
BAGlMS/ZLlK 
DEMOKRASi 
SOSYALiZM 
iÇiN 



i 

OKURLARA 

BaRımsız1ık, Demokrasi, 
Sosyalizm ıçın YOROYOŞ 
elnizdekl sayısıyla 270. yayın 
haftasını tamamladı. İlk sayısı 
15 Ni.san 1975'de yayınlanan 
YOROYOŞ, aitıncı mücadele 
yıiıru yaşıyor. 

270 yayın hal!ası gerçek 
bL! mücadele dönemı oldu. 
Dergimizin yüzlerce sayısı 
toplat�dı. Yazı !şleri hfUdürle
rinJz ve yazar1anmız hakkm· 
da sayısız dava açıldı, mahku
miyet kararlan verUdl Posta' 
da dergUere el konuldu, da�
tınu .. bote edilmeye çahş�dı. 
Derginin basıldlRı matbaaya 
baakoo yapıiank yayuu en
gellendi. YUIÜyÜŞ, bü!iin tu 
bukı ve engelleri Işçi "nıfm
dan, yolunu iziedlRl Işçi sınırı 
partlslnden ve okurlarından aidı� gIIçle aşmaya çaiışb. 
Bal!ım&Wık, demokrasi ve 
lOIf&ÜZnL mücadelesinde üze
rine d�n ıörevi yerine getir
me kararlılıRından bır adım 
geri durmadı. Ka�ı, basım ve dlRer ei
derierd,tl olaRınüstü artışlar; 
kmbanadan ko�t _Rlamak 
zorunda kalmanın getirdl!1 ek 
yükler YUIÜyÜŞ·ün yayın yaşa
nunı tA!bdlt eden dIR,r ,ngel
ler oldu. Tekelci bum bile 
etkileyen bu zorluklar YUrü
yüş·ü gliç duru�ara soktu. 
Derel'nin bazı .. yıian ancak 
dört .. yfa olarak yayınlana
bUdl. Ve Derg� uzunCl bır Iii
redir sekız sayfanın urrlan 
Içine bapsoldu. 

Kuşkusuz sekiz aayfa ile sı
nırb bir YUrüyüş·ün, raşlat 
diktatöriük tehlikelinin artb
Rı bir dönemde görevlerini ye
terince yerine eetinnesi de 
gUçleşti. YUtüyüş şimdi bu 11-
nırlamayı aşarak 16 .. yfa ola
rak yaymmı aürdünnek ve los-
yaUII bir dergi olarak gönvle
rini yerine getirmek lizere bır 
atılım yapıyor. Zorunlu ne· 
denlerle de fiyeb.nı 25 Uraya 
çıkarıyor. 

Bu atılımda en büyük gII
veneemlz okuyuculannuz ola
cak. Okuyucularunızm dergl
yt geliştirmek Için özveri göı
tereceklerlne, omuz verecek· 
lerine güveniyoruz. 

Hartalık lIyasl baber ve yo
ruın dereilli olarak Yürüyüş, 
okurlanodan derglye abone 
olmak, yeni aboneter bulmak, 
daııbmm geli,tirilmesine kat
kıda bulunmak yanında yazı 
ve haber katkısmı da bekli· 
yar. Okurlann Yürüytiş'e en 
önemlı katkısı da kuşkusuz 
eleştlriieri olacakbr. Okurlan
nın eleştiri ve önerilerlnden 
yoksun bir dergtnln görevleri
ni yerıne getlrmesl, geUşmesi 
olanaksızdır. Bu bakımdan 
Yürüytııı okurlarından özeilik
Le eleştiri ve öneriler bekliyor, 
Eleştiri ve önerileri dergide 
yayınlayarak ya da doerudan 
okurlarımıu yazarak cevapla· 
maya. dergiyle okurlan ara· 
sındakl b_Aı daha canlı kılma
ya çalı,acaRIz. 

YUrüyüş, yazarlanyla, ba
ıım. da�ıbm görevlileriyle ve 
okurlarıyla ortak bir çabanın 
ürünü olabiidiRI ölçüde eikln
leı;ecek ve görevlerini yerine 
get�:�e��t�ir YOROYOŞ 
için görev başına! 

VOROVO$. 10 HAZI RAN 1910·2 

ÇETIN YÜCEL 
1943-1980 

Urun yıllar PlU'hınjzln Ü!>kudW" ılço Ba.şkanhAıru 
yapan. 1000-1073 dönemindo Partimiz �yesl ,olarak 
İstanbul Beledıyo Mcclhi Uyolıg:i goreyım yürüten. 
kısa. bır suro önce yapılM Ilçe Kongresinden sonra 
llce Sek.reı.erligi gorevıni u�lcnL"n çetin Yucel arka.
da,şımız faşıst k�unlanııa hedı'f ol�rak v uruldu. 

Fu�jst terör ve !:oıudırilur suı·uyor. Ama muca.de
le de sUrüyor. DuhH. güçlonerek ve dana urguUıl 
olarak. 

FAŞIZMI EZECEClz. KAZANACACız 
TURKIYE ışçI PARTISI 

" TIP ÜSKÜDAR ILÇE SEKRETERI 
FAŞISTLERCE KATLEDIWI 

ISTANBUL - Geçtigimlz 
çarşamba, akşam saatlerin· 
de, Türkıye Işçi Partisi Oskü
dar İlçesi eski Başkanı ve son 
dönem Sekreteri çetin Yücel, 
Usküdar çarşısmdaki elektrik· 
çi dükkanınm önünde faşist. 
lerce katledildi. Olay sırasında 
dükkanın içinde bulunan ve 
amcasının ölifllü üzerine dışa· 
n fırlayan yeReni Hakan YÜ. 
cel de Caşist kurşunlara hedef 
olarak aeır yaralandı. Olay 
üzerine bir açıklama yapın 
Twldye Işçi Partisi Başkanlık 
Kurulu Oyesi Cın Açıkeöz, 
çetin Yücel' n ölümünden, on 
gündür ilke çapında tlfmandı· 
"lan fışist teröre karşı sessiz 
dwın ve arka çıkan Demirel 
Hükümeti'nin sorumlu oldu. 
Runu söylem. Açl1ceöz'üo 

açıklamasının son bölümü 
şöyle: "çetin Yli::el arkadaşı. 
mız baCımSlzhk, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesi saflann. 
da uzun yıllardan beri yer 
alan bir Türkiye İşçi Partiliy. 
di. Sosyalizm bayraemı Uskü· 
dar'da binbir saldınya karşı 
bir adım ,erilemeden yüksek. 
te tutmaya çalıştı. Ve bu 
ueurda yaşamını yitirdi. çe· 
tin Yli::el'in onun gibi yitir· 
dieimiz tüm şehitlerin, faşist 
kurşunlanna hedef olan tüm 
ileridierin, demokratların, 
yurtseverlerin hesabı bir bir 
sorulacaktır. Hesap, faşist çe· 
telerden, onlara kanat geren 
Demirel eibi burjuva politika· 
cıtarından, emperyalizmin iş· 
ortaeı tekelcilerden topluca 
sorulacakta ... 

DUY EY HALKıM, 
ÇETIN TOPRAGA DUŞTtl' 
• yavuz ünal 

Bir Iı.ahpe dii,Unct, bil kahpc örJiit. bir "ah� ci çetin' de aldı 
aramızdan. Çetin' de ıolttu wul harekedmn fChitleri ..... mL Bu 
yijrek, bu yürdtler ,lluJdı bır daha, ezildi bir daha, kanlar lçlndc ara
mızdan alman Çedn ıçın. çetin' ulaımak neye yarar, "erpn Md" 
riilcn onlaru anıir.,lıt mücadele erinin tehlt putiz.anlan ..... ma ka· 
tıIdı Çetin. 15 yılı qkm Medir, TİP ,aflannda MdWdilğü mücade· 
le, in&anlık dütmam bir r.,hdn kurtun1anyla bitirlldL Çedn de bay_ 
rak oldu tanınırıızdı. 

F.,ilt t eröriin koi s:nd.itl OtkOdar'da, dllkkaıu bombalaneh, c� 
&anıdı, çetltU ddalar tehdit tdildi, ftiti nldtnlan. utr.tL Ama O, 
OtlWdar "çll1lıı.ndald küçuk an.r ıçın r.,lzme kU'f1 direni,In bır 
ıemboıüydu. Zorla .tılan '.,llt I-fClJÜn ıazelelinc k&rfl direncn 
O'ydu, ,.,bOmn tehditle topladıkJan haraca ka ... ı direncn Q'ydu. 
Öldürüimedcn bir ıun öncc, (Jıklıdu çar,ı esnafı fa,lIt çetelere kar
'I direnmc larm umlftL r .. lıt çcteler çu,ıya ıokulmayacakh. Fa· 
,lıllerin buna cevabı, direnl,ln örtutÇ,,-iinli vurmak oldu. 

Kanı esldldN' ç&rfIJmm oru yerindc duruyor. Terknmedl çar. 
,ıyı Çetin. Terkctmedl, küçük e.na( \'e zınaatkar arkada,lannı. Ora
d. duracak O kan! Duracak._ Çaıtı cına'",m klnlnin. ('.küdarh I,çl. 
nin, emekçlrdn andra,ilt mUcıdcleslrdn bir .embohi olarak duracak. 
Parti duruyor Cakadar'da ve duncak. O kan durua.k orda, ıınıf kini· 
ne dönu,ecek ve ra,lzm �1Icc:ek çaı'Ulnm orta )n1ndc. 

En zor dÖncmlerde pmetlrd unutmayan çetin ıene ıülrccL.. Ka· 
na bulanan balur .kaUan buyuyccek, biiyilyccek._ Her bır td, r .. l,t 
dnayedn 1,lcndJli yerde düplanacak öıprli.ik bayrağına I'Önder 
olacak. 

Biz allt yakmaYlz, biz ,chillerimizi ardımuda bıralı.mayız. \'Ü:rW" 
bb:l.mle onlar, uruf .. w,lmlZm en önUnde. "Bana bum hey, ben ıO. 
ZÜlnÜ kuptım mı. ben seri durdum mu" diye ıcılcnen on.l.ln yüreıtl. 
mlıln ta ıçınde duyanz bit. 

Kahpe dü,man en lyilerlmJn uldürmeye devam roiyor. En Iyileri. 
mJz ..nanmutn en önllne ıeçiyor. çetin .ie ıeçti en tin .. narL Du 
IJn bize yeter, bu kin bizi bclln La u.re� kadar. !uç hir ynde, hiç 
bır alanda unutmayacıAu ,eblt ddfCnleri, unutmayacaaız Çednlcri! 
8iz ve: yureklmmlz ırretmeyi unuttu!.. çoktan! 

" TIP YANDAŞııŞÇı 
ÖLnOROLDO 

DENIZLI - Fınn Işçi. 
Muharnrnet YüzbaşıoRlu iş· 
başı yapmak üzere eeçe vardi· 
yasına giderken fa,lstlerce iş. 

Kal altında tutulan bir mahal· 
lede alnından tek kur,unla 
vurularak öldüriJdü. 

5 Hazıran Perşembe eecesi 
çalıştlRı fama Ciderken Keç. 
rnek zorunda oldutu yolda 
raşlstler Yüzbaı;K>llunun yo. 
lunu keserek vurdular. 

Muhammet,l,çl arkadaşla· 
rının patronlara karşı mücade· 
lelerinde her zamandotru tu· 
tumalmış, politik mücadele 
alanında Ti>"klye Işçi Partls' 
ne aktif destekolmuş, eylem· 
lerine katılmış dlrü:lt ve mill· 
tan bır lşçlydl. 

" FAŞIST 
KURŞUNLAR BIR 
ÖCRETMENE DAHA 
KIYDI 

EsKIşEHIR - 3 Hazi
ran pinü TOB-DER'U öRr,t
men Ahmet Aydın. evine ılt
mekteykeD !a,lıt katillerce 
kurfun yaA'muruna tutularak 
öklüriidü. Elentepe'de öldürü
len TöBDER'ü öRretmınin 
rotoRrarl ve TOBDER 'li öR
retmenler imzah puUar bütm 
kent duvarlanm ülüyor. EI
kltehirli demokratlar lOsya· 
listler Aydm 'ın öld�mesini 
nefretle kaqıhyorlar. TöB
DER 'li öRretm,nler yayın Ia
dıklan bildiriyle d, ratiıllerin 
oyunlarına !Jelmemek Jçin bır. 
leşiimesi l"okURlni, lüÇ ve 
eylem birligının zorunluluRu
nu vurıulldılar. 

" �IILUYET 
HEDEF GöSTERlYOR 

Milliyet Gazetesi 1 Haziran 
iÜJ11ü sayısında TİP ve BD 'cı· 
lann SalihU ilçesinde diaenle
dlA'i mltlnııin haberini birinci 
sayfadan bır ıpotla verdi. Bu 
ıpotta "TİP: Sazak'ın ÖJdii'ii. 
mesl MHP içindeki bir hesap
lafmıdır" deniliyordu. Bu ha· 
ber üzerine TLP Slfkaniık Ku· 
rulu üyesi Can Açıkıöz bir 
biidiri yayınlayarak hUlIiyet 
Gazetesl'nin TİP 'i fa,lst terö· 
re hedef eösteren karanlık bır 
tertlbin ıçınde olduRunu be. 
Drtti. 

Can Açıkıöz'iin açıklaması 
ıynen şöyle: 

"MHP Genel Başkanvekili 
GUn Sazak 'ın öldÜl'limed üze· 
rine yurt çapında geliştirilen 
faşist terörün yanında bu te· 
röre hedef eöstermek yolun· 
da çeşitli tertiplere de başvu· 
mlmaktldır. 

"Böyle bır tertip Miıuyet 
Gazetesi 'nin ı Hazinn 1980 
günlü nÜlhasında yer almıştır. 
Adı eeçen ,azete Manisa'da 
yapılan mitinıdekl konuşma· 
cılara atfen verdiRi bir haberi 
çarpıtmı, ve üstelik eazetenin 
ı. sayfasında 'TİP: Saıak'ın 
öldlirUlmesl MHP içinde bır 
hesaplaşmadır' başlıRml kul· 
Ianmıştır. lIaber metnine göre 
bile böyle bir başlıem kuııa. 
nılması açık bır kastm örneei. 
dır ve haber metninden de gö. 
namektrdlr ki Partimızin 
höyle bir açıklaması yoktur. 

"lı1111lyel Gazetesı, diZiisl 
gazetedlikle bandaşmıyan bu 
tutumu Ile rifıst teröre Parti. 
mlzl hedef gösterme biçimin· 
deki karanlık bır tertlbln 1e;1. 
ne girmı,tlr. 

''Partimize yönelen vi yö. 
nelebllecek yenı tatlst saklın
lara bu tutumu iie MilDy,t 
Gazetesi de ortak olmu,tur." 

" TlP'E YöNEUK 
PROVOKASYONLAR 
YOCUNLAŞTIRILlYOR 

Bir ıi.ıredir çe,itli il ve ilçeler· 
de emniyet JÖrnWcri, Til' yöne
tici ve uyelerini, bilim .. 1 loıyalUt 
kadroları terör olaylanyla ili,kili 
göıterebilmek için provokuyoQ
larına ha verdiler. 

TIP yerel arıtıt yaneticileri ve 
üyc:lerinin evleri aranmakta, sudan 
serekçc:lttle paltma alınan puti· 
!ilere IO)'IUn, cinayet vb. kıÇlar 
kabul ettirilmek için bulu yapıl
maktadır. 

Türkiye I,çi Partlıi'nin müca· 
dele Itnlttjisi. ve taktiklerinin bi· 
rey.d teıörizmk bir iJSiai olmadı· 
A:ı ve üyc:lcrinin de Parti hattına 
ı.ı.lu "ıya baiW.ı kamuoyunca 
bilinmektedir. 

Emniyet ıön:vlilcrini.n ıııvb 
provok.uyon tPrltUnleri aruf mü
cadelesinin Freklcriri thizJik1c 
uygulayan bilimıcl IOtyaliatk:rce, 
bupine kadar oldulu &ibi bundan 
ıoma da bop Ç1kanIacaktır. 

" FAşıSUER 
SALDlRlYOR -
HALK I ŞKENCE 
GöRüYOR 

ESKişEHİR - Gb Sua,k'ID 
aıdüriilme.nden tOILf1t. fqiltkria 
en yolun taidinian Pittikkri 
il1erden biri ek Elldtebir. lu kal
!in If»YÜItkrin ve iIaiCikriıı yo
tun oIdutu TakbIı ........ fa
,ilt ..ıdırmm bq hedcft oIdu.Ma
hanc halkınm toplu dftıati LO ... • 
cu püakürtülm fqilt ııkhrmm ar
kumdan bu ka poti. b_w .1· 
di. Mahalle akiıılerindcn kadUW 
ertekıi eWden fazla ki,ıyi JÖZ.aI"" 
bDa alan poH. bUtün kentte terör 
eıtirdi. 

FI.Jisl saldupnlann Ii1ahh ıaI· 
dınsı ııraslnda ortada ıörünmcycn 

polis, Wdınya k.arJı kitlesel dire
ni, hakkını kullanan mahaik hal· 
b,dan aözaltma aklık.lanna atır 
itkence UylJUladL 

Ew,ehir'i.n dcmoUul IÜÇlcri 
ortak bir bUdiri dalıta.nk &tut 
aldırıyı ve polil i,kencem pro
teıto etti1cr. 

Vali ve Emniyet'i.n halkın can 
güvenliA:ini aailamadıl:uu ve tutu· 
muyla r .. ut saJdupnlan cearcı 
verdiiin. belirten bUdiri "Halt 
f-Jizmt: lr.u,diccMcek ve bir 
avuç fqdt köpcle teılim olma· 
yacaktır. Yaıaan IÜÇ ve qılcm 
birliti. Fa,izme kar,ı omuz omu· 
za" diye bitiyordu. 

Bu arada fqiltlerin EIki,ehir' 
de Olk.üctl Şehit Intikam Tupyı 
(OŞIT) adb yaadlfl bir öflÜt kur
duk1an JÖylentileri dola,makta· 
du. 

" ÇORUM, 
KAHRAMANMARAŞ 
OLMAYACAK! 

Tüm ülkede bi.rden b .. latılan 
saldırılar ÇOl"Um'da da batka il· 
lerden katil çetelerinin deıteA:iy· 
le ileridlcrin yolun olank otur· 
dlJlu mahallelere )·öndtüdi. Sal· 
dm, alevi, \� IÜnni ltitltln ana 
bir toplu katliam. )'önclecek bi
çimde geni,ledlme" amacıyla dij· 
zenlenmi" hedtfler buna iÖ� ic· 
çilini,ti. 

Ancak halk, Ö1"JÜtlÜl biçimde 
de bl,l,sa dlreni,e geçml,tL 

Ilk. .a1dınmn pı.akÜJ"tillmeıılnln 
hcmen ardından, ra,bt IÜrilIerin 
lık1ıracaA:ı noktalara halk. tara(ın· 
dan barikatlar kUNlaralı.. her tür 
sakhnyı IÖlütleycbUecck önlem· 
ler alırunı,h. Kendı Jl.Lçleriyk 
olaylan gcni.,letcmeycccklc'rinl 
anlayan fı,in hareketin, llerid 
kitlelerin yolun olarak. oıurduj:u 
bir mahalle yakınında iki potili 



oldu��k )'apt"ı pl'O\'Okuyon 50-
nucu poliı guçlerinin de cım taraf 
olam ı:ıb)'lara prmesi baıulklı 

:"\e var ki. halk suçleri de ilk 
orıutR4hıAu atma)'ı b�ardılu \'e 
nıe,ru u.vunmayı yonetecek ko· 
mitderi olu,turduLar, Kısa �i.U'cde 
barikaılar &daıınd.a dilenen hal· 
kın her tur �reksinimi kallılan. 
mı.yı. ba,landl. 

Sokli.a çtkma yasalana k.ır
,ın, öqıuthi hı.lk direniıi lunlama· 
dı. AP !luitumeti valiyi ve emniycı 
muduninu �ri çekmek zorunda 
kı.ldı. Ancak, u.ldırılann tumliyle 
tek }·a.nb oldulunu gO�n :ukeri 
birlikler de olı.ylan kan,maya· 
cı.ldı.nnı ı.çıltlayınca. �ffiP ve hij. 
kümet tam bir açmaz içine girdi. 

çorum'da JÜn:n direni, ilk LO
nuçlanyla. çorum'un bir Kahra· 
manma.t'af yapılamayac&tuu n

ruiliyor. rqısı aldınnın. askeri 
birliklerin katlImU! bı.,an1ı.ma
yına püılc.lırtillecctini kanıtlıyor. 
En önemlisi de örgi.itlü ve kitlesel 
bir direni,i. halkın yenilmcz gi.icii

nU. göneriı'or. 

" MECLISLERDE 
12 MART 
OYLAMASı 

Cumhurbaşkanlıeı seçimi 
fl)nınunu killtleme politikası 
izleyen Ap'nin MHP'lileştiril
mesi" hesapları da Tirün'ün 
adayhlıyla bir kez daha göz

is' önüne serildi. AP içinde 
MHP yanlw oLarak biUnen ve 
"AP'nln MHP'U1oştirilmesi" 
opensyonunun baş mimarla· 
mdan "Kocı Rei'" Bllciç'ten 
ıoııra, Tikiin aday ıösterildl. 
Faili Tikiin 12 Mart'DI lııtaıı, 
bul Sıkıyönetim Komutanı. 
Komutanbiı döneminde sayı· 
AZ kanatlarla kunuoyunda Iş· 
kon",dUltI. _bıkalanmış 
olan Tikiin de, ilk aday Bilciç 
pbl AP içindeki MIIP'tile,tir, 
me operasyonu mJUtan1arın· 
dan biri, Bııpç'le bu ortaklı· 
im itıerine tüy diken bır 
marlCetinden daha nakşlbendi 
tarikatıyı. ıu,kll..-lnden söz· 
ediliyor Tikiin Paşa'nın. 

AP aczlnl, lüÇ ıösterlslyle 
_eye çal"ıyar,  Bu h_p 
CUmhurbaşkoni", eçlmlnde 
da ortaya çıktı. En prid 
IdoyIIr öne üiidü. FqIzm 
bır d. bu yollı zortandı. AP. 
Iklldor .. ı üdlirmenln yolunu 
_ıyı .. ooIdırıyl yolun .... 
_ta bulclutunu h. aJOrı. 
da 1-. CUmhurbitkeni> 
lı aoçImIııde da,_ 

T_'tin adayı.,m .. bq. 
ko anlanu yok. AP Tikiin 'tin 
ooçlbno _m olmadıtDlI 
iliir, Ama adey ,_, o� 
rııaItla bllo buı kozanıınlar.� 
do odocoıınln b_bDlI da yı' 
pir, D .... ön .. TUrUn, !otan
bul 'dan erıaıör adayı ıöste. 
rıı... latenbul halk ma 12 
Mart ye Itkonoedlk o .. yla· 
tılınak ıltendı. lotanbul Tti
rim'U reddottl. IKI kenti ol· 
rrtJJLIIL onunmu konadu. Ama 
M kumıaylan 12 Mm'ı ve 
Itk_dlll modllo aolwak 
lMfNllttırınokta ıorariı ldl, 
... Bunu bqardılar. Soırl12 
Martı .. ı,konoedlill TBMM' 
d. oylatarok bır adım dıhı at· 
tılar. 

Tikiin yerıne ALI E1..,di de 
ollbUlrdl, 12 Mart 'DI, yurt ... 
.. pnçl..-lnln can .. ı kıyan 
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IabIUıdl", 

" IŞTE BELGESI! 

Içişleri Bakanlığmm 
özel telsiz emri: 

MHP 
Silal�andınlsııı! ". 

Içişleri Bwnlıgı Emniyet Gc:· 
nci Mlidurlutu'nlin "Çok Oı<;elc ve 
%ata mahıııı" kaydıyla Valiliklere 
gönderdiA;i bir gizli emirde MHP 
yöneticilerinin _lahlı.ndı.nlması 
için gereken kolaylıkların götte· 
rilmesiistenmi,ti. 

"Daire: Alaylf 
Şube.: A. SIh. 62152-� ı 
Konu: MHP'; yönetidkrin ko· 

nıM\U& hk." koduyla w: 
25' 684 layıyb. valili.k.Ierc IÖnde
rikn yaıılı emirde 'MHP Gcnd 
8afkanhiın ... 9.10.1979 tarihli 
79/1051 ."yılı' yuuma abka bu
Iunubnk ValilikJercc W{P'8 etki 
ve yeni yönetic::iJıttin korunmasa 
için her türlü önlemin alınmUl i,.. 
knrıw:ltte<Ür. "'ynı emirde: MHP 

yönetiı:ilerinden ,ilah iltr:yenlerin 
bir wien eldenmJ, ve bu tLJeplc

rin 'ge�ğinin iIUI önemle rica 
edilini,tir.' 

İçi,leri BakanlıAı. 22 Kaıun 
1979 tarihli bu emrinin gereğini 
yerine getirmek için bazı Valilik
Ierin g\içlük çıkardıAı kanısına vu
mış w: 1ı.S.1980 W'ihinde saat 
16.!5'de bir telsiz emriyle blitün 
Vülikleri yeniden uyannlftı.r. 

Emniyet Genel MüdürliiA;ü ası· 
yi, dairesinin "SiIa.h.060�8 ı" 
sayılı 4iıkLŞlYla sönderiJen bu tel
su. emrinde MHP il Vt ilçe yöneti· 
cilerinin silahlandınlmaa yolun· 
daki eski emir hatırlatılmakta ve 
"Buı Valilikkrce ilgi tamim yazı
dan habtrdar olmadıkları gerekçe· 
ili. ik: taleplerin geri çevrildiği adı 
geçen Parti Genel Ba,lunhKından 
alınan ı.�.1980 tarih ve 80214 
sayılı yaztbrından anla,ılmakta
dır." denilmtktcdir. 

Valiliklerin MHP'Wtrin .Q.lah· 

!andırılması konusunda buı gliç' 
lükler çıkardıkları biIgiJini MHP' 
den öi�nen Içişleri Bakanlıi:ı bu 
tebU. :u"ıriyle "kolaylık göller· 
mede pürüz çıkaran" Valilcrinin 
k(ı1ı.klannı böykce çekmektedir. 

HCIJIln onlaıca yunta,m (a,bt 
cinayete kurban edildilli Türkiye' 
de CUI lfWmIiIini satıamak için 
lçltleri BakuWl. büyük bı.- py. 
rctk MHP'1üerin 1ilahJandııılmuı. 
yöntemini buklu. 

S_uWlan bu abli kbb em
riyle &atm tepeden tım ... li1ah4 
(.patlıer bir de ruh.th lilahlıı tak· 
viye edilmi, oldular. 

MHP SIlAHLARıNıN 
BALlSTIK KONTROLO 

YAPıLMALıDıR 

Birçok MHP yöneticiJi ve üye· 
ii cinayetten hüküm Pymiı, cina· 
yet tamil olarak yarp1anmakta
d •• GIRiatma ludar IUÇ. bulaı' 
miL ' .. 1..1 pani.ııin etki ft yeN yö
nedeileri ,imdi tçitkri Bakanbiı' 
mn uıvh çabaJanyia hl&la ve bu 
kez "rnmm" lilahlandınlmakta· 
.... 

Büıü kadrolannı llilahl.nı:hı' 
mak için MHP, ruhMt alan ve ilçe 
yöneticikrini lItif. tubip yerine 
ymlleriN .tam_lada . 

Bu ruhgıb lilahlann ne kada· 

Yarını bugünden 
kurmak zorunda,ız 

I .. stanbul'un !aşıst işgal altın�aki sokaktanndan birinde alabiidieine iri puntolarla ya· 
zılmış bir yazı aylardır bütün bir duvan kaplıyor: "Bır Gece Ansızın Gelebllirtz ' . 

Altındaki imza, liye ve yandaşları hergün en az birkaç cinayet işleyen !aşilt bir örgüte ait. 
Faşistler, kendi açtlanndan başarılı bir ajitasyon öme�i vererek, bir gece tüm 1\irklye'yt 
karanııea boe-acaklan tehdldini savuruyorlar. Başarılan, yalnrt. yanda,lann. moral venne· 
ye ve karşıtlanm sindirmeye yönelik olarak hedenerini özlü bir biçimde dile getirmeleriy· 
le, hem de bu işi çok bilinen bir şarkmın sözlerini kullanıp etkılı, akılda kabcı bir blçbnde 
yapınalanyla SlDlrlı dee-ü. Bu cümle (aşistlerin hayli yaygın bir yanlıştan yararlanmalan 
açısından da başantı bir ajitasyon ömeeı. 

F aşizmi bir gece, ansızın gelebilecer. bir bela olarak kıvramanın ne kadar büyük yanı1. 
gılara yolaçbeıru son birkaç yılın politik gelişmeleri içinde tekrar tekrar lördüL 

Gerici-faşist güçlerin temel hak ve özgüllükleri bütünüyle yok etmek, işçi ve emtL .. Jerin 
sofralanndan bir lokma daha çalmak için her geçen gün adım adım geıı,tlrdilderi saldm· 
lar bu yanlışID daha da iyi kavranmasım meladı. Artık, yalnız kitaplar değil, doirumn 

'doğruya yaşanan sınıf rOOcadelesinin kendisi de faşizmin hazırlık adımlarını ensellemenin 
faşist bir diktatörlüğün çöreklenmesini engellemenin temel koşulu olduğunu öğretiyar. 

T opıum yaşamında sıçrama, nitelik deeişiml anlamına gelen dönüm noktalannm 
sahipoldue-u önem, ne umutlan "bir büyük gün"e baelamaya, ne de " bir korkulu ııe· 

ce"yi beklerneye bakılıık kazandırabilir. Nasıl devrimin şataeım yaşamak uzun ve alabiı· 
dieine zorlu mücadelelerin sonunda hakedilebUlrse. faşizmin karanlıeı da bu karanlıeı da· 
Aıtma, aydınlıeı üstün kılma kavgasıylaengellenebilir. Bir diğer deyişle, "yakın" tehlikele
rin uzak1aştırılabilmesi, "uzak"taki büyük günün yakınlaştırılması ve faşizmi yenme müca
delesinin devrim görevlerine bağlanabilmesi güncel görevlerin ne ölçüde yerine getirilebil. 
diğine bağlıdır. 

Kuşkusuz, güncel görevler önemleri günle ve hatta içinde bulundu�umuz dönemle ii· 
nmı görevler deeildlr_ Faşizmin bnnan�ı s.ıra.sında verilen mücadelenin kazanımlan 

bu tınnamşın engellenemernesi ve sonuçta faşist bir zorbalık rejimi�ln kestn egemenlleı· 

nı kurmasıyla �Unip gitmez. Fa,ist devletin priştl�1 terörün boyutları nerelere ula, ... 
ulaşsın, daha önceki mücadelenin yaratb�ı saygınlıRı, deneyımlerı, kadrolan, Illşkllerl, 
ortaklıklan, örgütlülütli ... tümüyle yok edemez. Büyük sermayenin kanlı diktatoryaIDID 
kurulmasının engellenemedl�1 durumlarcı. bu dlklatörtiijlü alaşaRı eblle mlieadeleılnde .. 
ki birikim ve kazanımlar en deRerli temeU oluşturur. 

S u son kunbn tersi de doen,ıdur. Eğer faşizmin tı�nışımn ileri aşunalanncla ve fa
şist diktatörlük koşullarında etkin bir mücadele için· zorunlu olan çokyönlü temeller 

daha önceki süreç içinde fiilen oluşturulmamışsa, bu görevin yerine getirilmesi bt lat da· 
ha büyük engellerin aşılmasını, ağır maliyetlere katlanılmasını gerektirir, derin bunalımlara 
yolaçar. Mücadelenin her bir aşamasını daha sonraki görevlerin başanlmaSlnın temelleri
nin yaratıldıeı bir zaman kesiti olarak deeerlendirebilmek ve suuf mücadelesinin litedili 
hızı ve biçimleri nesnel olanakların elverdi�i en ileri ölçülerde bulabilmek, gerçltkleştire
bilmek: İşte bu gereklilik antlfaşist hareketler için bir sınav alarudır. mllmsel505YıUst par· 
tiler, di�er özelliklerinin yanısıra, başka sol ve merkez partilerinin başaramadıaı bu sınav· 

dan yüzakı ile çıkabildikleri içindir ki, en çetin koşullarda işçi ve emekçi kitlelere öncülük 
edebilen partilerdir. B ugün faşizmin halkımız için bir kader olmadığını, emperyalizmin ve tekelci serma· 

yenin bu azgın saldınsını püskürtmenin mümkün oldutunu tesbit etmek, tek hap,. 
rula bir anlam laşımıyor. Sını! mlieadoiealnde oiaııokiar kullaııılabOdUtlerl ya da kuiiinıi· 
malan yönünde kahcı ıonuçlar veren lÜçlü kitle .. bır �ket psçekletUrDobllıllll ölçü
de doter klZl1111l. Faşizmi bir kader olmaklOn çıkariıQk ideolojik, polıtık ve öqIIUeI .... ç. 
ları günün ihtiyaçlanna göre ııollştlrlp Işçi .. nofın .. "" emekçi kitlelerin emrtn. vernıocion 
faşizmin tırmanışını püskürtmek olanaklı delildir. 

Artık yıllardır IiIron zorlu bb: ıdeolojık __ dOlI lO1ILIL fa4IZıııI yaıunoııln ald ..... 
kadar nihai kurtuıu,a pdon yolun açılmuımn da lanıol goroIıJorI, ana pıınıorı •• 

olarak belirlenmi" ortak bır tesbite varıimı, bulunmaktadır. ÖIlÜı.ı yapı .. I...,..... 
..nı! mücadelesinin bugünlo:ü _klertne tam _ o:nap .. _ bır dIIIeYa YUbO_ 
Sı; bılımsel aooyalllt �kotla tekle,mollnln _Ilarırnuayla l,çlllDırı hanltollııln yalltllt
dili ilim bılımsel .... jallat kadrolann tok bır polltllo: nıork .. etnfuıdo tOPIaDnıOII .. wııı 
Intlra,lst, antlenıperyalilt, antitakei, antl,övenilt &üçlerin lak cepboılnlıı ..... _ görevlert piniimilzün i .. görevleri olarak ortak bb: kabul görmllş durumdıdır, 

Ancak bu teıbltlerin yapılmaıı Ila hayata IIÇlrllmoal UUllldakI botlu ..... no_ ..... 
nakiar çerçevesinde en btiyUIt bızla ka .. tılmuı zorunlululU k_nı aııcıcıo ciaiıa 

açık bır biçimde dayatmaktadır. Tiirlılyo I,çl Partisi Bo,koııiıit KuruIu'nun JIIÇ.,1ıafta 
ıçınde yayınladılı blldlrklo sözü edılen oIumsuzluldar ıyı bırer önıol<�,"FatJanıo koqt 
olan güçleri tek bır cephed. toplamak ıçın atıiaıı bo ..... ç ıcIunIanıwı, bu aıınmı ya. 
,.msai öneml II. ku,ııa,bnldılındı kolayca a,ıImuı psekan nllaUklHl ....... r yiiııiiıı
don daha Ileriye götürilleıııemoll, haftalann, aylann kaybeclllıııoıl" .. -kIotnıo ........... 
&Ün"1 ",reklertnln yerıne lıt1rDmealnde "koq .... ııan oIuD1l...ıuklarııı lIbIIP aı-.." .... 
,tımin oaIdınlaruıın alabOdlllDe YOlUniI,tıtl güııiardo _dılDD1I ıoıııııt ııorçokIordIr. 
Sorun çqltll alanlarda dopl karıılan ..... preken ııııçlOklerln anaya çılcmuı, ...... k0-
şulların sınırlama" Ile karşılaşılması delil, daha bunlardan çok 6nce bIIyOk lllçOdo 0ıneI 
niıelikıeki enııoll.rin bır tıkanıklıla yolaÇmlı bulunnasıdır . 

T Urklye'de ltçlllDıtı hareketı ve 11 .. 1 olarak domoknal harekoll ra' .. t ..... UIYI POOıkUı-
tebllmek .. ra,tımo kar,ı mlicadolayl .. II,1IrIp aooyaiimı mllcado ......... ya ... 

rnek ıçın ıerekli ko,ullann bllyUk bır bölilınüno Mhlptlr. No l,çll1l11fı _teu, .. do ... 
moknal mücadole. atır bır yonllllyo, ııçld de .... ıtır bır yoııııaıyo malıkum deIUdIr
GerI çekilmek ",roktlllnde do, llert ıtılmak ... ktlllndo do _tet doIlıııkiıil, bollnlall· 
Le mahkum dollldlr. Sa,lIca "mlicadelınin ıınol Çıkularuıı on öndo bıbna IUtlllnln .... 
koo yort bulamomaıından dolan" vi çok a .... maByatler ",tlren ve daha da lIır1arıtıa )'O� 
açacalı açık olan oluınlUZlukian vi dil. _Iıklan a .. b1loeek polanılyala harekftl. 
mizsahiptir. 



"Kalkınma sürecine fon yaratan" 
saygldeger(!) kişiler 

G<nç gazeteci, boynu U< aat ya,
natuun birlqtiJi yude bc!irpn se
ni,çe bir yaruiı. izi bulunan uzun boy
lu adama aafça .,rdu: 

"- Sayın K.uteLti., ııi..zin için Brezil
ya, 'ya kaçacak ve 'Kuteili Güvenceli.' 
ne karup bana pan yaldıran sUdil va
tand..qlanm, o paraların üstüne bir ii> 
luk al lçin.Beoim rabatım bu ü1ked� 
pyet iyidir_ Dörunek riyetim de yok
tur, diye mektup yazacak diyorlar?" 

t.tanbul'un bankalik piyua.1IUlda 
yıldw birden bire parlayan ünlü Ban
ker Kutelli, daneık göz çukurlarına 
ycriqmİf cin pbi &özleriyle salııolu 
tan.yuak ve IcIi.nin tonunu hcrkelia 
duyabUccqi ,c.kiIde yükıclterek 
cevabını yap"tırdı._ 

nın. arta kalan klınuru ile bankua ol
mayanlan. vmde SO faizle veriyorJar. 
dı. Bazan bu yüzde 60'a kadar çdu.
yordu_ 

• AJDA ILE YOREK PASı 
GIDERENLERE DE ... 

Oyla aliminyum anayünden bin
ya, biradan cam anayüne kadar çe
,iili dalIarda yatuun yaprn"" bir Nev
,ehirliJer Grubuna da ucuz pan. ge
rek1iydL Türkiye'de namı ilÇi haklan
nın ba.t bolulayıctil olan.k çıkan ve 
UOJZ iıçi emeli layelinde Avrupa'da 
Kadife Knlı diye an yapan Halit Na
dn'e de, Koç kadar büyUmek iltcyen 

TraOltiirk Grubuna da, Sabancı kadar 
serpilmek ilteyen EencıbIJI grubuna 
da, orduyu kapitalilt Qitemin uydu ... 
yapmayı kafalına koymu, Oyak gru
buna da UC\U para gerckliydL 

yUrctini.n pulanan köıelerini haf
wun belli günlerinde Iilebilmck için 
dOltu Ajda PeHan'a boluda 60 mil
yon liraya yalı alan, yedek parça ka
çakçılannın ktral.ı, ,imdi ül.Ir.e kalkın
muına hizmet veren (I) uygKlcier iı
adamı ve Hürriyet Holding'in baıın 
ru,ındaki yatırımlaıda güvenilir iı or
taiı Erdolan Dcmirörm grubu da, 
Çukurova Grubu kadar biiyQmek isti-
yordu ___ Büyümek için de ucuz pan, 
dÜfük faiz.U kredi gerekiyordu. CHP' 
nin aosyal demokrat bile olamayan 
iktidannda izlediği buirctli.z ekono
mik politikamn piyasalarda yaratt:Ji1 
toz-duman içinde teneke, Iutik, ka
lay, pluti.k, Yal,içki k..arabonuı yap
mak ve bUyUk spekülasyonlar wnnak 
ilteyen tüccar talumına da UOJZ pan 
gerekliydi Ama onlara UOJZ pan ni
layacak anlil bank.aJan yoktu. 

Bankası olmayanlar, tuaıruf sahi
binden parayı yüzde 3'le toplayıp, 
yüzde SO Ue satanlann bu mevduat 
IÖmürülÜne tepk.i olan.k, 20 yılda' 
tefecilik piyuuı.ndaki yuvalannda pi-

nekleyen Ranket Kutellileri, Banker 
Enverleri, Banker Ali Tahirotullan'm 
bulup çıkarttılar_ Onlara "Sermaye 
Piyaaaıına Yörı Veren, Türkiye'nin 
ekonomik kalkuımuı için 'yutık al
tında uyuyan parayı' uyandıan .ygı
deier i,adamlan" diye de cila.li bir 
etiket buldular._. 

Bir bank.ayı ele seçuemcycn Ecza
ctb ... " "Eaad>qı Yatının Holdint' 
diye, bir banka .tın alamayan TraDI
türk, "Mcban" diye, Oyak da "Oyak 
Yahnm Holdi�" adı aJtında banka
lik finnaiaruu harekete seçirdiler_ 

• YARıŞ BAŞLIYOR ... 

Böylece, banktrkrle bankalar an
ıında 1979 yili ortalannda iyice kııı
,ıp, 1980'de doruluna u1a.tan bir ya
nı, pan toplama yUlfI b .. byordu
Bankerler, ukalannda.ki Ittmaye 
gruplanrun ,iıketlerince çıkartılan iki 
yıl süreli ve resmi yüzde 25 faizli 
1 000 iin.lık tahvillcri 800 liradan ka
patıyor, daha baılangıçta 200 lira 
avantaya geçerek tua.rruf sahibine 
yüzde 33 faiz verebiliyordu. pva dört 
yıl v.de6 yatırılına faiz yüzde H,S'a 
kadar çıkıyordu. Oltelik tahvillerin 
iltcnildiii zaman panya 

ceii pn.ntUi veriliyor, ayna koçan
lar kcıi.lmek lUn:tiyle bteym tuaı
rufçuya aybk faiz de bailaruyordu_ .. 

B&fta Banket KAııelli olmak U:z:e
re, dijer bankerler tel<vizyon ve ba
,ında y\irUttilklcri milyonluk reklam 
kampanyalanyla, yıllardır bankaların 
pan.1annı ucuza kapattık.lan ldiçlik 
tasarruf ahiplerini uyku1anndan 
uyandU'lyordu. BankalardalU pararun 
biı b6hunil bankerlere kayarken, ya 
da en azından artık ıasamıf yönWın 
bu tefecilik piyasasına çcvirirkerı, 
bankerlcr bu ilten yüZde S'Iik koım. 
yonlarını alıyorlar, bank.alan olma
yanlar da daha ucuza ıcrmaye bulabi· 
liyorlardı. Çünkü cak..iden, Sakıp Sa
banCl'ya, Vehbi Koç' .. ya da tı Ban
kuı Genel Müdürü'ne yalvaran.k liltc
lik yüzde 60 f&ide alabildikitti parayı 
,imdi en fula yüzde 4l,5'dan bulabi-
Iiyorlardı. __ _ 

• SABANCı DA KASTELLIYE 
GELIYOR ... 

Şu kaderin dlveli.ne: bakın ki, koı
koca Akbank'a IIl'tUu day&DUf Sakıp 
Sabancı da scnnaye:nin lCVPıi Maliye 
Bakanlanndan K<mal Kurdat'ın iıçi 
ve mcmurlara ı....u.ık atmak için ç� 

"- Kcrdeıim ıcn, 'K.utc.lli 1Urlci
ye'den kaçacak' diyenlere i« baka
lım. K.utdli'nin yerinde olsa.nıı az 
Türkiye'den kaçar m.ınıı? B<nim bu 
kad.ar çok parayı, bu kadar kolay ka
unabilecetim bqka bir illke daha 
yok dünya yüzündcl KAçmaya da hiç 
niyetinı yok. Bu ülkeden beni. ancak 
tUfek zoruyla kovabilider •.. " 

29 MA YIS'TAN 
SONRA 1ehtikeli çırpınıŞıan 

Ankara'da Meclisin karııımdaki 
BiıyUk Ankara Oteli 'nin toplantı Ia
Ionunda yapılan. ''Türkiye'tin Eko
nom.i.k Kalkınma Sürecinde Sermaye 
Piyuuınm Rolü" ıcminerini.n çay 
aruında ıeçen bu konUlmalardan 
lOr'Ln., cin banker genç pzetecinin 
kulalına eiildi ve kimimin duyarna
yacali ,ekilde fwıldadı. .• 

"- Ben ıimdi Cwnhw:bqb.n.ı ada
yı Muhtin Batur P&fa UC BÖri1tmcye 
sidiyorum. •• Ama bunu akın pzete
ne yumaJ" 

Erttti. SUn. Fnç muhabir, tuuia 
dÜltil ve ".&anker JCutelli Muhlin Ba
tur ik löril4til" diye yazdı. __ "Kutcı
li GüwDOHi."nıe tflvenoe kattL •• Çok 
pan kazanmak bir yana, aı.mhurbq:
kan.ı .dayı UC IÔriI4cbikn bir adam 
Tllrldy<'den neden kaç'm? •• 

• MEVDUAT SöMOROSONE 
BIR TEPKININ ORONO ... 

Geçen yıl eski Cumhurbaşkanı Korutürk'ün Hakkari gezisi sıra
Sında. valinin odası önünde bekleyen Çukurca Ilçesi heyeti sır gibi 
sakliilllıyordu. Türkiye'nin giriş çıkışı iz ne bağlı ilçesinden gelen tem
silciler, "Anlara'dan gelen Cumhurbaşkanlarına arz için" beklerIer
ken vali bey bu görüşmeyi IUSII engelleyeceğini planlamakla uğraşı
yordu. Kamındaki tilkilerin kuyruklarını birbirine değdirmeden Çu· 
kuru heyetini nuıl kenara itip, sorunlarla dolu Hakkari'yi Cumhur
başkanına nasıl sorunsuz göstereceğini hesaplıyordu. 

Kıpıdaki heyetlen bilgisi olan Cumhurbaşkanı Korutürk proto.
kolU bile arda iterek üç-beş kez "ÇukurulılMı" sordu_ Ve Çukurulı· 
lar şapkalarını ellerine abnk Cumhurbaşkanına anda bulunabildiler. 
"Ankara bize yudım etsin" dedııer önce. Sonra, "Biz yıllardır ilçe
mize resmi Izinle girip çıkabiliyoruz_ Sınır dışında kiilliilll tarblarımızı 
ekemiyoruz. Hayvanlarımıu yem bulamıyoruz_ Isterseniz biz ölelim. 
Ama ölmemiz gerekmiyorsa zirut yapmamız için bize yardım yapıl
sın," dediler. "Arz "I ... bitince de Cumhurb.şkanından duygu .. 1 ve 
beklediklerinden d. ö'" bır cevap .Idılar: ''B.ni hemş.hrlnlz .. yın, 
Çukuralı kabul edin. Ankara'ya gider gitmez Işinizle meşgul olau
iım." 

Iter:::m��� 7.:�!e�=: HAKKARI GEZISINDEN KorutOrk konu ile ne oranda 
meşgul oldu bilinmiyor. Ama so
nuç ortada. M.şgul ol .. da baş.· 

ye'den kaçmaya Frçekte:n niyetJtti GEÇEN PAZARA 
yoktu- ÇünkU onlar IMF'den JÜdi.lm-
ıu Twgut Oul'ın ekonoml.k modeli
ni çizdili 1980'ler ThrkiyeRnin &ü
venceli irUanJan haline arlmi.ttir- Bir 
zamanlar tefecililc. piyalUl diye du
dak bükWerck bakılan ve Süleyman 
Demirel'in 1968'lm:ie ''Te,kilatlan
mam1t Kredi Piy ... ı" adını koydu
lu bu raiuili.k çukurunda oyna,an in&anlaı, birde:n bire TUrkiye')jn ''kal
kınma lOr«ine fon yaratan" ıaypde
Ler kiıileri olmuıtu_ 

rılı olamadlAı ortada. Geçen pazar sabahı meydana gelen olay Koru
türk'ün başuılı olamadlAının açık göstergesiydL 12 yuntaşın ırıkıl 
askerler tarıfından öldürülmesiyle sonuçlanan olaydan YMalı olarak 
kunulanların söyledikleri durum..ı bütün çıplaklıA'lyla belirlemektey
di. Van Devlet Hamhanesine kaldırılan HUseyin Güneş şöyle diyor· 
du: "Pazar günü sut 11 .OO'de her uman olduğu gibi Irak sınırı için
de olan arazııerimizdekl otlırı biçmek üzere giderek çalışmaya baş
ladık_" Ve sonrı Irak helikopterlerinin gelip kendilerini taradlAınl, 
"ölü taklidi yaparak" canlarını kurtardıklannı, mallarını ise ırıkıt as. 
kerlerin çaldıklarını açıkladı_ Sınııu bankalara dayanı" tekelci 

hoklingterle, yeni pahzlanmq ve bo
yundan büy(lk yatırunlara p-mit • 
olanlar araıındaki ıcnnaycyi payla- SAATIN ll'INDEN 

::et�a;!�=�: A�= S:::I ::ı: AKŞAMIN 21 'INE 
Sabahkl olay bir iki saat içinde 
merkeze Vali ırfan Kurucu'ya 
ulaştı. Vali haberi hemen Ankadina:'in elindeydi._. Gannti Bankuı 

Koç'ların. Pamukbank'ın yanı ara 
Yapı ve Kredi'yi de eUerine seçiun 
Çukurova Grubu, tuarıuf ıahibinden 
panyı yüzde 5 r ... ide topluyor ve ken
di yatınmları ve dcari Ip<küwyon
ian i'Win ul"\ızu Iwllanıyorlardı. Enf
usyonun yuıde 100'e ula,tıi:ı bir do. 
nemd< yuı:de "den topladıklan para· 
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n'ya bildirdi. Ve Irık makamlarıyla temas için Izin alarak harekete 
geçti. Söylendiğine göre bilgiler saat n.OO'de tam olarık Başbakan 
Demirel'e de lIetilmişti. Ancak, Başbakana ulaşan haberin Ankarı' 
da basın tatafIMdan ö�renilmesi geç oldu. Haber duyulduAunda saat
ler 21 'i gösteriyordu. 

Bu haberin duyulmasıyla birlikte Bakanlar Kurulunun olağan-
üstü toplantısı da haber alındı. Bu denlı i 

23.30'da çıkıldı. 1,5 saatlik toplantıda H.kkari oIayıyla birlik"', 
Çorum, Merzifon ve Batman obylarının da ele alındığı belirtildi. 
Başbakan Demir.1 serı bir dil kullandı: ·"Türkiy. d .... l.ti bUyUk bır 
devlettir. Kimsenin hakkını yerde komayız. Kimsenin kanı yerde 
kalmayacaktır_" 

GECE YARıSı 
TOPLANTısı 

Erı.� günün .. bahı &şbakan·., 
bir JIOce önce Adalet Partisi ileri 
",Ienleriyl. "bir gece yarısı t0p

lantısı" yaptıiı ön. !Ürüldü. V. H.kkarl olayları .. n dışında bazı ko
nuların da bu topl.ntılarda .1 •• Iındıiı iddiası kulislerde yer aldı. &
zl pz."'cil.r "Gün Su.k'ın öldürülmesiyi. yo!lunlaşbnlan todl'1ln· 
lik" ned.nlyl. bazı önleml.rin .lınmay. başlandı!ını da bu ko ... 1an 
araştırırken öğrendiler_ 

0ir.nil.nl.r .rasında iki önemli konu ...-dı. Biri Harp Okulu öl· 
renellerinin hafta sonu iznine çıkarılmadakları idi. Bu konuda yönel· 
tllen sorulan, "Ciddi bır neden yok. Haber konusu olabilecek bır 
mesel. deill. Nurtı.k olaylarının ylldönUmU nedeniyle alınan basıt 
bır önlemı" yanıtı veriliyordu. Ikincisi Ise, Genel Kurmay'da izinle
rin k.ldırıldı!ı yolundaki haberdi. Bunu anştoranlar da "Irak olayı 
ned.nlyl. bazı yük .. k rütbeli Genel Kurm.y görevlllerl lçnlzlnlerln 
kaldırıldı!ı yolund." bilgi aldılar. 

BEKLENMEYEN 
TOPLANTıLAR DIzIsI 

Pazar ",cesi y.pılan toplantılar· 
dan sonra, anık Ust düzeyde yeni 
bir toplantılar dlzl� kım .. tara

fından bekl.nmiyordu. Gözler Ankara merk.z11 haberlerden çok 
Hakkarı ve Van'a çevrilmiştL. Ankarı'da konuşulan sadece "lnk',I 
verilecek notanın sertllk dereceslydi". Pazartesi sabahı Hakbri Vali
si'nden alınan bilgi üzerine "nota çıkacaktı". Ancak, öyle olmadı, 
lrak'a karşı bir nota çıkanimadı. ToplantJIM süreil. Sut 14.00'de 
Içişleri ve Dışişleri Bakanlıklarından y.tkllll.r ii. görUşUldU. Bır Mn 
sonra Demirel kısa bır hUkümet toplantısı yıpt!. 20_30'da Ise, Başba
kan'ın Dışişlerine ıkı bina arasındakı ",çitten ",çtl!1 v. topl.ntı dil
zenledlği açıklandı. Ve yirmi dakika süre ile ardilrda resmi ve sivil 
araçlar g.ldl. Saat 20.S0·de, ",I.nl.r tamamlandı. Bunlardan bır bö
lümü yüksek rütbeli subay, b� bölümU .mnly.t görevlll.ri idI. Top
lantı başladıiı sırada Içerde birçok bakanlık y.tklllslnln bulunoo!u 
da b.lirtlldi ... 

22.1S't. toplantı daiıldı. Komutanlar toplantıyı LS dakik. b
dar geç terkettiler. Bu toplantılarda Ir.ıık konusundaki tavrın ele 
alındıAı olayın gelişmelerinin gözden geçlrııdlAi yolurda haberler IIZ
dı. 
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HIKAYE-I 
BANKER KASTELLi 
kutblı ''Taamıf Bonolaruu" top
layarak. ilk. paruıru yapan., Kuu:1 kö
yü dolumlu, Ticaret i..i.acti. birind .' 
nıfı.odan bda:c.Ii Ccvher Özden'in 
(Kutdli'nin özden adı budur) yard .. 
mmı btiyordu. Vitamin hapları a!ıt. 
bnbtına tuNlmuı eClaa ka1fu1 kı
bkh. \&lUw ,itman TWJUt Ozal.IMf 
ftçctderinckn b&fka bir ç6zOm bU
mcdili için pan. mwlu{w,ru 1uaıp, 
bllyO.k. oruılı devaJüaıyonu da yapın
ca, Saklp Sabancı'yı. kur farklan bini· 
yor ve ı milyar my. planladılı La. 
.. LutiJır. Fabriku. bir &enede 6 mil· 
yu maliyete ulqınc:a Akbank'ın ucu
z.a toplanmıt fonlan d. yeterti. olmu
yordu. O d. elinde Luaa'run tahvilk· 
ri, "Kutelli GOvencHi."ne "'uuyar. 
"al komityonunu, aat tahvillcrimi" 
diyordu. Ayru ,ekilde, Dünya Banka· 
a'nın aldatmaan ıonunda ckonom.ik 
ölçekte kurulmayan ve devalüuyon 
darbaiyk maliyeti bir .enede 10 mil· 
yuı .. an Alil Çelik'in sahiplerinden 
Koç Holding de banker kuruluılarına 
bat vunnak. zorunda kahyordu • •  

Böylece bankul olmayanlar. Un.. 
bo .... a tüccarlar, kaçakçılaı, tahta
kalenin d6vizcikri, vurıuacular. altın 
kaçakçı!an, ciddi anayiciyim diye 
FçinenJtt. ben yan ciddiyim diye 01'-

BIR SöYLENTI'DEN 
NEW YORK TIMES'IN 
HABERINE 

tay. Çıkanları arkanuzda bankaınil 
var ama Hekline'in bUy6mcanc para 
dayanmıyor diyenler, yani tekmil aa· 
nayi ve ticwct buıjuvazlsi. anlafıyor. 
It.aynqıyor. ıWllJUp Oyn&fıyor, za· 
mm zaman bLrbirlerine dit gö.te· 

rerc.k. ama ortak çlbrla.n .aı konulU 
olduJunda çdiktcn bir zincir gibi kc
netJeDCfdc, yarattıkları "Kutelli Gn. 
�ncea"ıin kanatlan altuıda yerlerini 
alıyorlantı ... Ama zokayı yine küçük 
burjuva, üç-be, kuru, birikmi, paruı 
olanlar yutuyordu. çankU enf1uyo· 
nun yüzde IOO'Ü buldulu bir ülkede 
birikmi, paraJanru en fazla yüzde 
"1,5'dan satıyorlardı. Ama hayatla· 
rmdan yine de memnundular. Hiç deA:i1sc yüzde ",'den atnuyorlardı, Ilne
lik IMF reçeteleri altmda nefelleri kc· 
Iilen itçiler ve mcmurla.rdan da iyi 
dwuındaydılu. 

• CHP'NlN DE HAKKINI 
YEMEMEK GEREK ... 

Tuam.ıf BonoN satıcıbAından, tc
fedliie, oradan altın ve döviz kaçak· 
çılıltna )'Önelen ve 1970'lerde adına 
·7e,lı::i.lat1anmamlf Kredi Piyasası" 
denilen i 980'lere dolru da güvenceli, 
Türk ekonomiairııe fon yaratan ayp-

Salı sabahı konu Ile ilgilenenlerin 
kulağına birbiri ırdınca süren 
toplantıların aslında bütünüyle 
Irak meselesiyle ilgili olmadığı 

söylenmeye başlandı. Peki ne ile ilgiliydi bu toplantılar? 
Adalet Partisi yetkililerinin bu toplantılan paralel olarak sık �k 

bir araya gelmesi nedeniyle Uç konu üzerinde duruluyordu. Bunlar
dın biri Adalet Panisl'nin CHP 'nin adayı Muhsin Batur'un MSP des
tetlni alabilecek duruma geldiğini öğrenmesi nedeniyle karşı hareke· 
te geçtiği idi. Ve Muhsin Batur'a. karŞı "nakşıbendi tarikatı mensu
bu" olduğu iddiası sık sık tekrarlanan 12 Man sıkıyönetim komutanı 
Falk TIirün'ün .daylıAı bu topl.nullrda kesinleşti. 

DiAerine göre Ise, ",rçekten toplantılar I"k'ta meydana ",Ien 
olaylar, Iran sınıındaki karışıklık ve buı illerdeki huzursuzluklar ne
deniyle sıklaştırılmıştı. Demirel'in �ntı"" 1II'�lnda sık sık AP 
kurmaylarını çaiımwı ise, onlarla birlikte bnr alıN i'lIiine daya
nryordu. 

Bır de üçlindl ider .. vardı. Buna göre 28 A"lık'ta kuvvet k.,..... 
tanıanoca verilen "uyarı mektubu" yinelenmlşti. Demirel hUkümeti· 
ne yeni bir uyarı mektubu sunulmuştu. Bu yenı mektupta 28 Anlık 
mektubunda. sözü edilen "anarşinin önlenmesi talebinin yerine geli
rllmemesinden" söz edilmişti. 

Ve .... çekten de b.,kent kullslerindeki bu söylend, önu New 
York Times putesinin muhabiri Mırvine Howe'un ImıaJı haberiyte 
pzetede yo. .ldı. Ve daha son" da lUete kaynak gi!sterilo.ek Milli· 
yet pzetesinin 4. sayfasının tek JÜtıınluk bır haberi oluverdI. 

ŞAŞıRTıCı KAYNAK Bu yenı UYiiTl mektubu haberi· 
nın kaynağını arayanlar haberin 

baıkent kulislerine kimin tlr.ıfından sızdırıldığını menk edenler �
Şırtıcı bir sonuç la karşılaştılar. Haber Baıbakanlıiın basın görevi ile
rlnden biri tlr.ıfından sızdırdmıştı. Başbakanlık bum danışmanı 
Mehmet Muhsiroğlu'nun stk sık haberdar ettiii buı pıeteciler ol
duAunu bilenler, onun bu yardımı (i) niye yaptlAınl birbirlerine so
nrtarken konunun gerçek olup olmadıAını da anştırmaya başladılar. 
New York Times gazetesinin haberi ve onun Milliyet'te yayınlanışı 
dı,ında hiçbir somut sonuç elde edilemedI. Ancak, Iki gIIn süreyle 
birbiri ardından yapılan topıantılar sonucunda Irak konusunda. da 
hiçbir ciddi 'Çık!:ama olmanwı söylenti seviyesinde kalan bu haberin 
önemini ilDlımadl. 

HAFTA ORTASıNDA 
YENI DüŞüNCELER 

Bu gelışmeler hafta ortasında ye· 
ni düşüncelerin ortaya çıkması 
sonucunu doiurdu. Geçen hafta 

sonunda birilBy. ",Ien Adalet Partisi Iı Başkanliitından aldlAı bilgi· 
lerle Demirel'in yeni bır politika çizme yoluna. girdiil öne sürüldü. 
Yeni uyarı mektubu söylentisinin bu siyilSi.1 hesabın bır uuntl$1 ol· 
duAu üzerınde duruldu. 

Silianan Demirel Hükümeti geçtiğimiz haftayı bu çırpınışlarla 
geçirdi. Başbakan Demirel de herhalde ancak bu h.ftayı da kurtar· 
mı, olmay. sevinebIIdI. 

deler bankerlerin olu,turdulu bu pl· 
ya.ada QIP'nin de küçUk bir utkw • 
vv. 22 aylık iktidan boyunca. Iol)'a· -
U-tlerden vcba ıannü, !Pbi uçan 
CHP iktidarı, pırlanta !Pbi büromtla· .. 

�'::.=u!c��':::ı!!lnilO: ... 
çekili.p aitti. Ama o pulanta ıPbi. bO- ..,. 
romtlar hizmet ya.t1fında tuılanru #' 

:=ıluver::!m�
r
'!:;::a: � 

tutu,ur oldular ... Ku,kusuı: bu hc- ...ılı 
yccaru en iyi kullanan Banker Kasteı· 
li oldu ve CHP döneminde IMF Ue ' 
ili,kileri IÜ.rdUnnUJ olan pulanta bL!- • 
romtlardan Hazine Genci MUdUr 
VacdımC1S1 Haluk Ferden GUncI'i · 
"dı, münucbetkr müdürlillüne" ıe- • 
tirdi. BUyUcek bir ayhkla ve Bolua • �:;::� bir dairenin kirumı da. � 

Vine CHP döneminin palanCl bO- , 
roktat.lanndan DPT'de yeti,mit, . Maliye Bak.anlılı·nda önemli görevler almıt Vılmaz Kara.lı.oyunlu'yu da 
Kutclli Genel KoorciinatörllJiU'ne ge. 
tirdi .. Böylece CHP iktida.nrun artık· -
iannda.n yuvlana.ra.k en iyi yatuuru " 
yine Kütclli. yapm", oldu. CHP de .. 
bu piyasaya katkuuu yapmJt oldu •.• 

• SON YUMRUK 
BANKALARDAN. 

.... 
ACABA SON RAUND MU?.. ... 
" Ha.zin.n Çat'f&mba günü bir fiat 

haber geçti lıia.nslar: "Banka faizleri 
actbe.tblnİı.ı1dd" 

Ve genç gazeteci Oıdcnıillerden . 
Ka.tel köylll Ccvhcr beye .ordu: 

ii. Sayın KutcUi, bu son karan na-

nı 
y
:=t:�='�inz &nmlf Sö- � 

rllnen, Batuı Patarun ya.k.m doltu ., 
uzun boylu adam öyle uzun uzun dU· 
,ıınmeye Berek &Örmeden yanıtladı.: 

". Biz halka tahvil Rtıyor, _Ila· -
dılanlZ parayı u.nayidye aktanyo· 
nu, onlar da yatınma ve bankalan.. • 
Banka faiz oranları ıcrbe.t bınJulır. .. 
ken aynı koıul ıahvillere de tarun
malıdu. AIui halde banblar pan. top- • 

�"':.��: ;:ı:=�e:� � 
.. , ldlçi1k wanun... daha d.,ük -. 
.. �tır. Sanayiciler ban· ..... 
ka � 4aha pahalıya alacaklan 
Için, � I&m yapacaklar, yeni 
yatUlll'lludan vup:çccclı.lerdir. Bu 
durum, fiyat artlflannm daha da b.
lan..m.aII demektir." dedi. Ve noktala· 
dL •• 

Genç pz.etcci diltUndU. .. "YÖ� 
ekli,en tuamıfu etkI yartine kaydı
tabUrne yolunda atılan bu adan, hem 
bankalar . bankerler .aYafuu kızLfb
ncak ve hem de bUyük bankalar . 
küçük bankalar çekiımctiri muacak· 
& .. Satın alınan paranın fiyatının art· -' 
muı. laulan paranın fiyatını da &.rtı· 
nc:::a.kIL .• Banka &ahibi boldinıkr n
kipierine oranla ucu't kredi kullana· .. 
caklac ..... Dövize balb olmayan orta 
lU\&yi batacak ye kavpdan tckeUer .. 
kazançlı çıkAcaku. .. l,çUcr, emekçi . ..  

:
e
� 

dar
.!ı

1ir�:::;e�:::�� � 
verilemeyen borçlar ... " Karau k&n.ftı � 
genç p.zetedIU ve ilk rutlad",ı pn. 
ci i,çiye .ordu ne dÜfUndUlURI. Va· 
nıtaçıkb: 

tl. Ben onu bunu bilmem k&ede,. 
Benim bildipm, dUnya yU&Unde ut1 •. 
nıf vvdLr. Ve dUnya, bu.iro .wltan 
yana dönmektedir. Emperyalizmin 
tela,ı bundandu. TekeUcrin U,aınhiı 
bundaNhr. Sen hter bankalan. alt, it- _ 
ter bankerlere. fuufrnn. Ama Mzbn 
yarumıu gelinen. IÖmUrilye k&l'fl, de· 
mokruiye wip çıku.n I, delitir •.. 
Iııe o zaman. cv kirasını, baUal bor· 
cunu dÜfUnmcyecqimiz aydınlık 
,unlere dotru birlilı.tc yOriiriIzI" 

OL hiklyat böyle . • .  Devamı, i,çi ( 
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"Lider" ler 
ve Saflar ... 

"rurklye Cumhurıyetı tarlhlnlD, en çok YUce 1)1. 
van' • ..,ki talep edllen Batbakanı Unvanını ellnde bu
lunduran Sileyman Demltel'e 1970'll yıllarda, ,öyle 
derler: t l. YUce Divan'a çık SWeyınan Bey! Ver be.bem, 
temize çık!. .. " 

Demirel, bu söz üzerine ,U Unlli yanıtı verir: 
". Çıkmaıma çıkacaitım IIDI, hukukçulan 11" .. 

Demiyorum! ... ·· 
Bu olayı tık kez biz lÖylilyor, yazıyor dtlBIz. Çe

,IUI tarihlerde putele .. do yanayaD ve ılyual ıruu.. 
lerio pek qlna olduRu bu olaym yanıba,ma şöyle bır 
soru eklentr: 

". DUnyada hakkında bu kadar IUÇ I'Dl� ve Id· 
dlalan olan bır bqka ıılyasl fAh.IIyet, bunca süıe ayak· 
ta kalabllml, mıdır acaba? .:· Ama bır gerçektir kı, Süleyman Demirel, bırakın 
slyuette aahne ardına düşmek, 'oo dönemde "batının 
görmek litediRI en ıyı Demirel" perfonnaDIIDl saRla· 
nuşbr. "Betı'nın gönnek istediil en ıyı Demirel" tabı· 
rı de bizim deRlldlr, blzatlhl '·batılı· · bulDID ıon dö
nemdeki bulguları arasındadır ... 

Suç deyince, Alpulan Türkeş Içindedir. Bır baş· 
ka deyimle; "Balı 'DIn görmek IstedlRl en Iyi Demltel" 
in tertip, şıddet, terör pollgooundakl en iyi destekçı· sl! ... Nlyetlmlz, suç işleme yarışmalan üzerine düzen
lenecek olimpiyatlarda bu b.y·lIna "çift erkeklerde" 
saRlayıcaklan muhtemel dereceleri tartışmak gıbı bır 
fantazı deRlldlr. 

Peki ya nedır? 
Sorun, 1965'lerden bu yana ekonomide vahtet 

dlzglnlerioe ulaşan tekelleşme olayının, patate. bas
kısı gıbı polltlkıya damplaıuıwıdır. 

Yerlı ve yabancı tekellerin orpDlk baRlanyla 
kırbaçlanan "kır" yükünü eürüldeyecek polltlkalann 
teI!llildler� elbette sırtlandıklan yükün sonımluluk· 
lanDl tqıyacaklardır. Ve elbetteki bu polltlk teınsll· 
eDerden kimsenin, "yüküm bulday unudur ' demeleri
nl bek.lememektedlr ... 

Bu ekonomlnln politikasaDI has ve kas kuneUeri 
halinde tenuU ve ıcra eden bır "çift erkek" midir salt 
sorun? O'nlar, olsa olsa bu ekonomik yapmm ta1ao ve 
vahşet manlvelalanDl ,"ruslannda maddlleştırmı.ı bır 
·çlft erkek"tlr. 

Sorun, bugünkü gellşmeler basam_IInda emper· 
yallzmln, kaRıt üzeriode ikiye katlanan mürekkep le· 
k .. ı ömeRI, IImelrlllnde "rurklye·de faşizmi ifadelen· 
dlnne saldın ve azmldir. Bır bakıma bu, emperyalizm 
ve yerll temalldlerlnln çaresizllk ve �çsüzlük olgusu 
ise de, kı .. ve uzun vadede emekçi halkı oldulu kadar 
küçük ve orta Ermaye gruplannı da yaşamsal önemde 
llgllendlreD geıı,melerdlr. 

Beri yandan, Bay Ecevit, slyuote, ı,te bu göz ve 
perspektlfie bakmadıRı, bakamadıRı lçlD bup maa· 
ı ... r kendlllnl de aşaD bır çıkmaz Içindedir. 

O Ecevit dün, dlmelllAe sarmısak takıp ··aşırı sat'·, 
bUlmsel sosyaliıtllRe loRan takıp "ışın 101" Uan et
mele varan aabtekarbRın üzerındekı "12 Mart" dam,· 
gulDl çözmeRe yanaşmış olsaydı, bup Fatıh Ca· 
milndekl mevllt ve bır General'In ku.rşun1anmalı pro
volwyonuyla, beDZer ve daha IÖZU kanlı bır tezııbı. 
öriüıneRe çabalaııma.lDI daha kolay çözebWr ve üzerı. 
ne vuabUiıdl. 

ED bult polla Ionı,tunnaAnda blle ortadaki ola· 
yın kimin 1,lne yaradıRı Ilk IDda akla "len ıonıdur. 

PoUtlkada I .. bu ıonı "baDllıınıtı. 1'1 .. ııllyo;, 
hangi anlfın çıkarına?" diye tonnUUenlr . 

26 Ocak kararlan ve uy�ulamalanyla şaha kalklD 
bu azgın ve çarpık ekonomı, acaba hanııl Ilrutlann ya
ran!lldır'? Slıtemll ve bWnçl bır ku,,"yla bua'JııkU 
boyutlanna _dınlan terör acabo haııııl .nıflanD ya. 
ranllOdır'? 

Paranm ve ıllahın .. Itanatı, "Çi ilMI ve emekçi 
ıınınarm yararına mıdır, yoDa büyük burjuvaziden, 
ortatı ve destekçlsl ulullararaıı tekeDerden yana mı· 
dır? Demokrallden, ban,tan, ıoıyat Ueriemeelen yana 
mıdır, (qlzmden, 18vaştan, poUtik cerlclllkten yana 
mıdı.ı'l ... 

Bay Ec.vtt, kendiline politikada doruklar mna· Aan ed ... tabanına, de.tekçlll emekçi klUelent, aydın· 
lara ıonnabdır ve cevabtnı bulmabdlr. 

Bay Erbakan'ın ise bır ayatı tekellerde, bır ayaRt 
tekel dı,ı _nnaye INplannda, RlrdllrqU .rilvenln, 
bır karar ve tıkanma noktaııııa narlodlRInI lÖıliP IÖr· 
medlAI bWnmlyor. Ancak portilinin taban ve IÖ'de 
ıa.mlarından geleD ...ıer 25 Ocak kanılanndan bu 
yana artmı,br. BDlnen, Erbakan'ın bu .... ri hiç de
LIIae duydutudur. 

Bay Ec.vlt ve Bay Erbakan k.ndU.rlnI ve partu.· 
rini de Içine alan liNtal ..na,manın çözümüne yak
latbklan on.nda, demokraliye IIhlp çıkıcaklarcbr . 
Bay'lu pek hlZzıtmeyeceklerdlr ama, ne yapalım kl, 
demokrall mUcadallı1 özünde IIDıfasl mlicadeledlr . .ı-.I 
ilerçaRı kabul etmek ıçın kıııı tarafa bakmalan bllo 
yeterlldlr. Kendilerini de, onlar ıılbl o ıafiann '·demlr, 
bq··ı gôrmUyorlana tabıı ... 

• ferhat giln 
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KIDEM TAZMINA TLARININ VERGILENDIRILMESlNE 
TEPKILER IMZA KAMPANYASı ILE GELIŞIYOR 

• Demirel Hükümetinin tekelci sermaye gruplannın 
çıkarlan doğrultusunda aldığı "önlemler"den biri 
olan "ıcıdem !azminat1anrun vergilendirilmesi" 
karanna işçi sınıfının tepkisi büyüyor. Çeşitli 
biçimlerde gelişen tepkiler, geçtiğimiz günlerM 
sendikalann örgütlediği ve bilimsel sosyalistlerin 
destekledikleri imza kampanyasıyla önemli 
boyutlara ulaştı. Işçiler, Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilen dilekçeyi yaygın biçimde 
imzalayarak Demirel Hükümeti'nin kıdem 
!azminat1arına ilişkin tutumunu protesto ettiler. 
Imza kampanyası devam ediyor, 

• BEKI R YENIGON 

ISTANBUL YOL-l S 
SENOlKASI BASKANI 

Başbakanın Türk.Iş'1 ziyare· 
tL ve Türk.1ş 'de yapb�ı ko
nuşma lşçUerin kafa1annda 
yeni umutlann doemasına de
Ril ama, sendikalann yönetim 
kadrolannda yeni yorumlann 
yapılmasına. Mart başındaki 
tereddütlerln berraklık kazan
masına yol açb. 

Başbakanın sözlerini gUnün 
şartlarına göre deeerlendir· 
rnek zorundayız. Aksi halde 
gazete haberi ve ses bantlndan 
öteye bir anlam taŞımaz. 

Kamu keslmlnde sözleşme 
bekleyen lşçUer, Başbakanın 
konuşmasından sonra sözleş
melerin, pahaWıRı karşılaya
bilecek düzeyde olabUeeeRlni 
düşünmekte,sözleşmelerin ge
dkrnelini başka nedenlere 
batlamaktadu, 

Sendika yönetim1eriyse, yıl· 
başından beri sözleşmeleri 
idari ve parasal konu gözet
meden rulen. geciktiren Baş
bakanlık Koordinasyon Kuru
lu'ndan kurtu1acaklannış gl, 
bi, bu konuda görevlendirilen 
Devlet Bakanına umuUa bak
maktadırlar, 

Buraya kadar yapılanlanı 
tek bir anlamı vardır, o da, 
Iktidara TIirk'lş eliyle zaman 
kazandırınak ve işçileri biraz 
daha umutlu bır bekleyiş ha· 
vuma sokmakttr. 

TIirk.lş'ln verdl�1 ıilreler bit
miş, hlçblr şey de�lşmemlş· 
tır, 

- Dün olduRu gibi bugün 
de yine karayolu işçileri öteki 
kamu iuerlerinden emekli 
olanlar kıdem tazminatı bek
liyor, 

- YSE Işçileri polltlk ge;. 
ri4leri veya ıe.;tikleri sendika 
nedeniyle ytne Işlerinden atı· 
lıyor, 

- Yine, Işçi ücreUerl baha· 
ne edilerek zamlara devam 
ediUyor ve grevler ertelenlyor. 

- Yine, sözleşme masala
rındaki parasal talepler Koor· 
dinasyon Kurulu'na ezdirile· 
rek sözleşmelerin uzamaSl 
saRianıyor. 

Bunlar gibi diRer demokra· 
tik ve ekonomik haklanmızın 
alabIIdıeine çıanendıaı bir 
dönemde, Halihakanın -kalkıp 
Thrk.t, merke�lne gelerek 
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Eşel·Mobll, Tanm·lş yasası, 
kıdem tazminattan ve masa· 
daki sözleşmeler üstüne ko
nuşması işçUerin yaşamsal ta· 
leplerini savsak1amaktan baş
ka anlam taşımıyor. 

Türk-lş yönetiminin tüm 
bunlara karşın Demirel'in söz· 
lerini eylemsizllklerine gerek
çe yapmalanna tse şaşmıyo
ruz, 

Sendlkalann varbRtna yöne· 
Ilk girişimlerin kamuoyunda 
eliştirilmesinden ve çeşitli 
karşı çıkışlardan tasan geri 
alındı, Fakat Türk·J.ş'le birlik· 
te yeniden hamlanmak şar. 
tıyla, Amaçlan çok açık: 
TIirk·Iş'tekl Itlıazcılan taslak 
çabşmalanna katarak, tasanyı 
savunmalannı saA:lamak. 

Sonuçta ne oldu? 
Tarım ve orman lşçUeri ya

sası tasarısı geri alındı. Nedeni 
sendikanın da taleplerini içe
rir bır taaan hazırlamak, Böy· 
lece yıUardu çıkanlınayan bu 
yasanın birkaç yıl daha gecik· 
tirilmesi sa�lanmış oldu, 

Maliye BakanllRmın kıdem 
tazminattan konusundald ge
nelgesinin yürürlükten kaldın
laca�1 söylenmıştir, Salma 
usulü vergUendlrilen Işçi kı· 
dem tazminatlan, verUen bu 
sözLe korunamaz. çünkü ka
mu kuruluşlanndaki sayman· 
lar Maliye Bakanlı�ı'n. ba�b· 
dır. Genelgenin kaldtrıJ.masın· 
dan önce saymanlan tereddüt.. 
ten ve kişisel sorumluluktan 
kurtaıacak yeni genelge met
ninin hazırlanıp yürürlUee ko
nulmasmı ve bu genelgenin 
içeri�inin ne olaca�nı bekle
mek gerekir. 

İşçiler, memurlar ve tüm 
emekçiler hayat pahalıhRına 
karŞı kendilerini yenı vergı 
yasası Ile kısmen koruyabile
ceklerini beklerken, ftrsattan 
istirade bu yasa tasansının da 
geri alınmasını, emekçi kitle· 
lerin enflasyon altında her· 
&Un, her saat daha fazla ezile· 
ceklerine dair IMF'ye verUmlş 
bır teminat olarak görüyoruz 

Türk.J.ş 'in 29 Mayıs toplı,"· 
tlSına bel baRlayan, özelUkle 
sözleşmesi yürümeyen sendı· 
kaları yaya bırakması ve so
runlarının zaman Içinde ileri· 
Cİ, demokrat yönetimlerlyle 
birlikte çürümeye terkedilme· 
si tam olarak glzlenemedl. 
Ama elbette, tUm bu oyunlara 
karşı Türk.tş tabanında geli· 
şen sınıf hareketinin, kapalı 
kapılar ardındaki bu oyunları 
bozacak güce kavuşacaeı gün· 
ler uzak deRiıdır. 

• YüRüYü Ş, önceki sayılannda, Demirel 
Hükümetinin aldığı son ekonomik önlemler 
konusunda, DISK'e ve Türk-Iş'e bağlı sendikalann 
yöneticilerinin görüşlerine başvurmuştu, Bu sayıda 
da, aynı konulara ilişkin olarak, Petkim-Iş Genel 
Başkanı Mustafa Karadayı ve Oleyis Sendikası 
Marmara Bölge Başkanı Kemal Akar'ın görüşlerine 
yer veriyoruz. 

Eıel.Mobil'e, Toplu 
Sözleıme Koordinas-
yon Kurulu'ncb," 
DGM'lere, Orılanüstü 
hal YUilları� kadar 
uzanan siyual-toplum
sal önlemlerin temelini 
bu somut durum oluş
tunnaktildır. 

"AYRılıKLAR DE(;IL, ORTAK GÖRüŞLER 
ÖNE ÇıKARıLMAlı, EN GENIş ANTIFAŞIST 
DUVAR ÖRüLMELlDIR" 

• KEMAL AKAR 
OLEVlS SENOIKASI MARMARA BOLGESI 

ücretJerin dondurul
ması işçi sınrfının bu
günkü ekonomik-de
mokratik rrtica.dele ör· 
gütlülüğü içinde olanak
lı değildir. O neden� 
toplu sözleşme düzenini 

Türkiye derin bir eko· 
nomik, toplumsal ve si· 
yasal bunalım yaşamak· 
tadır. Emperyalizme ba
ğımlı sömürücü egemen 
sınrf1arın sorumlu oldu
ğu bu bunalıma paralel 
olarak toplumun iki te
mel sınıfı arasındaki 
rriicadele de giderek 
sertleşmektedir. 

Tekelci burjuvazi bu
nalımdan kurtuluşu, 
bunalımın yükJerini işçi 
ve emekçilerin sırtına 

daha fazla ölçüde yOkle, 
mekte gönnektedir. 
IMF, Dünya Bankası, 
OECD gibi emperyalist 
finans kuruluşlarının 
dayattlkiarı reçeteler 
sadece ekonomik nite
likli görünseler bile, uy
gulanabilirlikleri açısın
dan önemli toplumsal, 
siyasal önlem ve deAi· 
şiklikleri de beraberle· 
rinde getirmektedirier. 
ücretJerin dondurulma-
sı, taban fiyatlarının en 
aza indirilmesi, sonuçtı 

SUBESI BASKANI 

tüketirnın kısılması, 
ekonomik büyümenin 
durdurulması ve ya
bancı sermayeye geniş 
yatırım alanları ve ola· 
nakları sağlanması bi
çiminde özetlenebile
cek bu ekonomik içe· 
rikli önlemler dizisi, 
belli siyasal, toplumsal 
önlemleri de zorunıli 
kılmaktadır. 

Işte Türkiye'nin si
yasal yaşamının tartış· 
ma konuları olan Ana· 
y... değiıikliğinden 

S yıl süreyle askıyaalan, 
sendikaların temel işle· 
vi ni yok eden Eşel-Mo
bil adlı yasa tasarısı gün
deme getirilmiştir. Top
lu Sözleşme Koordinas
yon Kurulu da. aynı 
amaçla tahkim sistemi
ni yeniden egemen kıl· 
manın aracı yapılmak 
istenmektedir. Bu ön
lemler diğer temel tı.k 
ve özgürlükleri büyük 
ölçUde kısıtJ.yıcl y ... 
ve y ... değiıiklikleri Ile 

Tekstil işçileri 
Ki I 

20 bini aşkın tekstil Işçisi 1980'ln Ilk aylannı 

I grevle'.de geçirdiler, Sınıf kardeşleriyle, demok· 
rasi guçleriyle dayanışmayı geUştırmenin ve güç-arar i .  lendlnnenln fırsatı saydılar grevlerI. Grevler faşiz· 

Tekstil Sendikası 1 Hazıran'da tatanbul Spor ve 
Sergi Sarayı'nda grevdeki üyeleri için bir toplanb 
düzen!l;!d!. T,p'�ntrnın amacı 102 gündür grevde 
buJunan Işçilere, Işveren örgütü lle sürdUrülen söz· 
leşme görüşmelerinde gelinen noktayı aktannak 
ve grevln si.irdüri.ileceRlni duyunnakb. Salonu dol
duran grevel Işçiler grevlerinin üçüncü ayının biti
minde ilk grev gününün heyecanıru ve kararlılı�ını 
sürdürdüklerini coşkuyla sergiledller. Yüksek bır 
moral güce snhip olduklannı gösterdiler. 

Tekstil Işçileri bakımından bu hiç de şaşııtıcı 
de�il. Tekstil grevlerının taşıdıRı coşkuyu ve dlrt 
potansiyeli kolaylıkla gömıek mümkün. Du Işkolu, 
sömürünün en yolun olduRu Işkollarından biri ve 
çalışma koşullan yeni diizenlemelerle Işçi yaranna 
Iyileşmeleri bekliyor. 30 bini aşkın Işçiyi kapsayan 
bir grev karannın uygulamaya sokulması ve 
böylece üretimde stratejık öneme sahıp fabrikalar· 
da greve gidilmesi tekstil işkoluna, patronlarına ya· 
bancı bır olay. Sonuçta Ise 3 bın ikiyüz Lira net üc· 
ret alan 23 yıııık tekstil işçisi grevde. 

me karşı durmanın, sınıf mücadelesi bayraRml tüm 
alanlarda yükseltmenın bııınclnl geliştirdI. 1 Hazi, 
ran toplantısı bu gelişmenin düZeyini ortaya koy· 
du. Toplantıda TekstU Genel Başkanı Rıdvan Bu. 
dak'ın konuşması ve Işçi Kültürlillerln serglledlRI 
sanatsal gösteriler büyük bir Ilgi lle izlendI. Konuş
malar ve gösteriler sık sık "faşizmi ezeceRlı", 
"faşizme karşı omuz omuza", "işçiler elele genel 
greve" sloganlanyla kesildI. 1 Hazıran Dünya Ço
cuk Günü dolayısıyla, grevcl Işçi çocuklan toplan· 
tıda konuşmalar yaptı, şiirler okudu. 

Tekstil Sendikası'nın 1 Hazıran'da düzenlediRi 
toplantı, sendika tarihinde Ilk kez böylesine kala· 
balık Işçi klUeslnln bır araya geidiRI coşkun bır 
toplantı olması bakımından anlamlı. Toplantıyı 
sendika açısından önemlı kı.lan bir başka unlUr da 
bu. Ilk kez olmasına karşm büyilk bir disiplin ve 
coşku ıçınde geçmesi, 1 Hazıran toplantısının, 
tekstıı Işçilerinin grev mücadelelerinde önemlı bir 
nokta oldueunu gösteriyor. Bu dislpıın ve co,ku 
tekelci tekstil patronlarına karşı mücadelenin ka· 
zanıncaya dek SÜrdürüleceRinin karubdtr. 



bi'ieştirildlli ziillNn or
taya kontrollu sendika
cılık çıkrna.kndır. 

Anayasa'da YUrütme' 
nin yetkilerini büyük öi· 
ç\lde artıran deAişiklik 
istemleri ile birlikte 
DGM ve Olağanüstil Hal 
Yasası ele alındıAında 
da efl1)eryalizme ha· 
j:ımh burjuvazinin özle
mini çektiAi siyasi siste
min yapısı bütün yönle
riyle ortaya çıkmakta· 
dır. Bu sistem sömürü· 
nün alabildiğine yoAurı 
olduğu, temel hak ve 
özgürlüklerin yok edil· 
diAi, kapitalizmin ona· 
rılmaz hastalığı olan 
ekonomik bunalımın 
bütün yüklerinin işçi ve 
emekçilerin srtına yük· 
lendiği bir sistemdir. Si
yasal tartışmaların ya. 
nısn süregelen fı�ist ci
nayet, AklU'1 ve provo
kasyonlar hep bu ama· 
ca. ulıımanın araçlan 
olarak deierlendirilme· 
lid .... 

Türkiye'de demokrasi 
güçleri karŞı karşıya bu· 
lundukları ciddi f.aşizm 
tehditine karşı gerekli 
duyarlılığı ve sorumlu· 
luğu gösterememekte
di'. Kısa dönemli çıkar
lar, işçi sınıfının ve 
emekçi halkın genel Çı' 
karlarının önüne geçiriı· 
mekte, toplumda var 
olan bUyük antitaşisı. 
antiemperyalist potansi· 
yel bu nedenle gereğin
ce etkili olamamakta· 
dw. 

Bu anlamda DISK'in 
tüm demokrasiden yana 
örgüt, ki�i ve kuruluşla
ra yaptığı çağrılar, bu 
doğrultudıki girişimler 
önemlı gelişmeler .. ııla· 
mışSil da Istenilen hede
fe ulaşamamıştır. Işçi 
sınffının siyasi örgütlen
mesinin, tUm sınıfı ku
caklayabilmesi ihtiyacı 
ve işlevierini göz.ardı et· 
meden günürrilzde de· 
mokrasiden yana tüm 
kişi, kuruluş ve örgüt. 
lerin içinde y;qadıgımız 
ağır koşulların sorumlu· 
luğuna uygun davran· 
ması, ayrılık noktaları
nı delil, ortak görüşleri 
öne çıkarması ve genış 
bir antifaşist duvar 
oluşturması acil görev 
olarak durmaktadır. 

Ekonomik mücadele 
planında patronların gi
derek artın bir örgütlü
lükle yoiunlaştırdıkları 
sıldırılara karşı sendika
ların gllç ve eylem birli
ğini sınıf ve kitle sendi
karılıe ının temel ilkele
ri doğrultusundı gğıa· 
mıları zorunludur 

"SENDIKAL EYLEM BIRL!/';I VE 
ANTIFAŞIST CEPHE YAKıCı DILE/';IMlzDIR" 

• MUSTAFA KARADAVI 
PETKıM-I S GENEL BASKANI 

Ülkerrizde artık 'nur
lu ufuklar' edebiyatı ya· 
panlar bile, toplumu
mJzun içine sokulduğu 
çıkmazı gizlemiyorlar. 
Hattı, en yüksek sesle 
onlar bağınyorlar: "Bu
nalım var! Yangm var! 
Ülke batıyor!" diye. 

Oysa batan, ülkemiz 
deiildir. Bugün, hayatın 
her alanında ekonomik, 
politik, sosyal, kültürel 
ve ahlaki yönden çö
ken-çürüyen birşeyler 
varsa.; bu emperyalist. 
kapitalist sisteme herşe· 
yimizi bağımlı kılarak 
sürdür'üı,.n çarpık kapi
talist dUzendir. 

Şimdi, batıyor dedik· 
leri bu düzeni kunar
mak için, milletçe el ele 
olalım diyorlar. Bunalı
mın gerçek sorumluları 
işbirlikçi tekellerin, bü
yük toprak sahiplerinin, 
par.ıbabalarının kazanç' 
ları hiç eksilmesin diye, 
bu bunılımdan zerre 
kadar sorumlu olmayan 
işçilere, memurlara, 
köylülere esnaflara eme· 
ğiyle geçinen milyonla
ra, aç da kalsanız katla· 
nın ·deniliyor. 

Ancak, bilinç ve ör· 
gütlülük düzeyi yUkae· 
len işçi sındırnız, emek
çi killeler yığ., .. ı ey· 
lemleriyle başka çareı .. 
rin de var olduğunu 
gösteriyorlar. Gelişen 
ve ilerleyen bu hareketi 
durdurmak isteyen ege· 
men güçler, baskıları sü· 
rekli artırıyorlar. Faşist 
terör, açıktan devlet te
rörüyle birleşiyor. 

Baskıların sivri ucu Iş
çi sındımıu yönelik! 
"Bunalımın yükünü ta
şımayacağız" diyerek 
grev alanlarına çıkan sı
nıf çıkarlarına bağlı 
sendikalar, DISK ise 
sermayenin boy hedefi. 
Fakat, hükümetin sen-

dikal hak ve özgOrlUkle· 
re ilişkin getirdiAi YiLSiL 

tasarıları, aldığı önlem· 
ler, sendikal hareketin 
bütününe yönelik tehdi
tin yeni boyutlarını Çı
karıyor önümüze. 

ücret artışlarında eşel
mobil sistemiyle, sendi
kaların temel işlevi olan 
ekonomik rrtlcadele 
aracı devlete devredili
yor. Sendikalar dernek· 
ler konumuna sokul
mak isteniyor. 

Bir tın.ftın da, Başba
kanlığa baıılı Toplu Söz· 
leşmeler Kurulu aracılı· 
ğı ile özellikle KIT'ler· 
de toplu sözleşme sava
şımı veren SOO bin işçi
nin istemlerini asgari 
düzeye indirmenin hesa
bı yapılıyor. 

Metalurji, Tekstil, Pet
ro·Kimya, Cam ve diğer 
işkollarında sınıfsal Çı' 
karları esas alarak gre
ve çıkan sendikalara 
karşı çeşitll baskılar uy· 
gulanıyor. 

Işverenler SSK'ya mil· 
yarlar tutarındaki sigor
ta primini ödemezken, 
Çalışma Bakanlıııı bir 
genelge ile kıdem tazmi· 
natlarını vergııendirir. 
ken. tekelci sermaye 
mallara istediği fıyatları 
dayatırken hiç ses çık
mıyor da, işçilerin satın 
alma güçlerini koruya· 
bilmek için yaptıkları 
grevlere karşı "ideolo
jiktir" yaygarası kopa
rılıyor. 

Işçilerin isteklerinin 
çok yüksek Olduğunu

, 
öne sürenler içinde ya-
şadığımız koşullarda 
bunun geçerliliğini 
yitirmesinden dolayı, 
şimdi de sendikaların is· 
tekleri "ideolojik"tir. 
laf1arıyla kamuoyunu 
etkilemeye çalışıyorlar. 

Sendikal hareketin tO
müne yönelik tehditle
rin vardıAı boyutlan 
karşı Türk-Iş yönetimi, 
hala hükümetle elele ta
bandan yUkselen tepki. 
yi önlemenin, kitlesini 
uyutabilmenin yollarını 
Mıyor. Herşeye ni
men, Türk-Iş'in içinde 
antihşist çizgide tavır 
koyan ve eylem birlikle
riyle bunu hayata geçi
ren sendikalar var. Türk
Iş içindeki bu gelişme. 
yi engeııemek mümkün 
değildir. 

Sendikalı işçilerin tü· 
ınlnü ilgilendiren ortak 
sorunlar alabildiğine 
öne çıkıyor. Faşist teh
like, can güvenliği, sonu 
gelmeyen f"ıyat artışları, 
kiralar, dayanılmaz ver· 
gi yükü tüm işçileri ya· 
kıp kavuruyor. 

Bu ortamda, işçi sını
fımızın sendikal eylem 
birliğinin, demokratik 
hak ve özgürlüklerimizi 
koruyabilmede ne denli 
yaşamsal olduğu açık· 
tır. 

Politik alanday.. de· 
mokrasi güçlerinin bir· 
likteliği açısından buı 
zaafların halen sürüyor 
olmasına karşın, ger
çekleştirilen örgütlü bir· 
leşik yığın eylemleri sa· 
vaşımımıza güç katıyor. 
Bu eylemlerin daha sıkı 
örülerek genişlemesi 
antitaşist, antiemperya' 
list, antitekel ve antişo
venist cephenin oluş
ması gündemden inme
yen yakıcı dileğimizdir. 

Işbirlikçi tekellerin 
toprak ağalarının " Açık 
baskıcı, kanlı diktatör 
lüğü ' oturtmak için her 
yolu denemesine kar 
şın; işçi sınıfımızın ön
cülüğünde yiğit emek 
çi halkımız üllcemizin 
her köşesinde direni 
yor. Bu kavgada yılgın 
lığa, karamsarilla ye 
yoktur. Ülkemizde de 
insanın insını ezmediAl 
sömünnediği bir dünya 
ellerimizde m.ıtlaka do-

r 

ğacaktır. 

MERSIN EyLnn blrllAI c;ah,malan .albldı biçimde .utlyor. i Son olarak "en çlkan Anadolu Cam Sınayı 1'C;ikriyk dayaru,mayı )ı.ik
Kltmek amacıyla yapılan rııteri de, bu ullıklı gelitlm1n Mr JO.tergıesi oldu 
Eyk:m biılltı adına konu,an lU Iı Ua,kanı !'itcdet Söykmnoclu, ıını! mlK� 
dclctlnln son.ınlaruıa. tcndi1a1 wekbn IfIrc\'lerinf" delillatk, c)'kııı ye sUç 
birliğinin oneminl vurwu1ach 

Mtnin '<te TUrkiye I,ç l Puıuı. 1 w-ü)'e Sos)·wı t,çl PHilii, Birlik Oa)aı,t.f 

mxtW, Devrimci Iknıokratb.r, Özguriilk Yokııl., U1IJUUD ba,laub.n C) km 
hirilil çalıımalan Iıa,anh kJılt- cylemlcri)'1e suçlenmd.tc, kalıcı birlik FII" 
mcktedir. 

I,çlleri aynı sendika çat .. ı altında toplayan tem.1 Olgu") 
Ideolojik ve poUtik terdhlerlnln deRO, sınırsal çıkarlarının or· 
tak oluşudur. Sendika hareketı bu ortak sınıfsal Çıkıılar temeU 
üzerinde yllklellr ve geUılr. Gene sendikaların kltle örgiıIU olma 
özelllideri de bu temelden kaynaklanır. Bunlar blllııen ,eyler. 
BUlnen batka "yler d. vll. Bunlardan biri, .. ndıka tabanlann· 
daki her tür politik ve Ideolojik ıkımın varhllM kaqID, .. ndi· 
ka yönetimlerinin ıorevi, anıt hareketini kapttallıt IÖmü", YI 
bukı boyunduruRundan kurtaracak olan lDlyoUzme doltru eo-
Uıtırmey. çab,tumakbr. Bunun ıçın de sendlkaların sınır nı· 
teORI gllçlendlrtlmey. çabıılır. Yanl, .ndlkal ıw.k.ı. poUtik 
ve ıdeolojık ımıeadele hedellerlnl lllkellnln bllllTllOı .ooyaU.t ii· 
çı sınıfı partlslyle uyumlu kılmaya çab,ır. Bu hed.lleri I,çl kıt-
lelerine benll!lletrneye, öoümsetmeye ve liÇI hareketlerini bu 
blllncln kazanılacaRı bır "okul" gıbı yöneııp, yönlendlnney. 
pyrot eder. 

Ne var kı bu süreç, Işçi ııru!ıom ekonomik cIemokntlk 
hak ve öog\lrlUklerlnln geU,IlrUeceRI bır platform lizerlnd� !i"" 
ll,eblllr. Yanl .. ndlkalar ıçın, üye kltlelinl durmadan buyut-
mek ve büyüyen klUeslnl de sınıf lıareketlnln Ueri mo"DerIne 
çekmeye çalıfmak en önde gelen görevdir. Bu ise. ekonomik· 
demokraıık hak ve öog\lrlükler alarunda bqanlı bır .. ndlkal 
çabşma, üye Ue sendika arasındakl m,kDerde tam bır demok· 
raıık Işleyi, lte "Rlanabmr. 

DISK, Uye .. ndıkalan ıçın tek tıp tüzUk lIkelllnl benlmae· 
mekle demokratik işleyiş alanında önemli bir adım atmıştır. 
Ne VOL kı, DISK'In sınıf sendlkacılıRı Ilkelerini yaşama geçıre· 
bUmesi, sınıf uzla,nıacılıRı ve goşlzın lte baRlarını kopanp ata· 
bUmeslne sıkı ııkıya baRhdır. 

DISK Içindeki klrnl sendika bUrokratlarl, konumlarını 
koruyabllrnek ıçın bır yandan sınıf uzlaşmacılan Ue tam bır 
lşblrURl lçlLdeyken dlRer yandan da, sınıf .. ndlkacılıRına kar· ŞI, ",ol" dengeler yoratabllrııek ıçın DISK'In ve klrnl baRlı 
sendikalann kapılarını goşizrne açnuş1ardır. 

DİSK 
GENEL KURULU'NA 

DoGRU 
(2) 

Gıda.lş Yönetlm Kurulundakl soray darbeSınden sonra, 
Lutlk.lş Sendlkasının genel kurulunda yapılıın ID'1Iolann"ır.· 
kUlnda ve destekçisl olan kimi sınıf uzlaşmacısı mSK yone-
tlclleridlr. 

Buolann bır kısmı sendikalarında kendı yararlarına yenı 
dengeler oluşturabUmek ıçın her boydan goşıst akımın örgüt-
lenmesine fırsat yaratmıştardU'. Sonuçta bazı sendika yönetim-
leri Iıleyemez duruma dilşUrtUmilştllr. 

7. Genel Kurul'da 40 çlvannJ!l. delegeyle çeşlW gOllot 
akım temsil edUecekllr. Bu, DISK tabaıu ıçınde go,lznıln eW· 
lerinln somut bır aöstergesldlr. Bu gelişme DISK yönetlmlnln 
polltik tutumunun bir sonucudur. Dabaaı ıon üç yıldır oolar-
ca goşlSt sendika kurulmuş ve bır kI5DU da DISK Uye. "ndl· 
kalardan koplldıklan Işyerlerinde örgütlenmlşlerdlr. Bu Ikl o� 
KU blrleşt!rOd1Alnde aÖrillen, sınıf uzlaşmacıbRından yüz çev!. 
.. n I,çl kltlelerlnln karşısında DISK'In eski konumunu alderek 
ylUrmekte Oluşudur. Bunu ıomutlarsak, aylardır, DISK üyesi 
Maden·Iş, Teksın, Gıda·lş ve nlhayet HUrcam.I, .ndlkalannın 
yürUttilRU grevler toplam 60 bın Işçiyi kapsamaktadır. Bu gre •• 
ler Wrklye'nln en büyUk tekeUerine karıı yap�maktadır. Ne 
vil kı, eşgUdLlmU, yardımlaşma'ı, rırev1erln etldnllRlnio artını· 
ması, tekellerin .. Idunlannın çWütlUmesl albl konularda, HpU 
sendikalar tek başlanna mücadele etmektedirler. DISK lae .... 
olarak sessizdir. 

Onbinlerce Işçiyi kapsayan grey ertelemeleri nedenlyle, 
bu alandaki Işçilerin ekonomlk-demoknUk haklan ukıya ıbn-
mışbr. DISK gene sesslzdlr. 

Eşel·MobU pbl, Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu p. 
bl "ndıkal haklan ortadan kaldıran aırişlrnler, kıdem !azmi· 
n;tlannm vergilendirilmesi vb. konularda DISKin etkın bır ça-
bası görülmemektedir. 

Gltgide yeni Ivmeler kazanarak tırmanan faşist terör bu 
kez fabrika kuşatarak lşçllere saldırmaya başlamıştır. DISK 
yönetimi arasn demeç vererek bu mücadeleye nasıl katkıda 
bulunacaktır? 

Kuaca DISK kendi kitlesi Uzerindeki "ndıkal otorlteslnl 
yltlnneye başlamıştır. Ve böyle gidene bu otorite büsbütün or· 
tadan kalkabmr ve DISK Içindeki merkezkaç eRlllmler ı/.içl .. 
nlr. 

DUnya Işçi sınıfı hareketlnden ıerekll dersleri almarun tam 
zamanıdır. Alınacak Ilk ders 118, küçük hesaplan.blr kenara 
koyarak, bu genel kurulu emperyaUzme ve faşizme ku" milca-
dele ıçınde itrekU kararları ve mucadeleleri saptayıcak bir 
platform haline getirmektir. Bu da ancak gerçektE'n sınıf hare-
ketine yaslanmak, onun yetişkin kndrolanna yaslanmak ve ili-
venmek)e olur. DıSK yönetiminin tüm olumsuzluklara kuşm 
bu yönde bir tutum alması olanaklıdır. Olanaklı kılınabilir. 

• yavuz Onal 
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Faşist teröre ku,ı mücadele, ülkemiz· 
de bilimsel 506}'aUst hareketin ve demok
nsl güçlerinin önündeki başlıca görevler
den blrlnl bellrlemektedlr. Sorunun Işçi 
ve emekçi ,ınıflar açısından yaşamsa1lıeı, 
gün geçtikçe artıyor. Hergün onlarca ci· 
rıayet işlenlyor. onlarca yer bombalaru
yor, ilericiler, yurtseverler peşpeşe katle
diliyor. Artık can güven1i�nden söz et
mek mümkün delU. En büyük şehirler 
başta olmak üzere, ülkemizin büyük bir 
bölümünde gece ıoka!a çıkılamıyar. Kit· 
leler Içinde. sürekli bir tedlrglnllk gergin· 
lik ve korku bavuı egemen kılınmak iste· 
nlyor. 

Son altı yıldır işbaşma gelen hükümet· 
ler, hep "terör" sorununu kökünden çöz
mek vudiyle yola çıktılar. Ancak "terör'. 
gerDemek bir yına, sürekli tırmandı, kat
Hamlu boyutuna vardı. "Terör" tınnan
dı, çünkü Illahlı sa1dınlann ve katliamla
no başlıca kayna!ı durumundaki (aşist 
m1brek.lann üzerine gidUmedi. gidUmek 
ıStenmedi., hatta bunlar desteklendi. "Te
rör" tınnandı çünkü, egemen ,ıoıflar. top
lumda bir panik ve yılgınlık havasını canlı 
tutacak her tUrlU aracı sonuna kadar kuL· 
lanmak latedUef. 

TERöR. 
GERIcI 
öNLEMLERE 
ZEMIN 
HAZmLIYOR 

Amaç açiktır. Tür
kiye'de de, bilinen 
aynı oyun sahneye 
konuluyor. ABD 
emperyaUzminin 
yıllardu. kendı gü. 

dlimU altında tultulu ülkelerde. lşblrUkçl· 
lerı ii. blrUkte uyeulamaya koydu�u pla· 
nın ülkemize özgti Urünüdür bu kanlı tab
lo. CIA ve benzeri örgütleriyle ABD em· 
peryaUzmlnln. birçok Latin Amerika. Cil· 
neydotu Asyı, hatta Avrupa illkeslnde, 
" cinayet ,ebekelerini" örgüUemekte ve fi
nanse etmekte oldutu bıuniyor. Ve terör 
tUm hu Wkelerde iktidarlarm gerici ve bas.
kıcı önlemlerı için, demokratlk hak ve öz
gürlUklerl askıya almak ıçın, faşist darbe 
tezgahlamak ıçın "UYKUn bir zemin" ya
ratmak doRrultulUndl kullanılıyor. "Ka
nun hıklmiyethu saelarna" klıvesl altında 
alınan önlemler. dogrudan Işçi sınıfının 
ve emekçi kitlelerin sendlkat ve politik 
haklarını ortartan kaldırmayı yöneUyor, 
grevler engelleniyor, kitle gösterileri \'e di· 
reni,leri ezUmeye çalışılıyor. 

ülkemizde de son poHtlk gelişmelere 
genel hatlanyla bek�dılında aşılı yukan 
aynı sonuçlan çıkarmak mümkündür. 
Yaygın silahlı eylemlere, cinayetlere kar

ŞI lktldarlarca ılınan önlemler ülkemizde 
de, demokratik hak ve öz�lüklerin kısıt
tanması, yokedUmesi yönünde olmuştur. 
Sıkıyönetim ilan edilrnlş ve Sıkıyönetim 
komutanlıklanna her türlü " Idari tasar· 
ruf' yetkLsl tanınnuştlr. Sıkıyönetim ko· 
mutanlannın, kendUerine yasalarca tanı
nan antidemokratik yetkUeri de aşarak, 
keyfi IÇık baskıcı uygulamalara başvur
duklan bıunlyor. Slk:ıyönetim olmayan il
lerde ise, vaU1er ve emniyet müdürleri ara
cılılıyla .ntldemokratlk uygulamalar tır· 
mandınlıyor. lllerde ve ilçelerde idari ma
kamlar, silahlı saldın ve cinayetleri önle
mek ıçın gerekU tedbirleri almak bır yana, 
busaldınlannbaşbca kaynalı durumunda
ki (aşıst örgütlere açıkça kanat geriyor, 
bu örgütlere gUvenlik kuvvetlerirun açık 
desteRinl lUnuyorlar. 

FAŞIST 
DIKTATöRLUCE 
YöNELIK SON 
SıÇRAMA 
TAŞLARı 
DöSENlYOR 

Demirel hükümeti· 
nln mıen �Ietmeye 
başlatblı baskı ya. 
salanyla demokra
tik hak ve özgÜl' 
lükler kullanılamaz 
hale getlrtlmek Iste

niyor. Antltaı;lst, anllemperyalisl lçerikll 
toplantı ve mlttnglere sudan gerekçelerle 
Izin verUrniyor, işçi \Le emekçi sınıtların 
hak talepleri baskı altına alınıyor, erev ya
saklamalan ve ertelemelerı yayglOlaı;brılı
yor. Demokratik kitle örgütlerinin büyük 
bir böıümı kapatıldı, kapatılmamış olan
lar ise nllen çabşamaz duruma getlrildl. 
Fa,ıst teröre, saldırılara ve ıntidemokra
tık uygulamalara karşı emekçi yıeınların 
direnişini somutlayın eylemlere acımasız· 
ca saldlttlıyor, silah kullarularo.k ezUmeye 
çalışılıyor. 

RinJeree ilerici. s05yaUıt hiç btr gerek
çe gösterılmeden �özaltında tutuluyor 
Tutuklulann sayısı Ise sUrekti arlıyor. 
Gözaltına alınanlara insanlık dışı yöntem· 
lerle Iııkenee yapılıyor. ışkence, sorgula
ma yöntemi olarak en başa konulmuş bu· 
lunuyor 

\'e tUm bu gelişmeler, emperyaUzlııln 
ve işbirlikçi tekelci sennayenln raşlst dık· 
tatörlük özlemJerine cevap verecek, bu öz
lemln gerçekleşmeslnJn zemlmnJ yarata
cak bır pOUlya aktanlıyor. Yarı.askeri (a
şist bır rejime doRru gidişin son sıçrama 
taşları dilşenlyor. Vf' (aşlst terör, resmi 

devlet terörüyle beslenerek bu yönelimi 
çabuklaştıracak baIJltca unsur olarak tır

mandınlmayı devam edUiyor. 

1 FS'I l EP () ın, Faş.t diktatörllite 
" ARŞı MUCADELE doını ablan adım· 
!IANel ların zemlnlnl ha· 

ERçEVrrJE zırlayan faşist terö-
ınni re karşı sürdürüle-

cek mücadelerun 
ük olarak, faşist dlkta özlemcilerinin 
planlarını bozmaya yönelık bır anlayışla 
ele alınması açık bır gerekllUkt�. Bır baş· 
ka deytşle, faşist teröre karşı mücadele
nin, antltaşbt mUcadelenln acil görevleri
ne batımıı olarak geliştirilmesi esastır. ra

şlSt dlktatörlille doını atılan adım''Il'Il 
kitlesel olarak karşı durulması, atılan 
adımlann kitleler önünde teşhir edilmesi 
ve arkısında duran güçlerin açıea çıkarıl
ması çerçevesinde blçimlenen antiteşlst 
mücadelenin güncel Ivedl görevleri Ise ge
nel hatlarıyla. demokratik hak ve özgür· 
lüklere uzanan ellerin kırılmasıdu; faşlst 
baskı yasalarının katıt üzerinde bırak�· 
masıdır; kapatılan tüm kItle örgUllerinln 
açılmasıdır; sıkıyönetim uygulamasına 
son verilmesidiri faşlst odaklann üzerine 
gidilmelii. dalıblmasıdır. vb. 

İşçi sınıCınuzın politlk öncUsü, bu gün_ 
cel ivedi görevlerin başany" yerIne geti
rilmesi Için, emekçi halka yoksulluktan, 
zamdan, baskı ve Işkenceden başka hIç
bir şey vennemlş olan Demirel HUkUmetJ
nın düşUrUlmesinl başlıca hedef olarak 
öne koyuyor. BIHnuel sosyalisUeri ve tUm 
demokrasi güçlerini. bu güncel hedeı et
rallDdl birleşmeye çlRınyor, yaygın ve 
etkın Jdtle eylemlerinIn ve dlrenl,lerinin 
örgütlenmesi dolnıltusunda çalışmaların 
yotonlaşbnlma"nı Istiyor. V. bu çaın 
hergUn onluca ilerıcının, sosyaUstin canı· 
na kuleden (ışllt terörizmı karşı müca
delenin hanıl çerçevede ele alınmaıı ge
rektiRini de gösteriyor. 

Faı;lzmin azgınla,an saldın1annm, t.ır
mandırılın terörün boşa çıkanlmasının 
tek yolu kitle mücadeleslnJ örgUtlemek ve 
geliştirmek ... kitle mücadelesini örgü� 
menin tek yolu da sını( mUcadeleslnin ve 
rill koşullarına uygun hedenerl ve görev
leri ııptamaklır. A�ıklır kı, "kitle eylem
leri devrimci sUrecin gelişimini belirleyen 
hareketlerdir. Ve ki tıc, içinde bulunulan 
durumun gerektirdiği hedef ıçın harekete 
geçer." (A. Cunhal, Portekiz'de Özgürlü
�ün Ş.ı.ğı.  Bilim V.y. s. 134) Işçi sını· 
(ının politik öncüsünUn çae-nsı bu açıdan 
de2erlendirUmelldlr. Ve unutulmaınalıdır 
ki, gösterilen bu somut hedef etrafınd., 

PARTI CIZGISININ UYGULANMA-

�h�Ag�:T��I ���K��I
Rt��l�� 

OPQRTONlzME KARSI HER AN MO
CAOELE VE SIYASI UVAN IKLIOI ZO
RUNLU KıLMAKTADıR. AYNI SE· 
KILDE BIR SAO SAPMAYI DOZEL· 
TIRKEN SOLA KAYMAYA, SOL SAP
MAYI DOZELTIRKEN DE SAOA KAY
MAYA KARŞI MOCAOELE ETMEU' 
DIR. 

".. 
KOCOK BURJUVAZI HER OL; 

RUMOA ARZULARıNı GERÇEK YE
RINE KOYARAK KOLAYCA BIR uç
TAN DIGERINE GEÇER. FASıST LE· 
GAUTE SıNıRLARıNDA UYQULA
NAN el R EVL EM SONUCU MC)MKON 
SANıLAN SIR CöZOMLE ILGI
LI HAYALLER BIR KEZ YıKıLDı. 
�INDA. UMUTSUZ KOCOK BURJU
VAZI HEMEN TAM KARŞıT BI R CO
ZOMON HAVALINE DOSERı ANI 
SIR AYAKLANMA VEYA BI REYSEL 
TERöRlzM • 

..... 
PARTININ SASKIDAN DARBE YE

ol�INI Gö REN VE öRGOTTE GEcı
cl SIR GERILEMEYI GöZLEYEN BA
ZI KIşILER. FAŞIZM KOSULLARIN
DA öRGOTON SOYOK sı R GELI ŞME 
OLANAG ININ KALMADıGINI DOSO
NEREK, CESUR MILITANLARıNıN 
KOCOK CEKI RDEKLER HALINDE 
ZAFERI KAZANACAKLARI BIR YOL 
ARAMAYI TERCIH ETTILER. lt61-62 YILLARINDAKI. PARTI TARAFIN
DAN YöNETILEN SOYOK SIYASI 
KITLE GöSTERI LERINDEN CESA
RET ALARAK FAKAT ŞI ODETU 
SASKIDAN VE HALK HAREKETININ 
KEsıNTlslz GELI SIMININ OLANAK
SIZLI�INDAN MORALLERI SOZULA
RAK, AYAKLANMA KOŞULLARININ 
HAZıR OLDUGUNU. PARTI 'NIN sı· 
LAHLI EYLEME, KOÇOK GRUPLA
RıN "DOQRUDAN EfLEMl NE". TE
RöRIST EYLEMLERE ATıLMASı GE
REKTI QINI CONKO KITLELERIN 
PARTI'YI IZLEYECEQINI öNE SOR· 
MEYE SASLADlLAR. 

BU GOSIST. SEKTER VE MACE
RACı GöROŞLER DoOAL OLARAK 
BU FIKI RLERI BENIMSEYEN MILI. 
TANLARLA BIRUKTE ONt:fRIN 

:�I�E�'r.
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RIMCI EYLEM DZERINDE OLUMLU 
ETKILERI OLOU MU? 

HAYıR OLMADı' BU OOSIST 
EGILIMLER HER ORTAYA CIKTIK
LARı YERDE HALK MDCADELE5a
NIN GELIşIMINI KöSTEKLEDILER, 
ANTIFAŞIST SIRLlQI ENGELLEDI
LER, öRGOTLENMEYI GOCLEŞTIR
DILER, YENI KADROLARıN OLUS
MASı VE GöREVE ALINMASI CAL i ş... 
MALARINA ZARAR VERDILER. 
PARTI 'NIN HALK KITLELERI VE IS
CI SıNıFıYLA OLAN SACLARINI ZA
Y IFLATTlLAR, BASKı DARBELERI
Ni KOLAYLAŞTIRDILAR 

grevleriyle. mitingleriyle. kendillilnden 
eylemleriyle, genel grev sllahınm etkin ve 
ıyı Iıazır1annuş bır biçimde kullanılma· 
sıyla ve benzeri biçimleriyle kitle eylem· 
lerinln .. direnl,lertnın yayııınla,bnima. 
sının olanaklan vardır. Sonm bu olanak

ian örgiiUü ve sabırb bır biçimde deler· 
lendirmek. kitle balıarını geUıtlrmek ve 
tüm demokrul güçlerinln mak eylem .. 
lrileadele b1rll�lnl yaşama geçirmeklir. 

GöREV VE Faşist diktatörlük 
SORUMLULUKLAR tehllkeslnln eıderek 
ARTIYOR mblı ıu günlerde. 

tüm deınokru! &üç. 
lerine de büyük KÖre" ve lOI'UII\Iuluklar 
dilşiiyor. Ancak. tehllkenln büyük oiu,u· 
na raemen. demokralil güçlerinln zu/Ia. 
rınclan tam anIanuyla kurtulduldannı lÖy· 
lernek mümklm de�Udlr. Eylem ve cephe 
blrıııı doınıltusunda ileri adımların awa· 
mamış olmastDm yanmda, antlfa,lIı 
mücadelede yanlış elWmler etkinlikleriDI 
sürdürüyorlar. Bır yanda CHP yönetiminin 
geric\lIkIe uzla,macı polıtık .... öuı yanda 
kUçUk burjuva devrimci erııplann prielll· 
lin de�lrmenlne su ta,ıyan eylemleri anU· 
ıa,I,t mlicadeleyl. zayıllatıyor. Antifo,1at 
eylem birUII çalı,malanna kar,ı _klar 
yaklaşımlar da aynı sonucu verıyor. 

GOŞızMIN. 
FAŞIZME KARŞI 
�\UCADELE 
ANLAyışı VE 
BIREYSEL 
TERöRlzM 

koşullarına uygun 

Goııst erııplar. W· 
kemlzde. kendı Iç· 
lerinde bellrU faık· 
I�ıklar ta,ımaltla 
blrUkuı. ıa,lIt terö
re karşı, sınır mi.ica
deı.�nln bugünkU 

düşmeyen mücadel. 



; 

yönlOmlerlnl temel alıyorlar. Onlar. de
ıoomllk hak ve öZaür\ükleri koruyup ge. 
ıı,tlrmet. rqlal baskı yasaların. karşı kil· 
le mücadelelini örgüllenıek ve yükJeltmek 
pbl lörevlert küçümsUyorlar. An�r.şist 
mIlcadeleyl "ya ra,lzm. ya devrim" iklle· 
mln. haplldlyorw ve bunun dışındaki 
iibn anIa)'l4lan "molzyonlzmln bataRına 
• planmakla" suçluyorlar. YıRınlar arasın· 
da Ilirdürülen ajitaıyon ve propaganda ça· 
I"maıını. anillaşısı miiCldelede kllle ey· 
Iemleri çiziliiinin hakim kılınmasını. "pa. 
aırtzm" olarak mtelendlrlyorlar. Gerçek 
an�Cqısl 'lYqçılano. lilab elde fqisl· 
LO .. kar,ı dö�nler oIdulunu Ileri Slıü· 
yorlar. Kendi eylemlertnln. raşlsl terore 
tıııı mIlCldelenln lamel biçimi oldutu· 
nu söylüyorlar. 

K_cuı, l04lzmin antira,tst mücadele 
anIa)'l4l. temel olarak küçük burjuvazinin 
lUllial özelliklerinin bır yansıması olarak 
biçimieniyor. 

KOÇOK 
BURJUVAZI VE 
KOLAY 
KURTULUŞ 
OZLEMLERI 

Faşist cinayet � 
dak1annm azgınca 
aldırdıeı polis ve 
jandarma baskısı· 
nın mblt, her tür
LU hak ve özgUrlü

lIiıı Juaıtlanmaya çalışddıeı bu ortamda. 
panik ve YıICıııIık ba .... nın özellikle 
ttiçiii< bwjuYlZl lçlnde etkın oIdutu açık 
bır prçekllr. Küçük bwju\'llZ� ıııııfaI ko
ILUIIIIL ..... � kolaylıkla bır uçtan bır uca 
.�ta. _yelçlllk 'fO maceracı· 
iık çiqiod _da yaIpoIamlI<ta. uzun 
ndoii, lıIIıCı te _mil bır öqUlIoamo 
� k __ • _. 
ii_ cIbIp."ni kolay bo_yemeyen 
YOPaYIa küçük burju ... � bakılano arı· 
lllLllyia _te uç maceracı eylemlenı 
kolaylıkla tapılablmekte. bu eylemler 
lçlDdt yor aIoıbUmektedlr. Lenin bu duru· 
DIL ,öyle ele almaktadır. 'Küçük mülk LO· 
hlblnln kopilallınıde ılırekli baskı altında 
w: çolu kez hızı. w: kesinlikle yapmı bo
DlIank ye yıkıma sürüklenerek kolayca 
devrlnıc:lllle Fçdll. iII1cak kararlılık. ör· 
ıPJtIllllIk. disiplin ve direnç gösteremedilii. 
naıblsderce kuramsal olarak ke�nllkle 
saplanmıılır w: iıütiin Avrupa devrimleri 
ve devrimci harekederin deneyleriyle dağ· 
rutanmlıtw." 

OIkemlzde de öulllkle oria ka_n· 
lar IlUDda lUZIı bır miilüizl ..... yaşa. 
nıyor. Bu dııNın mlllkJüzle .... küçük bur· 
ju-lyI. oömiirti dilzenlne kıııı bqkal· 
dınııaya. dovrImcl konuınlaıa yönelmeye 
llIyor. Aııc:ak. küçük· bwju_1 sınıfal 
Ölelllklortnden öliiıtı. aceled. kolay kur· 
ıuı", yoDan arıyor. Devı\mln bır an önce 
yapılmaıı özI.mlyle. dolNdan eylemler •• 
Ii\ahb eylem biçimlerin. alılabWyor. Ve 
ilikemiıd. ıoşlzmln sınıf mücadelesinin ve 
devrimin temel yualoınnı gözardı eden bır 
mUcadele hataı savunuyor ol�u. küçük 
burjuvazinin bu blreydUllnden ve kolay 
kwlulUş özlemlerinden kaynaldaıuyor. 
Go,1zın, "objektif kOlUlların ilÇi �nıfına 
pnel ve cesurca bir kM,l saldırıya geçme 
oIarııjl canımıd!lı durumlardı, bekleme 
ye yavaş yavoIŞ giiç toplama taktiğine sı
lınmak ıorunda kalın,alını" (V.I. Le· 
nin) dl\tUnmllyor. "Kitleleri gerçek. ke�n 
wl nihai devrimci mücadeleye götürecek 
somut yolun ve olayların önemli dönüm 

rıoktabrın." ar.ı1tırılmasl, bulunması ve 

Jolnı oiar.ık saplanması" (V. i. Lenin) 
ıö...ıııt y. hiç dikkate alnuyor. ya da kU· 

ç\ImIüyor. Haıırt tililar oluna OLSUn. ku· 

,ıIıI<b �ler denıesi ne oluna olaun. bu 

\ür ııruplar oIlahh eylem çlZglllnl temel 

alıyorlar. 

IŞÇI SıNıFı 
PARTILERI VE 
OPORTtlN!ZME 
KARŞI 
MUCADELE 

Elbette kUçük bur· 
juvazinin yukanda 
özetlenmeye çalı,.
lan öz.llikleri, yal· 
nızca goşlll ııruplar 
arasmda etklU ol· 

nuyor. Küçük burjuva twt.alıklan, tarihte 
bır çok ömekte de görülebllece�1 üzenı iş· 

çı .ınıfı parlllerlne de musaUat oIabIDyor. 

lAma.. y.ni kurulan işçi sınıfı partileri 

ıçınde, soi oportünizme kartı, maceracı 
eRlUmlere kıııı mücadelenin tııiirekll 1rıhn 
ması, Lig oponunlıme kar,ı mücadeleden 
kesinlikle ayrı düşünWmemesi gerektiRine 
Işaret etmiştir. �çl sınıfı partHerinin ken
di saflannda var olan ve küçük burjuvazi
nin etkisine açık unsurlar ansındaı mace
ncı, terörist eRUimlerin geUşebildiA'i ve 
bu etkinin daha çok baskı ve terör dalga
amın egemen sınıflarca bnnandırıldlRı dö
nemlero. belirginlik kazandı�ı blUnlyor. 
Birçok ülkenin Işçi .nıfı porIUert tarihi 
bu konuda canlı örneklerle doludur. Bul· 
garlstan Komünllt Partiai lçinde uç veren 
teröriıt eRtlimlere karşı G.Dlmltrov şöyle 
diyordu: "Kötü olan, artan terör kar�ısın· 
da rriicadelemizin yozlaşınk bireysel te
rörist eylemlere dönüşmesi gibi ciddi bir 
tehlikenin varlıi_dır. Biz Merkez Komite
sini böyle bir tehlikeye karşı uyannış bu
lunuyoruı." (Bulgaris .. n IIÇi H""ketin· 
de Sağ ve Sol Sapmalar, B. Grigorov, Bi
lim Vay. s. 66) 

BudJn birçok Latin Amelika ülkesin· 
de. !aşısı terör kar,ısında klUe eylemi çiz· 
glslni geliştirmeye çab,an. etkın direniş· 
lerle. gericiUe. karşı önemlı mevziler ka· 
zanan Işçi ıınıfı partileri, kendı ülkelerin
de gaşlsl ııruplann yanlış eylem biçimle· 
rlnin yaraltıeı tahrıbata dıkkal çeldyor· 

BIREYSEL TERöRlzME 
KARŞI MOCADELEDE 

BREZILYA 
KOMONIST PARTISI 

LUIS CARLOS PRESTES 
BKP GENEL SEKRETERI 

Y 
Kitlelerin devrimdeki rolünün deler· 

lendirilmea, Partimizin klJlı.la,tılı en 
&Orlu sorunlardıllt biri obnu,tur, Küçük 
burjuva ideoloj.rin parti içine uzması 
tonu"" partirin .. Lam bir marksist· 
Icritiıt hat tutturmuı ercellenmif nı 
ve "101" eliimler hakim duruma ıcle
bilmi,tir. 

Parti içinde ideolojik çal"m& düzeyi. 
nin dU,iikHilü, çok büyük. hatalar yap
mamIZA neden oSdu ve bu durum büyülı. 
unn. yolaçtL Parti çallfmal&nnda bu
COn kitlelerin devrimdeki rolünlD delcr· 
leldirilmal sorunWlI aıut* vermenUin 
ncderi ,eçmifteki ck_klilimizi kapat· 
mıktıı". 

". 
Brezilyalı komüniltlcr sa,umin, 

IdtlC'lcrin her .(Aoden dircri,ine klJlI 
acanuEl baskı yöntemleriri uyıulamak
tan çwnmeyen f .. iımfn artan tCTÖril 
sonum umutlUZtutl itilen devrimcilerin 
sahmElhlının bir iCadCli oldulunu bili· 
yorlar. Bu "dolrudın eylem" INPlan'lı 
oh.ı,turan sençli,k ne ı,çi sınıfınD'I dev. 
rimci h.ardtetinin tarihinden alınan den· 
leri bilifOr ve ne de öznellilı. ve sekterlik· 
ten k.aynaklanan kendi hatalarımlZı. 

Omelin biz 1948·.54 yılları arumda, 
mücadele hıttırnlZda, ıomut ko,ullan ve 
lOptumdak..i bilnç dUıC'yhıi ıtilı.kate al· 
maksızD'I mıceracı C'ylemlere atalık ver· 
dik. Sonuçta iK, partirin tek 1�a1 müca· 
dele dönemi olan 1945-.47 yıDan ansuı· 
da kazandılunlZ mC'vzileri ve Iı.urdulu. 
muz kitle batlarini kaybettik.. Partimizin 
5. Koreretinde tClpit ettilimiz gibi, parti 
giderek kitlclerdC'n 'amimiyle kopulı. bır 
propacanda (rubu haine dbnu,Hi. 

". 
Marluil1-lcnini"ler olarak biz. ıo,iiı

lerin terari" ve bireyıcl tıil&hlı eylem ın
'aYlfllnna kat'1lylı. Ve bu kar,. Çık'f, 
moral delerini ıöıetmekltn yı dı ıoyut 
bir "ortadoksluk" dUttincellinden de�l. 
kitlelerde bilinç uyandırmı ve onları mü· 
cadele hedeflerimlı dOINıruaındl 6ııül
lemc yolundaki demmci çıl"mııınmrıı 
darbe vuruyor olmalaıındın ilm ıcli}"or. 
G�hıler eylemleriyle, kitlelerin kavgacı. 
1.lannl mıracak,onLInn devrime inanç. 
IUWl1 ıe1i,tirccck yerde • •  ürckll. bir bukı 
h ... ·umm y .... ılllm.unın zeminini hazır
laylBk onlarda bir ç.rnizlik duygusu
nun uy.nma�ın ... neden oluyorlar. Kitle
lerden ıoyuılınmı, bu (bireylel) ,iddeı 
eylemleri b.fanyı ul.,p bile, kitlclerdt' 
en razla biraz �mpati '"C "bir ı\ı.ı� 
k<&hrımın"m onları hu ,ömurn duzenin
den l..urııuC<lıjl umudunu uyandırıro Ru 
eylemler ha •• n�tzlıld • .onuçlaruna. bu 
dcr. .ömuru ıluzcririn "01_'an .... 1I.1 luÇ. 
hi" oktuAu inann ytrlt.ir. I ••••••••••••••••• ii� (World \I.r!",ııt Re\;ew, Ku_m 1970 

,ayııındın dulC'nmi$tir.) � 

lar. Bu partıler. ıoşlal rrupçuk\ann dar 01· 
lahb eylemlerinin ve allahb eylem temeUn· 
de yürütülen gerUla mücadelelerinin, rafiıt 
terorü pllskürtemedıeı. tam tenlne ııerlel· 
1I�ln deglnnonlne sı ta,ıdı�ına Iıarel edi· 
yorlar. 

Go,ısı ıırupçuklar ra,�ı teröre kar,ı 
mücadeleyi, lllahb riicadele temelin • 
oturturken, Lenin'ln "tarihte Sınıf müca
delesi alanına girip de şiddetten başka bir 
yolla çözUmlenmi� tek bir sorun yoktur" 
tespitine başvuruyorlar. Ve buradan kal· 
karak, ra,iıt teröre, devrimci terörle ce
vap vennekten başka yol yoktur noktası· 
na vanbWyorw. Ancak onlar, yine Le
nin'ln şiddet konusunda proleter ve 
küçük burjuva çiziıiert arasına çlzdi�1 ka· 
lın çlzııtYı gönnüyorlar. Lenin. devrimel 
şiddetin her zaman ve zorunlu olarak li
lahh şıddel anlanuna gelmedilini belirti· 
yor. Silahsız klU ... ı mücadele biçimle· 
rinde de şiddet unsurunun varbRma dik
kat çekiyor. Ve Lenin, küçük burjuvazi
nin ve proletaryanın devrimci şiddet an
layışı arasındaki temel aynnun devrimci 
şlddeıın kllle eylemlertne ml. yokıa dar 
ve kitlelerden soyutlanou, a:ruplann ey
lemlerine ml dayandı�ı noktaande bellr· 
glnlIk kazandı�ını söylüyor. Şöyle diyor 
bu konuda Lenin: 'Şiddet sömürillen kit· 
leierden, emekçilerden kaynaklanıyorsa. 
ve sörriirücülere karŞı yönelmişse, evet, 
biz bu şiddetin taraftarıya." 

FAŞlsT TERORE 
KARŞI 
KITLE 
EYLE/.n.ERlNI 
YOKSELTMEK 
IÇIN ILERI! 

Fa,lzme ve CqIII 
terore ıw,ı miica· 
dele. buIÜD lUIIi 

mücadeloalııia on 
_ lıaIkuım o\uf. 
_taelır. Em
poryaIIzm te "kal· 

ci burjuYlZI. libncepbelerden llldmyor. 
Dünya halklan ilzerlnde onyıllardır oyaa. 
dıklan oyunlann.uygulamaya soktuklan 
Il!n!nç planlana sonuçlanndan çıkardık· 
tan d.nI.re dayanarak ..ıcımyorlar. On· 
lar. Işçi lUlliının polıtık ve _dlkal örgill· 
lerini dalı- • •  zıne görevini ba .. koyu· 
yorlar. Fa,ist Rrör odaklannı, aUahh ca
nlI.ri bll\ınlel JOOya\lsllerln. d.mokrul 
güçlerinin üzerıne ııalıyorlar. BW .... I ..... 
yallsl lweke�n I,çl sııııfı v. omokçl ldı
lelerle balıarını kopormak ıçın iibn ola· 
nııklarını .rerber ediyorlar. YaaI ça\ıt. 
ma oIanaklanıu darallıyorlar. Fqlll caııi· 
lerln aldmlan kaqlllDda ponIle kapılın· 
maıını. "lntUııır eylemlerine" bqvıırulma· 
sını bekUyorlar. 

Ancak. bWmJel sooyaI\JUer. Cqlll ... 
röre ku,ı koymanın gereklertnin tek 
başına ele alınamayaca�ının bWndncledlr· 
ler; gerlcl·ra,1ı1 güçlerin "yasal" ve yua 

d141 yoUarla Ilerıd. demoknllan. bWm· 
.. I sosyallstleri .vun .. s .. bırakma 1Ir1· 
şimiertnin tek bo,ına ele alınamayacılı' 
nın bUlnclndedlrt.r. Faşist sllahh Illdın· 
lar üZertmlze yönellUen IIIdınlaroan bır 
bölümüdür. Şu an öne çıknu, bır biçimi 
0111 da burjuvazinin bukı vı terörünün 
yalnızca bır böliimüdür. 

"Köp.kleri ilzerlmlze unlar Iqlan 
da baRlanuşlar"IA avunmasız ölüme te. 
lim olmayacılınıız. ıönıvlertnılzln Iıqın· 
dan çekip rtlmeyece�lmIz açıkbr. NIIII 
kı. dlRer baskı. aldın ve sıııırlamalara _ 
Ilm olmamak ı_klyona. bu alanda da el
belte boyun eRmek llizkonuıu dojilldlr. 
Ama bu savunma tek bır biçlmd . ..  rçek· 
leşıneyeceRI pbl. örgütailz. penpekillslz. 
blrey .. 1 çıkl4lar biçiminde de ııerçelde,· 
tlrUemez. Tek ba,ına .1. alınamaz ve aa
vunma sorunu. lo,lzmln ıdeolojık Illdı· 
rılannın etklOı allında kabp bır "ru.tünü 
Ispat" ıorunu haUne getirilemez. Ba,lıCl. 
ııvunrnıı biçimini ıımfsal &üçler Ili,kilin
den ve baRlIllIızhk. demokmll, ıoıyallzm 
mücadelesinin ıçınde buiunduRu aşama
nın gereklerinden baRımıız olarak sapta
mak ve uygulamak mümkUn d'RUd1ı, Ve 
böyle ele alındıRında, gerçek $Ivunrnanm, 
kitle mücadelesi temeııne oturtularak eer
çekleştirlleblleceeı açlRa çıkacaktır. Bu
nun dı.,ındakl tüm yöntemler iM bize ya
banCldır 
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TUm antlomperyalat flIIç. 

UYDUWK ANIA.'MASINI KARSI 
Mil BilliGi 

Ierln ıııII<adolo _ 
çaRıddlRı bUdlrt ve yi .. 
'rurklye "çı Partlıl'nlD da· 
IItbRı benzer lçorll<ll bIId� 
rt &kl,,1ıIıU mıakç_ 
lI&Iylo okuDdu. 

Y...ı lfIemIır tamamla· 
nablldlll takdirde ciöri po
Utlk pbun ortatıqa ola· 
nk cIUzanlay_kiori ÇIt. 
uler ve StyIt,..ı mlıtııcIo
rtnlD dı yön lıalkuııD anıt· 
erııperyılht _nın 
oerı\Ion-aı eylomlor ola· 
calı açıklandı. 

• ANKARA Bölll' v. !Xinya Ban,ı" 
Ilimll panele eoçDdl. Pan.l· UYDULUK 

ANLAŞMASıNA 
KARŞI EYLEM 
BIRLlGI! 

Ankara'da 'rurkly. "çı 
Partili 'nın başvuruıııyla, 
Tm, Birlik Doyaoışmacı· 
lar ve Devrimci Demokrat· 
lar'ın da eşıt ve ortak ka· 
tıluruyla di.iıenleoen, "Sa-

Panel ve toplantıda çok 
ayıda .ndik. ve meslek 
örgHtli de meaJlarla ben· 
zer ıörüşleri dile eotirdl. 

de Sooyal·" Genel Ba,kanı 
özcan K_ç, In ... t MU· 
hendillerl Odaıı Genel 
BOfkanı Sodat özkol, 
TöBDER Merkez YUrütm. 
Kurulu Oyell Ömer Allan e 
v. TUMDER Merkez YÖ· 
netbn Kurulu Üyesi NUıat 
Kelekçl kabldı. Sonunda 
ortak görüşlerin açıklandı

KONY AfEREGU 

1 Haziran pazar !llinU ya. 
pılan "SIA ReddedilmeD· 
dır" toplanbıı başarılı ol· 
du. TIP Ilçe Sekreurl De 
TSıP ve BlrUk Dayanı,· 
macılar adını yapalan ko
nuşmalardan sonra, ko
nuk olarak TIP b Başka· 
nı Erclhan Görürgöz söz 
aldı. "SİA'ya Hayu" de· 
menin yurtseverllk görevi 
olduaunu, ve bütün yurt
severlerin Ihanet anlaşma-

_ vunma "blrDRI Anlaşınaa· 
na Hayu" kooulu kapalı 
salon toplanbsı Eti KiiltUr 
Merkezi'nde yapddı. 

'rurklye I,çl Partisi Baş· 
'wıiık Kurulu Üyesi Zekl 
KılıÇ tarafından açılan 
toplanbda daha sonra "Sa· 
vunma "blrDRI Anlaşması, 

!lı bır bUdlrl de yayınlanan 
panelde bütün kon�mac:ı· 
lar, SİA 'nın emperyalizmln 
ülkemizi uydulaıbrma, kö· 
ıeleştinne emeUerlyle, böl· 
eodekl sıcak ve soeuk sa· 
... planlanyla doRrudan 
llişkL<lnl ve bu gIrlıılrnlerin 
fqbt uhDkenln brmanı· 
şıyla baeını vurguladılar. 

*YORoyOŞ, omnay .... IhaDeI ..ı., ...... slA 
koDlllllUlıda bazı parlameDtr:dcrla a6riifkrial aJdı. CHP 
Sau.t6rii Mehmd s6amcz ye MSP Grup S6IdW Şener 
Bat1aJSlA ......- � _dolu. 

şc:aer Batcaı, s1A 'ya 'ft ABD emPerYaIi:&m.iD 
kartı çıkqau anlatmaDID So.yc&r Birtiil'Dr Urtl ol
maa Fftkdii halde l.IUn iilkdcrW de: rahatm. ettlll 
Fftkçcliaıı: d.yucbn:)'OI'. 

OIP Saat6rI s&uaııea ile ...... _ ftddedlk
..... .. TInIyo'ııID diri oiçiabıin b ... __ 
aı. 16yIıeyad yaıtiıeftr ı. mblm almaktadır. 

HIltheti ba LbaDet .... UWIDJ. LmZ.aDdItı lçbı 
dqdrca OIP ft MSP'. parti olarak tabucak..ian m· 
balı, .... IIW'UII FkcciW bdirlcm.ek batırılından 
ÖDan tql)'llCa.b:ır. ıkı Parti'. yönetimlerIniD hr::ail 
raml Fr6t açakJaaıadJta ba kanada iki padamcn1ltriD 
" ldtlld JÖriitlat:ı:U" olautaruıuta Iwı'Qyonu. 

"BU UŞAKLIK ANLAŞMASı 
REDDEDILECEKTlR! " 

CUMHU RIYET HALK PARTISI HATAV SENATöRO 
MEHMET SöNMEZ'IN 

VOROVOŞ'E öZEL DEMECl: 

SIN..,. l,blrUel Anlaşması, toprak bütlinlUlü
rııiizU ve ell'menlıeı yok edecek nlullkudlr. An· 
la,manın özü ABD'nln ıılyasal ve ekonomık Çı' 
lwlannı korumaktır. Ort&dolulnun .tratejlk öne
mi vardır. Petrol dUayanın eD delerU maddelıdır, 
eD az yüz yıl daha önemini yitirmeyecektir. ABD, 
lÖınürü alanlarını artınnak zorundadır. Ş"" 'D git
me . .. Idın ıçın büyük bır II'dlk ıçmı,t;;. Bu eo· 
d1tl doldunna yolunda Mııır ve İsraU 'In yanısıra 
ülkemiz de !llindemdedlr. Demirel Hüklbneıı böy· 
le bır tA!aUmlyeıçl poUtlka Içindedir. 1960 yılın· 
dan bu yana NATO toplantıları ilk kez TUrldye' 
de yapılacaktır. MC'lerln, ara rejlmlerin izin ver· 
mediRI toplanblara Demirel baRnnı ıçmışbr. Iran 
olaylanDda çok kötu not alınmıştır. özgürlUk ve 
baRımllZhktan yana olanlar ıçın YUZ karaııdır. In· 
cirllk !iaai, Malatya Havaalanı ABD uçaklan ıçın 
p.t olmuştur. Dinleme telilıertnde ııptananlan 
blzbn çözmemiz olanaklIZdır. 

SaN..,. "bırueı Anlaşmaları yüce mecıı.lere 
zorla lndirUmJ,tir. Ara anlaşmalar yoktur. Top
lumdan kaçınlmaktadır. Bakan'm verdleı bllgiler, 
puu .ytalarındakl açıklamalardan anla,ıldıeına 
göre, 1ge8 ınIa,malarından da çok geridedir. 

IzleneD baRındılık poUtik ... yasal olarak, eko· 
nomlk yönden tümden ABD'ye ve uZlnblarının ÖZ· 
lemlerine göre düzenlenmektedir. Batıb parasal, 
askersel, kWtü:rel, ayual kuruluşlar ekonomik ve 
llyaaal poUUkalarımızl çlzmekudlr. IMF, AET, 
DUnya Bankaa resmi kurum haUne dönmUştür. Da· 
tıb bankalar ulusumuzun sosyal bmmelleri glbt bi. 
ze reçete sunmaktadır. 

SıA, ABD Ile imzalanan bir uşaklık anla,maSldır. 
Parlamento, basın, sendikalar, dernekler, mesleki 
örgüUer, aydmLar, eençler, TUrldye'nln tüm diri 
güçleri bu uşaklık anlaşmasını reddeelecektlr, 
toprak bütüntülwnüzü egemenUtimlzi tehUkeye 
lOkmayı klmsep.1n gücü yetmeyecektlr Yurdumu· 
zun eeltceRlni halkınuz belirlerecekllr. 

VOAQVÜ;'" ıO HAZIRAN ıno · ıü 

"BU ANLAŞMAYı 
CHP HAZıRLAMıŞ, 
AP IMZALAMıŞTIR" 

MILLI SEL.AMET PARTISI 
MILLET MECLIsi 
GRUP SÖZCOSO 

SENER 8ATTAL'IN 
VORDVOS'E 

öZEL DEMECI; 

sİA, Ihtiva etııaı büklbn· 
ler bır yana, Imze\andı!lı 
zaman ıııbarlyle makaatlı 
bır zamanlama hesabıyla 
yapılmı,br. Ortadoeu'da 
'ıcak !llinlerin hatla savaş 
bulutlannın dola,btı, 
ABD'nln lran'ı mUdalıale
den bahoetııaı bır zaman· 
da akdedUmlş, 'rurklye'yI liyui emrivaklıere mecbur 
etmek amacuu gütmüştür. 
sİA, Sovyetiere karŞI IŞbir· 
1121 amacıyla yıpılan bır 
anla,ma oldueu halde I .. 
lam ülkelerini raJıataız ede· 
cek zamanlama ve muhte
va Ile yapılmı,br. Ve 
NATO'ya alt akerl blrilk· 
lerin MIIR'da toplanarak 
Basra Körfezine tehdlt 
oyunlan dalıi bu ınIa,ma· 
lann Imze\andılı Wllıe U· 
adli! elml,tlr. E .... n NA· 
TO'da esnek mukabele 
.lraujill kıbul edllmesı 
Türklye'nln Sovyet tecavii
zu karşııında korunmasını 
da zıyıtlatmı,tır. 

Bu bakımdın SIA daha 
ziyade ABD'nJn menfaatle· 
ri bakımından önem ta,ı· 
makladır. TUrklye'de bır 
tAkım Usler ve havaalanlan
nın la1am U1kelerlne karşı 
kullanılmayacatı garantl� 
yoktur. Türkiye hükumran· 
lık haklan Ile baldaşma· 
yan bir anlaşmaya imza at
mışbr. BUtun bu düşünce
lerin 14lel altında sİA, 
CHP iktidan tararından ha· 
zıılanmı, ve AP Iktidan ta· 
rarından aynen kabul gör· 
mU, wl. Masum şeklide 
gösterUerek çerçeve anlaş· 
masının ek protokoUeri ve 
uy(tUlama metinlerı kamu
oyundan saklanınışbr. Bu 
giztlUk son derece anlamlı· 
dır AP Ikııdarı, ABD'nln 
gdigesinde, onun dedıeınl 
eözü kapalı uygulayan dış 
polltlka anlayı,ından kur· 
tu lmalıdır 

.ının reddını .. Ilamak ıçın 
eyleme geçme. eorekııaınl 
beUrttl. 

Aynı zamanda DUaya 
Çocuk GUoU olan 1 Hazi· 
ran dolayıllyla toplanada 
TIP Kadın Sekalyonu, bm 
ve DKB'nln ortak bUdlrill 
okundu. 

Toplanbdan bır alın öııco 
TIP Uçe merkeziniD bom· 
bolanma .. II'rId.!a,ıat &Uç. 
lerin toplanbyı .... IIe.,. 
yoluDdekI bır aldıruıydı. 
Bu saldınya ",ııı:oeD kt\a. balık bır I,çl-emekçl top
lulueu toplanbya �ku 
katb. 

Ancak, GUO Suak'm !il. 
CIÜrÜIıııeaI olayı ıoıııuıııde 
Eokittbir'da özel biçimdo 
yilkaaltlleD !atlat Iorör de 
eylorıılerlrı pii,1rııbıI eı
k1Uyor. Dört polıtık pp, 
!atllt parilrlln yapbklannı 
açıklayan, "ydllDbll ve 
maceraabla yer yok". 
"!a,izme lI'çlt yok" diyen 
bır toplana cIUzanltdlIer. 
TSıP ii bl .... OID yakdmo· 
sının dı anlamlı oldueu be
UrllleD toplaDbda, eyıam 
blrUaıııID &örev batmda ol· 
dueu VWJU\anclı. 

Toplanbya kıtdma" ıçın 
davet edUen CHP Ilçe 
yöneııcllerl be bır !ilin ÖD' 
ce ciizenledlkleri örgHt 
toplanbsnda CHP'UlertD 
toplantıya katılmamalarmı 
laudUer. CHP örgHt top
lantısında konuşan Ilerici 
CHP'Uler Iae "Sol Kanat" 
tan olan Uçe yönetlcllerin
ce "TIP'UUkle suçlandı· 
lar(!)" 

• ESK1ŞEHlR 

SlA'ya kar,ı eylem blrU· 
21 biçimind. glrlııUtn ça. 
lışmalar sürüyor. TIP, TSıP 
Birlik Dayanışmacılar, 
Devrimci Demokratıar Im
zolı IntlemperyaÜlt pullar, 
kenttn her yerine wdı. 
Ortak yayınlanan bUdiri 
yaygın blçbnde daRıbidı. 

siA'ya Karşı 
Mücadele 
Anadolu 
Basınında . . .  

-KOLEılK ANLAŞMASı SIA'NlN REI). 
DEDhMESI YOLUNDA YURDUN DöRT 
BIR TARAfıNDA B\ı.IMSEL SOSyALIsT· 
LERIN ONCOLOCUNDE, TOM ANT� 
EMPERyALIsT COÇLERIN KAT1UMlY· 
LA GIDEREK YORSELEN MOCADELE, 
TEKELCI BASıNıN AMBARGOSUNU KI· 
RIYOR VE ANADOLU BASıNıNDA ILcI 
ILE IZLENIyoa. BIRÇOK YEREL CAZE
TE, MOCADELENlN SAFINDA YERLERI. 
NI ALıYOR. 

*KONYA 'NIN SESI - KONYA, (2.5 
M.yı. 1980): "TlP, ABD İle Imzalanan 
ııvunma işblrUei anlaşmuı.nıeleştiıdl" 
başbRı ile verUen haber ,öyle: 

"'rurklye "çı Partısı Konya b Baş· 
kanlılına yapılan açıklamada, ABD 
U. imzalanan Savunma ı,bllUel Anlaş· 
maiL eleştlrtlmlşttr. 

"II Başkanı Ercihan Göriilgöz Imza· 
sıyla yayınlanan bUdirlde, bu anlaşma 
Ile eeemenUk hakkırun en azından blr 
böıüni.!nUn ABD emperyalizmine ter· 
kedUdıel görüşU .avunulmu" üılerln 
yönetlminJn NATO ve ABD komutan· 
hlına devredDdlRI beUrtDmlıtir. Açık· 
lamada, Wm demokratik rtlçlerin bu 
anlaşmaya kar,ı çıkması da Iıtenml,
tır." 

*CONEV MERSIN, (24.5.1980): 
"TUrklye I,çı Partbl Savunma Iıblr. 
1111 Anla,maıına hayır denlbneıılni il· 
tedl" ba,bR' altında 'u haber yer ab· 
yor-

"TUrldye Işçi Partlıl bır IÇıklama ya. 
parak Sevunma "birilll AnIa_na 
hayır denllroellnl lllodL 

"TUrklye "çı PartIII'nln açıklamuı 
şöyle: 

"ABD De MHP ve MSP delleltll AP 
b_tiııID ımzaladılı l,blrUII anIq. 
maıı ulusal balımaız\ıRı IDdIrIIoD yenı 
ve aeır bır darbedir: bır kölıllk anla.· 
lDUldır. 

*DEVRIM - MUCLA (24 ...... 0), 
"TIP ii Bqkanh!lı SIA'ya W,k1D bır 
açıklama yapb" bqlı!lı ile .. rileD ha· 
barde, ,unlar beUrtlliyor: 

"(SİA) SeN..,. ı,blrilll Anlaşma· 
ıı'nın TBMM'dt lör\lıWrııeya batıan. 
<alının l!ade edDdıaı öDilmllzdtkl atın· 
lerin ÖDemi üstüne b_na açıklama ya· 
pan TIP MuRla b Bı,1wı\ıI1 bu an· 
la,maya karşı durrnaDID yurtanarUlln 
blr gerell olduRunu .vunmu, ft tUm 
Uericl &Uçlari eylam .. cepbe blrtlll· 
ne Çıi!Jnnışbr." 

*ILKADIM - MUÖLA, (24.5. 1980) 
"pazar !llinU SIA'yı prou.to,ululld ba· 
tınuızlık ve ben, mitingi yapılacak" 
başlı!lı Ue verDen haber ,öyla: 

"Mecnaıerde önUrnllzdekl atınlarde 
konuşulacak olan .. i Amerika U. o... 
mlrel Ikııdım araaında Imze\anan 'Sa· 
vunma l,blrUII AnIa, .... ' (SIA)'yı 
prou.to amacıyla clllzenlen .. yiirtiyiit 
ve mlllnı yanD ınmizde yapılacakbr. 

BınndlRI ılbl Demirel HUkIIroeıı, 
mecliılerln bilKilin. ve ODayına RIO
madan blr liJre öneı Amerika Blı ... 
şık DevletIeri lle Savunma ı,blrilaı adı· 
ıltında bır anıa,ma Imzalamı,br. Ola· 
yın yankılan daha Ilk !Ilinlerde kamu· 
oyunda belinni, ve Imzalanan anlat· 
ma bUyUk upld ıörmuttli. nt anlarde 
merUılere ptlrUmeyen anla,ma Imza. 
landıktan sonra blrkaç JÜIL önce ko
misyonlarda lörüşUlrntyo bqlanmış. 
hr." 
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Işbirlikçi hükümetin, ABD emperyalizmiyle ilişkilerini 'yasallaştınnak ' amacıyla 
imzaladığı ve meclislerden geçirmeye çalıştığı 

kölelik anlaşmasına karşı yurdun her yerinde gençler, eylem birlikleri biçiminde 
seslerini yükseltiyorlar; "SIA 'ya Hayır! " diyorlar. 

Geçtiğimiz hafta içinde de Salihli (Manisa), Bulancak (Giresun),  Gebze (ızmit) 
mitingleri yapıldı, gençliğin bu konudaki kararlı tavrı gösterildi. 

gençlik 
ulusal bagımsızlık 
ve barış bayragını 
yükseltiyor 

• SALIHLI MJTlNGI: 
rüyüşü yapıldı. 

Genç öncülerin önerisi üzeri
ne, Salihli düzeyinde geliştirilen 
eyleme yönelik birlik, miting ve 
yürüyüşün diiıenlenişindeki 
uyumlulukla kendini gösterdi. 
Güvenlik kuvvetlerinin tüm en
gellemelerine, hatta kimlik kart
lan " yıpranmış" olanlan gözaltı· 
na alma gayretlerine karşın, Sa
tihti &ençli� kararlılı�ını duyur· 

du. Mitingte gençli�in ve bilim
sel sosyalist gençlerin antiemper
yalist görüş1eriı:ıi, StA'ya karşı 
çıkılış nedenlerini anlatan lIasan 
Keskin'in konuşması, gençlerin 
tekyürekten haykırdıklan slogan
larla bütünleşti. Bini aşkın yurt
severin katddı�ı miting, antIem
peryalist güçlerin, kararlı biUnç
lerini ve disiplinlerini sergiledik. 
leri yürüyüşle sonuçlandı. 

GENÇUCIN 
EYLEM BIRLICININ 
ANTIEMPERYALIST 

SESI 

31 Mayıs günü, Manisa Salih
li ilçesinde Genç Öncülerin ve 
İlericl Gençlerin eylem birüeıy
le "SIA'ya Hayır" miting ve yü-

ÇACDAŞ GAZETECILER DERNECI GENEL KURULU YAPıLDı 

• KONGREDE CIIP'Ll lı.ERlclLER, BILIMsEL SOSY ALlsTLERLE, GERIci KANAT ISE MAOCULARLA 
Bbu.lK.TE DAVRANDı . 

• bel LisTENIN KATILDI(;.I SEçIMLERDE DERNEK BAŞKANLI(;.INA YILMAZ ATEŞ, 
GENEL SEKRElERLl(;.E DE AHMET ABAK.A Y YENIDEN SEçILDİLER. 

çağdat Gazeteciler 
Derneği 3. Olağan Genel 
Kurulu geçtiğimiz hafta 
Ankara 'da yapıldı. 

Ilhamı Soyaal'ın Divan 
Bqk..anlığm.ı yaptığı Cenel 
Kurul olgun bir tartltma 
ort&ın.ı Içinde geçti ve iki 
Bıte halinde girllen KÇim
ler ıonuoda ilerici, demok
rat ve IDlyilitlerin olu ... 
turdup fiıle yönetime ge. 
tlrlkfi. Demek batkanlığı· 
na YıJm.az Ak" Genel Sek· 
rctcrlğe de Ahmet Ababy 
yeniden leçUdiler. Yöne
dm Kurulu üyeHklerine he 
EJaem Meral. AlU1tin OT
han, Enl'tt DeBkçl, Ufuk 
Güldemir ve AtiHa A,ut ge
tirlldiler. 

Yönedme gelen Bıtenin 
kar,ııma Çlw n.le, bir 
grup CHP'linin desteti ile 
11 oya alırken, ilericilerin 
ve bitimtel IDlyü.t1erin 
oıU,tvrduğu !itte CHP 'nin 

ilerici lunadma mentup de. 
Ic:gderin de deıteğini ala
rak. 109 oy a1dL 

ça.Jqma raporu Ü%erin
deki tartlfmalar araımda 
diUati çeken bir nokta, 
kaybeden liste yanluıı de· 
legelerin Afganistan Dev
rimi ile ilgili olarak rapor· 
da yer alan değerlendırme· 
Leri de,tirlrken, geridlerle 
ve TIKP1i maocularta ne.-

''Emperydzmin sal· 
dm örgütü NATO'dan Çı
kılarak. ba�mıız bır dı, 
plUtika güdülmnini; 

"Topraktanmız Qze· 
rinde bUhınmaluı, kom
,ulanrruz için ciddl bir teh· 
dlt ve diinya b&l1fl için .ü_ rcki bir tehlike unıunı 
olan ABD llıı ve tctislerinln 
aökl..ilmcshıl, bütün komıu
I..annuzla do.tluk iliıkileri

nel olarak aynı konuma mlzin geUıtirl1mesini ister. 
düımderi oldu. ''Meslekl.,lanm.aı da 

ÇGD Gmel Kuruh.ında 
kabul edilen. kanr talant.· 
nnda da özetle ,öyle denil· 
dı, 

içine alan rati.t taJdınlara 
kartı ikddann yanlı tutu· 
munu Iunu, cinayeı odak. 
i.annın nklt �çlrllmeden 
datltdmuını talep eder. 

"AMU emperyalizminin 
ülkemiz üzerindeki yeni 
utacı SIA 'mn parlamen· 

"Bu arada, Anayasa 'nın 
gerici yönde deği, tirllmai 
çabalannın ardında yatan 

toda onaylanmamasını, gerçekleri anlatmakta ör. 
ÇCO üyeleMn bu konuda güttimUze dO,en görevltt var. 
kamuoyunun aydmlaulma- dır. 
ii çabalanna en etkin bi. 
çlmde katllmalannı, 

''Ku.acası, raıiıt tınn.· 
nı,ı püskürtmede, i,çl ... ruh 
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bilimi doğnıltuıunda !tavı. 
veren i,çi ve emekçilerin 
antifa,iıt,andempcrya6ırt 
mücadelainde demokrasi 
güçlerinin cephe ve eylem 
birtiğinin örÜımesinde, ge
ni,letilmesinde Çağda, Ca· 
zeteciler Ottneğl 'nin bum 
yayın emekçllerl alamnda 
üzerine dUtcn görevi aktir 
olanak yerine �tirmesini 
benimle!". 

"Ayrıca haJ..lı...larara 
doıtluk ft yakınlqmanm 
parlak bir .mıeri oları 
Olimpiyat Oyunlanna kar
'I ABD emperyalizmlnin 
yürüttükU baltalama çaba. 
lannı pddetle kmar, em· 
peryalizmin gtidUmiindeld 
iktidann ve Türkıye Ollm· 
piyat Komite_inin 1980 
Moıkova OHmpiyat..laıvıa 
katılınama karannı emper

y.ust dayatmalara boyun eo 
ği,in yeni bir örneği olarak. 
değcrlendirir." 

• BULANCAK: 
ANTlEMPERY ALlST 

MüCADELENIN 
öNüNE KIM ÇiKARSA 

KITLELERIN SELI 
ALTINDA EzILIR 

Bulancak 'ta Genç öncü1erin 
önerilertyle gerçekleştirilen ey. 
lem birli� mitingi 3 Hazıran gü. 
nü Genç öncjjerln, İlertd Genç
lerin, Sosyalist Gençlerin katılı· 
mıyla yapıldı. 

Eylem birU �ine katılınalan 
için ça�n yapılan "Kurtuluş" 
grubunun mitingi gerekirse zora 
da başvurmaktan kaçanınayarak 
eageUeyeceklerini açıklamalan, 
antlemperyalist mi.K:adeleye nasıl 
yaklaştıklanoı gösterdl ve miting 
günü kitlelerin haykırdıklan 510-
ganlaıla yanıtlandı. 

Miting öncesi, Bulancak için
de ve köylerinde yapılan yüze 
yakın kahve toplantısı, daAıtılan 
dört ayn bildiri, asılan pankart
lar ve miting günü, sabah erken 
saatlerden başlayan yayınlarla 
yükselen potansiyel, miting ve 
yürüyüşte en yüksek boyutlara 
ulaştı. Güvenlik kuvvetlerinin, 
erken saatlerde meydana gelme
ye başlayanlan engellemelerl, 
toplananlan da�ıtmalanna kar· 
şın, beşyüzü aşkın yurtsever ey. 
lem birli�inin disiplini altmda 
antiemperyalist sloganlan yük· 
seltti, Karadeniz emekçilerinin 
bu ·antiemperyalist gösterisi, iş. 
birlikçilere,lstemeden de olsa on. 
larla aynı konuma düşünlere 
önemli bir yamt oldu. 

• GEBZE MITINGI: 
GENÇLICIN 

ANTIEMPERYALIST 
ATEŞI 

SöNDüRüLEMEZ 

Gebze·de 31 Mayıs günü Genç 
öncülerin önenneleriyle eylem 
birU�i mitingi gerçekleştirlldl. 
Beşyüze yakm yurtseverln katıl
dı�ı ve baştan 80na büyük eoş· 
kuyla gerçekleşen mi Ung, Türki
ye'nln tiimlinde oldugu gıbı bura
da da gençURin s/A ve benzerı 
kölelik. antlaşmalanna geçıt ver· 
meyece�ini gösterdl. 

• ANKARA: 
BASKI YE 

YASAKLAMALAR 
ANTIEMPERYALIST 

BILINCI 
YOKEDEMEZ! 

Ankara'da Genç öncülerln, 
tlerici G�nçlerin, Sosyalist Genç· 
lerin ortak olarak düzenledikleri 
·'SIA'ya Hayır" gösterisi Malte. 
pe'de gerçekleştirlldl. As�an 
pankartıar, yapılan konuljma. da
�ıtılan puUar ve sloganlarla coş
kulu biçime dönüşen gösteri, 
semtin kalabalık oldu�u bir saat
te gerçekleştirildi. Kitlelerin de 
katıldt�ı gösteri, aynı zamanda. 
faşistlerin ele geçirmek için &ii. 
rekU saldırdılılan bir bölgede ger· 
çekleljtirilmes1yle de önem ka. 
zandı. 

MEMURLARıN 
GÜç ve EYLEM BiRllGI 
ISTANBUL - TtJM·DER'ln 

en büyük şubelerinden biri olan 
Kadıköy şubesi genel kurulu 24 
MaYl8 günü yapıldı. 

Bilimsel 80SyaUst memurların 
oluşturdu�u Demokrasi Için Bir
llk grubunun yaptıltl "tek liste" 
çaRnsI tabanda genış destek bul· 
du ve Demokrasi ıçın Birlik, De
mokratlk MerkezlyetçJler, Dev
rimci Demokratlar ve Devrimci 
Memur Hareketi kongreye ortak 
bir çalışmayla gittiler. Bu ortak 
çalışma, "Devrimci Memurlar" 
adıyla kongreye katılan grubun 
yalana dayalı, ilkesiz, devrimci 
dürüstlükten uzak çabalarını et
kl,izleştirdl. Seçimieri 130'a kar· 
şı 166 oyla BirUk Ustesi kazandı. 

Kongrede, memurlann Tekstn 
ve Maden-İş sendikalan saflann
da onur mücadelesi veren Işçile
rin yanında olduklannı dile geti· 
ren kararlar alındı. 

Görev bölüşilmü sonucu şube 
başkan1l�ına getirilen Ahmet Ka· 
raosmanlar YURUYU Ş'e şunla-

n söyledi: · 'Kongre öncestnde 
Kadıköy bölgesinde memurlann -
iş ve güç birUei konusunda ata· 
eımız ödemll adımlanD kalıcı ka
zanunlara dönüştürülmesi ve me
murlarm demokraal cephesi için
de yerlerini alması önüniizde du
ran en önemli görevdir." 

öte yandan, I,lanbul·da bi· 
llmsel sosyalist memurlann sür· 
dürdükleri Iş ve güç birllııı çabş· 
malan, Eşel·Mobil·e karşı De
mokrasi ıçın Birlik, Blri1k Daya
nışma grupları tarafından yürütü
len ortaklaşa eylemlerle yenı bo
yu Uar kazandı. Ortaklaşa çabş· 
mabırla yüzlerce bildiri da�tı1dl, 
Işyerlerinin çevrelerini '·"ıçl.Me
mur elele, Eşel·MobD çöpıuge" , 
·'Katsayı Iflas etti, sıra · Eşel· 
Mobil'de ·,  ·'Eşel·Mobil'e hayır" 
yazılı pulbır süsledl. Eşel·MobU'1 
anlatan büyük boy duvar gazete
leri yapıştırı1dl. Bir çok işyerln. 
de konuşmalar ve gösterUer ya
pıldı. 
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GENCı1K HAREKET1N1N 
EYLEM 81Rı1G1 
ve 
ÖZGÜN EYLEMLER 

Antifaşist mücadelede cephe ve eylem birliğinin yıkı
cı önemi bugüne ladu pek çok kez yinelendi. Eylem bir
liğinin, Tli'kiye gibi bşizmin süneel sorun olduğu bir ij. 
kede buna öne aJınma.sı. hemen tüm politik gruplarca 
benimsenir olmuı, ya da en azından öyle görünmesi ola
ğın bir konumdur. Dahası bu konu, faşist terörün baştan 
beri en öncelikli sıldırı hedeflerinden olan gençlik için 
çok daha önemlidir. 

Bilimsel sosyalist gençlik hareketi de bu gerçeği, net· 
biçimiyle en uında" geçtiğimiz yılın son aylarından beri 
program Lu aJmlŞ, politika.sını buna göre belirlemiştir. 
''Tek Parti Tek Cephe" belgesiyle de daha bir somutla. 
nın bu gençlik cephesi politikase, yine en azından şema
tik olarak gençlik kitlelerine sunulmuş, tartışmaya açıl. 
mış ve giderekeylem hedefleri biçimine dönüşmüştii'. 

Gençlik hii1lfeketi, yayınladığı çeşitli belgelerle de bu 
konuya verdiii ağırlıiı göstermiştir. Eylem birliiim, 
gençlik cephesinin oluşmUlnın ilk adımıMI olilnk gördü· 
iünü, birimler düzeyinde oluşturulacak eylem birlikleri· 
nin Ciln güvenliii sorununun başlıca çözüm yolu oldulu. 
nu açıklamış, bu anlımda önemli deneyimler çıkarilhile
cek hMeketler örgütlemiş ya da içinde yer almıştır. 

Birimler düzeyinde oldulu kadar merkezi çalışmalara 
da büyük değer veren gençlik hareketi, bu yöndeki 
görevlerin başarılmasında da en önde bulunmuş, eylem 
birliğini zedereyecek tüm davranışlardan titizlikle kaçın· 
mış, böylesi davranışlara karşı da. ilkesel bir tutum için
de olmuştur. 

Kıs;ıCil özetlenirse, bilimsel sosyalist gençlik hareketi· 
nin son yedi ayına eylem birliği çalışmaları hakim ol· 
muştur denilebilir. Ne var ki yine bilindili gibi, gençlik 
cephesinin örülmesi bır yına, kalıcı bir eylem birliğinden 
bile sözedilmesi bugün için kolaylıkla olanaklı delildir. 
Kimi çok önemli dersler içeren eylemler kotarılmış, bu 
eylemler'e giden Wreçte önemli W'tışm.ılar yapılmışsa 
da, iyimser bır yorumla bile işin çok başında olunduğu 
bir gerçektir. Ve omkl'aja yapılanların yanı sın yapıla· 
mayanıN gözetiidilinde de olumsuz bir tilhlonun gör(Je
eeği açıktır. 

Böylesine bir konuda, bilimsel $OSyalist gençlik hare· 
keti yı eylem birliiini yınıış kıvrıyırık, eylem birIIii 
dışındaki çalışmaları tümliyle yok sayacaktır. Ya da yap· 
mi151 gerekeni yapacak, öne eylemi koy.ıc.ı.ktır. Gerçekte 
bunun bır seçenek ormadılı da çok açıktı'. Gençlik ha· 

reketi için, çıkan olumsuzluklar nedeniyle eylemsizlik 
hattına C:iqmek gibi bir sorun olmamalıdır ve yoktur. 

Gençlik hareketi, eylem birliğini öne koymaktadır. 
Ancak, kendi örgütlUlüğünü güçlendirecek yöndeki ça. 
Iışmaların da eylem birliğinin oluşmasına kalıcılık kann· 
masına yardımcı oldutunu bilmektedir. Gençlik hareketı 
eylem birliğini öne koymaktadır, ancak, gençlik cephesi. 
nin, kalıcı eylem birliğinin önündeki sorunların aşılması· 
nın da eylemden geçtiğini bilmektedir. Bu anlamda 
gençlik hareketinin, örgütlülüğünü güçlendirecek özgün 
eylemlerini güçlendirmek kadar, antifaşist mücadeleyf 
yükseltecek özgün eylemler de gündeminde olmak zorun· 
dadır. Olumsuzlukların aşılamaması nedeniyle özgün bi. 
çimde örgütlenen antifaşist eylemlerin, eylem birliğinin 
karşısında olduğunu düşünm::in�d�e�y�ine�en�iY�i�m: .. :r�b�i.

_
�����������������! çimiyle sorunu hvrayamamak olduğu görülmelidir. 

Gençlik hareketi ey. 
lem birliğine büyük dei" 
biçrnekledir. Bunu pek çok 
örnekle de kaniLlamiştır. 
Ancak gençlik hareketi hü. 
kümetin düşürülmesi, köle· 
lik antlaşmasının yırtılması 
tii"ü eylemleri de örgütle· 
mekle yükümlüdür. Ve ör· 
neğin son ''SIA'ya Hayır" 
eylemlerinde de görüldüğü 
gibi, bu tir özgün çalışma
lar da eylem birliğine 
giden yolda köşe taŞı ol. 
maktadırlar. 

Gençlik hareketi bu 
gerçekleri somut biçimde 
yı.ş.ımakta ve bilIMktedir. 
Hiç kimsenin, antifaşist 
eylemleri yükseltmesi ne
deniyle, bilimsel sosyalist 
gençlik hareketine söyle· 
yeceğl söz olMnaz. Bilim
sel sosyalist gençler Uzerle
rine düşen sorumk.ıluklırın 
"Ilinclyle eylem Içindedir. 
ler ve bu hatlarını geliştire· 
rek sürdüreceklerdir. 

.OSKOVI'Dı BULU",I. 
AEROFLOT 
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ve 
MIRısisT ESTETiK 

• aziz çalışlar 

BU YAZı, NAZıM HİKMET'lN TORKİYE'DE YAYıNLANMıŞ KtrAPLARlNA DAYANıLARAK 
YAZILMıŞTlR. YAZARıN BU KONUDAKi ÇAUŞMALARI, 

NAZıM HİKMET'İN TüRKİYE'DE YA YINLANMAM1Ş VAZlLARINI, KONUŞMALARINI, 
MEKTIJPLARlNI DA KAPSA YACAK BtçlMoE 

ILERIYE YÖNELIK OLARAK SORMEKTEDIR. 
BO ÇALıŞMALARıN SONUCUNDA " NAZıM HİKMET - SANAT VE EDEBlv AT" ADLI 

BİR KITABıN OLUŞMASı AMAÇLANMAKTADıR. 
YOROYOŞ, 

BU ÇABANıN ILK ORONLERlNI YAYINLARKEN, 
MARKSizM VE SANAT, SANATTA MARK.StsT-LENİNtST iLKELER, 

MARKSisT ESTETİK VB. KONULARDA TORKİYE'DEKi ÇALIŞMA, TARTIŞMA VE 
DOŞONCE ORTAMıNA YENI BIR AçıLıM GETIRtı.ol�I INANCINDADlR. 

y azımıza do�dan doAnıya 
şu önerıyle başlamak istiyoruz: 
"Türkiye'de marksist esteti�in 
kurucusu Nazım Hikmet'tir" 

Burda, ilkbakışta şaşırtıcı ya 
da kolayca verilmiş bir yargı gibi 
gelebilecek olan bu olguyu elden 
geldilince kanıtlayarak açıkla. 
maya çahşaca�lZ. 

öncelikle şuna de�inmek iste
riz ki, tarih boyunca bütün bü· 
yük sanatçılar, yalnız kendi sa· 
natsal yaratımlanyta de�il. ama 
aynı zamanda, sanat üstüne ken
di düşünceleriyle de" sanatın en 
genel yasalannın biUmi olan este
ti�e özlü katkılarda bulunmuş
lardır. Söz gelişi, Diderot, Les· 
sing, Schlller, Goethe, Tolstoy, 
Gorki,Brecht gibi yazarlar, yal
nız yapıtlanyla dee-U ama sanat 
üstüne düşünceleriyle de estetik 
btliml alanı içinde yer alırlar. Bu 
belki de yenı bır sanat anlayışı 
getiren sanatçılann bu anlayışı 
aynı zamanda kuramsal olarak 
temeUendirebilme kaygılarından 
doC"maktadır. Ama gerçek şu ki. 
boylesine kuramsal yönü olma
yan kimi hüyiik sanatçılar da,ı;alt 
kendı Ö1gün yaratımlan dolayı· 
sıyla, eswURln sadece bir nesne
si de�II, ama aynı zamanda bir 
öznesi olarak, genel anlamda bi
rer estetlkçldirler; çiinkü, kendı 
tarihsel gelişmeleri içind� sana-
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tm yepyeni yasaUıklannl kendi
liklerinden bulmuşlar ve yapıtia
nnı bu yasaUık.lann birer anlatı· 
mı olarak ortaya koymuşlarchr. 
Bu açıdan bakıldı�ında, hiç kuş
k,usuz, Nazım Hikmet de en azın
dan böylesine bir sanatçıdır; bir 
başka deyişle, Nazım Hikmet de 
yapıtlanyla ve sanat üstüne dü
şünceleriyle, gününde sanatın 
yepyeni yasallıklarını ortaya 
koydu�u kadar, genel olarak sa
nat, sanatın özü, yapısı ve geliş. 
mesi üstüne de birçok önemli, te. 
mel blUmsel düşünceler dile 
��tirmiştir. 

Kaldı kı, Nazım Hikmet'in şi
ir, roman, tiyatro, sinema, resim, 
ha tta bale ve uygulamalı sanatla
n da kapsayan çok geniş bir sa· 
nat alanında u�raş vermiş olması 
onu Ister istemez esteti�in alanı 
içine de çekmektedir. Nazım 
Hikmet'in bu çok yönıül�ünü 
burda belki şöyle açıklayabiliriz. 
Nasıl �1arx ve Engels'in deyimiy
le, Rönesansl devler Istiyor ve 
devler yaratıyorsa, insanoAlu 
tarihinin 20. yUzyıl başlarındaki 
en büyük ilerici devrimi de bÖY. 
lesine Nazım gibi,Drecht, Neru
da, Aragon, Vaptsarov, Rltsos gi. 
bi, uluslararası bır devrimci kuşa
�ın temsildsi olan devler Istiyor 
ve yaratıyordu. Belki de nasıl 
Marx ve Engels, bu dönemin 
Lronardo da Vinci ve nürer gibi 

çok-yönlü sanatçılar yetiştirdi�i. 
ni ve bunu onlarda burjuvaca sı
nırlamaların olmayışma ve kendi 
günlerinin savaşımı içinde saf tu
tup savaşmalarına bae-ııyorlarsa, 
biz de Nazım Hikmet'in bu çok 
yönlül�ünü bu ikibiiyük özelJi�e 
bae-layabiliriz: İşte bu özellikler. 
dır ki, Nazım Hikmet'in ça�mm 
sanatLDın yepyeni yasallıklarını 
bulmasına ve çaımın savaşımı 
içinde dünyayı estetiksel ve sa
natsal olarak özümleyip yapıtla
nnda onu derinli�ine temeilen
direbilmesine ve kurabilmesine 
olanak vermiştir. 

Ancak, billndie-i gibi, Nazım 
Hikmet, hiçbir zaman sanat üstü
ne başlı başına bir kitap ortaya 
koymamış;�büyük "E" ile başla
yan bir Estetik kitabı yazmamış
tu. Ama, marksist esteti�ln ku
ruculan olarak, ne Marx ve En
gels'in, ne de daha sonra leninist 
estetieın kurucusu olan Lenin'in 
de sanat üstüne başlı başına bir 
yapıtlan vardır. Nitekim, olmadı
Rı Için de, burjuva düşünürler ta
rafından estetikçi gözüyle görü1-
memişlerdir. Oysa, yine bitindi
Ri gibi, gerek Marx, gerekse En
geıs, gençlik yazılanndan bu ya
na bütün önemli kitaplarda sana
ta de�inmişler ve estetieın temel 
sorununa inmişlerdir. Ancak bü. 
tün bu yazıların derlenip mantık. 
sal bir sırada yeniden düzenlenip 
yayınlanmasından sonra Marx ve 
Engels'in de marksist esteti�in 
kuruculan olduklan lStüne bütün 
kuşkular da da�ılmıştır. Burda 
bizim �söyJemek istedi�imlz şey 
de bundan başka bir şey dee-il· 
dir. Yapılması gereken, öncelik
le, Nazım Hikmet'in sanat ve 
edebiyat üstüne sözlerinin ve ya
zılannın derlenerek mantıksal bır 
sıra Içinde yeniden düzenlenip 
ortaya konmasıdır. örne�in, 
"Kemal Tahir'e Mektuplar", 
"Canım Evladım, O�lum Me
met'e ��ektuplar", '1t Urür Ker· 
van Yürür" "Nazım Hikmet'in 
Yayınlanm�ış Eserleri ",  vb. fi
bi kitaplar buna geniş olanak 
vermektedir. Bunların bilimsel 
bir gözle de�erlendiriımesi so· 
nunda görülecektir ki, Nazım 
Hikmet, başlı başına estetik bili· 
mi olarak de�il, ama sanatın en 
genel yasallıklannın biıımi olarak 
estetik, ve sanat kuramı alanının 
Içinde kendine özgü bır yer al
maktadır. Burda, hiç kuşkusuz, 
Nazım Hikmet'in bu konudaki 
söz ve yazılannı kapsayan bütün 
belgelerin toplanması ve düzenle
nebllmesl işi büyük önem taşı· 
maldadır ve kanımızca, bu görev 
ha.şta, Türkiye'rie sanal kuramı 
ve esletikle u�ra.şan yazarlara 
düşmektedir. Böyle bir şey orta. 
ya konmadıkça Türkiye'de mark
sist esteti�t belli bir tarihsel anıy
la başlatabilmenin olanaksı? ola· 

caRınl sanıyoruz. Kendi diyalek
tik maddeci sanat düşiincemizin 
yerleştirilmesi, bilimseıuk kazan. 
dmlabilmesl bu u�raşa ba�lıdır. 
Çünkü, Nazım Hikmet'ten önce 
Türkiye'de bilimsel diyalektik
maddeci sanat anlayışı varolrna
dı�ı gibi, bu anlayışta bir sanat 
yaratıcılı�ı do�rultu5U da olma
mıştır.Türkiye'de o dönemdeki 
estetik bilimindeki boşluk bir 
yana, estetik ve sanat kuramıyla 
i1giij kitaplara da bakıldı�ında 
görülecektir ki, bütün bu kitap· 
lar, bilimsel yetersizliklerle dolu 
olduRu kadar, Batı burjuva este
tik ve sanat kuramının slogam 
olan "sanat sanat Içindir" gibisi
ne idealist anlayışın ürünleri, ay
nca, taklitçisidirler. Onun için 
diyoruz ki ,Türkiye'de sanat görü
şüne ve dünyanın sanatsaı olarak 
özümlenişine ilk kez diyalektik 
maddeci dünya görüşünü ve yön
temini getirmiş ve onun benzer· 
siz örneklerini vermiş olan Na
zım Hikmet, Türkiye'de aynı za· 
manda, marksist estetieın, mark
sist sanat kuramının da kurucu
sudur. 

Hiç kuşkusuz, marksist este· 

dk deyince Türkiye'de Ilk .. yıl
malıdır Nazım Hikmet; ama, 
marksist estetik, gerek bıumlel
U�i, gerekse kendine özgü nlte
ti�ince uluslar&raSldır; bu bakım
dan, Nazım Hikmet'! aynı za· 
manda dünya marksist estetik 
ba�laml içinde de görmek gere
kir. Böyle alındıRmda, şunu da 
belirtmekte yarar var. Marksist 
estetik tarihine baktlRımızda, 
kuruculan, billndi�1 gibi, Marx 
ve Engels'tir; marksist estetik so
runları daha sonra Almanya'da 
Fr ... Mehrhıg. Fransa'da Paul - - - -

BIR TARIH VE BIR KITAP'TAN ÇAGRIŞIMlAR ... 

9 Haziran 
1923 

9 Haziran 
1980 

Bulgaristan 
Türkiye 

• mehmet kök 

Anayasa şu anda yasaklanan sol kitaplar arasında değil. An· 
cak şimdilik emekçilerin, aydınların evlerinden toplanan kitaplar
la beraber Anayasa da Emniyet Sarayı bodrumlarına gidiyor. 

Sıkıyönetim tutukevierinde ve cezaevlerinde gözaltında, tu
tuklu ve hükümlülerin sayısını izlemek ve yayınlamak Devlet Is� 
tatistik'in görevleri arasında değiL. Ancak işçiler, emekçiler, ay� 
clınlar kendi yakınlarından, yörelerinden ve işyerlerinden götürü
len akraba ve arkadaşları aracılığıyla bu rakamların büyüklüğünü 
kestirebiliyorlar. 

Politik" görüşlerinden ötürü baskı gören ve işlerinden alınan, 
sürülen işçi ve memurların sayısı da belli değiL. Herkes bu sayıyı 
da kendi yöresinden aldığı bilgilerle kavrayabiliyor. 

Işyerlerine ve devlet kurumlarına geçiti, mevsimlik, sözleş
meli ya da kadrolu olarak atanan yeni "personelin" sayısı ve 
yasalhğı da saptanabiletek bir durumda değiL. Bu durum da göz
lem!erle anlaşılabiliyor. 

Maddi ve manevi işkenc:eleri, yaşayanlar ve tanık olanlar 
bilebiliyor. Devletin resmi ağızlarına göre baştan beri saydığımız 
olgular "gerçek" değiL. 

Geçenlerde Maliye Bakanı ısmet Sezgin halkın pahaldığı az 
bulduğunu söyledi. 

3 Haziran'da da Adana Sıkıyönetim Komutanı öldürplen 
jandarma eriyle ilgili yayınladığı demeçle olayın sorumlusu fa
şistleri akladı ve TRT'de veriliş biçimiyle Ecevit'in demetini ya
lanladı. Aynı zamanda olayı aklınta "anarşist"lerin yani kamuo
yunda bilinen ve anlaşılan içeriğiyle sokuların üzerine attı. 

Bu yazının yazıldığı sırada 12 Mart Istanbul Sıkıyönetim 
Komutanı ve işkence uygulamalarına yoğun biçimde adı karıŞ
mış ve bu konuda kendisine sorulan resmi sorulara verdiği alayh 
ve işkenceleri kabul anlamına gelen cevaplarıyla ün salmış Faik 
Türün AP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmuştu. Yarış
tığı da 12 Mart Muhtırasını imzalamış olan ve o günlerde Faik Tü� 
rün'ün komutanı (amiri) sayılabilecek Muhsin Batur. 

Hepimiz kadaydın altının pişmesini bekliyoruz ve ahçı Er
bakan. 

Buraya kadar anlattıklarımız 9 Haziran 1980 Türkiye'sinin 
kaba bir politik görüntüsUnü veriyor. Ve madalyonun bir yüzüyle 
ilgili. Bu arada şunu da söylemek gerekir ki 3 Haziran'da Ecevit 
Türkiye'de iç savaşın başlamış sayılabileceğini belirtti. DoArusu 
iç savaş başladı mı, başlamadı mı o tartışma. konusu olabilir ama 
TÜSIAD'ın adayı Faik Türün'ün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı 
oylamasında adının geçmesiyle bile faşizmin tüm halka en kararlı 
saldırısı başladı sayıla.bilir. 

Bundan 57 yıl önte, 1923 yılının 9 Haziranında Bulgaris· 
tan·da Tsankov faşist hükümet darbesi oldu. O gün Bulgaristan' 



ı..ktan sonra, onun sanat kuramı· 
na m,kln konularla lIıtli dü,tm· 
celerine rıeçebillriz. Ancak bur
da 4\1 noktaya da dellnmekte 
bUyük yarar ,örUyoruz. Nazım 
Hikmet'In yapıtlan, özellikle de 
,Ilrleri, marksist bır ,özle çö
zümlenlp Irdelendltl zaman rıö
riilecektlr ki, bu yapıtlar, adeta 
marksist .. te�k Ilkeıerın lam ... 
natııl bır IomutlaDl.fI, ıınatsal 
olarat .. klllendlrtUılne de bırer 
örnektirler. ömegın, tu ,Urlne 
bakalım: 

Lata"ue. Rusya'da da Pı.kha· 
nov Lif Lunaçınkl tarafından el. 
almarak Ikıncı .şamasını Lenin' 
ıe ulaımııtırJ,te.�lzım HikmeI 
de. tıım bu ı.nlnd apme lçllXle. 
tam pmleter-killtiir tartlfmllan· 
nın ve kültür devriminin yer .1· 
dılı bu dönemde ve ortamda ı. 
nlnd .. nal an1ayııl lçllXle Ilk bil. IIIler1nl edinmiı ve bunlara baılı 
kalarak Slnatını ve ıınat düştm· celinl li.irdlinnU, bır klıldlr; kanı· 
mızca, bu açıdan da Nazım ıDlı:
mıt', mll'k.slst-Ieninlst estetitin 
ya dı anat kurammm sahici bır 
lemılldsl olarak ıörülmesl ıe .. 
tı bu yaşamaal oJıulardan tay· 
naklanır. Gerçi. o lık dönemle
rinde Nazım Hikmet'In Maya. 
konld dolayısıyla Mürısı ettiler 
allında kaldııı çokça !Öyleni ... 
de. ıerek kendl dlle pdrdll!l söz· 
lerle, eerekse kendi sanatsal yı
ntım IÜredne bakıldılmda, bu
nun öz.1 olmadıtı. tam tenlne, 
bunun devrimci co,kudan ve sa· 
natta yeni anlatım olanaklarıDm 
yaralılın... kaypundan kaynak. 
lalXl.,1 açıkça ıöriiiir. Kaldı Id. 
Nazım !Dtmelln bu pnçUk yıl. 
larında proleter kültür devrlml ve 

.. nlUa yanl yaralim oonınllnyla 
kUlI kUllya ve onların ,lIdol al· 
tmda kılmı, olması dı ıon dere
ce dota! ve olumludur. Allındı, 
burda lÖylenmek Istenen tey. 
Nazım Hikmet'n sanat kur.nun
da ne bir fütürist eetUmU ne de 
bir proletkillt uvunuC\1IU oldu
ludur; 0, her zaman ıçın, LenJn' 
In d�üncelerh., özellikle de, 
ilerde bu yuımızdoıörii .... RI iii· 
bl, LenJn'n "InsanoRlu düşlilce
si ve küllürünün IId bın yılı aşan 
goB,mesl boyunca d_Ierll olan 
ne vana hepllnJn özümlenerek 

yanileşdrtlmesl" üılüne düıUnce· 
lerine baRh kalışıyla kendı bellr
ıln özelURIni kazanmilitır. Na
zun'ın bır sanat düşünüru olU'8k 
ÖZlün n1lelll!lni belirlemeye çah· 
,lrlten, klmJ zaman "Jhadanov" 
cu terhnlerle, sanatçıdan "ruh 
mliıendlalert" olarak söz ettiRi 
de belki öne sürWeblllr. Ancak, 
hiç kUfku yok ki,en azından Na· 
ZlDt ffikmet'in kendi coşkun ya· 
ratıcıhRı açısından, onun doema· 
dk sa .. 1 Körü,iiyle hiçbir şeldlde 
uzlaşması kesinUkle &özkonuaı 
del!lldlr. Böyle bır ,ey burda Na· 
ıun'ın sanatı biUnçti bır şeldlde 
.ie almlSl, sanatçının yapıtmda 
Inıınlann manevi dÜDyuml bl
IInçıı bır löZle yo�!nIS1 olarak 
lörtimeDdJr. Nitekim, yine iler
de lörecel!lmlz Illbl. Nazım !Dk. 
met, sanatu bu tür bir .kterUle 
ve dOlmotlzme kararlılıkla kUlı 
çıkmı,. 1ı .. 11a markolst.leninist 
ilkeleri lOnuna kadar savunmuf, 
onun buıüne uzanan (ÜDümUz 
aç_mdın tam bır niteDkU temlil· 
cisi olmuştur. 

Numı Hikmet1n markSıst e. 
tedk lçindeki konumuna bu şe_ 
klide pnel çizillleri lçllXle bat. 

doIkddardokl A. Stanboliy.ld Çıftçı BirtiAI I-ilkdmed cIIıUrilldU. 
A. Sı.nboliyskl hunlwQ ladedildi ve 9 Eylül 1944'e ladar sil,.n 
min rejim oturdo: 

ôulprıso.n'da.ki faşist dönemi, uygulamalarını, "yasal" ön

F�izmjn ön�nebjJmesi için lık önce fa..şizml doğru tilnımak 
gerekir. Fillizm diktiltörlük özlemi tilşıyan manyak önderlerin re
jimj dellIdlr. Fillizm NIi sermayenin en gerici, en şovenist ve en 
emperyaJist unsurlarının açık terörcü djktiltörlUğüdür. "F�jzm, 

örnelin Ono Bauer'in Iddia erdiı ıiol. sömrno .. lemlerını, .. halkın çektiklerini .. filŞizme karıı 
Içerde ve dıprda lavplarını anlatan önemli yapıt· 

lar TlirI<çeye çewndi. Bunlardan son �lerde ç� 
iwi biri "F'ıizmln Zi""'nlarında: 1923·1944 VıI· 
larında Bulpristan'd;ıkj F;qlst Ce ..... erinln T ..... 
hi". Nlnko KOSilŞkI yazmıı. A.Henrfen Tilrkçey. 
bundınnış ve Bilim Yayil'ilan basmış . Okun
ması"'" ve ülkemizde olan bilienlerle Ioı'lıl;qtırıl. 
ması"'" yararlar olan bir kitap. Maddi ve manevi 
ba.skı, işkence, zulüm, yalan ve blan, yani son ker
�ne Çıkan sörriJru. Bu düzenj meşru gösteren ya
.. lar ve halkın kanla, gözya,ıyla yojinılmuı e_ 
vi direniıi. Ve 9 Eyllll 1944 zaferiyle mutlu son. 
EAer okuyuaı bu sibi kitapl.n ·tarih bilgi.inl do

faŞ<ZrrO-ı zndaniarnda ·proleı.ry. ve burjuvazi gıbı iki sınıf UsWnde duran' 
bır ııe.ıet epmenliii biçimi delildır. O. Insillz sosya· 
IIsti B"i1sford'un dediAI sibi. 'devleı mekanizmasını 
elinde tutan bır isy.n e""l, küçUk burjuvazi' deliildir. 
Hayırı F;qlzm. bır • .,ıf1 ... .iJstIl eprnoniiii deAildlr ve 
kllçUk burjuvazi epmenliAI ya da lumpen-proleı.ry.· 
nın f1rwı.-kapitıl üzerindeki epmenllii delilldir. F.· 
,izm, dojinıdan dojinıya kendisi. fınan. kapitahn el"· 
menliğidir." (2 Ağustos 1935 G. Dimittov Komintern 
7. Dünya Konwesı'nde okunan rapordan, Temel Ya
ymlar, Seçme Eserler I).  Yine aynı rapordan şu alıntı 
UJkemizde de görülen "sol" saPNlan bır yanıttır: 

• 
ninko _ 

yurmak ıçın okur ve tatlzmin çoktan tarıh .. hnesinde mah· 
kum oimuı bir uYlul.ma ve Ideoloji oIduAunun gerçekllAinden 
gelen bir rah.tlamayl. Biinlük 1,lerine koyulu ... bu okuma ek�k 
olur. Çünkd bu gibi kitaplar i,ln bu I"rçek yanını ortaya Çıkar· 
.... kla beraber çok önemli ve yine gerçek bir başla y."ını da or· 
bya çıkarryor. Faşizm gelebilir. Fatizmin önlenebilir tırmanışı 
önlenemeyebilir. 

F;qizm ltalya'da doAduAu zaman 1.Empery.list P.yla,ım 
Savaşı öncesi kapitılizmin ekonomik krizjnin o ankj ıçmazının 
bir türeviydi. Ve büyük sermayenin sömürüsllnii sail..,l;qtırmak 
gereksiniminden doidu, iısizliAi. pahalıhAı. açllAı b.hane ederek 
gıldl ve işsizlik, pahalılık, savaş, zulüm, sörriJrü getirdi. 

F;qizm Bulpri.tan·da iktid ... ı el. l"ç�diAinde kitle tabanı· 
na .. hıp deAildl. V.lanını ve örgütlenmesini ltaıy.·dakl gibi halk 
katlar,"a yayamamıştı. Ancak büyük sennaye, uluslararuı serma
ye ve bunların en gerici, en şoven, ve açık şiddetçl kanadına da� 
yandı ve djktatörlUğünü kurdu. Bulgaristan'da, monarşl, faşizmin 
gelmesinde yardımcı oldu ve faşizm orduya dayandı. Dikkat çeki
ci bir noktadır kj Çiftçi Birliği hükümeti ve gelişkin demokrasi 
güçleri ve bilinçli bir halk oluşumu altında bile Tsankov gelebiidi. 

Almanya'da Nazizmin iktidarı sırasındakj komünistlerin ve 
50Syal demokratların toplam oyları gerjcilerin ve Nazilerin oyla
rından fazlaydı. 

Ispanya'da Fra,nco faşizmi iktidardaki cumhuriyetçileri ve 
demokrasi cephesjni uluslarar.ı� faşist destek ve silah la devirerek 
geldi. 

ŞiIi'de tab.nSlZ Pinochel iktidannın salilanması halkın oyla· 
rına karŞı olabildi. Çoğunluk Şili'de faşizmin başarısını engılleye
medi 

D'emek kı faşizmin tarihini incelerken dikkatimizin vurgu 
noktasını önemle bugünlerde faşizmin zulmü ve namussuzluğunun 
ölçUsilzlUAU deAii. halla neler kaybettirebildlAi. nasıl I"leblldiAi 
ve önlenememeslnin öznel nedenlerini kavrayabılme oluşturmalı· 
dır. Aynı zamanda tOm ilerici, demokrat, sol, sosyalist gllçler şunu 
kavramalıdırlar: Faşizm gelebilir ve demokrasi gidebilir. Bu duru
mun giderilmesi ise uzun yıllar sürebilir ve maliyeti halka çok pa· 
halıy� oturabilir. 

" Faşizmjn jktldara gelmesi bır burjuva hükümetinin 
yerine başka herh.nıl bir hükiimetln ıeimeli delil tam tersine 
burjun sınıf eeemenliğinin bjr devlet biçimi olan burjuva demok
raslsfnln yerını onun djğer bir biçimi olan açık terörcü djktiltörlU
ğUn .ım .... 1u." 

Faşizm, bilimsel sosyalizmjn değil demokrasinin zıttıdır. 
Onun için faşizme karŞı rri.iadele demokrasi için nıiJcadeledir. 
Demokrasi mücadelesi jse en geniş demokrasi pjçlerinjn birlikte 
rrilcadelcsini gerektirir. Yanj Türkiye Işçi Partisi'nin öngördüğü 
biçimde Tek Cephe gerektirir. Aynı zamanda yine ülkemiz koşul
larında faşizme karŞı mücadele jşçj sınıfının güçlU politik birliğjni 
gerektirir, yanj yine Türl<.iye Işçi Partisj'nin öngördüğü biçimde 
Tek Partj gerektir ... 

Faşizmin tilnımını bilmek ve bu tilnımın gerektirdiği anti
e,.,.:ıeryalist, antitekelci, antişovenist cephe birliğini sağlamak, üi

kemjzde jvedj bjr gerekslnjm olan politik hareket birliğini sağla
mak ve bu politik bjrlik ve cephe birliği çevresinde tUm halkı bir
leştirip, örgütleyerek harekete geçirmek yalnız faşizmi önlemekle 
kalmayacak antitekelci bir demokratik iktidarın gerçekleşmesinin 
devrimcj koşullarını da yaratacaktır. 

Bu bölOmde söylediklerimiz yalnızca bilimsel sosyalistleri 
mi ilgilendirmektedir? Hayır, demokrasi rrilcadelesinde ve faşiz· 
min yenilebilmesinin sağlanmasında geç kalınması tarihte hep en 
bUyük hata payının sosyal demokratlarda olduğunu gösterryor. Bu 
kadar tarihi örnek ve bu kadar uyarıya ralınen yine geç kaJındığl 
ayan beyan ortadaysa artık sosyal demokrasinin U1kemizde CHP' 
nin kendi antitaşist mücadele ve bilgi anlayışını ve örgüttinU göz
den geçirmesi gerekir. 

TUrklye I,çl Partisi f;qlzme karıı mUcadelede lararh olan 
gOçlerin zamana karŞı yarıştığını söylüyor. Cephe kurma gecik
melerine ve cephede yer alması gereken giiçlerin zaaflarına işaret 
ediyor. Sailam politik birlik. Tek Parti Istiyor. CHP'nln faıiıme 
karıı miicadelede killelere engel olduAunu söylüyor. MSP'nin 
antiemperyalist ve antifaşist görUnümUne rağmen kaypaklığına 
işaret ediyor. Tüm bu noktalar 9 Hazıran'da kulağımıza küpe ol· 
malıdır. 

9 Haziran antifaşistlerin kendilerini ve örgUtlerini gözden 
geçirme giinü olsun. 

Türkiye'de Mussolini, Hitler, Franco, Plnochet, Tsankov 
hortlamasın! 

En güzel denJz: 
henüz gidllmeml, olarudır; 

En ,üzel çocuk: 
henüz büyümedi. 

En gitlel güıılerlınlz: 
henüz ya,amadıklanmızdır. 

Ve ıına söylemek Istedlllm en 
Kitlel söz: 

henüz söylememlt oldulum· 
dur. 

Burda, ,üzel'I Ideal'le ,erçek· 
olan'ın, olmuı-gereken'le olan'ın 
dlyılektlk b1rU�1 olarak alıııyla. 
Nazım Hikmet bize elhlWnüz 
marksist .tettli uyannca da 
estedbel-olan'ın bır tanımın) 
vermektedlr. Bu örnekleri, yanı 
Nazım !Dkmel'ln yapıllarında ... 
teUk kategortlerinin DIII1lOmu!
tandlRını eöıteren örnekler 100. 
..... çolallılablUr. Ancak. bızım 
burda konumuz Nazım ffikmet' 
In .. naL Ultime doRnıdan dÜftmceleri olup, ulmda lÖylenmek 
ıltenen tey. Nızım Hikmet'In u
nat düttncesiyi. bu düttncenin 
kendı .nat yapıtlanoda aynen 
yaDllmaırun tam bır bütünlük 
oıU,turduludur. 

0-.. 
ANTlfAŞIST 
MÜCADELE YE 
DÖRT KITAP! 

• ........... ... 1 -
... .. .  'SoI" ...... 
.. ... Ilrloonn' 
BuJtartltan I,çl Mr.ketlnln, 

Oull1kle t.,Lım. "-'I mac. ... 
.lInında kart.lı,tIA. '.0 ve "101" 

sapmıııı, w bu ",plNlllrı" yenll-
91� uOratllma" sar.d LOt! cM,.
ce OOntkldlr. 1920'*,ln ba,ı.tln
din 1930'1&,." tonla"n. uı.an.n 
t.rlhsel dOnemi kapllıy.n bu Ince
"me, buV'ln bOyOk benz.rllk .... 
ton.,." lOtunLi, .. koar,ı kIIr,ly. 
bulun." TOrkiye ıçın Oul bır 
On.m tuımııktadı,. 

96 sayfej60 Lk'. 

• FqlzmılD ZiıDd.anIaımda 
Nbako Koatkl 

BKP'nln 5. Kongr.llndl oku· 
n.n V.kllllk Komisyonu Rıporu, 
973 dlletedln 491 'ının, y.nl ,. 
50'tlnln sly.si hOldlmıaı ... c:sen .. 
çlleUOln! gOstermMctadlr. 1923· 
44 yılllrında slyaıl MlkamU .... 1n 
ClU.MYI.,lndlkl y.,.m mDeade ... 
1e,lnl, IOrdDId.,1 1,loInClI«I, b.,· 
I.ngıçt. boııun. ullr.mıol.rıM 
r.llmen sonunda ı.t.,. naııl ull
,lldlOınl .nl.t.n bu klt.p .nllf.,ın 
pro�.ndıo ..... mllıcadeıecı. kullli· 
nll.blleClk IıOçlO bl, lI!.1tıtlr. 

256 Myt./150 ii'. 

• HItler lktklaım. Kartı 
Andfqbt Mbdde 

KbUl Munmac:h 

Alman Intlf.,lIt mOCldeluı· 
nın 15133-1939 dONlmlnl .1 • •  lIn 
bu kılıp, t.,ı.t IıOÇIe,.. tur,ı yo. 
lIun bl, 

Alman .nUtl,1st mUCIdll.lI
nın 1933-193' dOnen,;nl .l. ıl.n 
bu kitap, t .. .. , fGÇIe'" tu, .. yo
lIun bır tuvga ıçınde o&In Olk ... 
ml.ı 1I.,ldl.,I, d.mokııtllrı, bilim· 
..I sosy.lIstle,1 ıçın d. bOyOk bır 
OGr.tld deO .... Mhlpllr. 

281 lIIyfl/125 iii. 

• Nu! VÖDedmJ Altında l,çl 
Suufı ft Çahfma KotuUan 
Jurfcn Kuaıyıukl 

Alman tl,lıml azeriNI klasik 
bır y.pıt nlı.lll1lnl kaun.n bu In· 
çeleme. f.,lzml d.hto ıyı tanımıok 
..... t.nılmak ıçın ıon d.ı.cı yu.,· 
lı bl, b.,vuıu kl\fıbıdı,. 

288 lııy1l/125 II,. 

Adr.sı Plye,lOtI CAd. 21/2 
Ç.mberlltaı _ hllnbul 
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Ustünden on yıl Il"çtl 15·16 Haziran·ın . .. ÇıkanImuı gerek.n de .. l.rln 
canlılılını azaltmayan bır on yıl. Smıf mücadeleslnin ateşled içinden 
JÜZüliip g.l.n bu yıllar, 15·16 Hazilan denl.rInI. giderek daha da 
gtincelle,tirerek. kimi zaman bır yönünü klml zaman da bir batka 
yöııüııii Ivtce ön plana çıkarak 1970'den 19RO·. taııdı. 

l,çl .mıfl 15·16 Hazlran'da 274 v. 275 .. yılı Sendikalar Y ..... ·nda 
yapılmak Iıten.n bır takım d'Rlşlkllkl.re dIr.om.dl yalnızca. Direniş :1 ::

te
�!��

.
ılmış demokratik haklann eeri verilmeyecealnin somut 

15·16 Haziran'a naa� g.lIndi? Tarlhsel gellşimin yalnızca 10 yıllık 
zaman kelltine bakarak cevaplamak gerekırse; gittikçe geUşen ıktu bir 
nemet süreç IÖzkonuıu. çarpık kapitalistteşrnede giderek ivme kuanan bır sıçrama ve 
Işçi auutınm sendikal blllnçten &iyasi billnce yüksellşL Glttlkç. yüksel.n demokratik 
to

,
plumsa1 muhale�et ve demokrasi mücadelesinin öncülüR\inü üstlenen Işçi smllı. 

TUrldy. !ıçı Partlll lendlkaeılann kurdu�u DISK, burjuvazi için korkulu riiya halin. 
geliyor, JOSYI.Üst barekelle bütünleşmesiyle ve ekonomik demokratik mücadelede 
glttlkç. daha cazla .. yıda işçiyi. sendikayı baj!nııda toplamuıyla. 
Oysa kapitalist yapı bunalım üretiyor. Burjuvazinlo bunalımı atlatması mümkün detU. �erId sendikal �.k.tin kazanmılan burjuvazinin işini güçleştiriyor. Burjuvazi için 
oncellkle DISK In yok .dIIm.s1 bır zorunluluk hallndedır artık Ustellk bu 
demokratik toplumsal muhalefetln daRılmaıını, Ueric:l wndlk.i hareketle 

' 

oooyaliJt hareketin baRlarının kopanlma.mı da saRlayacakm. Bunun ıçın 
gtindem. ,etiriliyor ya .. deelşlkllkl.rl Tabll l�çı .ınıfı da bunun Için 
direnlyor. 
Bu diıeru,. demokraai mücadelesinde lşçl ıı.n.ı!ırun önderUlinin Iomut1anmaSlydı. 
Demokratik haık ve özgürlükl.rin ancak onlara sahıp çık�k ve goıı,tlrllmel.rl lçin 
mllcadele .dUerek yaşama g.çlrll.ba.ceRlnln gö.tergOllydi. 
15·16 Hazlan direnişi aynı zamanda, Işçi ımı(ınm, bunalımın yükUnü çekmeme 
kararlılıRını ve bnlncinl en açık biçimde yansıtıyordu. 
Olayın bugün Için de önemini koruyan bir başka yönü ise, I,çl ıınıt'ının örgütlülülü ve 
blrllRlnln bellrl.yleıııelnl gö.term.S1ydl 15·16 Hazlran'da yalnızca DISK'e baAlı lşçller 
deRlldi dl",nen. Mücadeı. alanına bır bütün olarek çıkan I,çl ıını!ıydı. DISK'II,1 TUrk· 
lı'IIIi, .. ndikuız·ı lI .... Yasa d.elşlkllkı.rinin .onuçsuz kalmaıını bu bırllk saRiadı. 

KUÇU BURJUVA DEVJtIMctLlGlN1N ŞAŞKINLlGI: "IŞÇI SıNıFı V AR MI'1' 

Türldye'de I,çl ıınılı var rrudır? .. Demokrasi ve socyallzm mücadelelinin öncülüRünü 
ü&tIenebllecek nltel v. nlcel aıulıRı ta,ıyan bır l,çl .ını!ı! ... 1970·1.", bu tartışma Içlnd. 
,bildi. BWın&el lOlyalilt hareket dışında kalanlarca bu ıorunun yanıb hayu'dı. Bu nedenle 
baRımaızlık ve demokrasi mllcadel.s1n1n öndllü�ü kUçllk burjuvalara düşüyor· 
du. "Milli Demokratik Devrim" ,örüşünde somutlanan bu elillme en anlamlı 
cevabı da 15·16 Haziran'da bizzat I,çl ıınıfı verdi. Evet, vardı öyle bır ıını(! 
BtlllIlIızhk, demolmsl ve ıosyalizm mücadeleıının önünde, ,örevlnln 
bqıodaydı. 
15·16 Hazilan. kimll.rlnln afız deRı,timıeaine yol açtı. Artık yadsınamıyor 
Iııçl ımı(mın varlılı, her alanda kendini duyuruyordu. Ama bu vartılı kabul 
etmenin tek b14ına yeterU olmadılı da bugün açıkça görülüyor. Balunstz sınıf' 
hareketinin zorunlululu billnce çıkarılmadıkça pek (azla anlam 
taıımuyar. Sadece kimilerinin işçi sınıfı edebiyatıDI daha bol yapmalanna 
olanak verıyor, o kadar. 
15·16 Haziran, I,çl ıııu(ından balımıız ve kopuk, ona yol gösterme 
Iddiasındaki kUçük burjuva maceracı akımlara da gereken denl vermiş 
oldu. Aılolan ıınıfın hareketlydl. Hareketin kitlelere mal olmasıydı. 
Kitleleri kucaldamaıı, kavramasa, seferber etmeslydi. Başannm başka 
yolu yoktu. 15·16 Jiazlran derslerinln blr kısmı da bunlar ... 

BURJUVAZI CEPHI �DE' ŞOK. PANİK VE MANEVRA. 

15-16 Haziran burjuvazi Için önce şoktu ... ttk. kez ıomut olarak I,çl 
anıfırıın gücünü görüyordu. II.rld sendikal hareketı yok eder.k, IIÇI 
IınıtlDı patron sendlkacılıRınm sınırlan Içine hapsetmek ve 
ruızlenmey. bqlayan Sıyasal blllnçlenm.yI durdurarak lşçl ıını!ını 
.ooyalllt hareketten Itopannak mümkün deRlldl 
tşçl ıını(ı kazanılmı, demokratik mevzllerl korumakta ne denli kararlı 
oldulunu çarpıcı bır biçimde lomutlam1fu, 
Burjuvazi olaydan Dk denln! aldı: Baskı politikasım pek de (e .. elrn.den 
lI}Çl llOlflOlO &endikal mUCldeıeııln.l ehlileştlnnek, kabul edllebWr sııurlar 
ıçınde, yanl lOayalist hareketı. balım kopenrak gellşmesine rıza 
gö.term.kten bqka yol yoktu. Görev 1Oi� demokrasinindi artık. Ve 
bütün bu on yıl boyunca .osyal demokrasi hep görev ba,ında oldu. Işçi 
ıınıflnm .ndlkal ve politik har.ketl .... mda blrllRin önlenmesl l,ıevl U. 

1970'DI N 1980'1 'UI<AN IŞIK 
15·16 Hazıran 1970'ln "ılı 1980'. wruyor. Bu aydınlıkla Iıçt ıınıfının 
h.r düzeyde blrllRlnln bUllÜnün görevl.rl açlSından ya,amsaI önmıi daha 
açık kavranabilıyor. I,çl ıınıtıam ıondlkal harek.tlnin blrIIlinl 
saRlamak, bunun Için sendikalar arası eylem blrllRlnI ll"ıı,timıek 
gerekiyor. Ve en önemlisi Ilerici sendikaı hareketle poUtlk hareket 
arasında uyumu _Ilamak. 
15-16 Hazlıan'dan 10 yıl ıonra önUmüzdekl iÜI\lerde toplanacak olan 
DISK G.n.1 Kurulu'na da 1970'ln ışılında bakılmalı. DISK'I 
zaaflarından kurtarmak, ilerici sendikal hareketle bWmsel lOlyaUıt 
polltlk har.ket ara.ında doRnı ıllıkıyı kurmak ıçın mücadelenin bütün 
kUçUk hesaplan bır yana bırakarak sürdürillmesinln öneml 10 yılın 
deneylerlyle artık ıyıce öRrenllml, olmalı. 15·16 Haziran bunu Iyice 
öR",ttl. 
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