştırıl
ması, demokratik öğretmen hareketine, taban la örgüt 
arasındaki canlı bağı oluşturan aktif unsurlara karşı 
bir kıyımın başlatılması için de bir bahene elde ede
bilmişlerdir. 

SAC VE "SOL" OPORTüNIZMI 
YENMENIN YOLU 

Sorun sai ve "sol" oportünizmin elbirliAiyle, kit
lelerin "eylemsizlik ya cı. serilw,"cilik" tuzağıyla 
karŞı karşıya getirilmesinin önlenip önlenemeyeceji, 
nasıl önlenebileceiidir. 

Bu soruyu doAru yanıtlayabilmek, herşeyden ön
ce, sağ ve "sol" oportünizmin etkinliğinin, kendi güç
lerinden deiil, antifaşist güçlerin eylem birliğinin ye
tersiz düZeyinden geldiğini görebilmekten geçer. Bu 
serçeli ıörememek, kaçınılmaz olarak, ivedi ve baş 
görev olan eylem birliii zorunluluiunu atlamaya, 
oportiinizmin gUctJnü abırtıp onu veri almayı ve gide
rek, opor1Ünizmle mücadeleyi onunla aynı alanda ya
rışmayla eş görmeye götürür. 

Oyg bugün, gerek sağ, gerekse "sol" oportiinizm, 
gOcUnU kendinden almak �yle dursun, eylemsizlik 
önerileri için de provokatif çıkl$ları için de, tek başı
nı insiyatif kullanabilecek durumda bile delildır. Her 
Ikisi de yaptıklarının sorumluluğuna başkalarını da 
oruk edebilme, başka güçlerle en azından aynı doğ
rultuda gÖZilkebilme çabası içindedir. Kahramanma
ra$ katliilmının ylldönümUndeki ve öncesindeki olay
lar dı bunu somut olarak kanıtlamıştır. 

Dolayısıyla, eylemsizliğin ve serüvenelliğın yıkım
larını önleyebllmenin, hiçbir alanda onlara insiyatif 
bırakmamanın yolu, baş görevi gerçekleştlrmeye ey
lem ve giderek cephe birliğini oluşturmayı yönel
mekten ayrı deiildir. Tam tersine öncelikte buradan 
geçmektedir. Temel sorun, antifaşist gUçlerin kalıcı 
ve programlı eylem ve giderek cephe birliğine yönelik 
açık bır perspektife sahip olmak, bu birliği oluştur· 
mak için her dUzeydeki çalı$maları kat kat hızlandır
maktır. 

Böyle bır perspektife sahip olmanın vazgeçilmez 
koşullarından biri, antifa$ist, antiemperyal15l, de· 
mokraslden yana tilm güçlerin gilç ve eylem birliği· 
nin politik bile$imlnde, bu güç ve eylem birIIAinin 
hangi güçlerin biraraya gelmesinden geçtiğinde de net 
olmaktır. Her düzeydeki eylem birliklerinde, öncelikle 

antitaşist, antiemperyılist güçlerin temel 'Unsurbnnın 
biraraya gelmesini ew almak zorunludur. Antifaşist 
kitle eylemlerinin hedefleri,.kapsamı ve biçimleri, an
cak ve ancak, bu eylemlerde uzun erimli bir güç ve 
eylem birliAinin güçlerini biruıya getirmeyi esas ıla
rak belirlendiği ölçüde amacını ulaşabilir. Böyle bir 
perspektifin yokluğu, eylem bi-liklerinin kahCl kılın
ma.sından ne kadar söz edilirse edilsin, her eylemde ya 
da her mücadele alanındı, sadece yenı &eçici mOtıeflk
ler anmaya, yılnız blmal11.J.YI ya da en kalabalık &Oç-
1 ... le bi .... cı. göıilkmeyl b.ı ölçüt yıpmııyı &6-. 
Y. d. tek b.şına kendi güdlne cı.y.1W1 eylemlerle 
"herJOYln öncüsü" göıilkmenln yolunu ilDmayl til
rükler. 

"Hem eylemslzliğe hem de -':1111° lwJı 
çıktığını" .çıkl.yıp, bu <illimle .. lwJı rriIAdeIede 
antlf.şist gUçlerln güç .. eylem blillğlnl .... . Imama
non kaçınılmaz SOntlcu. herJOYI "-.:ıllle IWJI 
eylem .Iternatifi" bulmaya Y' cı. y.lıtlanmamaya in
dirıeyen bir anlayışa. saplanmıktır. 

Oysa bilimsel sosyalisderin, serüvencilile !WL. 
".Iternatif' y .... tmak y. cı. serüvencilllln eylemlerin. 
den .soyutlanmamak gibi bir sorunlan yoktur. Bilimsel 
sosy.listlerln polltilwo, .ntlf.şist gUçlerln eylem bır· 
liğine dayanan ve bu JÜçleri her düzeyde bınraya ... 
tirmeye yönelen bir eylem çizgisini olu"uıımk ve bu 
eylem çizgisini sonuna kadar Izlemektır. "SoI"seI'Ü
veneillğin anlifaşlst l1'i.icadelede ele geçirmeye çalış
tığı insiyatifi ona verecek olan da, kitleleri eylemsizılk 
ve pısifizmin etkisinden koruyıcık olan dı, sadece 
böyle bir politikadır. Tek başına serüvenciliAe karıı 
"eylem alternatifi" çıkarmaya ya da ondan yalıdın
manaya çalı$manın ise hiçbir uman sonu selmeye
ceklir, sonunda insiyatifi serüvenelliğe kıptırmanın 
onun peşinden sürüklenmenin örtı alın.ımayıcaktır. 
24 Aralık eyleminin oruya koyduğu bir IÖfÜndJ de 
budur. 

Egemen gilçlerin, MHP dest<kll AP hükümetinin, 
Işbirlikçi, tekelci bilyük burjuvazinin senlş kitlelere 
kar$1 hazırlandığı saldırıları pUskünmenln, faşist tır
manışı durdurmanın, demokratik mevzilerl gUçlendir. 
menin bunu sıllaYilCilk genış yığınsal çıkışları örgüt
lemenln olanakları bugün vardır. Bunu, hem eylem
sizliği telkin eden sak oportünizmi etkisizleştirerek. 
hem de serüvenelliğin tuzaklarının önünU keserek yap
mak mUmkündUr. Bunun yolu, antifa\isı mücadelenin 
güçlerini blrarilya getirmek, onların kalıcı eylem bır· 
liğinl oluşturrrı.ak için ısrarlı, kararlı, sonuna kıdar ta

klpçi birpOlitika izlemekten geçer. Şimdi görev budur. 
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HOCAM 
TUTENCIL'IN 
ARDıNDAN 

"Azizim Nuri, 
LS KiSım 1979 günlü mektu

bunu alarak, esenlik haberlerine 
sevindik.. 

Biz de evcek iyi sayılınz. 
Öğretim mesfeğini seçenler 

için sürekli olar.tk çalışıp ara ş
t,rm;ıık bile zorunlu/uk. Ancak, 
belli .. ,.ıltUla ... ulaşııktan sonra, 
bir süre d inlenmeye hakkımız 
yok-var ... rasında. 

Doçentlik tezini tamamlayıp 
ipi gölüsfeyince bu hakkını kul
�ıubilirsin. 

Şmu'iye emekli oldu. Ka)'i 
mnter için Alm�nya'd�. Deniz 
de bu yıl tıkÜlleyi bitirmeye g. 
Yiltıyor. 

BaJilrı ve esenlik dileklerimle 
gözlerinden öperim. Setim ve 

ıevgiler. Istanbul, 2S ı<uım 
1979." 

F.Yel, 7 Anlık 1979 tarihinde 
alçakça btr cinayete kurban gi-

NURI BUR HAI'\ 

tipn Cavit Hoca'rlan a1dl�lm en 
son me\.;tuhu }'Ukanya oltfu�u 
�bi aktaretım. Bu rnt>ktubu dl' 
her zamanki I!ibi kısa, özlü, ö�
retici ve yol gösterici 

Artık, yaz�lklanml okuyama
yacak olsa da, çok ('rnek vt"rdl�i 
bizlerin O nu tanıtma. onun h;in 
aJabilrllt!ince bır şeyler yapmas. 

bir insanlık borcu. 

Kendlainl ilk kf'Z, 1964 yalı 
Kasım ayında, İktısat Fakültesl' 
nin Ikinci sınırında öl!rencl iken 
1anımıştırn. "Az gelişmiş ülkele· 
rin toplumsaJ yapısı" dersinl o 
veriyordu. Kısa boylu, kıvırcık 
ak saçim, koy renk �özlüklert, 
klAsik ve �österişsiz eiyiml ile 
a�ır aRtı yürüyerek, tım ders 
vaktinde kürsüye çıkarken. öı!' 
reneDer hocayı hiç de önemse· 
memişlerdl. Ama, hiç vakit yltlı· 
mec1en konuyu işlemeyf' başla· 
yınca, bırden hava deetşmlş, akı· 
cı ve etkileyici anlatımı, engin 
bilgisi ve derse ılışkın verdi Ri 
çok ilginç örneklerlt sınıf ta he· 

men otoriteyi <;B�lamış, ortalı�ı 
bir ses.\izlik kaplayıp, S!0zll'r pür 
dikkat "ürsuye çevrilmişü 

Thtengil Hoca ilt ii�rencilik 
yıllannrln sınavlar rlışınrln haşka· 
ca özel bir �örUşm(' yapımadım 
Onu. asıl 1974 yılı Aıtustos ayın· 
da, Paris 'te doktora ö�renclsI 
Iken karşılaştı�ımııda, pek az 
ö�encisine gülen hlr şans saye· 
sinde yakından tanıma olanaA'ınl 
buldum. Paris'e üç aylıpma Jön· 
'rurk'ler üzerine hir araştıma 
yapmaya gelmişti. Denllebııır kı, 
bu süre içinde hemen hergün be
raberdik. 

Son derece alçakgönüUü olu· 
şu, aramızdaki yaş farkına kar· 
şın, eski hoca-ö�renci ilişkisini 
birden arkıdaşh�a Vf" dostlu �a 
dönüştürmüştü. 

O günrlen bu yana ilişkileri· 
miz hiç kesilmedl. Hele, aynı yö 
recien oluşumuz ve doRdu� 
Tarsus'un Sebil köyünü yakından 
tanırnam, dostlu�muza ayn bir 
renk kattı. 

Cavit Hoca, çok anlamlı Vf" 

diişündürücü kişisel ve allevi özel 
Iiklere sahipti. Üniversite ö�re· 
tim üyelerinin birçoklanndan 
farklı olarak bunalımlı toplumu· 
muzun varlıklı kesiminden gel· 
memjşti. Köy kökenliydi \'e bir 
köy ö�etmeninin, bir eıtitlm 
emek�isinin o�luydu. Yabancı 
dille e�tim yapan bir okulrla ve· 
ya yabancı hir ülkede okuma ola
na�ından yararlanamamıstı. 

Ama, inanılmaz bır çaha sar

federek, a;'.'l1calıklı sınıftan olma· 
manın önüne- çıkardı�ı hütün en· 
gelıeri aşmasını "i1miş, ilk ve or 
ta öi!renimini Tarsus'ta tamamla
yınca "parasız yatılı" sınavını ka· 
zanarak I1aydarpaşa Llsesl'ni 

1940'ta bitirmiş, 1944 yılımla 
t.C. Edebiyat Fakültesi FelsE'fe 
bölümıinden diploma almış, bu· 
nunla da yetinmeyip, daha sonra 
sosyoloji asistanı olarak girdıeı 
Iktisat Fakültesi'ndE'n de mezun 
olup, pro(esörlü�e kadar yük$el· 
mişti. 

Tütengll Hoca, he�eyden ön
ce milmin ve ıklın yol �Ostericl· 
Iieine inanan Nr bilim adamıydı. 
Bunun içindir kı, "düşünceyt 
olaylann önüne geçinneden mp
selelerimize- çözüm vollan hula· 
mayız" diyordu (l): Ama hlr dü· 
şüoce merke-zi ol.n, olması gt'lt" 
kt'n iiniverslttlerimlzin rturumun· 
dan yakınmadan da ede-mlyordu. 

Alaybeyoğlu yaşıyor, yaşayacak ! 
19 Aralık 1979 günü faşistler tarafından 

Ad.Jm'd.J katledilen Ti.rkiye Işçi Partisi üyesi 
Mehmet Alaybeyoğlu, ölumünun ı. yıldönü
münde çalıştığı işyerinde ve Adana TIp Lo
kalinde yapılan toplantılarla anıldı. Parti 10-
kalinde yapılan toplantıda şehitler için sıy
gı dlKuşu ve Ad.Jna Merkez Ilçe Başkanının 
konuşmısırKbn sonr.ıı , Alaybeyoğlu'nun ingn 
özııürltir:ii, sınıfsız, sönıürüwz bir toplum ku· 
ıulması için Türkiye Işçi Partisi saflarında ver. 
diği müca..1ele anlatıldı. Alaybeyoğlu'nun sos. 
\,oIlizMıe olan inancı, bu inancı doğrultusunda 
pa,ti tiyesi olmaebn önce bile Türkiye Işçi Par. 
ti�i çi/gisinde mücadelesi, Partili olduktan soll-

Kendjsj oClk tOpü almak için gKıeceğini söy
ledi. Ben Partiye gideceğimizi, önemli bir işi
mizolduğunu söyledim. Yanına evinde birara
ya geldiğimiz arludaşımızın kardeşini \lerdik 
ve bizPartiye geldik. Ne yazık ki, yarım saat 
sonra arkadaşımızın faşistler tarilfından katle. 
dildiğini öğrendik' 

P.ırti diSiplinine uyması anılara dayanılarak 
ar.laııldı. 

��ehmeı Al.iybc-yoğlu'nun çalıştığı işyerin. 
den bir arkadaşı onun ömek Partili olduAunu 
�ö\,ltytrt"- bır anıs ınd.Jn söz etti; 

Ilir arkadaşin t'vinde biraraya �clmlştik. 

( 'I Ş 1 0CAK 1 950 · IO 

AlaybeyoAlu'nun çalıştığı Sıtma Savaş 
Enstitüsü Müdürü son olarik söz aldı ve şöyle 
dedi: "Mehmet AlaybC!yoAlu'nu bir yılebn beri 
tanırdım. Beraber birarada çalıştık. Gerek Par
tiye ve sosyalizme olan inancı, gerekse işyerin
deki çalışması, sendikal alanda verdiği müca
dele \le arkadaşlarına karşı davranışları, her. 
kese YOldaşça davranması ile kendini gösteren, 
yoldaşlı"- ilkelerini hayatının her alınında uy. 
gulayan bir arkadaşımızdı." 

Daha sonra Mehmet Alaybeyoğlu için ya. 
zılan şiir okundu. Nazım hikmet ve Ceyhun 
Can'dan okunan şiirlerle toplantı sona erdi. 

özPlllklf', her zamankinden 
daha çok bilimin cinderllj!"lne ge
reksinme duyulan bır ortamda, 
kt'ndisi l:Allnıin halkın hizmetin· 
dl' olması �erekü�ine inandı�ı 
için, hir çok oı!"retim üyesinin 
akadE'mlk ünvanlannı bir kazanç 
aracı olarak kullanmalarına çok 
üzüı üyordu. 

örnek bır aıle relsiydi. 

Çok düzenlı bır çalışma yaşa· 
mı vardı. 

KARANlıK 
GUÇLER 

ONA 
12 KURŞUN 

Si KABIUlI ŞLER. 
O ISE 

KARANllGI 
AYDlNLlGA 

ÇEVIREBIUfEK 
ıÇIN 

KENDINE 
DIN LEI'\ ME 

HAKKı BILE 
TANıMAYIP 

SıKıLAN 
KURŞUNLARıN 

EN AZ 
7-8 KATI 

BILIMSEL YAPıT 
VE MAKALE 

YAZDı 

Araştınnalannda önyargılı ol· 
maktan sakınIT ve bUlmsel nes· 
nelIikte-n şaşmazdı. Nittkim bır 
yapıtında, "önyargılar bizi yand· 
malal8 götüren, gerçe�i oldutu 
!!ibl gömıekten alakoyan haya· 
letlerrilr" (2) diyordu. Çal .. ma
lannda Dk el kaynakim kullan· 
maya özen gösterir ve bulıiu� 
belgelere de çok güç Inanırdı. 
Derledl!!1 bllgUer ıçın. ancak b ... · 
kalannın da görüş ve elqtlrllerf
ıtl aJdıktan sonra yazmaya koyu· 
lurdu. Bu şekilde hlZll'hk yapıl
madan yazılan kitaplar Için "01-
gunlaşmadan kopanlnu, mt'yve" 
(3) "ratını kuUanmh. 

O çok ıyı bır dllclydl. Ne ya· 
zık kı, düşünceleri çaldatlafa· 
maya bazı meıılekdat1an, öz· 
'I\irkçeleşme akımını '"Türkçe' 
yı sala bindirip self' sabvm'tDer" 
diye kar,ı çıkarlarken, konutma 
ve yazılannda öz-'I'tirkçe sözcük· 
If'r kullanmaya büyük bir özen 
göstf'rirctl. Bu yetenekleri dolayı· 
sıyhırlır kı, 'rurk 00 Kurumu'na 
uzun yıllar çok yararlı hizmetler 
sunmuştu. O nedenle, kencHsine 
mektup yazarken, hata yapma
mak Için ne dE>nll liıkılrlı�D1'II çok 
iyi anımsıyorum 

Cıwlt Hoca. Anadolu'nun 
ba�nndan kopup gelmiş hir ay· 
dın olırak çıpına vt> Içinde ya· 
şadı�ı topluma ka�ı bi.ıyiik so
rumiuluklan oldul!:unun hillncin 
deydl. Kendinin çok St'vdl�i bir 
deyimle-, "f'1 ke-sE'Sindf'n �ıutanım 
de\'eler olsun kurhanım " zihni· 
yetlnf" şiddetle kaııı çıkıyor Vf' 

"buı;:ün büyük .f'hlrlero(' oturan 
aydınhr wnınlanmız karşıııncia 
� bina nf' dlyemezler"(4) ctlye 
haykınyorr'u. 

O bilinç'li bir antl·('ınperya. 
UsUl. Kalkınahihnemlı için. çar
pık kaplt.alht si�te-mlmlzin ctfrle. 

nlp toparlanabllme!i.l Için, sonu
na kadar (Iışanya el açamayıca. 
hnızı, zira taşıma su Ile de�ir. 
menln dönm('ye�e-�Inl bir takım 

ulusal öıverllerde hulunup kendı 
kaynaklanmaza dönmemiz cenk
li�lni açıkça belirtiyor ve düşün
Cf" planında gelişmiş kapitalist 
ülkelerin "sömürge ıosyolojlsl" 
derslerine kar,ılık "ız geıı,mı, 
&osyolojlsl" (S) ilf' kartı çıkmak· 
tan başka çare yoktur, diyordu. 

Di�er yandan, Cavit Hoca, dü-
şÜRce öz�üRiinün ve demokn
sının yılmaz bır uvunucuıu Idi. 

"Araljtınna1arda kunanllan yön
temler elbette tartışılabDlr, ama . 

her türlü ara,tırma öz�r dÜfün
me ortamını zorunlu kılar. 0.. 
mokratlk bir ülkede .raştırma 
konulanna sınır çlzilt'meyec.li 
gibi, araştıma sonuçlanrun gtzli 
tutulması da d�ünülemrz" (6) 
y�ısına vanyordu. Bu nedrnle, 
düşüncmndE>n dolayı yargılanan, 
bu yetmlyonnu, gibi JODra da si
lahlı bır saldm sonucu felç bıra· 
kılan bır haşkı de�erli bilim ada
mı Doç.Dr. Sener TanOU dava· 
sında susmamış, TCMöD'ün iıte
ei üzerine oluşturulan bOirklşl 
kurulunda, Prof.Maclt Gökberk. 
Prof.Bema Mvran, Prof.Nuri Ka· 
racan ve Prof.öztekln Tosun gıbı 
öteki onurtu bUlm adamlanrun 
yanında yer almı, ve onlarla bir· 
Ukte özgürlükler konusunda bi· 
Ilmsel bır incelemenin en güzel 
örneklerinden birini vennl,tir(7). 

Bunlann öteslnde, belki d. en 
önemlisi, onun ülkemlzd. var
olan düzenin ada1t'tslzlIl!:lnl 
eşitsizııtlni çok ıyı bnmed ve bu 
düzenin mutlaka del!1,meslni. 
ama demokratik yollardan detlt· 
mesinl lstemeslydl. 

Aslında bu hüyük inlllUn er· 
demıeri bir mablıye aldırıla
mayacak kadar çok. öyte IIDI
yorum ki, anunsayıp 1InLama
ya < .... "lun bu __ blo, 
daha önce kaUeelDen öteki bOIm 
adamlan, ötretm.nler, I,çler, 
öpncner ve dll.rlıtrI yanmda, 
onun nıçın demotrul ye halk 
dü,maıılarınca bır hedef olarak 
.. çUdltınl açıklamaya yeı.r. 

Bır karfıia,- yaptım cıa. 
karanI.k güçler o.. 12 InıqIlD 
sılaıbDrnl,ler. O ile. karuıiıiı a,- • 
dmı ... ç ..... bII ... t ıçı •. koadl-
ne dlnl.nme hakkı ble tanıma-
yıp, sıkdan kurtUDlann .n iz 7-8 
kab bDIn,," yapıt .e ma_ 
yazım,. 

Sıkılan kurtunlar. niteıııl 
Hoca'run yurt, lnaan y. demok. 
rol a,kı n. dolu kalbini durdur. 
dular. Acaba. tarihin akıt.nı d .... 
durabOeeekl.r ml? 
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•. 62. 

2) Tiit •• U. Sooyol Biliml.,.,. 
Araştırma v. Metod, I,Ian'*ı. 
1975, 3.b .. .. 43. 
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Enerji bunalımı 

P r og ra mlı karanlı k 
Türkiye, Abdülhamit döne·, 

mi CH- dahil tuihinin en koıran
lık gecelerini ve konutlarda, res
mi daireıerde, okullarda, işyerle
rinde en .soiuk giiılerini yaşıyor. 
Fabrikalar ya elektrik ktsilmele
rine uygun çalışma düzeni yarat
m;aya uiraşıyor, ya da kapanı
yoriır. 

Durumun data da kötüye git
mesi beklenmelidir. Ufukta hiç 
çözüm iŞMcti görülmüyor. 
'·Progr;ı""'.ınmı� �r.ınlık". kısa 
dönemde durdurulması olanak 
dışı bir gelişmeyle ülkeyi bir baş
tan bir başa kaplamakD. Ger
çekten bugün ülkenin enerji sek· 
töründe akıl almaz sorunlara bo· 
ğulmasının kökeni Marshall planı 
günlerine dayanıyOf'": Marshall 
planıyla başlayan bu "karanlığın 
programlanması" süreci sonraki 
yıllarda gittikçe yoğunlaşırak 
Ü$tül1"ijze çökmeye devam edi· 
yor: Dikenin enerji gereksinimi 
öz�likle 2 Dünya Savaşının he
men sonrasından başlayarak ve 

... yıl Mtın oranlarda, ucuz ve 
�i olduğu gerekçesiyle, petrolle 

karşıl�nıyor. Bu dönemde ülke 
kaynakbrı gözardı edilmiş, geliş
tirilmemiş ye kull�nımbrı en il
kel düzeylerde blablmışt�. 
�Ikınmanın, sınayileşmenin en 
temel girdisi obn enerji sektö
ründe dışa baA:ımlılıA;ın inanıl
mu boyutl�ra ulaşması önem
senmemittlr. 

OmeAin 196O'tan 1975'e b· 
dar petrolün genel enerji tüketi
mindeki payı yüzde l S'ten yüzde 
51.4'e .e 1 978 .e 1979 yılların· 
da da sırasıyla yüzde 63,2 ve 
yüzde 61'e yükselmiştir. 

Tüm batı dünyasının pet-
e rolün "pahalı" olduğunu ol

dukça etkili bir ekonomik kriz
le ilk defa öArendiği 1 967·68 
yılbrından bu yani 10 yılı aş
km bir süre geçti. Bu mrıda. ko
lay ötr"enemeyenlerle iyi <;Aren
meyenleri pek kötü y�kaLıy�n 
bır pe .. ol kriıl dııu 1973-74 
yıllırında düny�yı kasıp kavur
du. 1 967'lerde TUrklye'de pet· 
rolUn genel enerji tüketimindeki 
p�yı henüz yüzde 3O.9'dur. 1 2  
yıl içinde b u  OBn, petrol 
kaynaldı iki ekonomik bunalıma, 
ülke ekonomisindeki sürekli 
kötüye gidişe "Arnen yüıde 1 00  
artar�k içinde bulunduğumuz 
yılda " 61'e yükselmiştir. Yer
yüziR:te Türkiye'ye uuktan bile 
ol .. bu ılandı yıklııobllen Ulke 
yoktur. 1 967·68 ekonomik bu· 
nalımından sonra gelişmiş"ieri 
kalmış tUm ülkeler petrolUn ener
ji tüketimindeki payını artırma
ma yoluncl� önlemler �Imışl�r
dır. Bizdeki durum ise petrolün 
yerden fışkırdığı Suudi Arabis
tan'la bile karşılaştırılamayacak 
gelişmeler göstermiştir. 

Özellikle 1970 yılından son
ra petrolUn ülke içi liretimin�eki 
payı da giderek ıuimış, yanı bu 
temel enerji kaynaAı daha az üre
tilebilir olmuştur: 

ülke Içi Petrol üretimi 

Yıllar üretim Miktarı 
Bin Ton 

1970 3.542 
1974 3.309 
1975 3.095 
1976 2596 
1978 2653 
1979 (ilk 10 ay) 2.383 

Bu ise hem tüketimdeki anış 
hem de üretimdeki düşme nede
niyle sürekli olarak daha fazla 
petrol ithal etme anlamına gel
miştir. Ithal edilen petrol için 
döviz gereklidir. Içinde bulundu
ğurruz yılın ilk on ayı, petrol ve 
ürünleri yönünden son yıııarın en 
sıkıntılı dönemi olmasına karşın, 
petrol ve ürünleri ithali için tüm 
ihracat gelirlerinin % 60'tan faz
lasının harcanmasını gerektirmiş
tir. Oysa yeter1i miktarda petrol 
ve ürününün ithali için tüm ihra-a 
cat gelirleri de yetmemektedir. 
Yani SO milyona yakın nüfusuy
la ülkemiz tüm bir yıl boyunca 
sadece petrol ve ürünleri ithali 
için çalışıp didinse bile yeterii 
döviz i kazananıayacaktır. Has
taların ilaçsızlıktan ölüp gitme
leri, fabrikalann kapanması, kö
riTlerin madenierden soğuk ko
nutlara naklecfilememesi, elektri
iin haberli habersiz günlük mesai 
saatinden daha uzun süreler için 
kesilivermesi ve daha pek çok 
alışılacakmış gibi görünen ve in
sana yaşamayı zehir eden sıkın
tının nedeni işde budur: baAım
lılığın bu derecesi işgal altındaki 
ülkelerde bile görülmemiştir. 

Peki, çıresiz miyiz? Bunun 
kunuluşu yok mudur? Kısa dö
nemde durumun daha da kötü
leşmesini beklemek gerekiyor. 

Çünkü şimdiye kadar her hükü
met, işin çözülmez hale gelmesi 
için elinden geleni yaptı ve yapı
yor. CHP ağırlıklı hükümet döne
minde Merkez Bankası ile TPAO 
arasındaki sürtüşmeler yüzünden 
1979'un ilk 5 ayında bağlantısı 
olduA;u halde alınamayan ham 
petrol yerine spot piyasadan 850 
bin tonluk petrol ürli'ıü satın 
alınmıştı. Spot piyasası, serbest 
petrol pazarı demek; tutturan, 
tutturabildiğjne satıyor. Spot pi
yasasındaki fıyat, baA;lantl 
sonucu alınan petrolün fıyatının 
hemen hemen jki misli. Bir böy
Le "gayri ciddi" nedenlerden 
kaynaklanan kayıplar var. Öte 
yandan enerji yatırımlarında sü
rekli gözlenen gecikmeler 1 980 
ve sonrası yıllarda Türkiye enerji 
açlAının anık bpana.mız hale 
gelmesine sebep olacak boyutlar-

Enerjı bUMIImm lotunuını em.lıçikr ödiiyor 

da. Türkiye Elektrik Kurumu' 
nun 1972-1984 yıllan arasındaki 
yatırım programının, bu oniki 
yıllık dönemin 8. yılının sonun
da ancak yüzde 21'i gerçekleşti
rilebiImiştir. Türkjye Kömii'leri 
Işletmesi enerji yatırımları prog
ramında gerçekleşme oranı ise 
yüzde 27 dolaylarında kalmıştır. 
Türkiye Petrollerinin 1 973-1983 
arası yatırım programının 
gerçekleşebilen bölümü de yüzde 
36'dır. Kamu kurumları arasında 
yatırım programını gerçekleştir
meme açısından başı çeken de 
Devlet Su Işleri f'rogramlanmış 
yatırımlarının gerçekleşme oranı 
yüıde 12.4. 

Hükümetler bir yanrlan dı
şa bağımlı ham petrol ve ürünleri 
tüketiminnj teşvik edip anınr
ken, bir yandan da ülke içi by
nakların geliştirilmesini, kulbnı
labilirliklerinin ivedilikle sağbn
ması işini alabildigince savsakb
,",şlar, savsıklıyorlar. 1 979'da 
enerji sektöründe geçen yıla 
oranla yüzde 10 anış program
lanmışken gerçekleşme sadece 
yüzde 1.6. ülkede kişi başına 
birincii enerji tüketim rakamları 
devamlı dUşüş gösteriyor: 

1977'de kişi başına 792 kg 
tlşkömli'"ü eşdeAeri tüketilirken, 
bu rakam 

1978'de 780 kg .. . e 

1979'dı dı 729 kg .. düşU
yor. Bu ıradı TUrklye'de nüfu
sun Yill.sına yakın bır bölümünUn 
henUz elektrik enerjisi ile yakın
cb.n tanışmadılını unutmamak 
gerek. NUfusumuzun yUzde 50'51 
evinde, gecekondusunda, çadı
rında, damında henüz elektrik 
dUAmesini çevlremiyor. Kısa dö
nemde de çevlremeyecek. 

özellikle Anbr.ı, Istanbul, lı· 
mlr gıbı büyük .e kışları "'Auk 
geçen şehirlerde ısınan konut ve 
çalışma yerı sayılacak kadar 

azalmakta. Bu kış kır yığ .. dı 
yaAmasa da memleketin büyük 
bir bölümü için "en soAuk kıı" 
olaQk. Petrol ürünleri yok, kö
mii' hem yeteri IQdar yok, hem 
de petrOısüzlükten, obn dJ. kul
lanım yerine ubşt .. ılaITlılYor. 
Ama sıfır altı derecelerde ISln
madan yaşamak obnak dı,ı. Bu
günlerde özellikle Ankira'nın ko
ca koca yapılannın dal budak 
salmaya başladıkları kolaYQ 
gözlent'bilir: bacası bile OIm.ıyU1 
o modem ( I ) .  boydan boya cam
lı apanmanbrın ya camları kui
lerek ya duvarbrı delinerek soba 
boruları uzanıyor dışarıya. Odun 
bulan odun sobası, kömür al.ıbi
len kömür sobasını kurmaktı. 
Geriye kalanlar da elektrik ener
jisini ısınmaktı kullanıyorlar. 
Şimdilik. Şimdilik çünkü, YUln 
bile yeterli olmayan elektrik 
enerjisi, yeteniz konut tesigıb
nnın kaldıramayacıAı yüklerde 
ısınmaya yöneltinnce kesintilerin 
giderek artması kaçınılmu ola
cak. Ancok elektriAe para ödeye
rek elektrikle ısınınak, hele son 

zambrdan .sonra herkesin kin 
deAil. Mul yı dı Ucretlnlıı tU· 
münü elektrik btumını karşıb
maya ayırmak istemeyenler erekt
riAi "gatsiz" kullanma yollarını 
deniyorbr. " Elektrik hınızllA:'" 
sıkıyönetim suçlan kapsamırq 
alınmaI$l, <mlemek ob.sı delil... 

Durum gerçekt.., karanlık. 
Çıkış yolu yok gibi görünüyor, 
arN var. Tarihin hiç bır döne
minde hiç bir ıoplum çözümU ol
mayan sıkıntılar.ı düçar olmadı. 
Bizim ülkemiz de bu kuralın dı
şında deAi1. Çıkış yolunu ciddi· 
yetle merak edenler, çözumU öj· 
renmeyl Isteyenler Demokratik
leşme için Plan 78' �82' adlı ça
lışmanın 630'dan 74S'lncl $aY' 
bya kadar obn bölOmOnü oku. 
malılar. prda çözüm, çok açık, 
sade ve kesin kanıtlarla serılle
nlyor. 

• 
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Josef Stalin, 21 Atalık 1879'da doR· 
du. Stalin'in doRdu� günden bu yana 
yüzyıl, ölümünün üstünden ise çeyrek 
yüzyıldan fazla zaman geçti. 

Stalin hakkında yazmak kolay de�iI. 
Tarihimiz, Stalin adına bal!"lıdır: Beş yıl· 
lık plan ınşaatl.nnda SSCB, faşlımle 
mücadelede Sovyet halkı, savaştan sonra 
halk ekonomisinin yenıden kurulması ve 
daha sonraki ilerlemeler ... 

Bunlar, başan ve zaferi erI e dolu kah· 
ramanlık yıllanydı. Bu yıllar, yeni bir 
dünya kwan sosyalist öneüJerio Şanlı dö· 
nerrU olarak anımsanıyor. 

Bunlar aynı zamanda yokluk.larla, 
fedakArtıkIma ve hatalarla doLu zor yıl
lardı. Elem duygulan hAli bizimle bir-
Uktl';;,.nlar "Vatan ıçın, Sı..lin ıçın!" 
diye haykırarak hücuma geçtiler. Göste
rlş yapmadılar. Yanlmoda kameraman
lar yoktu. öyle hissettiler. Ona sınırsız 
şekilde güvenlyorlardı. O dönemin trajik 
meıııli buydu: Ama bu, kahramanca bir 
trajik özelliktı. 

Bazdan ise Stalin 'in onayıyla yapılan 
haksız baskılardan zarar gördüler. 

Savaş yıllannda Birleşik Devletler'In 
Moskova Büyükelçisi olan Avereli Hani
man. anılannda bir devlet adamı olarak 
Stalin'e büyük de�er veriyor. Harriman, 
Stalin'le yaptıeı göruşmt>lere dayanarak 
bu sonuca varıyor ve hndisinin şahsen 
onun karakterinin olumsuz özeıııkleriy
le karşılaşmadı�ını sözlerine ekliyor. 
Stalin'le Tahran'da, Yalta'da, Potsdam' 
da karşılaşan batılı liderier, bir devlet 
adanu olarak onun hakkında en de�erii 
düşüncelere sahiptiler. 

O yıllann genel biJançosu kesindir: 
Sovyetler BirııRI, tarihsel sürecin tüm 
akışına, aynca ve özeUikle ülkelerin ve 
halklann sosyalist temellere dayanarak 
yavaş yavaş eski toplumdan yenı top
luma geçişine etkide bulunmuş ve bu
lunmakta olan çok büyük bir sosyalist 
devlet olmuştur. Sovyetler Birliltl'nde 
sosyalizmin kuruluşunda kazanılan tar
bşmasız başanlar. Sovyet insanlannın ve 
yabancı gözlemcilerin nazannda Stalin 
adına baehdır. 

Aynı dönem içinde Stalin 'In put!aş
tmtması Sovyet toplumunun gelişme 
yolunda blr engel haline dönüştil. Stalin 
yanblj\ara ve hatalara göz yumdu. özel
Ukle 1931 yılında, sosyalizm mevznerl
nin güçlenmesi ölçüsünde ülkedeki sınıf 
mücadelesinin daha da şlddetleneceRlnl 
açıkladı ve bu sav kitlesel bas�lar Için 
temel oluşturdu. 

Bütün bunlar, ülkemizin yaşantısında 
bir geçış a.şamuıydı. Ama batıda, özel
likle şimdi, Staıın 'in yüzüncü doRum yıl
dönünl.ioon yaklaştıeı şu günlerde 
"ödenmiş bır bedel" sorunu, O dönemin 
qınhklannm kurallı ya da rastantual ka
rakteri sorunu, bu aşırılıklann ylnelen
meslne karşı �venceler, öznel ebnenln 
tarihteki rolü sorunlan vb. ortaya atıl
maya devam ediyor. Gerçe�n sambol 
biçimde aranması genellikle ronun ar
dında deRlldir. Bu sorunlar sadeee kıs· 
men tarihsel merakla, sözde Sovyet In
sanlanna duyulan Insancıl kaygıyla ya 
da yenl bir disiplin olan "psikotarlh" 
merakıyla açıklamak mümkündür. Bu 
onda dokuz anUsovyet bir politikadır. 

Batı'da Stalin'in yüzüncü doe-um yd
dönümünü sadece onun mirasının olum· 
suz 1asımna dikkati çekmekle kalmayıp 
aynı zamanda zamanı çarpıtarak, yanı 
ne olmuşsa öyle kalmı" ya da SovyeUer 
Birııei'ndeki sosyalizmi gözden düşür
mek ıçın yeterince çok şey kalmıŞ, ya 
da olup bitenlerin kaynalı Sovyet düze· 
ninln yapısındayınış, Lenlnlzm Ideoloji· 
ılndeymlş gıbı göstererek anıyorlar. Ya· 
nı bır toplumsal olay olan sosyalizmin 
özürijn deRerlendlrmeslnI sık sık Stalin' 
in deterlendlrllmestyle deRlştirınek isti· 
yorlar. 

Hayatının yapıtı olan 14 cUtllk Sov· 
yetler BirIIRI Tarihl'nl geçenlerde ta· 
mamlayan fngUlz tarihçlsl E.Karr, ya. 
zın "1917·1929 Lenln'den Stalin'e Rus 
Devrimi" çalışmasını yayınladı. E.Kan, 
Stalin temasından antısovyet amaçlarla 
yararlanma denemelerının deeerlendlr· 
me sını yapıyor. t�uız tariheısı, sım dı 
&Olewarın "Ekım Devrimrnln başanlan· 
na gözlerini kapadıklannı ve sadece gü
nahlan gördüklerini " yazıyor ve şöyle 
diyor; "Ancak antisovyet histeri koro
sunda 50Icular katılmadan da yeterince 
JeS vardır. Bu, meselelerin trajik duru
mudur. Zarruınla Sovyetler Birli�i'ne 
kar,ı aklın böyle histerik biçimde ayar-
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Sosyalizm için 
dövüşen bir önder 

STALIN 
• 

SBKP'nin ve Sovyet halkının önderi, dünyanın ilk sosyalist ülkesinin inşa· 
sının etkin önderi, faşist ordulann irtilasına kuşı anayurdu savunma savaŞı
nın büyük yöneticisi losef Stalin'in 100. doium yıldönümü bütün dünyada 
kUllanıyor. 21 Aralık 1879'da doğan ı .5talin'in 100. doğum yıidöriimü Sov· 
yetler Birlili'nde de kudanıyor. SSCB'de Parti Merkez Komitesi ve çeşitli ya
yın organları, Stalin'in önderliği ve dönemi üzerine çeşitli deAerlendirmeler 
yapıyorlu. Bu önemli yıldönümünü kutlamak için, APN yorumeusu G.Gen.
simov'un yaptıAı değerlendirmeyi özedeyerek yayınlıyoruz. 

tanmasından kurtulacaRımızl umut ede· 
rIm." 

IngUlz "ıovyetologu" RonaM Hingly 
("Joset Stalin: tnsan ve Efsane") ve 
Amertkalı "sovyetolog", Harward Onl· 
venltesi 'nden Adam ınam ("Stalin ve 
Dönemı") tarafından yazılan ve batıda 
yayınlanan Stalin'In poliıık blyograrueri 
buna örnek olabUir. Yazan "psikotarih" 
Lo olanaklannı abartsa bUe Princeton 
Onlversitesi profesörü Robert Taker'ln 
üç ciltlik daha Iyi niyetli Incelemesini 
biraz daha ayn şekilde anmak gerekir. 

Bu günlerde "Sovyet niyetlerinin" 
deeerlendlrllmeslnde uzman saydan Har
ward üniversitesi proCesörü Richard Pt· 
pes'ın sözde "Stalin'de deVlet yönetlcUl
AI Için hiçbir yetenek olmadıeına" iliş
kin Iddiasını, kastl önyargılılıem Ve ta
rihsel nesnellik üzerine Iddialardan açık
ça vazgeçilmes!nln tipik bır ömeRI ola
rak göstennek mümkündür. Pipes'm bu 
dU,Unce,lnl aklatan Ingiliz tarihçlst Ian 
Grey, bu yıl çıkan " Tarihsel Blı Kişilik 
Olarak Stalin" adlı kitabında şu yorumu 
yapıyor: "Bu ve benzeri düşünceler be
nlm görüşUme göre, yazarlannın otorite
sini sanacak kadar gerçeklerle çellşklye 
dUşUyor, ama bunlar Batı'da onun hak
kında yazılmış pekçok şey ıçın tipikttr .. 
Babh bilim adamlan Stalin hakkında ta
rafsız yazmayı ya hemen hemen kaıten 
reddettiler ya da yazamadda". " 

Amaçlan, sosyalist perspektlfe Sta
ıın'ln göl�eslnl düşürerek ve onun Lenin' 
den de, Marks'tan da koptueunu "kanıt
layarak" kitleleri sosyalist perspektiften 
uzaklaştırmaktır. 

Asıında kişiye tapma Lenin Le de, 
Marks'. da yabancıdır, tıpkı onlmn öe
relistne olduıtu gibi. Bunu do�nılamak 
için pekçok alıntı yapıJabllir, keza ken· 
dilerini tanıyanlan kişisel alçakgönüllü· 
lüklerlyle etkileyen Marks ve Lenin'In 
yaşamlan da örnek gösterilebDir. 

ERer neden, Marksizm Lenlnlzm 'de 
deRUse nerededır? 

Yanıt tek anlamlı deendir; çünkü 
olup bitenlerin nedenini nesnel ve öznel 
eanenlerln birbiriyle örülmesinde 
aramak gerekir. 

önce nesnel ebnenler. Sovyetler Bır-
1I11 'oln kuruluş yıllannı anonsayalım 
Onun sınıf düşmanlan, 14 devletin başa
nsızlıRa uı-rayan askeri müdahalesinden 
ve lUke Içindeki bozgundan sonra özel 
mülkiyetl kaldırma cesaretini gösteren 
yönetime kın besiemeye devam ettUer 
ve yenı "haçlı seferlerı" hazırladılar. 
"Berlln-Roma-Tokyo" mihverl, Alman· 
ya 'dan gelen faşist tehdit, Hitler'In kol· 
lektif güvenli�e yönelik Sovyet ça�nla· 
nnı duymazlıktan gelen Batı ülkeleri ta
rafmdan yatıştırılmesı. tlIke ıçınde halk 
ekonomisinin sosyalist temeller üzerinde 
yenıden kurulması konusunda yapdan 
köklü reformlar ıçın dışardaki fon bu 
şekildeydl. Daha sonra Ise savaş ve ar· 
dından soRuk savaş. Durum yönetimin 
merkezlleştlrllmeslnl. disiplini, demok
rasinin bır parça kısıtlanmumı, korkunç 
dUsman karşısında dayanışmayı gerekti
rtyordu 

Bütün bu yı1larda Stalin devlet çar
kının başında bulunuyordu. Tarihsel 
öneme sahıp sorunlann çözümlendıei 
ve bazı yönlerde de çözümlenmış oldu-

�u bir dönemde en yüksek parti ve dev· 

let makamlannda bulunan bır Inanın 
yaptıltı olumlu katkıyı yadSlmak olanak· 

sızdır. Bu anıda Staiin'ln Bab'ı blyog· 
ranan bUe, Sidney Hook'un bır eı",tirl· 
sinde yazdıeı gibi, "komünist partısı ve 
özellilde Ekim Devriml'nın bqmlrDIn 
olan Lenin'In katkısı olmasaydı Stalin' 
in elde ettiklerine erişemeyebUeceRlni 
açıkça gösteriyorlar". 

Ancak bütün yararıdıklu - bu artık 
derin bır hatadır - özelllkie Stalin'e at
fedllmlştir, tüm zaferter yanlış olarak 
onun adına baRlanmaya bqlanu,tır . 

Bir diZi öznel etmen son derece olum
suz bır rol oynamıştır. Vladimir t. Le· 
nln, 1922 yıiının ıonunda, partlnln ıs. 
oia�an kongretın. gönderdltl mektupta 
bu hıausa dikkati çeldyordu. Lenln bır 
kobanet gibi gÖlÜnen 'u .ndlfeyl belirti· 
yordu: 

"Genei Sekreterlık yapan Stalin yol· 
da.t &m11'Slz bir egemenllRi elinde topladı 
ve ben onun bu egemenlıeı her zaman 
yetertnce dikkatli şekilde kullanıp kuIla
namayacalından emın deRUirn." 

Stalin, gerçekten yıllarca eleştirl dlfl 
kaid� onun ku,kuculuRu Ise yasaiann 
çıenenmesi Için elverişli bir zemin ya
rattı. Teorik hatalara, volantarist eylem
lere ve politik yanıışlara izin verdi. 

Sovyet ins.anlan Stalin'I aynı zaman
da her zaman SSCB 'nin savunulmasın· 
dan yana. sosyalizm davası için dövü,en 
bir insan olarak tanıdılar. Ancak bu mü· 
cadelede o, doRru olmayan yöntemler
den de çekinmedi. ınsanh�ın ezeH soru
DU olan amaç-araç Ulşkl.si sorununu za
man zaman yanhş çözümledı. 

1956 yıiında kabul edOml, olan "kı· 
şlye tapmllDm ve bunun sonuçlannıu 
önlenmesine" ilişldn SBKP MJ{ kar&!i •• lliJ 
namesi, olup bitenleri açıklayarak, 
asla haklı göstenneksizin Stalin 'in put
laştınlmlSının Sovyet toplumuna zarar 
vermesione raRmen toplumsal düzenlml
zin yapısını deRiştiremedlRlnl ve deRI,· 
tirınediRlnl beilrtiyor. SÖZ konusu olan 
artık geçmlşe kan,mı, buiunan tarllıJeI 
koşullarda raslantılann bir araya gelme
lidir. Bu tariheel bir sorundur, bugünün 
sorunu deRlldlr. Batı'da i. bu ylldönü
münden sahte güncel bir konutma ıçln 
yanıtanmaya yetteniyorlar. ömelln 
"New York TImes" pzetell ve "[ntema· 
tlonal Herald Tribune" bır yıl önce Sta
Un'in 99. dofum yıldönümünde afaRıda· 
ki bafhk1a bırer makale yayınladılar: 
"Stalin, Sovyet Duvannın Ardındaki ze
hirU Kötülük Mirası." Yüzüncü yıldö· 
nüm için de benzeri çarpıtmalaı devre
ye sokuldu. 

Hayır, Stalin 'in miIUlnın bu bölümü 
atılmı, dunımdL Acı da 01-' ele,tirinln 
pçlci zorluklar yaratacatını, dütmanla._ 
nn bu özeleştiriden, onu tümüyle komU· 
nist ıw.kete karşı kuUananık kötü nı· 
yetle faydalanacaklannı önceden bOmek 
zor dı olsa partimlz ıerçel!! söyledi. 

Gördütümüz gibi, cıdılann toplantılı 
günümüze k�dar uzadı. Ama özelefUrkl 
bir girişimde bulun"n parti, benzeri 
olaylann tekrarlanınamlii ıçın ııllam 
güvencelerin yarablması olanlRIDdan ha
reket etti. 

O zamandan bu y.na geçen yıllarda 
parti, kl,lye tapmarun .onuçlanrun or
tadan kaldınlmasıyla UgUI büyük bır Çı· 
I�ma yapb. Ülkemizde Sovyet demok· 
msinln geU,mesl ve sosyalist yasalann 
sıkı sakıya gözetilmesi ıçın çok aayıda 
ön1emler alındı. Sovyet insanlanna yurt.
taşlık hak ve özgiirlükierlnl ganınli eden 
yeni Anayasa kabul edndl ve yürürtüRe 
girdj. Anayasa taslaRmın tartışılması 
sırasında Leonld Brejnev, önceki Anaya· 
sı'nın 19S6'da kabul edUmeslnden 
,onnıld çe,ltli ytllann, "y ... dııı bukı· 
larta, sosya1ist demokrasi tlktlerinln, 
parti ve devlet yaşamının Ltnlnlst nonn
lannın çlRnenmesiyle geçtiRini, bunun 
anayasa Ukelerlne aykın olank yapıldı
Rını, pırtının bu uygulamayı kesinllkie 
kınadıRını ve bunun hiçbir zaman ytn� 
lenmeme� gerekti�lnl" belirtti. Arahk 
ayında yaptlan ıon SSCB Yilkaek Soo· 
yet toplantı döneminde Sovyet demok· 
ramını daha da geliştiren SSCB YUk .. k 
Mahkemesfne, avukathRıı, SSCB Sa'cı
lı�ı'n .. SSCB'de halk denetimine Oı,ldn 
yuatar kabul edildi. 

Kadrolara özenU ve saygılı davranq 
atmosferl parti ıçınde ve ilikede yerle,· 
ti. Son 25. SBKP Kong .. sl 'nde bunu 
Leonld Brejnev de belirtti. 

Tarihin bır sayfası daha çevrildi. 
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