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* 
DIKERDEM; 
''TÜM YURTSEVER 
PARLAMENTERLERIN 
SIA'YA KARŞI 
ÇıKMASıNı 
BEKLIYOR UZ!" 

ISTANBUL - Türkiye Ba· 
ru; Komitesi Genel Başkanı 
Mahmut Dikerdem. bütün 
?Ularneoterlere sLA 'nm red
dedilmesini isteyen bir ça� 
mektubu gönderdi. Dihr
dem 'in mektubunun son bölü
mü şöyle: 

"Türkiye Banş Komitesi, 
halkunızın ABD emperyaliz· 
mine teslimiyeti kesinlikle 
reddettie:inin bilincinde ola
rak, banştan ve ba�lI11s1Zlık· 
tan yana olan tüm yurtsever 
parlamenterlerimizin Savun
ma ve Ekonomik İşbirliRi An
laşması'nm TB�1:M'de onay
lanmasına karşı çıkmalarnu 
beklemektedir.' , 

Banş Kanitesi ayrıca 22 
Haziran günü İstanbul Barosu 
salonunda, "Bölge Banşı Açı
sintian Savunma ve Ekonomik 
lşbirııeı Anlaşması" konulu 
bir konferans düzenledi. 
"Banş ve musa! BaeımslZiık 
Açısından Savunma ve Eko
nomik lşbirııeı Anlaşması" 
başlıklı bır broşür yayınlandı. 

Aynca Sanş Komitesi Ka· 
dınlar Komisyonu da top
lumsal yaşlılUn aktif kesimin
de yer alan kadınlan SIA 'ya 
karşı mücadeleye katılmaya 
çaeıran bir çae<ı mektubu ha· 
zırtadL 

* 
BIRLIK 
DA YANIŞMACILARIN 
KATıLMADıCı 
TOPLANTıoA 
MUTLUAY: 
"GÖRÜŞ AYRILlKLARl 
'!üCADELENIN 
ÖNÜNE 
ENGEL OLARAK 
ÇlKARIL\IAMALL. " 
DEDI 

BURSA TIp ve TSıP 
in birlikte düzenledikleri Kö· 
lellk Anlaşması SIA'ya Hayır 
toplantısı 8 ilaziran Pazar gü. 
nü yapıldı. 

Toplantıda TIP Başkanlık 
Kurulu Cyesi Gündüz Mutlu· 
ay ve TSıP MYK Oye� H.Ha· 
aan Çebi birer konutma yap
tılar. 

Gündüz Mutluay konuşma· 
sında Türkiye'nin emperya· 
lizmle DişkUerinin ve ikUl an· 
laşmaların nasıl gel�ti�ini 

ÇETIN'IN öLÜSüNDEN KORKUYORLAR! 
Ushüdar çarşısında (aşi8tlerce vurulan «-ıe geçtiğimiz giinlerde 

yeğeni Hakan, da )·itirdiğimiz Çetin Yüce,.in cenaze töreni, başta 

sıkıyönetim olmak were, güvenlik kUWlltlerinin baskuı altında ya· 

pıldı. 
Torenin yapılacağı canıi bir gün önceden resmi makamlar/o. gö· 

ruşiilerek belirlenmiş, gazetekre ılaıılar uerilmişti. Erketi saatler· 
den itibaren camide toplanmaya başlayanlar, cenaze arabasınil! 
giivenlik kuvvet/erince başka bir camiye götiiriildıi.ğiinil öğrendiler 
Aynca, bir grup (aşisti" silahlarını gösterecek çarşı içinde dolaş· 
maya bGşlodıklon ama giivenlik kuvuetlerinin bunlara mudahale 
etmedikleri görüldü Faşistler, grubun üzerine ateş açtılar. Törene 
katıwnlarla (aşistler arasında çıkan çatışmada kaçmayı başarama· 
yan ue dayah yiyeıı (aşi8t1er ve bunların elebaşı silahlarıylo birlik· 
te yakalandı, güvenlik kuvvetlerine teslim edildi. Olayın tanıkları 
karahola gittiklerinde suçlu işlemi gördüler ue bizzat Osküdar F'm
niyet Amırinm saldlnBı ile karşılaştılor. "Cüuenlik önlemleri 'nin 
ıcıdece törene katılanlara yöneldiği açıkça gözlendi. Saygı duru· 
şuna müdahale edildi 

Türkiye Işçi Partisi Jıtanbul /i Başkanı Selim Jlahmutoğlu çe· 
tin Yilcel';n mezarı başında yapt.ğı konuşmada "Ciıt:enlik kuvuet· 
lerinin owy çıkarma iştahı içinde davrandıklarını, onların ekmeği· 
ne yag sürmek niyetinde olmad.klarını, Çetin Yiicel';n törene 
katılan biilıin arkadaşları adına yalnu kendi,;n;n yumrulunu kal· 
dırarak herkes adına bu saygı duruşunda bulunacağını"belirtti. 

Çetin Yücel in cenaze Ummine katılan yialuce arkadaşı, onun 
ölii.sunden bile korkuldulunu gördüler. 

belgelerle açıkladı, Emperya
lizm ve işbirlikçilerine karşı 
mücadelenin tek bir cephede 
birleştirilmesinin zorunluluRu 
üzerinde duran Mutluay, de· 
mokrasi güçlerinin aralannda· 
ki görüş ayrılıklarını mücade
lenin önüne engel olarak çı· 
kannama1an gerektleini söy
ledi. 

SAKARYA EMNIYET MüDüRüNDEN IŞKENCENIN HESABı SORULACAK! 

Çalışmalardan ve toplanb: 
yı düzenleme sorumlutuRun
dan çekilen Birlik-dayanışma· 
cılann dinleyici olarak da ka· 
tılmamalan oıumsu� karşılan
dL 

• SAKARYA - 6 Haziran akşamı polisler Em
niyet Müdürü başlannda, Türkiye tşçi Partisi Sa· 
karya tı örgütü'niln lokalini bulllar. h Başkanı 
Adem GürdaRan'ın "Parti lokaline giremezsi
niz" uyansına bizzat Emniyet Müdürü küfı.i.rle ve 
fiili sa1dın1arla karşılık verdi. Partiye ait evrak· 
lar, yayınlar ve Parti'de bulunanlar Emniyet 
Müdürlü�ü'ne götürüldü. 1 0  kadar polis daha ön
ce lokalde a�ır şekilde sa..ldtnya uRnyan Adem 
Gürdolan'ı ara sokaklardan yolu uzatarak ve sü· 
rekli döverek yaya olarak emniyet.e götürdüler. 
Gürdoaan ulradıl. 58ldından ötürü daha yol
dayken bayıldı. 

Gözaltında tutuldut"u 3 giin boyunca siirekli 
işkence edilen Gürdolan hakkında ",uvenlik 

kuvvetlerine mukavemet ve komunizm propa· 
gandası yapmak" iddiasıyla dava açıldı. Adem 
Gürdoaan 'ın Adli Tıbba &evıi talebi engellendi, 
direnmesi üzerine Devlet Hastanesi 'nde muaye· 
nesi yaptınıdı. Muayene sonunda kaburga ke· 
miklerinin kınk oldulu, eiRerlerinin zedelenme' 
si nedeniyle aazından sürekli kan geldiAi saptan· 
dı ve GöAüs Cerrahisi olan bir hutaneye sevki 
yapıldı. 

Çıkanldıaı mahkeme ise TİP tı BR.Şkaru hak· 
�nda açılan dava için takipsizlik karan verdi. 

Bu arada olayı protesto eden bir bildiri da· 
aıttıklan için Sakarya TİP ör(titü üyeleri de göz.· 
altına alındılar ve emniyetteifkenceyeuAndııar. 

NEREYE 
GüLNAR 
KAYMAKAMı? 

YURTOJŞINDA 
"BOZKURTLARA KARŞI 
MüCADELE BIRlıCı"! 

• I!JI'\TI ar;RLİN ı,ç( KUlrur 
Merkezi, Demokratik Işçi Demeği 
\le IIalkçl Devrimci Birliği'nin de 
içinde bulunduğu 16 ilerici örgi.&, 
"Bozkurtlan. Kirli Mücadele Bir· 
liği"ni oluşturdu. 

TIP, TSIP,BD, CHP, TÜM DEMOKRATIK GÜÇLER 

• GOLNAR - Gün Sazak'ın ölü
mü bahane edilerek bütün Tilrki.· 
ye'de siritilen I�ilt saldırılar Gül
nar'ı (b ııçı;ıtılda. Fqistltt, önce 
Erdemli ve Anamur'dan (b getir
dikleri militanlarıyla solc..ak..lan ve 
LiIeYi. ifpJe kalktftılu. Ancak bu 
fqut sakhn Genç ÖDCil1cin ön· 
deıJiAinde geri püılc.Urti.ildü. Bu 
k.a. 0iP lokalini buıllar. CHP'li· 
Ler bu durumkaqwnda bile M ve 
MHP ile ifbirlijini seçtiler. Ortak· 
Iqa bir karar ddıkJannı açıklaya· 
rak "gençlerin bir hafta sok.a�a 
çıkmamUl"ru istediler, 

Birlik, t.rnp deliekli Dcmird 
Hükümetinin ifbqına gelmesin· 
dm bu yana Türkiye ve Almanya' 
da artan fqist saldırı ve örguılen
mcye, cinayetlere kartı 10.000 
bildiri daiııtL Fqis( tehdit ''C 
baskılann son bulması ve faş.t 
ıaJdırp.nlann uı:erine gidilmClini 
isteyen onbinlerce mektubun Ba· 
lın Belediye Ba,kanlığına postı· 

EYLBI BIRLICINDE,.. * ALTAN TUNA: 
"SlA MECLISLERDEN 
GEÇMEYECEKTIR! " 

ÇANAKKALE - "Işçi, 
�mur, �bnen kıyunı ve 
hayat p.haWı�ınl protesto 
yürüyüş ve ınltingl" 7 Haziran 
Cumartesi günü kalabalık bir 
halk toplulutunun katılunıyla 
gerçekleşti. 

TıP Iı Sekreteri, CHP Ilçe 
Sekreteri ve bir kooperatilçı. 
nin tertip komitesini oluştur
dukları gösteride, TOTED Ge
nel Başkanı Aykut Göker , 
CHP milletvekilleri Altan 
Tuna ile Orhan Caneri birer 
konuşma yaptılar, 

önceden belirlenen ilkele
re bütün katılanların titlzllkle 

* YURTSEVERLIK 
BAYRAGIM • 

BILI�ISEL 
SOSYALISTLER 
YÜK!>EL TıYOR! 

SAM�l'N Savunma \Le Lko· 
nomik ı,bi.rliği AnlJ4;lııul'na 
kartı mücadele TIP, TSıP ve BiJ. 
lik Dayaıu,macıbrın ortal.. eylem· 
leriyle Iıayala gcçlrlllyor. llirüktc 
hazU"lanan bUdUi bUttı.n Sarmun'a 
dağıtıldı. slA 'l" kar,ı doganl.an 
içeren puUann Samıun 'Okllc"n
nı IwlediAl ıönı.luyor. Genç Oncü· 
Itt, bnici Gençler, Soıyalllt 
Gmçler ortak e)1cmlerle slA'yı 
prokno mucaddeıine ıktif olarak 
katıldılar, 

uydu� mitmgte kıyun ve sür
günler üzerinde duran Aykut 
Göker SlA 'nın teknik eleman
lara etkisini anlattı. Çanakka
le Milletvekili Orhan Caneri' 
den sonra söz alan Altan 
Tuna da, SİA'nın meclisier
den geçmeyecelini belirttı' 
Tuna konuşmasını "sosyalist· 
ler, devrimciler, UerieUer, halk
Çllar faşizme karşı mücadele
de tek bir yumruk olalım' 
diye bitirdi. 

TIp, TSıp, BD ve CHP'll· 
lerin birlikte Genç öncii,lGD 
SGB, Genç.Der'U ve CHP 
gençlik koııanndan gençler, 
YSE·!Ş, Genel·lş, Tek Gıda· 
Iş Sendikalan ve kitie örgüt· 
leri mitinge katıldılar. 

*"SIA'YA HAYıR" 
MITINGI 

KOCAEU· Ti.djyc I,çi Parti. ye 
Birti"- Oıyanıtma Ile birlikte Ma· 
den.I" Petk.lm.l, ıcndlblan ve 
demokratik kitle brıudcrWn ka· 
Iılıml\'la 7 Jlaz.iran Cumarteıi Lu· 
nlı ''SIA'ra IIıyU"" mltlnai yapıl. 
dı. Rinlerce ızmitlinin kıtıldlAı 
mitingde ıcndlkalar kendı namı· 
lanyla y .... udiitt. 

r�IP'in orl(\lt Içi çalı,malu 
nedeni)'le katılamadıj:ı mltinıde 
T .... kl)·c I,çi Partili \'e BlrUk Dı· 
ı'ını,ma ıou,""en, SlA'nın emper
yalizme mliml)'Ct anla,muıı oldu· 
A;unu vurpbdılar ve bUtun yunıe· 
verini mucack:leyc çıpdılar. 

Ayru &ünlerde fqistler poliıle
rin de destciinde sokaklan ya.n 
larla doldurmaya siriftiltt. Van 
lu Genç ÖncüJa ve Kurtuluşçu. 
lu tarafından hemen silindi ve du
varlu "fqizmi ezeceğiz" slogan· 
lanylalÜslcndi. 

Hemen mesi gun fı,istler 16 
yqmdak.i Genç OncWu Seba· 
hattin ('Ike'yi "e Huscyin Şen'i 
bıçakla yara1addu. Oç ameliyat 
geçiren Sabahattin Olke'nin yata' 
mı halen tehlikede. 

Gülnu'da Aldınnlar fa�istler 
olduğu halde, polis, tum ilericile· 
rio özel olarak d. Turki'le ışçi 
Partisi Vönetim Kurulu Oyderi· 
nin eı.ılerine bukınlar di.ıZenleme
ye ba,ladl. Bu .ramalarda hiçbir 
arama izni yoktu, ancak kayma· 
kam \larda. 

Fqiıı saldırılar da, kaymakı· 
mm fqistleri koUıyıp dc\llet güç. 
lerini Ilericilerin Uzerine saldutma· 
'i da Jbkmeyecek, ller hal ve 
,arttı lörev ba,uıdı olan bilinuel 
sosyaliıtler, tUm ilerici suçleric 
birlikte GUlnar'da &aldın ve provo· 
ka.yonlan bO,1 çılo.artacalüar, 

·loONOL AK 

lanmuı da sUNyor. 

DüNY ANıN EN CIDDI 
ADALET B<\KANl 
BIZDE! 

• OROKSEL Avnıpı KonıcyI 
Adalet 8akan.lan Toplantısı lçln 
Avnıpa'da "ulunduğu ıirada, AP 
hukUmetinin Adakt 8a1wu Omer 
\kuw, ooy\lkclçUikte, nııı der
nekleri knuUclkri.yle yıptıtı gb. 
rliJmclerde ,unlan lÖyledJ: 

''TurUye'de httfeyl yapmı,p, 
ancak hap1lanclcrl dufUnme'ml,lt. 
lIapbanclcri ,lmdJ dÜfUnme� 
batladık. Bol bol haflbanc yaptın
yoıuz. Hapıc 'Ikılırın kDmüriıt..lu 
de bb.im rlkrimb.e ıdecekkı." 

YURUYUŞ ,17 HAZIRAN 1980 -2 



• YABAN ELLERDE 
MOSLü�IAN 
�IEZARLlKLARI 

Avrv.pıı. 'daki TürüVdi inikrin 

)'afer olu,turdaKu mÜl.unan mc
zarbkJan, bu )'Urttan-obadan, bu 
düaenden-topnktan koPUfun ve 
"lı.abalığın" bm ıimıni olarak 
duruyor gö&lcr önünde. ölüsünü 
Türkiye'ye sbndcnnck 500 bin li· 
rayı qan bir gider gerektiriyor di· 
ye mi, yok.sa atlk kendisini Tür
kiye. laymamatıUl bir Pkıgesi. 
mi? Avrupala bir uanhk kavim 
oknaya &btmak mad .. bunuD &l
tede yatan? Gerekçesi. ne dua 
0"10, Avnapa 'da mÜlIiınan mC'
&arhIr.bn olu,maya bqlaıru' ..... 
\' C bu mczarlıkluda. yalnuca 
Türkiye ifç i Aıır .. ", yatan eDer
de unu.rulma, ta1ihsiz. nlıt.llan ek
iii. TiUkiyc'niD itbirlikçi büyük. 
ta'lDayninin kokUfmUJ dıiiuıü. de 
yatmaktadır. Konımu, ... � 
1DÜf ••• Ve bil' daha Flmemek üze.
re pJettlr. oba! 

LATIP CAN OOCDU 

"* 

HALKıN öRGOTLü 
BIRLEŞIK DIRENIŞININ 

"* ZAFERI 
ÇORD.I· �ULP ciCitekli AP lIuku
men";'n kurulmasıyla faşil! b�\l.ı· 
ların YOğunluk kuanmar'" Iı�ıiidı
ğı Çorum'da. Gun Sazak'ın 'iidurul· 
mesi bahane tdilud. tırmandınlma· 
ya çal,",ılan faşist ıeror, halkın ka· 
rariı. bilinçli \-e org ... ıhı ttpkisiylt 
bozguna uğratıkiı. 

29 Mayıs gUn ... Turkiye işçi Par· 

ti. üyesi ve Gmç öncUl ... Şerafet. 
rin Renkli ,'e Fikret Suıtlun, SIA'. 
ya HaYır mitingi için proparanıla 

çalış ması yapadarken polisltri n des· 
teğinde faşiıtltrin saldırısına uğra. 
dılar ve yara1andl!ar. Olayın duyu!. 
ması uurine çorum'un biıtun iltri· 
o leri. saiduının Gun Sanl 'ın old ... • 

nilmesinin ardına dtnk gdmeqnin 
amacını dtltrltndirdilu "e daha gt· 

Ankara Bahçelieuler'de 8-9 Ekim 
1978 gecai 6 yoldaşıyla birlikte 
faşist katilkrce öldüriilen ol'um 
Latinn bir kardeşi oldu. 

ler" Halkın faşist tertiıe duyduğu 
buyük kin bir anda ktntin him so· 
kaldarının harikaı larla çtvrilmtsi bi· 
çiminde scmutlanrlı. Fa,istltr ve 
onları sürali destekleyen prılis bu 
ari ve kesin ttpki karşısında geri 
çtkilmd. zorunda k.aldılar. Bunun 
Uımflt faşislkr t ... m kenıte yaygın 
bir taor hareketilK giriştiler. Özd· 
liklt ikricikrin oturduğu Milönu 
Mahallesi hedd seçilmişti. �lilbnü'· 
ye giren. bir polis otomobili halkın 
üzmnc: !'&Sgele atc�, açmaya ba,la. 
dı. Ancak hazırlıklı �UlönO halkı 
olayı kayıp vtrmedtn atlaım .. ıın 

bildi. 

Adını LATIF CAN koyduk. 

Bal.rrulZlıJıl Ihmolrrruil So,ya
üm miieodew,inc kutlu o""n.' 

• 

Bobuı: ıHSAN CAN 

Fatinler bu kez iltriciltre ait i,. 
yerleririn ve "Itrin camlanru kır· 
maya, yaimalamaya Siri,ôler. 

Çorum halkı barikatları yülı.selt· 
mqıe ba,ladl. Barikaılar .. bulundu· 

KARADENIZ'IN YICIT ÇA Y EMEKÇILERI 
"KONTENJAN" BOYUNDURUCUNU KlRIYOR! 

RIZE - çayın blrtnclliirgün döneminde , Ilk 15 glInden bu yi. 
na "" çay yap",ı lIımına "kontenjan" uygulanmıııyla başlan. 
dL Bu uyJlUiaııuının çay üretiminin gerçekleriyle bagdaşmama" 
.. belirlenen laban fiyatmm gUlUnçlügü, çay emekçilerinin yoAun 
tepldlertyle Iwt .... tı. 

Çay.Kur penoneUnln taşlltle,ıırllme.1 glrtşlml, I,çllerln top
lu .. bırakımıyl. ıonuç"'z kaldı. çay üreııci,l köylüler, Arde· 
fOn'de RIze·Artvln yolunu dört saal I,gal ettiler. Kemalpaşa, Fıo· 
dıkb, Ard .. en, pazar ilçelerinde çe,ltll rabrlka lıgallerl gerçek· 
",1Ir1lc1l Ve kitlelertn örgüllü mUcadeleSınln ıomut kozarumı ola· 
rak, pazar'da bllimlel ıoıyallsller öncülüAünde gerçekleştirilen dj· 
rwııltierie pazar ilçesinde "kontenjan" uygulama" kaldınldı. 

Kandenlz'ln ytAlt çay emekçileri mücadeleyi bUlnç, kararhbk 
.. mlDlanca bır dlrençle yürütüyorlar. 

• sinan hatttuaz 

• "Fa$!,lm, halkın barikatlarını .�am'dı" 
ğu <,Obk ,e malıaııtlerc uç gün hiç. 
bir poli�, hiçlıir faşist sokulmadı. 
S.tldırı.ların h.ıll..U\ kar::ırlı direnişini 

kıramayarolğu"ll açıkça gortn ''ytl· 
kisiz yetkililer", bu ka asktri bir· 
likleri davet cttiltr. işi içişkn 8a· 
kanının, Emriytt GtIKI �IUdurunun 
'"e J.ı.rdarma Gend Komutarunın 
imdada çağrılmasına kadanardadı· 
lar. Ancak "başarıllilzlıkları" i görn. 
den alınmaları sonucunu ,"erdi. 

Bu arada çorum halkı kudi di· 
rcriş komitesi'" de oluşturmuşıu. 
Arıık Çorum'da halkın giivtnliği bu 
komilect korunacakIL çorum halkı 
kadını trktği, çoluğu çocuAuyla 
barikatlarda btkliyordu. Geceleri 
alanlarda \'e sokaklarda nbbttler tu· 
tuluyor, faşistler tutunmaya Çal ıŞ' 
ilkJan mtıtzikrde n birn- birer ,ökü· 
lup atılıyordu. ButUn ıokaklarda, 
meydanlarda nerdeyse bir bayram 
havası esiyor, ytmdc.lcr bilt t\ode 
değil barikatlarda, hep birlikte ye· 

, 
niyordu. lIalka yönelik faşist s aldı-
ruun denaçiıi poli.sJ�, ancak askı:
rin yardımıyla "Itrine gelebiliyar 
ve tşyalarını alıp kaçmaktan batka 

yol bUıamıyorlardı, 
Kararlı bir biçimde direrilen s0-

kaklara girantyeccAini anlayan po. 
lis raşistlale ytni saldırı planları 
tagahlama peşine dü,tü, Bu plan
lardan biri de a1evi·sünni ayrunını 
yapay biçimde kÖri..ikltmq·e çalı,· 
makta. Bu plan da bqarılı olarntdı. 
Bütün pri,imlerine k arşın Çorum'u 
bir Kahramanmara:, yapanıayacak
larmı anlayan fııisıler, kt:nô ttrlte
dip aynı o)'Unlarl ilçclcrdt taalh
laınaya koyuldular. 

ÇONm'da fimdi durum sakin. 
Fafİlt saldırı ıeri püsküreLUmU, d u ·  
rumda. Bu, ancak halk.ın kararlı ve 
bilinçli dirtni,i ile mümkün kılın· 
dL Bilinç \"e kararlılak fa,ist l"'Kahl 
bozdu. 

Çorum dirt:nifİ güç ve tylem 
birtij'inin önemi ... bir kez daha wr· 
gulamıı oldu. Kendililincltn geli,en 
bu dirtmf, ileriye dönük IÜÇ ve t\'· 
Itm birliğinin ilk adunı oldu. Bir· 
Iktt, omuz omuza faşisı saldırıyı 
püskürten ilericiler, demokr.lar ve 
bilimsel suS)'alhtler, demokrasi IliÇ
Icririn örgutlülüğünün \'t halkın bir· 
lefik gtlcünün, bqan,,'a ulavmanın 
tek yolu olduğunu bir kez daha gör. 
dül.. • hüseyin birda! 
"* 
"I EKMEK, 
I PAKET BAP RA, 
i PAKET MAKARNA, 
YARIM K1W NOHUT" 
YAŞASıN 
GREVeı ışçILERLE 
DAYANIŞMA! 

IZMIR- Slbu . ........ ıkı ye. 
nll!yeri da" kabloh, T .... v..ı.ı 
1,letmal "e lmako. TIP Bomova 
Uçe. dayuutma amacıyla pa ..... 
ytrinde iki lHph açtı. FJek ca. 
Im p'Ur her hatt. bır Inerine y.,. 
dun olarak verWyor. Geçtillmil 
hatt. lınllr Makn bçe tanfm· 
dan açılan "ı Ekmek. i Paket 
Bafra. bir paltn makama. 1/2 ka. 
nohut ytya rualye" kampanyalı' 
sonuçlandı. Ylyec:ırklcr topluca 
... ",,1 C""" lık"'''' Itç\lcrine 
SÖtüriildt.l. Gm' yerinde ..... y çe-
1r.Udl, türWlln, martıar lÖylendl. 
konuımalar yapıld&. Ayna. lItIyie 
izlentn bir tiyatro pterbl IIlJlw, 
du. Gft'\lCl "çllerle davallifma, 
kapumı ıcnltkyettk Mlıüyor. 

ve 
CHP' 

Demirel Hükümeti saUamyor. Demirel Ye temıilcisl ol· 
duRu tekelci burjuvazi ülkeyi yönebnede derin bir acz 

içinde. Parlamento Içinde d. 14 Ekim seçimlerinden ..,Ia· 
dIAl ıtıban yitlnneye başladı Demirel. 

Bu hükümet düşürülmelidir. Bu mümkündür. Mümkün olaıu 
gerçekleştinnek için ne yapılmalıdır, sorusunu doRru cenp
lamak .e lereAlni yerine getirmek gerekiyor ,imdl 

Sınır çeUşkileri keskinleşiyor. TekeUerln, orla ve küçük .... 
mayeyi de içine alan saldırısı sınırsaı .. !laşmada I,çlsırufı. 
nm tekelci burjuvaziyi tecrit olanaklumı artırdı. Emperya
lizmin Ye tekellerin iktidanna karşı hc,.nutluz1uk toplumun 
baskı ve sömürü altındaki bütün smıf ve tabakllannı sanyor. 
Emperyalizme baRanidıRın köleUk Ulşkllerlne döııiiştilrü\. 
mesl, tekeUerin doymak bilmez sömürilslinU yoguıılqtumak 
ıçın birbiri ardına alınan önlemler ve nJbayet klll11 devrımcı 
glIçlerin bütün olanaklanyla yürüttüRü saldın, emperyalizmi 
ve raşizmi yenmenin nesnel olanaklanDi yaratıyor. Kitleler 

• buglln acıl bır ıaıep olarak faşist dlklatörlüRe geçişin 
olanaklarını hazırlayan bu iktidara son verilmesini istiyor. 
Hükümetin düşürülmesi için mücadelenin, etldn kiUe hare
ketlerini ortaya koymanm olanaklan var. Ama bu olanaklı
nn önünde mutlaka aşılması gereken engeller de var. 

Bu engeUerden birini, önemli birini CHP yönetimi ve Ec:ıevlt 
teşkil ed'yor. Ecevit ve CHP yönetımı Hükümeıı diifiimı. 
yolunda girişimiere v. "dlyaIOCIara" başladıAı gUnlerde, 
Hükümetin düşürülmesi içinyüriiti.Umesi gereken mücadele
nin önünde önemlı bır engel olmaya devam edeceglnJ de ye
niden ortaya koydu. CHP'nin sat merkez yönetimi IUnduRu 
raporla ve Ecevit yaptılı konuşmayla Küçük Kurultay'da 
parti tabanına ve kitlelere sahte umut pompalamaktan bat
ka bir1ey yapmadı. Hükümetin dÜIJiilillmesl ve faşlot dıkla. 
tödUk teIıIIkeslnln önlenmesi ıçın bır fOY yapmadı. 

E cerit bır başka şeyt yapmaya önem 
terdl Konuşmasını kendı ıolunu lUçlamaya ayırdı. 

Kendı ıoluna duvar çekerken salla 11Z1',mamn, tete.ıIıı 
kendisine yenı bir kredi açm'pnm olaDllklannm yarahim. 
IInI gözetıı. Ecevit tekeUere yaraıımanın yoBannı ortaya 
koyarken, kendı saA politikası .. , bu poUtlkaya tepld duyan 
partl labaıuna karşı savunmaya çalışıı. BllJnueloooyallzmle 
maceıacıbl� g",lzml özd .. �nneya, birbirine lıuqtır
maya özen gösterdi. Bu çobada kitlelerin taleplerine ce .... 
vemıeyen, kitlelerin mi.acleleslnln önilne e. olan .. de 
muhalefet stratejisinin itlasını yqanıaıwı mldllI, komplek. 
li VudL 

CHP Küçük Kurullay'ından bır .. silkin .... bekloyaııJer ıçın 
bır kez daha ., daA r ... dogurdu ' .. CHP labanı Ye yerel yö
neıtcllerlne azılan faşist saldırganbk IwtlllRda oturup ..... 
paşa beklemeleri öRüııendl. CHP laba .. Ye orta kademe yö
neııcllerl, raşllt ıaJdınlann, dotrudan kendUerlne ::':, 
clnayeııerln Ecerit 'In ögtltünU tutarak önleneme 
bildiklerini de tam bu ıııraiarda somut ömeklede gö� 

B IIJıııIeI IosyaIIsııerln clemokrııll glIçlaılno, OııIarııı mil
cıdelelerln. orlak öncülük ıçın fIçltrlnl bJrtetllıdlkle 

ri ve ısrarlı, kararlı bır micodele oürdIlnIIIkItrt onnda ......... 
yallzme, faşizme karşı . CHP'IU .. T1P'1IIertt, TSIP.'DI la, 
Birlik Dayanışmacılarla ve dil .. polıtık gUçIerIt blrllkta 
omuz omuza alanlara çıktılar. Em�, rıı.lıano ..... 
ftnlzme ye tekeOerln egemenDllne ...... dtmcılaul ceptıa. 
Sının öriDmesl ıçın güçlü .. ortak bır lIndDlIIQıı yareWnı .. 
yolunda atılan yenJ adnnlu bu çaNların d .... " ... ıııı .. ılı
rekll kıbnmumı .. Ilayacak. BWm .. I -raJIatIorI!I 0IeIı1 ct. 
mokraıtk glIçlerle bırlıkte CHP yarel öqlltioılne, atP'1 ltçI 
ve emekçile .. u .. llılı dOltluk elinin tutubnalıııı CHP'nin 
"i merkez yönelimi artık kolay enııelleyamlyor. ArIIDı fa. 
şili tebllka ve öteki nelnellOl"mtler, bu IıI1,moiaıi dı" 
lendlnn blUmltı looyoJJallerln "dılı do.... poUtiiıii
CHP labanınm demokrul ımıClde"" .. 1Ianna daha 
ve daha kararlı olarak kablm .. ı .. -Ibyor. 

CHP merk .. yönetımı ve bu poIltlka .. n bq mimarı Ewdl 
izledikleri .A pollıtkanın balatında çırpınırten, HUldlıı • 
ıtn dÜIJUıtllnıesl ve taşllt dlklatörlllk labllkıılnln IInJtn=." 
ıçın yürütiilen mUcadeleıeU,lyor. 

• SOndfIZ mutluay 
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Fa.p" teröriın lIOn zamanlard_ u
laft •• öneml boyutlardan biri, hedef 
oLarak pttikçe daha bijyi.lk oranlarda 
CHP yerel yöneticileriri ye tabanını 
ICÇmb olmuı.CHP'rin tWka tutu
muna It&llln MHP, CHP'yi Gün S. 
zak'ın 6h,ımUnlln .orumlu .... ilan edi
)'O,. 
CHP fafht (erotiın sınıfsal temelle
rin, örgütKI dayanald_nu ıörme
maıı: uıv ettikçe MHP'rin .aldını. 
n daha da ltakin1qiyor. Görünen 
o ki CHP, kendi loıUM,kj demokrasi 
JÜÇkrindu, bilim.:1 ıoıyanıtlmlen 
kmdiri soyutlama politik.uınllWdUr'. 
ıe bde (..,ıst h.attlr.cDn bu saldınl&n 
ınlmak, bir yana anacak. Bu lI.ldın 
yalnızca tekelci .ermayerin ve gerici 
fqili politik söu:Uleririn CHP'yi kH· 
,tye: sıkqtırmak ve: teslim almak 
amaçlarıyla ıınmı deliL. Fatitt hare
ketin kitle tabanun gcri,lctmesi açt
ımdan da CHP'ye yönelik. .aldırılann 
öneml i,ıevi. \lU. 

r�zrnin uıl hede6 her zaman 
ııçi arulı ve onun ıınıf örgütlendir. 
Bu ,erçek, sonarnik ve politik ör· 
JÜtleni,i hazıai diiıeyde oluru. olauı, 
en aui, iıçi kitleleri. tarafınd.n bili· 
nir. Bu nedenle (q:iıt hareketin, tüm 
çabal.an\a k&ılın dOINd.n dolruya 
iıçi uruCı aıuında örgütlenebilmeıi, 
i,çi aııfllU kaz.nabilmeli mWnkün 
detildir. Bu yüz
den CaPz.m, iıçi anıf.,. kendince 
ıon ve- kNn darbeııini vurmad.n önce 
bu darbede yanın. alabildeceti, des
tedjni Pebileccti. hatta fiilen bu 
darbede kuJlınahileccii ıııur ve taba· 
kalAr içinde kitle tabaru edinmeye ç .. 
bflr. Tseki ıcnnaye if
çi llDıfına yönelik ..ıdınmu bir orta 
Ilndlar bareketi biçiminde örtütlı:me
ye çaba ıöıterir. 

Ancak ın. Ent�yonal'de bu 
konuda airdürtilen C&rt1fmalar 7. 
Korcrı: ....,oruyı. DClkwanmı.t ve ıu 
biçimiyle Rapor'd. yer almı.tW': "H. 
yır, Cqizm bir lınıf1ar..ÜlttI q:emen.lili 
deliklir ve küçGk bwjuvazi q:emenli. 
ii y. da lumpen proletaryanın finaru 
kapital taerindı:k..i q:emenli.1i delil
dir. r ... izm, dotrud.n dolruya ken
di., 6naıu: kapitalin q:emenliiidir{_l 
Fatizmin bu ıerçek içerilini özı:lli.k
ı-.: ve önemle bfohtI"Qek ıerekir; çün' 
kü IosyaJ ılri YÜZliiüAOni.in mukesi. 
(qizrnin bir çok ilkelerde, buhran 
ıonı.ıcu yoldan ç"'maw olan küçük 
"uılu .... kitleleri ve hatta ıeri kalmtl 
proletarya tabakalann beirli lusm· 
Icıini bile pqinden IltUklcıne.ne 
olanak bUıdııdL "(Dirnitrov. Seçme 
Eterlrr alt i, S. 116) 

� &fiat hareketin ort. lUnnarın 
dt . elini alabilmek için yiZlittillll de· 
mJlojik .ntikapitaliıt ProPıc.nd.run 
amacı da, kÜÇük burjuvaziyi örılitlc
yerek Catiıı hareketi bir yıtın hue· 
k,.ti haline döni,ifWrmdttiı'. Bu u· 
m 'Uer Utttine yülr.Jelecek bir fatiıt 
di ıl.törlük. tekelci term.ye. Iıçi D' 
ru!ına ve demokr.ll güçinine ıald .. 
I1IUII kendi uruCaal temt:Uc:ri.ni &We
yerek lU"dü:rme olanaklarını verir. 

T�kiye'de k.üçi& buıjuva tab .. 
kalar ve orta .ınıflar buylit ölçi.ıde 
CHP tab.rund.a yer almaktadırlar. 

taPıt hareketin CI-IP'ye .. ldır.ının 
temel nedeni budur. 

Burada biraz tarihe dönmekte ya. 
rtl' var. İtalya'da Cqilt hareketin 
adım adım tırmanıııını .nlatırken 
Toıtiatti ,unJan töylifyor; 

"Fatilt Parti, ifkin, yıtın tab.nı 
(qi7min bqı.,.ıçtald kendi yılın 
tab.nına �nz(ycn partilere laldadL 
Böylt:ce, Rt:fonni.t Partiden önce 
Halk Pattiıi'nt". KomUnht Parti'den 
önce: Rdormi.t Parti'ye .aldlldL N ... · 
çin? Halk \Le Rdormilt Partilerine 
k&l11 uv ... an bu donemde bizı: kar· 
II olduiundan daha buyük bir ,iddU· 
Le Il6d'inddu, çimkı.l bu partilerin yı. 
lın tab.tu rpzmin b.ıl • ..,çtaki yı. 
iın tabanın. benziyordu: OnJu ku· 
ç'* ve ort. buıjuva tabakaların .. 

, 

• 

kÖYlü tabualarma ııc.lı:riyorlardı; 
tapzmin bir yıtın partili olmak için 
kendi .aftannda yer almalarını istedi· 

li .ynı tabakalara telleriyorlardı. 
Bu yıkın tabakalarını kazanmalı. ve 
elden kaçırmamalr. için, yolun bir 
siyasal savAfunda anl.tunını bul.n 
keskin bir rekabet ba,ladı." (Fafizm 
Uzerine Denler. i. 681 

TWidye'de bunun tam da ıtAlya'. 
da olduğu sırayı izlediliri lÖylemı:k. 
milrnkün olm.y.caktır ı:1bı:t. Ancak 
temdeie güdülen amacın ve izlenen 
yorun pek tanJı olmadıiı da bir ıer· 
çektir. T�kiyc'de batlarıcıçta ..ıt 
ut.çı. ıoven miliyetçi motinere da· 
yalı olank ıd"en Catilt propq:anda 
neden daha ıonra birdenbire TiA"k· 
talam Kntui haline dö";ı�tü? 

O zaman he
def daha çok lofilJi Nizam Partili'nde 
örgütlenmeye çalIJan, tekellerin ıeliı' 
mı:sinden duydukları ho,nutaızlutiı 
dinci ideolojilerle tepkiye dönU,t\iren 
orta tabakalardı. Ve Cqi.t hareket bu 
opı:ruyonund. bl.fanh oldu. 17 se· 
çimlerinde de bu bqarlOın meyvaı. 

• Leyla Ekin 

nnı topl.:!ı. Bu IlCçimierde ıönilen 
olgu. ıu idi: Özellikle Ort. Anadolu'· 
d. MNP'ye.MSP'ye oy veren geni, bir 
seçmen kitlesi büyük onnd. MHP'ye 
k.ymtltL MSP'nin yitirdiii miUeıvc· 
kili "yıa ile MHP'nin, bu bölıede ka· 
za.ndıiı milletvekili sayııı hemen he
men aynıydı. 

Şimdi MHP'nin CHP'ye uyıulach .. 
iı Jaldm politikuınm özll de bir yö. 
nüyle aynı. Bdi brldıl"'laı d. var 
elbet. ömelin MHP, tslamcılık mete· 
Jinde oklutu gibi CHF'nin ideolojik 
malzemelerini almak ve kullaNDakla 
ye:tinmiyor. Gerçi. CHP proınmı.nda 
küçÜf. bwjuva tabakalara ve köyJü. 
lere v&adedilenJer ile M1IP '�n bu kc

umlere yönen. pnpaganduında açık 
benzerlikler vu. örneğin haJk sekt6-
rü-miUet sektörü veya köy kentler gi. 
bi. Bu ve daha baıka ' benzerlikler 
MHP'nin CHP ile aynı kitlesel tab.n 
üzerine oynadıtını gösteren bazı ol
gulardır, 

MHP, lÜreU olaralc. CHP'yi "ko. 
münistlik"le, terörün koruyuculU ol· 
mak"l. lUçl.yank, CHP Merkez yö-

DUNYA 
.-

DONYA ÇOCUKLAR GUNUNDE 

nctimiri &ittikçe daha .at, ımd bir 
tutum .ımaya itmeyi planlıyor. Bu 
plan belli ölçllemc meyvalarını da ve
riyor. Ecevit her YClUeyle ıo.yali.tle
re ne kadar k._1l1 olduğunu, ''koma. 
nizmi cn iyi eliP 'nin önlc:ycbilccc:ı;.
ni" yinelemu ihtiyacını duyuyor. 

öte yand.n MHP'rin CHP tabaN
n •• aldınsı. da, CHP tab.nındaki ıe
nı, yurtıcver Yalınları, on. tabak.· 
Jan, küçük buğuvalan umutlUZluia 
dUşUrmeyi, d.lıtmayı, bir ,ııc: arar 
durum. ıetirmeyi heddUyor. 

CHP fqht harekete ve onun ar· 
dındaki emperyalizme, tekellere kesin 
ve açık tutum almaktan kaçırıdıkça 
bir parti olarak kendi varhiı d. ciddi 
tetıikeJale kaqı kaqıyadır. Bu, uele· 
cı: Cqht bir diktatörlük CHP'nin siy. 
..ı bir lSrJ\It olarak varhlmı ıUrdürme 
ane Izin venneyecı:ti için böyle de· 
tildir. Fqiıt dilttatörllll:lln tırmand� 
nlmuı ııncinde de r.pn bardtet 
için CHP'rin kitleld varlıiınm dalı
ulmusı1l'l, yok edilmesinin büyük 
önemi vardır. Ve bu yalmzca CHP'nin 
deliL, tUm demokrui gilçlemn Lo
runudur. Bunu önll'TTlenin yolu da 
elbette, CHP yönetidlcrinin yaptJlı:ia. 
n gibi kendi tab.nJannl demokrasi 
gOçlerinden, bilimael ıo.yaliıtlerden 
ıoyutlamak. kendi ıolundaki bütün li· 
yual örıüt!enmdae .lrIml dönmek, 
antiCqist demokrasi cephesinde yer 
almaktan ısrarla kaçınmak delildir. 

U KLAR 

CHP 6rguttıne ve tab.anına bu ıer· 
çelıi anI.tmak bilimsel ıosyalilt hare· 
ketin kaçanlmaz &örevidir. Ve bu iki· 

i bir ıorevdir. Bir yandan CHP mer
kez yönetinUnin Cqizme tesimiyet 
anlamın. ıelen aai gerid poitilr.aal 
teıIUr edilmeli, CHP y6netimi fap 
me kUlı keııin tutum almaya ı..oı1.". 
malı; öte yan:lan CHP içinde lSrıüt· 
lenrnit ıeniı demokl'21 YıllıOw .nti· 
Cqiıt mücadelenin içine çekJlmd. 
demoluali cephesine kazanılmalıdır.' 
Çünkll C .. um iıçi sınıfına, onun sı
nıC örg{ltlerinc ve emekçi kitlelere 
ıadece bir dikt.törlUk olarak ikti· 
dara yerle,tili zaman ıaldırıya ıeç· 
met. Iktidara tJl"TnUUf lÜJ'ednde de 
iıçi mu(ına saldınr ve bu aaldu.ını 
küçük burjuva tabakalarını kuJ1ana. 
rak. bu tabakalan iıçi ıınıfına fiilen 
Wdınarak ıı:rçı:k.le,drmeye çallfır. 
Bu poitikanm ÖZü demokrali ıllçlfO
!ini bölmek ve bi.rbirini:n kaf'lU'" 
çıkarmak temenerine d.y.rur. 

Bup1n biimıc! so.yaliltlıcr "tapııı 
diktatörlüle hayır" doganını lSn pla. 
n. çıkarırimen, C&firt diktatörlülÜD 
ıuçı:k.le,meııinin olanak.lanu da tıb
mak göreviyle kaqı kaqıyadırlar. Bu· 
nun YON da bütün demokrui 
&üçlerinin bir demokrasi cephelinde 
ö:-gütlcnmeııidir. Bu .nlamd. CHP ta
blJUDın fqiı:me k.purılmamaaaun ö
nemi çok buyük.t�. Bilimıcllo..,.a6rt 
hareketin CHP'yi ve tab.nını demok
rasi cephesine çekmekteki ıırar1ı ça
balarının temel nede,. budur. 

1 Haziran Dünya Çocuklar Günü birçok il ve ilçede kut
landı. TİP'1i kadınlar. nerici Kadınlar, Demokratik Kadınlar 
tarafından gerçekleştirilen kutlamalar sıluyönetim komutanlık· 
tarınm ve yerel yöneticilerin çeşitli b .. lu ve engellemeleriyle 
kar4llafb. 

Baz.ı kentlerde yerel belediyelerin de destekledili şenlikler 
düzenlendi. Sünnet dülünleri, gezile ... pe .. &iy .... tleri, topıu 
oyunlar. film ııö.terileri düzenlendi. Bildiriler datJ,tıldı. yapılan 
toplanblara çocuklar, analar. babalar coşkuyla katıldılar. Bi· 
limsel sosyalistlerin en geniş kitleleri kazanan yaratıcı eylem 
biçimleri ortaya koymalan Dünya Çocuk Günü'nde aynı 
zamanda sosyalist hareketin deney birikiminin zenginiiRini de 
gö.terdi. 

"TEYZE, AMCA IZIN VERMEY1N SAVAŞLARA!" 

.. 
Buglin ı Haziron Dünya Çocuklar Günü. Çocu'uz, küçü. 

'uz ama ıorular uar aklımızda. Söyler miıiniz ncuıl bayrom ya. 
par ete, tüle luuret çocuklar' Neden babam borçlu. mp gözü 
yaşlı annemin ... Söykr miıiniz leyze, amca nMII bayrom yapar 
babaaı lfTevde olan çocuk' Diyorlar ki her çocuk 30 bin Uro 
borçl

.
uymu, yabancı ülkelere. 30 bin liraya öyle çok ,eker alı· 

nır kı. Ama ben ,eker yiyemedim hiç", Toprahkmmızda Ame. 
rikan i4lerl uarmı" NATO i4kri uarmı,. Hem de ıoı lane imJ�. B�mlorda yabancı oıkerler, atom bombalan uarmı,. Söy. 
leyın bıze balın .. ız bir ülken;n toprolında ne arar yabancı {I&
her' Atonı .ilohları potlOrıo biz; öldürmu mi' 

Teyze, Amca biz yaşamak, oynamak, gülmek, el, .üt, ,e· 
ker yemek iltiyoruz. Büyümek iıtiyoruz Anaıı%,.. habeuız kar. 
de"iz, ölretrruuuiz, ohulauz kalmak iıtemiyoruz. 

• 
Siz büyükler ne olur birşeyler yapın. Kovun IMF 'c;, NA

TO 'cu
. 

yo�ncıları ülkemizden. Bu üLke bizimdir, .iz karı,ma. 
yın, .ızl dınlerrnıyiz deyin. Izin uermeyin taVOflaro. Bize boy' 
rom yaptırın ... 

.., 
ıZMIR'DE ENGELLEMELER 
AŞILDI 

llilDya Çocuklu GOOi! _,.,.,.ı. TIP 
ızmir b K.dm SekiiYODU 'i't berid 1,*1 ... 
tanfllltlan düıenkntTı 't"e 8 Ha:&Jna'da ,... 
i ..... 'Bant ve Çoeu.k· adlı hp.h ..ao. tap
utilina a1ay6nıcdm b.bı w:rmedL Hiç .. 
.,ekçe a&tniJmcdnı fl\Pllen bu ya,.I .... 
ii:&crinc rtr ızmır b Kadm Seblyoou ft be
dd Kadmlar, Maden.I,1D yml .. elle bq" 
yan lMESKO Fabı1h-nda, ltçDtl'ia çoaık· 
lan Için bir lÜnDCt dülünU dOaı:alı:ycrek. 
Dünya Çoculdar GünU'nU kutladılar. 

8 Hadran pB, ırev yerine pr0cUim. 
de ame a.k.ı.y6nedm tanfmdan fabribda da 
bOyle bı. .."lanbya ı.ı. ........... .., i .... 
riIWUn 6nÜM jandarmalann ycrlıeıdrlııUil 
söNldil. 

Itçilerin, çocukı.rm ft ana1arm bir 
lÜ:nDet dlilünllnde blk bir araya IcImdıeriDı: tahanunli edcmc:yı:rı aluyönıı:dııne rajhkU. 
toplantı köy IMydlnrnda cerçeklıı:,drAdL 

TİP ızmir b Kadm. Sc.blyonu 'i't bcrid 
KadınIardaıı. bbu tmuUcküa kona,m.-.... 
da. nlay6 ... t:Im.ln. ltJG:uıb.lt protcno atOdl 
ve Dünya ÇOCUIdar GüaiI'nOD aMml, dıa
ya ve bfqe bantlı slA .. Iıımaa ve qkm 
birt.lğt konulan ü&crindc IÖftifkr bCktDd1. 

G.., .. tI bil ... lohrilWann Itçilalam. 
demokratik sO-çlerin, ..... yliilala. çocuklann 
vf: kadmlann bır anya IcAdltI bu I'lndı:. top
lantıyı düunk:yen 6rıütımn talladı(p. 
çocuk koroları. çocukroWonavı: ır:8ri p-n"" 
deld ltçl çocuklanna k".n plya.ı:ııo çeldlltl 
UC topla.ntı daha bir renklendi, COfku .... 
_.ndL 

Böylece, IÜl:U\et dülünU tflm ence-Deme-
...., _ .. , bı. yan .... Danya Çocuı.ı.. 
GUnu'niln kut.landıp, dJ.ter yandan p-ndekj 
InUcr ve .Ikkrlyle daYaNfınanın loiilut1a& 
dılı eykm ve &Oç blrlltt ptnUI o ......... � 
çekkıthildl. 
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MILLIYET . . .  
" BATI KULÜBÜN 

FEDAİSI " 
VE ŞIRINLIK MUSKASI 

MilUyeti Koç'on satın a1dl�l· 
nı herkes birbirine söylüyor.Koç. 
un kendisi delil ama, "Koç'un a· 
damlan" bunu yalanlıyor. "Koç 
durup dururken bir gazeteyi ni· 
çin satın alsın. yazdırmak istedi· 
�i bir şey mi var da, gazete satın 
almak istesin?" diyorlar. 

Gerçekten de gazetede "sa· 
hip" sıfatının karşısındaki isim· 
de bir detişiklik olmadı. Ama 

GÜZEL 
• 

• aslı yamanel 

�ıiUiyet d.�şti. 
Oeelşen yalnız �nıUyet mi? 

24 Ocak karartanndan sonra, top. 
lumsal dokunun tamamı dee-işim 
süredni en hızlı ve yıkıcı biçim
de yaşamıyor mu? Küçük esnaf. 
lar deelşmiyorlar mı? Bankalar 
detişm.iyorlar mı? Sanayiciler 
detişmiyorlar mı? Küçük üretici· 
ler, işçi ücreti ödeyecek parayı 
bulmak için, her aybaşı kaç ka· 

"SIZLERDEN BIR ISTEGIMIz DAHA VAR. 
HERŞEYI UCUZLANDlRSANIZ NE OLUR?" 

Adanalı çocuklar Cumhurbaşkanı'na mektuplar yazdılar 
Dünya Çocuk Günü'nde. Bildiklerince, gönüllerince, isteklerini 
dJ .. . d,dU ... KilçOk .ülkü Toprak, Cumhurbaşkanı'na yazdığı 
mektupta 'Sizlerden bir isteğimiz daha var. Herşeyi ucuzlan
dırumz ne olur?" diyordu. Yazım hatalarıyla birlikte böyle 
sesleniyor küçük ülkü: 

"Sevgili Cumhur B�kan amcacığım sizde tek bir isteğimiz 
nf. Y�nız çok mermun kahnz kimse kimseyi vurmasın. 
Kır-rraSln. Öldürmesin hepimiz ilteriz ki hep sevinelim, eğlene· 
lim bunu isteriz. Sizlerden bir isteğimiz daha var. Herşeyi 
ucuzlancllnamz ne olur. Ete, süte, bundan başka bir çok şeyle· 
re zun Itnyor. Ve bizde hiçbirşey yiyemiyoruz içemiyaruz. 
Ana zenginle yiyorlar içiyorlar. Sevgili büyük cumhur b�kan 
selam Eder ellerinden öperinl." 

AdonoJı çoaık"r eliny.ıyı nasıl gö<düklerinl, Dünya Ço
cuk"r Günü'nde nasıl bir eliny.ı istediklerini de y;ıptıkları re
slmi ..... ","ttı"r: 

< . 

( • 

i . 
-
• H 

i 

AdonoJı çoaıklar yazdıkları yııııarı, y;ıptıkları resimleri 
gazetelere, yuarlar.ı, parlamenterlere gönderdiler. Ölmek iste
tTıedlklerini, savaş Istemediklerini tt, süt ve şeker istediklerini 
bildirdiler. 

Ado",,'da çocuklar gilniiyle ilgili çalışmaları birlikte ger· 
çekleştiren örgütlerin ortak değerlendirmesi, bu eylemlerin 
kollektif çalışmanın geliştirilmesi, eylembirliAinin kalıcı kılın· 
mısı yolunda olumlu bir adım olduğu idi. TIp il lokalinde dU· 
zenlenen seminer, belediye salonunda yapılan şenlik, asılan 
afişler ve kor.fetilerle dagıtılan sloganlar, altı mahallede ger
çekleşen çocuk yüriiyüşleri, du""r gazeteleri ve afişler, fabrika, 
kreş ziyaretleriyle belediyenin ücretsiz sağladığı otobüslerle ya· 
pılan kır gezisi gibi eylemler başarıyla gerçekleşirken tek olur.ı
suzluk OKS'nin " merkezi düzeyde olmaması" gerekçesiyle ey· 
lemlerden çekilmeSi idi. 

pı aşındırmaya başladılar'? ı nşa
at s8na}iine ne oldu? 29 bir. ü· 
raya televizyon satmak için ga
zetelere ilan verenler nerden çık· 
ti? Bankerlik neden bu kadar 
"onem" kazandı? 

Bu örneklere yenilerini ekle
mek olanaklı. Ama bunlara baeıı 
olarak gelişen başka şeyler de 
var? Siyasal cinayetler. Göçler, 
artan adi suçlar, dolın cezaevleri 
on-onbeş yaşıannda, çocukluRu
nu yaşamamış genç kızlar. yani 
kı hayat kadınlan, evden kaçan· 
lar, karı koca kavgalan vs. vs. 
öbür yandıysa lüks ve debdebe, 
inadına ve sınırsız, 

Bu arada basının "beş gi.iü"n. 
de bazı deA"işlklikler oluvermiş .. 
Bunu yadıqımamak gerekli . Biri 
sipariş üzerine 50 yılda gelinen 
noktayı küçümsemernek için is
tatistikleri zorlayıp "pembe ha
ber" \.aetimine geçer ve dieer 
sayralannda "mlikiyet hpkkının 
kutsallıeım" anlatırken, dıeeri 
Menderes ticaretinin yanısıra, 
yıllardır ticari ismi, Milli Eeltim 
Bakanlıeı Yayınlannın mlakiye. 
tinde olan "İslam ve Türk ansik
lopedilen"nin tefrikasına başla· 
mıştır . 

Bir dieerini de Koç almış._ 
Çok mu önemli. Yarsın alsın. Bir 
yandan yaşı gelmiş geçiyor sayın 
Koç 'un. Bir yandan da gazete 
alarak bir şeyler söylemem n hem 
sosyal hem de siyasal, tam sırası .. 
Yarsın Üit düzeyde modern üre
timin eA'itimini görmüş yönetici
ler, "aman yapmayalım, yaman 
yapmayalım" desinler. Çok mu 
önemli. Onlar mı mtikiyetin sa· 
hibi? Onlar mı taşıyor ceplerin· 
de tapuyu? Ama satın alınırken, 
yine de temkinli olmayı yeRle
yen "batı görünümlü" yaşlı 
"şarkıı" Koç, modern üretim 
içinde daha bir kuşak devirme
den bır de günlük gazete sahlbt 
oluverdi, güvenilir adamlan eUy· 
le. 

Zıten hiç bir zaman ulusal ve 
uluslararası kontrolden uzak ol
mamış gimlük Türkiye Basınında, 
''her şeyin hem içinde hem dı· 
şında olma" kuralına uygun ola· 
rak �fiIliyet başlangıçta rahmet· 
li İpekçi'den miras yayın politi· 
kasının bazan daralan bazen ee. 
nlşleyen alanında oynamak iste
di. Ama TüsıAD'da başaniı bır 
sınav vermiş ve tern ettirihni, 
"uzman" eliyle Koç, her teyin 
hızla de�,Ii� Türkiye'de mo
dern ii'etimin siyasa] düzenı de. 
mokrasiyi lçtenDkle istemekten 
başka hiç bır IUÇ Iflememlş olın 
başyazar Ali Ge"lgilili 'ye bile 
yaşama hakkı tanımadı. 

Bir yanda tapu ceplerinde bü
yük ııazeıalerden blrinl çıkannı· 
ya çalışanlar . . .  Bir yanda da et· 
derek azgınlaşan terör. ışte bu 
Ikllem karşısında, aazete denilen 
keyir veren oyuncalın tadı, Koç' 
u ceblndekl tapu ve bütün batılı 
görünümü ile, "eönlisüz" ve "Iı. 
tekslz" de olsa, bAb.1 ilinin çok 
yakından tanıdıeı yalcılanyla, 
şakşakçılanyla terör alkIŞÇıh�l
na IUverdl. Kendini "pat" diye 
etinlük poUtikanın ıçınde bulur
ken, "batı kulübün" redalSıni, 
bazan utanarak, bazan utancı 
üzerinden atıp kararlılıkla savun· 
maya, baş köşelere çıkarmayı 
ba,ladl. Aklı sıra, fedal'ye şirin. 
Uk mu&kası dıeıtıp "tapunun 
bekçlli�" görevini verlyordu. 

Tabii bu yola Ilk kez Koç gir. 
miyar. Krupp'lar, Thyssen'ler vs. 
vs kimler geçmedi bu yoldan. 
Vardıklan sonuç ise ortada. Tür· 
klye Işçi sınırının Ise Koç'. dl>·e· 
cee1 bir tek şey vardır. 

"Yolunuz mübarek ve açık ol· 
sun" 

N()T: " 

ECEVIT 
Cumhuriyet ıazetesinde Ha.ıa.n Cemal'in, CHP Ku

� çuk Kurultayından sonra yazdııı yazının başlıRı bir 
• &oru i4areti ile nakıalanıyar. Şöyle 

... 
ii. Ecevit, CHP dı,ı soldan komplek. mi duyu· 

.. ? " yar . .. 
Biz de diyoruz ki: Keşki duy .. ydı! 
Genellikle delil ama, bazı özel durumlarda komp· 

i lekıler, kişinin bilinç hamurunda .atlıklı çözümleme
� lere ulrayarak, zamanla olumlu davranı, ve tutumla· 
� ra dönilşebilir. 

Oysa Sayın Bay Ecevit adeta, hiç de bu yolun yol· 
.� cu&u olmadılını kanıtlamaya çall4maktadır. Hatırla· 

" nacaktır. CHP'nin bir önceki büyük kurultayında Ece
vit kÜfsuden ,öyle demişti! 

� ". Bi:tim dı,ımızdaki Iola kar,ı kompleksli olma· 

� mıza ıerek yoktur . . .  " 

Ecevit. öteden beri ıosyaliatlere kar,ı diı,manca 
delilse, en olumsuz düzey ve sıl'hklarda komplekıli 
davranı, ve tutumlarm sahibi olacelmi,tir. 

Vehbi Koç'ların, Hatit Narin'lerin. larail BLiyukelçi· 
.i ile Marmaris kıyılannda Türkiye üzerine çevrilen 
dolapların lilah ve para manivelalarmı konuştuklan 
buıunlerde, Say Ecevit, sosyalistıere karşı tutumun· 
da, yalandan ve ispiyondan daha ba,ka ve daha SIYlI' 
deler malzemelere ihtiyaç duymalıydı. 

Bay Ecevit'in, partisinin Küçük Kurultay delegele-• rinin hayretli bakışları aruında ıöylediklerine bakm, 
• ne diyor: 

• 
• 

". Bir komünid Üıkenin adı ,erekli olmoyan bir 
yetkili';, bana � Sizin ülkenizdeki komüni.tlere uf ., •• 

• yali.tl�r� önce milliyetçi olmayı ö"'dm�li,;niz - d�· 
miştı, biz hem şolcululun htm de milliyetçililin ,t-

• relini yapıyoruz . . .  " . 

• tıpiyon azim ve iradesinin zorladılı ıerçekıili bir 

• yana bırakın, ''bu kadar cehalet ancak tahsil ile- müm· 
kiındiır"e hak verdirecek sözlerdir bunlar. 

• BUlÜn SIA anl .. muını AP· umhk iktidannın imza 

• masasına sunan "milliyetçi" Ecevit'in, sosyali.tlere 
kar,ı tahkim ettili düşmanlık sınırı, elbette, partis:nin 

.. tabanında hak ettiA'i tepkiyi ıörecektir. Hatta ıörme' 
• te başlamıştır. 

Şimdi gelelim Bay Ecevit'in bir sabah kahvalt .. ına. 
• Acaba hatırlayacaklar mıdır "adı ıerekli olmayanil 

ünlu bir iş adamı ile Oran'daki evinde yaptıltı konu,· 
mayı bay Ecevit? 

Bir kaç yıl önce "adı ıerekli olmayan" o i, adamı. 
• Ecevit'In o .. ünlerde Qrdjll demeçteki ".,1" dou,iı 

yüktek bulmuş ve kendilinden rand .... alıp kon",. • muştu. O büyük if adamı daha sonra ,öyle anlatmı,t, 
• olayı: 

i i. Bülent Bey, biraz hırçın bir in .. ndır ama, yola • g.::ınez delildir. Kendiline dedim ki; Bülent Bey. bu 
• sözleriniz biraz aşırı sol kaÇtı. Bir açıklama yapıp dü-

• zeltir milimz? Neme lAzım, tabii, dedi. Ve d.dilini de 
yaptı. öbür I(Ün bir demeç verdi .,e önceki demKiN 

• düzeltti ... " 

.. Ecevit bu IÖl"Üfmeyi ve benzer ıörütmeleri hatırla-
mak durumundadır. Zira buna benaer olaylar. i, çe.,. 

• relerinde, itin içine tebııııümler de katılaru aıdııılll· 

• mutadır. 
Iş çevrelerinde, CHP .. milinin kaptanından, eter, 

__ denizdeki limon kabulundan .öa edilir gibi bahaedili· 
• ,ona ywk tır ... 

• 
Bu arada ıene ıeçml, bir olaydan !öz etmek ıe,. 

kecektir. 

.. 
• 

6 Hazıran 1977 .çimlerinden önce TtP Genel 8 .. · 
kanı Behice Boran, CHP lideri Ile ,örütmu. "le "and· 
emperyalilt, antiraşist bır platform" .erinde I' .. 
pç birlili Önerili konusunda IÖI'Üflerini öırenmı,d . 
Görüşme o lün .. at 17.00'de yapıımı, arna Tercüman 
ve Politika ,ueteleri, lörÜfmeden 7 saat önce .. bah 

• ... t IO 'OO'da ıeçilen bir ajanı haberini kullanml,lar-

• d ı. Habere ıöre, "Boran, CHP'den 10 kı,ilik milletve
kili kontenjanı i'lemi,ııli I . . •  

• Haberi Ecevit'in o zamanki Topuz çevr_i yayını .. 

• tı. Ecevit kalkıp da, "hayır böyle bir ,ey I"enmedl'" 
açıktıRını ıöstermemi,ti. En azından .. ki bir ıueted 

• olarak "doRru haber" kuralını bile hatırlamamı,tı. 

• Burjuva politikacılılında kı .. vadeli kuançlar ıçın 
belli bazı ilkeleri çilnemenin avant�lan olabilir. ol· 

.. mutlur. 
• Ama §onra? 

BUlUn CHP içinde. W .. hinıton ve ıstanbul i, çev· 
• rel�rine yakın bazı mihraılların çabalarıyla yönetim.1 
.. buı hesaplar yapılırken, Anayasa vı rejim rleOi,iklik· 

leri için "ara rejim"sel tıkanma noktaları örülme,e • çalışılırken. Ecevit soLa çamur atıp emperyalizme p. 
• vence nrmete çabalamakıadır h.aIlL. 

"Bugı.ine kadar faşizmin .ırtını Iki kere yere ıetir· 
rlik, bir kere daha getireceRizıt diyen c�hal.tin sahibi, 
gözunLi dört açıp faşizmin ne olduRunu ölrenmelidir 
hiç olmazsa. 

"Adı g�r�kli olmayan" bUyük it adamları ve yaban· 
cı ortaklarının sırtını iyi bakmalıdır Bıy Ecevit. 

Bir parça da kendi şırtını ıörun. ,a,masın .. 
Tablonun adı Ec�vit dönıu'dUr" . .  , 

• ferhat SOn 

, 
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IMF'nin, OiKlya Bankası'nın ve kı· 
saca tüm uluslarar.ısı kapitalist kuru· 
luşların emirlerine boyun eğerek Türk 
ekonomisini ipotek altına $okımktan 
başka görevi olmayan ve bunu: "eko· 
nomiyi düzlüğe çıkartma çalışmaları" 
olarak emekçilere sunmaya kalkışan 
Turgut Ozal ve ekibinin "banka vadeli 
mevduatlarıyla kredilerine uygulanan 
faiz ofinlarını serbest bırakma" kar.ı· 
rının koparttığı pültüler hali sürüp 
gidiyor. 

Aslında gii"ültüyü kopartanıar, yer
li burjuvuinin para babalarıyla, onları 
besleyen "finans kapital kuruluşları"n. 
d.n baıkası d. deAi!. 

1 950'LER 
"HER MAHALLEDE 

BIR MILYONER" 
HER KÖŞEBAŞıNDA 

BIR BANKA ... 

1950'1i yılların b.�ınd •• Tli-kiye 
emperyalizme ilk kez açıkça teslim 
edildiğinde, " sanayileşme" çabalarının 
gerçekleştirilmesi için gereken parasal 
kaynakların büyük bir bölümü "kadim 
dostlarımız" Amerika Birteşik Devlet .. 
leri ile diğer Batı likelerinden sağla. 
nabilecek gibiydi. 

Ama, yerli bll'juVilzinin iyiden iyi. 
ye palulanabilmesi için, iç tasarrufla
n da "ucuza topfamak, pahalıya sat· 
mak' ve bunun sonucunda da "Tirk 
kapitalizmini yeşertecek" kll'uluşları 
beslemek de gerekiyordu. 

I�te bu nedenledir ki. 1950'Ii yıl. 
lar Tii'kiye'de "bankacılığın patlama 
yaptığı dönem" olarak adlandırılahilir. 
Her mahallede bir milyoner yaratmayı 
"şiar edinen" Demokrat Parti iktidar
ların," çabaları sonunda, ''her köşeba
şında" da birer bankanın bakkal dük· 
kanları gibi kurulduğu görülmektedir 
bu dönem boyunca_ 

Bankaların temel işlevleri, küçük 
warruf Sihiplerinden; (o günlerde he· 
nüz "büyük sanayici lerimiz" palulan· 
madığından, küç{J( tasarrufları pek ö
nem veriliyordu) düşük faizlerle topla· 
nacak. paraları kanalize etmek olarak 
dÜJünülmekteydi. Bu nedenle de .part. 
man dairesinden para ikramiyelerine, 
gümü� anahtar1,kl.rd.n bol renkli kül· 
tii'" yayınlarına kadar var.ın "hizmetler 
dizisi" ile bankalarımız bir yandan hal· 
kın elinden, alın teri 16ünü olan biri
kimleri çekip alu-ken bir yandan da 
Tli"kiye'yi bugünkü ekonomik çıkrmza 
strükleyecek girişimlere de başlamış. 
lardı. 

1960'LAR: VAY BATAN 
BANKALARA 

PARA YATIRANLARA!.. 

Bu furya, 1960'11 yılların başına 
kadar üeeek, 27 Mayıs'tan sonr.ı, 
Tirk bankacılığının aslında kimlere ve 
ne amaçlılara hizmet ettiği oruya Çı
kınca da ardarda iflaslar, kapanmalar 
başlayıverecektir. Kuşkusuz ki iflas e
den, kurucu ve sahipleri ortadan kay· 
boluveren bankalara para yatırmış 
olanlar için kimsenin yapabilecek bir 
şeyi yoktu. 

1960'1, yıll,rda özellikle de Sü· 
leyman Demirel'in "sahne-i siyasete" 
çıkartılmasını izleyen ''kapitalistleşme. 
nin hızlanması" ve "uluslanırası emper· 
yalizmle flört" dönemlerinde bankacı· 
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faiz oranlarının 
yükseltilmesi 
ya da 

Özal' 
eşliğinde 
emperyalizmle 
son 

• tayfun dinçer 

hiımız da niteliğini değiştirmekte, ar
tık gözleri iyice açılan, uk.ıslararası et
kileşim sonunda da "Tii'"kiye'yi sömü
renler ordusa.ı" na katılmaktan geri kal. 
mayan bazı sanayicilerimizin bankalar.ı 
sahip olma arzuları pekişmektedir. O 
yıllar, bir yandan da Türkiye'de et
kinliklerini asıl günilmilzde pekiştir� 
cek olan "aile şirketlerinin" giderek 
yaygınlaştığı bir dönemdir. 

Halkın, emekçilerin, işçilerin bin. 
bir zorluklarta biriktirebildikleri para· 
lar, çolu aile şirketlerinin denetimine 
giren ya da girmeye bışlayın bankala· 
ra aktarılıyor; oradan da "Tli"k sanayi· 
ini kll'up gUçlendirecek aile şirketle. 
rinin ellerine geçiyordu._ Tti'k sanayi
ini güçlendirecek bazı ii'ünlerin: Mey
veli gazozlar, cikletler, IUks tüketim 
malları ve sonunda da dayanıklı tüke· 
tim mallarının piyasaları kapiadıA:ı gün
ler de bu döneme rastlar. Sanayiimiz, 
yatırıma, ya da yatırım malları ürete
cek fabrikalara yönelmediğinden, tatlı 
karlarla, dışardan alının parçaların 
yerlerine monte edilmesiyle tam bir 
"imalat sanayii" olup çıkıyor ve ban
kalarımız da bu arada üstlerine düşe
ni "bi·hakkın" yerine getirmekten geri 
durmuyorlardl. 

1 970'LER: 
"PASTA KüÇüLüYOR" 

1970'Ii yıllarda, aıle şirketlerinden 
holdinglere geçildlAinde durum d.h. 
da keskinleşmiş, bir yandan emekçi 
sınıfların sömürüsil artarken bir yandan 
da her türlü "tasarruf sahibi"nin bın. 
kılara çeki lmesi yarışı hızlanmıştı. B� 
tün bu Utlı ilişkiler 1970'li yılların or· 
talarına kadar sürdü. T ı ki "pasta küçi}. 

lünceye" kadar ... 
Bir yandan döviz darbalnını gi

rilmesi, bir yandan transfer tıkanıklığı. 
nın aşırı boyutlara ulaşması, bir yan
dan hızla anan enflasyon sonunda hal· 
kın alım gücünün dar.ılm.ıya başlaması, 
tüketime yönelik mallar ii"eterek kir 
sağlamaya alışık sanayicilerimizi önce 
tedirgin etti, sonra telaşlandırdı, şimdi. 
lerde de paniAe Itiyor . . .  

BANKALAR TEKELLERIN 
BANKERLER TEKELLERIN 

ORTA YERDE BU KAN NEDIR? 

Bu denli rahat koşullar altında 
günümüze dek gelen bankalarımız ve 

arkal ... ınd.ki .lIe �irk.tI .. i (artık ;aile 
holdingleri) son zamanı ... d. "banker" 
denen bir belayı daha çattlW'. Bir ta-. 
kım adımlar ya. da kuruluşlar ortıya 
çıkmaya ve 'ıcendi garantileri"J" or· 
taya sürerek, yüksek faizlerfe halkın 
elindeki parab.rı, bankalarda" önce 
davunarak toplamaya başladılar. Ken
dileri "örgüt5Üz Jermaye piyasası"ı 
oluşturdukları" ve hiçbir yasaJ dava. 
"akları olmadı!ı için, serbestçe faiz 
oyunıarı yaPlyonM ve bankaıarı zor 
duruma SOkuYOrfMdl. 

Kuşkusuz ki işin aslı ne denli bu 
görüntüye uygundur o da tartışılabilir. 
Çünkü bugün piyasada b.nker kurulu· 
şu ya da yatırım fonu gibi adlar ıltın· 
da çalışan kuruluşların hemen tümü
nü" ardında bazı büyük şirketlerin, 
holdinglerin bulunduAu göriiür. üste. 
lik, bu holdinglerin bir yada iki banka
lMı da nrdır. Ne biçim bir kısır döngü
dir ki bu, bankerlerden yaktnan ban
kalann sahipleriyle bankerlerin sahiple
ri aynıdır. Bankerler yük.tıek faizlerle 
halktan pan toplayacaklar, bunları 
baAIı oldukl ... ı holdingiere akıtacakı .... 
onlar pandiill1 gereksindikleri kadarını 
kullandıktan soıya, kalanı da kendi e· 
mir ve denetimlerindeki bankalara su
nacaklardır. 

TEKELLER ORMANıNIN 
ACıMASıZ YASALARı! 

I şte faiz kararnamesinin "püf nok
usi" bll'dadır ... Bankası oliill1, üstelik 
bir de banker kuruluşunun sahibi du
rumundaki holdinglerin işleri iştir. Yu
karıdaki kısır döngü işleyecektir. Ta
sarruf sahipleri, artık ister bankaları is
ter bankerleri yeğlesinler, sonuçta pa
ralar gene her ikisinin de sahibi duru
mundaki holdins'ere kaYilaktır .. Böy
lelikle tekelleşme sli'edni hızlandır
maktan yana olan, uluslar.ırası finans
kapitaJle müstehcen biçimde içiçe gir
miş bulunan holdinglerimiz, kendi dış
larında kalan sanayi kuruluşlarına dile
dikleri or.ınlardan faizler uygulayank 

" kredi" vereceklerdir. 
Aslında bu i�lem. "kitab.,. uydu. 

rularak" çok zam;ındiill1 beri uygulana 
gelen bir sistemdir. 8ar*ı1ardan kredi 
.Imak isteyen sanayicilere: "100 miL. 
(on mu istiyorsun; peki al, arN. bunun 
25 milyonu mevduat olarak bizde k •• 
law" denilmektedir. Şimdi bu işlem 
daha da y ... II�lırllmaktadır. 

Faiz kararnamesinin çıkartılması
nın gerekçelerinden biri de piyasada
ki "kara servetleri'i bankalara çekmek 
ve böylelikle sınai yatırımlar.ı kanalize 
etmektir. Oysa bu kocaman bir hayal
dir; Tirkiye'nin Batı'ya bağımlı biçim
de geli�ebileceAini d�mmek gibi ... Pi· 
yısanın ünlü bankeri Kastelli, kar.ırna
menin çıkmasından sonraki konuşma
larında: ''kara servet olar.ık tanımlanan 
par.ı, sanayiin, sanayicinin Merkez 
Bankası kanalıyla gerçekleştiremedikle
ri dışalımlarmı sağlamaktadır. Yani on
ların hizmetindedir" tiründen laflar 
etmektedir. 

Oyleyse, faiz oranlarının artıŞı, bir 
ıeyi sağlayabilir: Holdingl.rin daha d. 
irileşmelerini ve buna kO$ut olarak 
Tii'kiye'dekl kilçük ölçekli sanayiin or· 
tadan kalkmasını. 

Ha. tabii bir ıoyl da hı: Tli-klye·. 
nin Turgut Ozal eliyle, Batı'ya peşkeş 
çekilmesini, 

Ama orkestra şefi Ozal bilmelidir 
ki, bu kıvrak tempo, tekellerin, kaval. 
yeleri emperyalizmle son tangoları ola
bilir. 

Bu terazi bu sıkleti çekmez, bu 
tırmanış sonsuza dek sii'mezl 

-... 
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Demirel Hükiunetinin işçi 
suu!unlZa ve emekçi kitle
lere kar,ı iktidara aelir ıcı
mez b�latlıA:ı ye 24 Ocak 
kan.rlanyla da iyice açığa 
çı.lu.n amansız aldın, i1.k 
ccvabıru gene ilçi ıuufm· 
dan a.lm"tL 1Uykınnl.$u iş
çi sınıfımaın Y'kit evlatla· 
rı; "Hayırı" Haylunnıtb, 
güzel gun1crin habercileri. 
insa.nlık tarihinin öncilleri: 
"Biz ödcmeyecejiz Catunı
yıl' 

Ve ard arda kuruldu grcv 
çadırları. Kadın mu:k, 
genç Va.tJı binlerce itçi bi· 
rer birer giydi arcv gömlek.
lerini.. Birer binT asıldı it
yerlerinin kapı.l.anna allı 
SttW panJtanı. b. YnJı; 
gibi: " Bu İncrlnde grey 
va.rdU' '. Vuruldu davuUar, 
çahndı zurna1ar, habyıU 
çekildi .. Omuzlaı kavnn
dı ııluca aydınlık yann.lara 
dolru. Geldik bugünc: __ 

Işçi sırufuu grcv alanları
na Demirel Hilkiuncti ve ar
kuındıaki tekelci KTmayc 
sürdü. UzJqmaz tutumla
nyla MESS airdu., dokuma 
patron1an lUrdu. Ve binler
ce qçinin fP'cv huluru ya
ıak1adl iktidar. Onlcyebil
dili yerde önlemeye c;alıftı 
KrCV rnıiCaddtslni. Unleye
mediklerini de yokut. air
du tekelci patronları. bir
likte. Bu QCdenledir ki, bu 
hükumet verecektir onbin
lerce, yi.ızbi.nlacc i,çinin 
ekmek kavgasının hcıabıru. 

Şimdi i,çi nrufının dire
nişi 50 bin işçinin yilit 
omuzlannda )'\ikıcliyor. 
Daha da ytiJudecekl 50 
binler 100 bin olacak, yliz· 
binler olacak! 

Tekellerin kırlanna kir 
kauıA;1 bir " altın yıl"da 
buna ilÇiyi çoluk çoa.ı· 
juyla açlıiın kucqzna 
aıan Demirel hükumeti, 
ifte bu yıtzden diqunilme' 
!idir. Ve daha onbinlerce 
işçinin grcv mücadelCli.ne 
enael oldulu için di.l,ürill· 
mclidir. Bu acanaılZ top
lumsal dti:tende, i,çi nnıfı· 
nın tck Ji.bhını. grevi, sen· 
dikal, demokntik mücade
le olaıuklarını e1ınden ai· 
maya çalı,tılı için dü,üruı· 
melidir Demirel IIlıkümeti. 

Karlarına kır ekleyen te
kellerin, suçlarına IUÇ ekle' 
yen hukumetine br, i. i,çi 
ıınırı .. c tüm demokratik 
gııçler haykılıyor: 

"DEMIREL lIOKOME· 
TINE HAYıR!" 

IŞKOLU 

TEKSTIL 
METAL 
BURO 
KONAKLAMA VE 
EGLENCE 
GENEL IŞLER 
AGAÇ 
KAGIT 
BASıN 
ÇIMENTO VE TOPRAK 
TARIM VE 
BALıKÇıLıK 
MADENCILIK 
PETROL VE KlMY A 
GIDA 
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o 

• 

o 

• 
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o 

o 

o 

o 
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IŞYERI SAYıSı GREVDEKI 
Işçi SAYıSı 

50 
74 
32 

9 
5 
1 
1 
i 
5 

1 
3 
2 
7 

13.000 
22.000 

1.000 

800 
250 

75 
300 

60 
440 

20 
930 
200 

1.800 

ERTELENEN GREV KARARI; 3 
Greın erte�nen işçi .ayııı ı .500 

Faşi6t terarur, yeni ivmeler kazanarak hızıandıRı, tekelle. 
nn toplum yönetimini butiınuyle denetimleri altına almak için 
IMF patentli reçetelerini koşulsuz uygulamaya koyuldulu ve 
yarının hangi hain tuzaklarına gebe olduRunu bilebilmenin hiç 
de zor olmadılı bugunku ko,ullarda DISK 7. Genel Kurulu'· 
nun gundemine tarihi görevler gelmektedir. 

Emperyalizme, faşizme. şovenizme, tekellere ve bunların 
toplumu çökertme ve yıkım politikalarına kar,ı, i,çi ıınıfı 
içindeki suni bölunmeleri ortadan kaldıracak, eylem birliRini 
en etkin bir şekilde gerçekleştimıeye yardımcı olabilecek bir 
mucadele platformu yınatmak ve böylesi bir mucadeleyi uY'Jm· 
lu ve etkin bir şekilde surdtirebilecek bir yönetim i,ba,ına ge
tirebilmek, illÇi sınıfının ulusal ve uluslanrası hareketınin ve 
tum demokratik guçlerimizin DISK'ten bekledi�i temel görev· 
dir. 

Tekellerin saldırısı karşısında TORK·! Ş yönetiminin bile 
görunuşte de olsa, kimi onlemlere karşı çıkma zorunluluRunu 
duydulu, kimi TORK.lş ve DISK sendikalarının ve bajtımıız 
sendikalaruı, toplu sözleşme politikalarını birlikte yi.irulmeye 
çalııiURı, bu planda eylem birliklerini gerçekle'itirdi�i ve daha
sı en geniş işçi kitleleri içinde eylem birlili şiarının hızla yay· 
gınlaştılı gtinümüz koşullarında, tiım işçi kitlelerini kapsayabi
lecek en geni, kapsamlı bir eylem birli�i politikasının yaşama 
girebilmesi için, DISK'in kendi a1anındtı. tarihi oncUluk gorevini 
yerine eetirmesi en buyuk ve en onurlu bir beklentidir 

DİSK, buıı:unkü örgiıtlenme düzeyi, yetişkin kadroları 
ve çeşitli sendikalarda esasen gelişrT'eye, g\içlenmeye ve kök 
salmaya başlayan böylesi bir perspektiCe sahip sınıf sendikacılı. 
Iİ harekeli ile bu onurlu gorevi yerine getirebilir. 

Bu amaçla kongre duzeyinde açılacak tartışma platformu, 
kısır tartışmaJarın üstune çıkabilir Sınıf uzlaşmacıların heliap. 
larını altust edebilir ve bu hesaplara geçitieri tıkayabilir. Şu an. 
d a  grev meyd�nlarmda açlık la boRuşarak arna kararlı bir şekil· 
de mücadele eden DıSK üyesi onbinlerce işçinin direnişini ar· 
tırıp güçlendirebilir. TORK·I Ş üyesi sendikalarda ve öteki sen· 
dikalar içinde eylem birlitinden yana gelişmeleri etkinleştire
bilir. Sendikasız işçi kitlelerinin mücadelesini yükseltebilir. 

Dahası emperyalizme, faşizme, şovenizme ve tekellere kar· 
Şi mücadeleye azimli tum demokratik guçlerin ortak bir 
demokratik pTatrormda toplanması için si.irdurulen mucadeleye 
güçl ü  Iolulunu katabilir. 

DİSK 
GENEL 

(3) 
Kısacuı DİSK, tüm çalışanların ortak mucadele platformu 

için gtictinü ortaya koyabilir ve böyle bir platform için ekono
mik-dernokraıik planda öncülük görevini en etkin bir şekilde 
yapabilir. 

Ne var ki, tüm bunlann yapılabilmesi için önce D!SK'i 
DıSK olarak ele almak, ona başka misyonlar yuklemeye kalk
mamak, DISK'in politik görevlerini 'u ya da bu gerekçeyle, 
partinin görevleriyle kanştınnamak gerekiyor. Aksi halde, çok 
çeşitli politik akunlann t.oplandlRı bir çatı olan sendikal hare· 
ketin git gide daha buyumesi, etkinleşme,i ve sınıf hareketini 
lÜçlendinnesi ,örevi daha baştan sekteye uRrayıcakbr. Ya dı, 
paninin görevleriyle kanşan politik ulraşlar öne çıkmaya baş· 
ladılında, setı.dikanın kendine özgün ekonomik demokntik gö· 
revleri askıya alınacaktır. DıSK'te bugün yaşanan olgu, tam 
tamına olmasa bile budur. 

Faşizm tırmanıyorsa, aylar sıiren grevler çôzumsi.lzs,e, 
DISK bu konuda iizerine duşen görevleri yapamıyor .. , görev· 
ler arada sırada verilen demeçlerle geçişlirilmeye çalışılıyor· 
sa DISK'in kendi uye tabanında itibarı ve otoritesi giderek or· 
tadan kalkıyor demektir. Oye tabanı iızerinde otoritesi olm.· 
yan bir yönelimin ise, emperyalizmt ve faşizme karşı mucade· 
lesi SÖl. konusu olamaz. 

DISK 7 Genel Kurul'u siıregelen grevleri na�1 çözuınleye· 
bilir ıorununu ıundemin birinci sıralarına almak 10rund.rlır 
Yapılacak i, vardır. Yapılacak işi c;aptamak olanaklıdır Yapıla· 
cak i" i,çi sın:fının butuniınun çıkarları temelinde annmalıdır 
Dayanıııma grevleri gündeme gelmektedir. Açlı�a terk�ilen 
binlerce i,çinin !Iahipsiz olm.dıtını Genel Kurul _Ostermelidir. 

Bunun için de, bu görevi hakkıyla yerine «etirebilecek u· 
yumlu bir yönetim kadrosunu yönetime getirmek bu miıcade· 
le perspektifi ve wrumluluRu temelinde yeni yonetimi belir
lemek "t'-!ekmektedir. 

DISK içindeki, sınıf !o.t'ndikacllıA:ı hareke-ti içinde bulunan 
C'HP'li, Birlik Dayanışmacı, TSIP'ij, Devrimci Demokrat ye
Tlp'li kadrolar böyle bir mucadele için sanarını &lklaııtırmalı· 
liırlar Bu birlik saRlanabildiRi oranda, her tur sınıf uzlaşmacı· 
\ıRı, her tur Ko,iıt akım ve eRilim kısa ıutede etkisizleş:.irile. 
bilir. Tekelci sermayeni n  DISK uzerindeki hesapları bo1ul.bi· 
lir. Tum demokratik gtiçlerin DISK'ten bekledi�i onurlu \'e ta· 
rihi "örevin yerine "etirilmesi koşulları yaratılabilir. 

Boyle bir gorev için DISK 7 Genel I<"urul'u lIrihi bir rınat 
olarak delerlendirilebilir Buna karşı çıkmak sadece ıma ııa· 
dece emperyalizmin, fa�i1min ve tekellerin delirmenine ıu ta· 
,ımak olacaktır. 

• yavuz ünal 
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iDEOLOJiK MiRASı 
SB.KP Merkez Komitesi Sekreteri ve 
Politbüro Aday üyesi 

" PARTI , 
HERŞEYIN 
OSTÜNDEDIR! .. 

"Partı herşeyin Uslunde! Her 
şeyden Oflce Parti.' Partınin bol· 
şeı:ik birlığıni gozbebeğimiz gibi 
Iwruyalını ! Holşeuizmin birinci 
ve en üst yasası işte budur.'" (Di· 
mlt rov. lJiişiırıceler, . \ (arizmalar
Yeni Dunya Yayınları. s 35) 

''Diz sa{kmmızdaki yanlış lık
Ion zayıflık ve yetersizlil:leri 
göstermekten. ortaya koymak· 
tan korkmuyoruz Çünku biz. 
devrimci partiyiz_ Devn"nıci parti 
ise bilindiği iızere. kendisinin 
devrimci bir parti olarak gelişme
sini engelleyen her şeyi yodsı· 
mokla uoe ancak bu koşullor için
de gelişir. bü)'i.ir lle ödevlerin; ye
rine getirir " (AGE. s. 37) 

"Daho az konuşup, daha fazla 
çallfırsak. daha iyi sonuçlar elde 
ederiz Kendimize de ne kadar 
eleştirel davranırsah. zayıflıh ue 
kusurlarımızı o denli zamanında 
ortadan kaldırıru. EtrafımlZda 
olup bitenlere nt' kadar eleştirel 
davranırsak. o denli daha iyi geli
şir. portimizin eylemcileri okımk 
görevlerimizi o derecede daha iyi 
yerine getirmiş oluruz. " (AGE. 
•. 44) 

"Yalnız devrimci coşkuya Ba' 
hip olmon yeterli delildir. dev
rimci teori .ilah,nı da kullanmayı 
bilme';'in. Sadece teoriyi bilmen 
yeterli değildir. Bolşeuik karak· 
terine ve Bolşevik amamulılına 
do ıahip olmoı,.ın. Işçi .ınıfının 
çıkarlarına gerçekten hizmet 
eden her şeyi yapmaya ne paha
'ına olurtG o"un hazır durumdCl • 
bulunmal",n. Ki,ilel yafOmını 
işçi .ınıfının ç • .lrarlonna ,ome' 
mt'n hallim hılabilnıelUin. "(AGE 
•. 43) 

"I,çi .. nıfımn birU'i u'runda 
lOuaımak .UrtUyle biz, partileri
mizin iç,el birUli için yürütülen 
miictıdelede daha büyük enerji 
ve daha ÖCıÜn.lüz davranlf gücü 
kazanmış oluruz. " (AGE, i. 36) 

"Mark'ilt-Ien;nilt partilerin 
lÜçlii ile etlriU oluflarının bir ne
deni de fudur. Onlar, uIUlun 601-
lam giiçlerini tüm halkın çıkarlO
n adıM Iıudretli bir halk cephe
ıinde birle,tirme yeterlikine 60-
hiptir " (AGt: • •. 36) 

"Markı;"t·leninilt parti/u, ge' 
ni, emekçi ylRınların, faşizme tle 
ıermayenin 60ldınlanna karşı 
birlik halinde miicadeleye. yalnu 
kendi ıafW,.,nl her bakımdan 
giiçlendirereh. girişimlerin; geliş· 
tirerek. m.arkıilt·leninilt politilıa 
ve koşulları. .ınıf güçlerinin 
durumunu dikkate alarak en 
dolru ve eıneh taktih uygulaya· 
rak Hferber edebilirler. " (AGE, 
•. 36) 

"Antifa,ilt td cephe kurmalı 
için Komiinilt Partili'n;n yürüt
tüRii mücadele, onu, hcılh yıtın· 
ları ile ıılu ıık.ya birleştirdi, ara
larındalıi baRı �kjftirdi ve par· 
tiyi demokra.; ve ıo.yaıum mü· 
cadelelinin ,ehir ve köy emekçi
lerinin gerçek önderi durumuna 
yiiJrıelmeıi için gerekli koşulları 
yarattı. " (AGE, '. 41) 

GEORGI IlIMITROY 

Antiemperyalist gilçlerin genişleme
sindeki dev boyut, etkinliklerindeki artış, 
işçi hareketinin birliği için verilen müca
deledeki yeni olanaklar, marksist-leninist 
partilerin öncü rolü sorununa daha da 
büyük önem kazandırıyor. Hem sağ, hem 
de "sol" oportunistler işçi sınıfının dev
rimci partisinin antiemperyalist hareket 
içindeki rohmu olduğundan küçük göster
me�'e kalkışıyorlar. Her ikisi de, aslında 
işçi hareketini çoktan geçilmiş olan aşa
malara döndıirmeye çabaliyorlar; her ikisi 
de, işçi sınıfının marksizm-Ieninizm teori
sinde, politik strateji ve taktiklerin Leni
nist ilkelerinde özetlenmiş olan engin dev
rimci deneylerini reddediyorlar. 

Otuzlu yılların ortalarında Komin· 
tern'in yeni stratejik çizgisinin geliştiril
mesiyle bağlantılı olarak bu sorun çok be
lirgin ve kesin bir biçimde ortaya çıkarıl
mıştı. Georgi Dimitrov buna her zaman 
çok büyük bir önem verdi. 'Birleşik Cep
he saflarında bilimsel .osyalist partinin ro

lunü olduğundan küçük gosterme ... " eği· 
limlerine kararlılıkla karşı çıktLI Aynı za
manda da bilimsel sosyalist partileri kitle· 
lerden uzaklaştıran, onları yeni stratejik 
çizginin önemini tam anlamıyla kavra
maktan alakoyan ve bu çizginin uygulan· 
masını engelleyen kendini beğenmiş sek· 
terliğe karşı ısrarla mücadele etti. Yanlış 
yönlendirmeye yol açabilecek opoftunist 
hileler ve kuyrukçulukla uzlaşmazlık, 
Georgi Oimitrov'un tipik bir özelliğiydi. 
Somut durumu gözönüne almak isteme· 
yen sekter doktrinerlik karşısındaki tutu
mu da bir o kadar uzlaşmazdı. 

Potrtinin ro
lüne ilişkin leni
nist yaklaşıma 
vargücüyle bağlı 
olan Georgi Di
mitrov, hem işçi 
hareketinin hem 
de genel demok
ratik hareketin 
saAlam, militan 
birliğine giden 
yolun daima 
marksist-leninist 
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partilerin ideolojik, politik ve örgütsel 
anlamda güçlendirilmesinden geçtiğini dü· 
şünürdü. Geçmişifı ve içinde bulunduğu
muz dönemin deneylerinin de gösterdiği 
gibi başka bir yol yoktur. 

Bilimsel sosyalist partinin devrimci 
süreçteki işlevini üstlenebilecek başka bir 
politik güç yoktur. Bu nedenle Georgi Di
mitrov "bilimsel sosyalist partilerin güç
lendirilmesi dar bir parti kaygusu değil, 
tüm emekçi sınıfın kaygusudur" diye vur
gulamıştır 1 

Lenin'in bilimsel sosyalistlerle geniş 
emekçi l(itlc�ler arasındaki yakın bağların 
gerekliliğine ilişkin düşüncesi Parti politi
kasının daima kitlelere yönelik olması, 
kitlelerin desteği \Le etkinlikleriyle yüri..i
tUlmesi gerektiği yolundaki görüşleri 
Georgi Dimitrav'un bütün raporlarında ve 
konuşmalarında biitünüyle kendisini belli 
etmektedir. Dimltrov, "Kitle çalr�ınası, 
kitle etkinliği, kitle muhalefeti \Le tıirle�i" 
cephe, ama maceracılıı... �'ok.: bilimsel ses
yalist taktiklerin başlarıgıc, ve sonu btın· 
lardır"J diyordu 

,. . 
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Georgi Dimitrov bilimseı sosyalist 
partinin işçi sınıfının öncü gücü haline 
dönüştürülmesinin koşulları ve yolları ko
nusuna özel bir önem verdi. Öncülük ken
diliğinden kazanılamaz. Ailimsel sosyalist 
partinin öncü rolü işçi sınıfının mücadele
leri içinde kazanılmalıdır. Bu amaçla, ko
rri.inistlerin öndl rolü üzerine atıp tutmak 
yerine günlük kitlesel çalışmalarla ve doğ
ru bir politikayla emekçi kitlelerin kJven;· 

ni haketmeleri ve kazanmaları gereklidir " 
diyordu. 

Georgi Dimitrov bu düşünceye daha 
önce faşizme karşı birleşik cephe taktik
lerinin geliştirilmesi sırasında Korrilnist 
Enternasyonıl Yürütme Komitesine 
( 1932 gözünde) yazılmış bir mektupta 
şöyle ıo)rmÜıe etti: "Bu önderlik pratik, 
somut ortak mücadele ve eylemler içinde 
fiilen uygulamak ve kazanmak yerine, as
lında hala, bilimsel sosyalist partinin ön· 
derliğinin tanınmasına devrimci bir birle
şik cephenin, bil imsel sosyalist, sosyal de
mokrat ve diğer işçi kitlelerinin ortak mü· 
cadelesinin ön koşulu olarak öne sürüyo
ruz. " Dimitrov bir buçuk yıl sonra, Mau
rice Thorez'le yaptı�ı bir konuşmada 
gene vurguluyonju :  "Bilimsel sosyalist ön

derliğin resmen tanınmasını bir koşul ola· 
rak öne sürrııek )'Jnlıştır. Bu önderlik., uv
gulama içinde en iyi ve en doğru önerile
rin yardımıyla kazanılmalıdır 

Lenin'in ögretisinde formüle edilen 
\Le bütun mart...sist·lel1inistler t.ırıfından 

kullanılan, uluslararası işçi hareketinin ta· 
rihinden yapılacık son derece önemli bir 
çıkarsama, devrimci marksist bir parti oL
maksızın işçi sınıfının dünya kurtuluş hı
reketi içinde önder rolünü oynıpmıya
cağıdır. Böyle bır paninin temel nitelikle
ri, ulusJar.ırısı işçi sınrfı h.ıreketinln çeşit
l i  ulusal rrilfrezelerinin ortık uluslararasi 
sorunla uğraşmakukl etkinllklerlyle açık. 
ça ortaya kon".,ştur. Bu nitelikler (ge. 
nellmmiş bir biçimde) lenlniım içinde 
özetlenmiştir_ Dimitroy dı kendi döne
minde birçok kez bunlara dikkat çekmiş
tir. 

Marksist-le
ninist parti, bir 
devrim partisi
dir. Sınıfsal ama
cı güçleri ve ko
şulları kapitaliz
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mi n tasfiyeSi ve sosyalizme devrimci ge
çiş için hazırlamaktır. 

Marksist·leninist parti, ancak demok
ratik merkeziyetçilik ilkeleriyle &üçlen
miş örgütsel birlik temelinde olanaklı oli.n 
istem ve eylem birliğinin güçlü kıldıAı bır 
partidir. 

Marksist-leninist parti, kitlelerle bağ
lantısı olan ve bu bağları günden gilne IÜÇ
lendiren, sermayenin karşısına ıldılı 
nüfusun farklı t.abak.ıları arilSındıki etki· 
sini arttırmak için durmadan yenı ınçlar 
arayan hir partidir. 
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EMPERY ALiZMiN OliMPiYAT (,OYUNLARı>, 
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1980 Moskova Yaz Olirnpi
y.tlan y.ld*,ıyor, Ve ierenç 
bir boykoL kampanyası baskı, 
tehdit ve çeşitli ayak oyunlın 
Iı:ullanılarak leq:_hl'Dıyor, Em
peryalizm, Sovyetler Birliai'n
de dunnlenen OlimpiyaU.n bir 
türlü hazmedemiyor. Afganis
tan üzerinde planl'dıaı oyunı.· 
nn Sovyetler Birliai 'nin yardı
mıyla bozulmasını "ıerekçe" 
'Öltererek, &klıne. Sovyetler 
Birlili 'ni dtinyadan soyutlarnak 
iıüyor. 

Ne var ki, Sovyetler Birlili'· 
ne ve diler 50ıyalist ülkelere 
yönelik ilk "olimpik provokas
yon" delil ıurdü:rlilen bu kam
panya. ABD emperyalizmi ve 
yardakçılan, düzenlenen bir 
çok olimpiyatta, birçok ulus
laruuı spor orıanizasyonunda 
şu y. d. bu boyutta çeşitli 
provokuyonlara (iri,mi,lerdir. 
Sovyetler Birlili'rrin ve diler 
ao.yali.ı iilkelenn bu tia prova
kuyonlarla kapitalist dıinyanın 
halklarından toyutlanabilecek
)erini dii4unmu.lerdir. 

Sosyalizmin her alanda 01-
du.u ıibi, ıpor aı.nmda d. 1.1-
\adılı "akııaımu" b14ardar 
emperyalizmi ve eerieilili her 
%.aman tedil'lin etmi,tir. Halk
lann birbirine yalcla.şmhl, kay
n .. m .. ı aracı olan ıpor, bu ba
n,çı 1,Ievinden soyutlanmu is· 
tenmiş ve bu çabalar bugün 01-
dulu ,ibi soluk savaş manevra
larına dönli,türlilebilmi,tir. Bu 
provokatir ıirifimler konuıun
da onlarca örnek ,Ö&tennek 
olanakhdır. ı,te bunlardan bir
kaçı: 

1962: ADC BUZHOKEYI 
TAKıMı ABD HÜKÜMETI 

TARAFINDAN ''BOYKOT'' 
EDILIYOR 

1 3  Aluıtoı 1961'de Alman 
Demokratik Cumhuriyeti, em· 
peryaıizmin kı,kırtma ve I_Idl
nlarını löjtulleyebilmelc için 
de .. Iet ıınırını ,üçlendireeek ba
Zi önlemler aımı,tı Ancak bu 
önlemler · tıpkı Afg_nistan'da 
bu,un oldulu gibi · ABD em· 
peryaUzmi ve ortakları tarafın
dan bir turlü hazmedilememi,· 
ti. Özellikle Berlin'de ABD, 
Fr_nsa ve İngiltere emperyaliz
minin ıkinci Dunya Sav841 so· 
nunda elde ettikleri işıal bÖlge· 
lerinin Alman Demokratik 
Cumt-.uriyeti topraklarından 
ayrılması, emperyalizmi en çok 
tedil'(in eden olay olmuştu. 

Bundan sonra NATO i ttifakı 
içinde, ittifak ulkelerini balla· 
yıcı bir karar alınmı, ve AOC'li 
.roreulara bu ulkelerden hiçbi
rine ıiri, izni verilmemesi ka· 
rarl ... tırılmı,tl. Boylece ADC, 
1 3  Alustoı 1961 'de guveneeye 
aJdl�1 kendi devlet sınırını ye· 
niden empprya!izmiıı .. aldırı ve 
kı,kırtmalarına açmaya "zorla· 
n"caklı" 

ADC Buz Hokeyi takımı 
1962 dunya ,ampiyonasına a· 
lınmadı ve .por kar,ıla.şmaıarı
nın . bu kar,ııa,maJara katıl
mayı tum .porculara ,aranti 
eden · en onemli kunıllanndan 
biri açıkça çilnenmı, oldu. 
Bunun lı%erine SSCB ve Çekı»-

.Sosyalizmin "akıWınu" 
sportif b�n1aruıd.n 

.Halklar arasındaki barış, 
dostluk ve dayamşmadan 

lovakya Buz Hokeyi takımlan, 
dünya şampiyonası için gerekli 
koşulların ortadan kaJktlll go. 
rUşüyle bu şampiyonaya katıl
maktan vazgeçtiler. Emperya
lizm, bunun uzerine her zaman
ki "taktik"lerinden birine baş
vurdu ve "zeyt..inyaRı tibi tiste 
çıkmaya" çalıştı. SSCB ve Çe
koslovakya, dunya şampiyona
sını "boykot etonek" gibi gü
lünç bir suçlamayla kal1llaşu
lar. Zamanın Olimpiyat Komi
tesi B84kanı Avery Brundage 
(ABD) 26 Mart 1962 tarihinde 
bir açıklama yaparak, bu geli,
melerin uluslararası amatör 
spor ol'lamzasyonlarını tehdit 
ettiRini söyledi. 

Bundan tam ı8 yıl önce de 
emperyaıizm - buaünkü gibi -
uluslara.ruı sporu kendr-5aldır
ganlıRına araç yapmak istiyor
du. 

1970: MONTREAL 
BELEDIYE BAŞKANıNıN 

MEKTUP 
VE ARMACANLARJ 

Moskova, 1970 yılında 1976 
Olimpiyatlarının Sovyetler Bir
URi 'nde yapılm .. ı için Ulu.ıar
arası Olimpiy.t Komiteıi'ne 
başvunnuştu. Ancak UOK'nde
ki oylamada bazı garip olaylar 
ortaya çıktı. 

Montrea! Belediye Başkanı 
Jean Drapeau, bu Kanada ken
tinin Olimpiyat oyunlarına baş
vurusunu UOK üyelerini dünya 
.erıiline davet ederek, mektu;>
lar ve armatanlar aöndererek, 
batta kurallara göre UOK uye
leri önünde ,erekli maddi ıa
rantiyi ,öatermek4izin "destek
ledi " _  Kurallara göre, Olimpi
yatların kendi ulkesinde yapıl
masını isteyenlerin, bunun için 
Uluslararası Olimpiyat Komite
leri önünde maddi garanti ver
mesi gerekliydi. Montreal bele
diye başkanı bu konuda ,öyle 
dedi: "Montreal'in tarihi ve 
onuru yeterli bir garantidir." 
1976 olimpiyatları için Mos
kova ve Montreal'in dı,ında bir 
de Lo. Angeles kenti b8fvur· 
muştu. 

Uluslararası Olimpiyat Ko
miletıindeki oylamanın ilk tu' 
runda Moskova 28, MontreaJ 
25 ve Loı Angeles ı 7 oy aldı. 
Bunun uzenne Los An,elet 
- kurallara ,ore . zorunlu olarak 
başvurusunu ıeri çekti Ikinci 
lur oylamada i. Montreel 4 ]  
oy ııııırken, Moıkova 18 oy'da 
kaldı. Böylece Olimpiyaların 
Moskova 'da yapılm .. ı "bir de· 
ralıRına" enıellenmi, oldu 

1974: "KOÇOK DÜ'?ÜRME 
AÇıKLAMASı" BAŞARıSıZ 

KAlıYOR 

23 Ekim 1974'de UOK'nin 
çoRunluRu Olimpiyatların �os
kova'da yapılmasına karar ver
di. (Bu oylamanın reımi lOnuç. 
ları açıklanmamı,tır.) 

Bu oylamada, Moıkova'nın 
tek rakibi Los Angele=> olmu,tu 
ancak Amerikan tarafının ba,-
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OLIMPIYAT KöYüNE OYUNLARDAN SONRA MOSKOVALlLAR 
YERLEŞECEK 

• Moskova'da Olimpiyatlar için yapılan tüm 
tesisler genel p1anm bir parçasıdır .e 
oyunlardan sonra Sovyet halkı tarafmdan 
kullanılacaktır ... 

ABD'nin girişimiyle, empcrya1Ut kapita1Ut mternin, "Moskova OJimpiyatıuıru boykot" histeri· 
ıine tutulduğu tu günlerde, MORova'da olimpiyat .. tesinde, huU"lıldar sonuçbooma evıuine FLdi 
Şimdi Mo.kova'yı, Olimpiy.tlann, dünya halk1an arasında doıtluk, kardeılik. ve bant duyruWma � 
l.iıtiren havası Rnntt bulunuyor. Tüm Sovyetler Birliii halklan ve özdli.kle Mo.kovalılar, Olimpiyat 
konuldaruu ve sporculan olanca do.tluk ve konukseverlik. duyırubnYIa kUlllamaya huU"1anıyorlar. 

YOROYOŞ, Olimpiyatların bu ııcak haVUlJU, anUkomUnist ve antisovyet kampmyarun 
tekrar canlandırılm.ya çalı,ıldıiı ve bu dotnıJtuda her türki iirenç yöntemin kullanıld-iı - Ulk.mıizde 
de yaygınlaJtırmalt için tüm ola.naklaruu seferber ediyor. Emperywt tahakküm ve yv ... pptitikasana 
karıı clirm4: ba")onA:ıru daima yüksekte tutmu., ioiuu% bir batlfa özlem duyan Türkiye �dr.çik:rin.iıı 
arasında derin et.k.i yapacliı inancryla çalıfmala.nru gelittiriyor. 

Olimpiyat köyünde sürdürUlen hazzrlıklar konusunda Moskova Halk. Milletvdtilleri Şuruı ten. 
Komitesi Ba.fk.aıu Vladimir Promillov ile y.pılan bir gÖlÜ-lmeyi özetleyerek aktanyOh1%. 

tr Moskova'w Olimpiy.tIa.ra yönelik. haz ... 
Iıklar ne dunımda bulunuyor? 

* Sovyet batkenti, Olimpiy.t.lan. fiilen h.
zırdU". MOROva Olimpiyat programı 78 üniterun 
yeniden yapılmısı ya da dUzenJenmelini öngö
rilyordu. Bunlann 25'i spor tesisidir. Tesislerin 
çoAu \'e bu anada Olimpiyat St.dyumu bir yıl 
önce 41etmeye teslim edildi ve \11. YU Spar· 
tikiyadı finallc:ri sırasında denendi. 

1) Matkova OUmpiyat Programının ırerçek
Ie,med ne kadara maloldu? 

* Bir kaç yüz milyon nıbleye. Bu miktar 
Montıeal Oyuniaruun organizasyonu için har
canan panı.dan bir hayli udır. Bunun nedeni, 
Moskova'nın bu yd Olimpiyat Oyunlannın e"· 
u.hibi olarak ilan edilmelinden önce de, My1c· 
sine muanam bir ıpor ,enlilinin dUzenlenebU· 
mesi için gerekli tefislerin çotuna zıten ııhip 
olmasıdır.. 

tr Montrul, Olimpiyat tc,blerinln nw:rkr
zUe,tiribnCll yokınu ICÇmitti. Moıkova ise tcr
line bu teliıleri datrtmlfıı. Bunun nedeni? 

• KapladıAı .lan, Londra kentinin bulun· 
dulu alanı üç kat a�an Moskovı'nın buı yöre
lerinde yeıeri kadar yüzme havuzu ve spor telisi 
yoktur. Moskova'da 'SO Olimpiyıtlarryla il&ill 
olarak yürtıtülen bUrun çall%ıma.lar, zaten daha 
önce halkın daha iyi yatam ve dinJenme ola· 
naklarına uvuıması doinıltunında hazırlanan 

"Sovyet Bqkcntinin yapun ft imar p1anı"nda 
öngöriilmü,tü. HCIley, Olimpiyat oyunlaıma 
bağlı kalmaksızın zaten gerçdr.Je,tiriJecdtti. 

Söz buraya aclmilken, haramalar üzerin
de biru daha dunnakt. yarar var. Şuraa !Öy. 
lemek geft;kir ki, yapilan harcamalar boıuna 
dctildir. Çünkü oliınpiyatlardı ku1laıulacak 
tüm ıetislc:r, oyunlar bittikten 1ODn. da de
lerlendirilecektir. Olimpiyat köyüne oyunlar
dan sonra Molkova.lw yerlqecek. Elbette lc.i 
yeni oteller de boı kalacak delil- Motkova'ya 
her gtin qağı yubn bir milyon lnl&f\ ıretip sit· 
mektedir. 

Yeni spor tesisleri, Gmel Plan'm öncördülü 
görevlerden birisini.n . yerine getirilmetint: yu-
duncı olawlU". Bu tesisler nUfulU S milyon 
olan MOROva'da. Ipor yapmak isteyen 4·5 miı
yon insana geniı olanaklar sunacakt ... 

tr Moskovablar Olimpiyat 0YUaIannm 
Moskova 'da dü:zmlıenmnlni naai kartelad,lar? 
Bu konuda birtey lÖykyebWr milinla? 

• Konukseverlikleriyle ve di açık oha,la
rıyla lin kuanmı, olan Molkovüılar, Olimpi· 
yadann M"skova'd. dUzenJenmelini co,kuy
la k8llıl.dılar. lıirçolr.. MoKo"a.I.ı gönülli olarak 
Olimpiyat ıesislerinin yapunuurı katlıd" Olim· 
piyat '80 OrpniziJyon Komitesinin açmq ol· 
dulu baAlt kampanyanna bÜyUk miktarlarda 
katkıd. bulundular. Onlar, Olimpiyıtların. b .... · 
rılı biçimde duzenlenme» için yaptıklan kath 
yı onur meselesi olarU baJı.maktadzrw. 

ka adayl.n da destekJeyebile�
Ri gOlterilmek isteniyordu. 1 E· 
kim 1974 'de Amerikan AP ajan
sı şu haberi ıeçiyordu: 

"Amerikan yetkilileri, tran 
Uluıal Olimpiyat Komiteıi Ge. 
nel Sekreteri Hasan RaSluli'ye 
Blrle4ik Devletler'in Tahran'ın 
başvuruAUnu mumkün oıdu�u 
kadar deıtek leyeceRini, ancak 
Loı Anıeıeı'i Moskova'ya kar· 
.1 aday gostermek için henuz 
bir planları bulunmadıRını bil. 
dirdiler. Amerikan Ulusal Q. 
Iimpiyat Komitesi Ikinci Ba.· 
kanı John KeJly, bu konuda 
.u açıklamayı yapıyordu· 

miz bir kar.,r alacaktır. Ancak, 
I ran'lılara, Moıko"a'nın son ıi
",iminden sonra bizim tarafı· 
mızdan deateklenme şanıları 
olduRunu söyledik." Kelly, ko
nu,muında Moskova Oniversi
ad 'ına katılan ısraillilere kaeşı 
"duruıl olmayan davranışlan" 
da ima ediyordu. 

verilmemi,ti. Bu yalan da bura· 
dan kaynaklanıyordu. Sözde, 
"Yahudiler Inaillilerin maçını 
görememi,lerdi ." Emperyaliz
min en yayıın propııanda anç
larından biri olan tekelci buı
nın iRrenç yuzu burada bir kez 
daha ve all,llml4 biçimiyle or· 
taya çıkmı,tı. Olimpiyatlann 
Moskovı'da yapılmasını engel. 
lemek için 1974 Ekimi önce· 
sinde böyle oyunlar tezgahlanı. 
yordu. Bunun amacı, Uluılıra
rası Olimpiyat Komitesinde ya, 
pılacak oylamayı etkilernecten 
ba,ka hiçbirtey delildi. 

"Ulusal Olimpiyat Komite· 

Neydi bu dun.ist olmayan 
davranı," Oniverııiad Dunya 
BiriiRi hiçbir "durust olmayan 
davranı,"tan soz etmemişti,  
ı,in ulı ,uydu: O :taman, ba· 
zı batılı yayın ol'lanlarının mu
habirleri , ı.rall'in bir basketbol 
maçına girit kartlan olmadan 
lirmek iateml,ler ve buna izin (delIOm odoc"l 

, 
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Dünya Banş Komitesi Toplantısına Katılan 
�'ARDn, BAGIMSIZ Ml LLETVEKl U NURETTIN YIlMAZ: 

"EMPERYA U ZME KARŞI MÜCADELE ZAF ERE ULAŞSIN ! "  

Dünya Banş Komitesi, 30 Mayıs · 1 l laziran tarihleri arasında 
Helsinkl'de, "Banş, glahsızlanma ve uluslararası güvenlik için müca· 
dele eden parlamenterlerin uluslararası konferansı"nı düzenledi. Top
lantıyı, kapitalist ve sosyalist ülkelerin ilerici parlamenterleri, çeşit
li kuruluşlann temsilcileri katıldı. Toplantıda dünya barışının güçlen. 
dirilmesi, uluslararası yumuşamarun yaygınlaştırılması ve nükleer 
silahlano sınırlandırılması konularında leblieler sunuldu. Emperya. 
lizmin ve özellikle ABD'nin soeuk savaş politikası eleştirildL Ya
yınlanan ortak bildiride, tüm ilerici, yurtsever i sosyalist parlamen
terlerin, 23 Eyli]. · 27 Eylw tarihleri arasında Sofya'da "Barış Için 
Dünya Parlamentosu" na katıhnalan çaensı yapıldı. 

HeLsjnki toplantısında Türkiye'den Mardin Ba�lmS1z �nlletvekiU 
Nurettin Yılmaz da konuştu. 

Nuretbn Yılmaz, ABD emperyalizminin tran üzerindeki egemen· 

Sauaş kundakçılığı, soğuk saooş kışkırtmaları. 
ambargo ue boykot maneuroları ve "türlü çeşıt" tez
gahlarla bu yaşana" diinyamızı bir zuliim ue ateş ku
y",una dönüştürmeye çalışan emperyalizm. son ola
rak hepimizi öliimciil bir tehliken;n eşiğine kadar ge
tirdi. 

O son derecede gelişmiş teknikleri ve ileri zeka
larıyla Amerikalılar. kendi beyinlerine döndiirdiikleri 
elektronik beyinlerinin üst üste yaptığı iki hata sonu
cu neredeYH bir niikleer souaşı başlatıyorlardı. 

Bu konuda. Sayın Teomıın Erel';n J O Haziran ta
rihli Günaydın Gazetesi 'ndeki ibrd verici yazııını ay
nen yayınlıyoruz ... S/A adlı ihanet anlaşmasının Mec· 
'"tere geleceği şu giinlerde. tüm parlamenterlerin dik· 
kah'ne .unulur. 

Elektronik hainler oyun oynarsa 
• teornan erel 

Elektronik beylnle oturup satranç oynamanın bendenize gore 
faıla bır zararı yoktur. YalnızllOI pekiştirmekten ba�kaL . .  Toplum 
�lImcllır I .. bu yOnde bır sonucu bile uzun vadede tehlikeli gOrO 
yorlar. Sly ... 1 Bılgıler FakOltesl doçentlet'1 nden Artun Ünsal ge
çenlerde bır sohbet sırasında şOyle diyordu: 

"·Inaan gitti kçe daha fazla yalnızlaşıyor. Geçenlerde Paris' 
te gOrdüOom bır manzara karşısında dehşete dOftüm. Bır yerde in  
Mnlar bazı makinelerin Onünde tek başlarına oturmuş'ar satranç 
oynuyorlardı . . . lkl I n  .. nın karşılıklı oturup tavla ya da satranç oy
nam.,ı bır Iosy_1 i ii 'kldl r, Aracıa bl r �ka yaparlar

. 
i kı çIU :tOz e

deri ..... Ama bır elektronik beynin karşısında saatlerce oturup sat
r.nç oynam.k . .  Bu korkunç bır oey . . .  " 

Şımdı. elektronik beylnlerle oynamanın getıreceOl çok daha 
mutlak,çok o_ha korkunç bır yalnızllOa deQlnellm:Blr elektronik 
hata aonucu patlayacak nOkleer sava, iLe InsanllOın yok olması . . Şu 
ya da bu Qcra bOlgede kalabilecek kOçük Insan topluluklarının d. 
birbirinden kopuk vaziyette ta, devrine dOnmelerl , . . 

Geçen hafta ıkı kez bu korkunç ıhtımalın e,IOlnden geri dOn
mO,Oz, h.berl mlz yok . .  

Am .... lka Blrle,lk Devletleri nAkleer savunma ve saldırı slatem 
1.,.lnl yOneten elektronik beyl nler M'ı ve cuma gOnlerl " Sovyet 
fOzel.,1 _Idırıya geçti" diye yanlı, slnyal verml,ı." IIIBunun Ozerl 
ne bOmbardıman uçakları ve nOkleer fOzel., h .... kat emri .lml,lar. 
H.ta .... 100 _niyelerde .nla,llarak .. Idırı durdurul.bllml,. Bır 
dakika geç kahn"- Imlı Amerlka,Sovyetler BlrllOI'nl bombalar
k.., SOVyetl .... ·ln kar,ı nOkleer hOcumu da batı_yacak v. _tom M
v"i patlayacakmı,. 

Oırdlmlz bqımızdan aıkın,blze ne bundan diyemeyiz. Neden 
dlyemeyeceQlmlzl G'ınaydın'da y.r alan bır baıılk çok gOzl' &n
latıyor: 

"Sovyet fAzelırinin Ilk hed!t"erlnden biri Adanı olacaktı" 
Malum Ad.na'dıkl ıncirlik UnO'nde ABD'nln .tom sl lahl.rı 

bulunm.kt .... Bu nedenle de dOnya devleri araıında bır nOkl .. r 
MV., çıkar iM (ılk.mlzln sava,ın fazla hatar vermedi OL .. nılı bOl
geler aruınd. yer .Im.ıı mOmkOn d80��dlr, Felıket patlarıı bi
zim de ba,ımıu bombalar Inecektır. 

'·-In .. d. kurtUlMk" demeyiniz " Bu dı yapmak mı? Eve h.t 
teda bır kıyma alamadıktan, hangi kOoebaşında kurıunu ylyece
Olm diye tıtredıkten ıonra Inıln bombalar bitsin 'u ı'" diye 1.
n.t etmıylnlz, Beterln de bet.rl var Ise eoer.o da nOkl .. r Mvq
tır, . .  

Oysa n(ıkı"r MVI', hele biz de "Ilk" hedefler aruında Ik�n 
p.tladı mı y.ndı gOIOm k.ten helv •...  Ondan ıonra ne Demirel le 
uOr ... blllrlz.nl Erbakan'. takılabi liriz. ne dtt Ecevlt'e kızabi liriz. 

Şımdı hAlA ya .. dlOımıza gOre ve de ,",onu Ile de ılgılı olduOu-
n. nazaran Ecevlt'e dokunuyerellm, Ülkemizdeki ABD Dılerı hak
kında KOçOk Kurullay'da SOyledlklerl geçen hatta ya .. dlOımız kor 
kunç tehlike kar,ısında biraz havad. kalmı,tır. 

Ecevit bu konuda deml,lIr ki;  
"Ortak ııvunma tesıslerı konuıunda parti ıçı sorun yapmaya 

çaıı,tıl_r. Bunu baZı belirtilerini gOrdCıOOm ıçın SOylOyorum. Barı 
II korumak ıçı n yapılan Iıtlhbarat kadar doOal bır şey yoktur. Ayrı 
ca SSCB yetkili ıeri bızım Içimizi dışımızı gOrdüklerinl IOyledller 
tealııer kap.tılıın diyenler neyi Iıtiyor? Bizi Izleıınler ama biz Iz  
lemeyellm. BOyle baOımsızlık olmaz." 

Ilahı BOlent Bey. Neresl ortak tesistir ıncirlik'In? Amerl�lı
lar bile kabul ederek açıkca ıOylOyorlar: Orası bır Amerıkan UI
IOdOr ve Sovyetler BlrllOI 'nı Izlemeni n çok Oteslnde gOrevler ıçın 
kuruımu,tur, NCıkleer allah ta"ıyan sava, uçakıarı ıncirlik plıtln
den Vi zır vızır Inip kalkabl lmektedlr. Ve Ozelllkle bu Oa biZi bır 
dünya sav.,mda Sovyetler'I n Ilk hedefleri arasına �ktuOu kadar . 
gOneyimızdekl kom,u ve doat Islam Olkelenyle I I I�kııerımlzl boz
m.ktadır, Pakla'an 'daki ıon IslAm Konferanıı'nda. bOtOn Oyeler 
Içın topraklarında yabancı Oı buıundurmama Oneriıi ortaya çıktı 
Oınd. temıllellerlmlz ne yapacaklannı ,a,lrml,lardır, 

Her ne Ise, biZ yıne konumuza dOnelim ve tOm I n  .. nllOın ken 
dı kaderi ne ye geleceOine sahıp çı!u'nasını di leyelim, 

liaini kaybetmesınden sonra, Or
tadoRu 'da mevzilerini geri almak 
için tüm dikkatlerini Tilrkiye 
üzerine yönelttie1ni, ikili anlaş. 
malarla baRımlıhk zincirlerini 
saRlamlaştınnaya Çalıştı�ını 
açıkladı ve ilerici, yurtsever par· 
lamenterlerin bu ikIU anlaşmanın 
parlamentodan geçmemesi için 
büyük bir mücadele verdiklerini 
söyledi. 

Türkiye'de faşist saldınlann 
arttı�ına, faşist bir diktatörlük 
tehlikesinin tınnandı�ına, bölge. 
de Kürt halkı üzerinde ırkçı, şo
ven politikanın yoeunlaştıeına, 
Kürt halkının anayasal hak ve 
özgürlüklerden bile yoksun ol· 
duklanna işaret eden Yılmaz ko
nuşmasını şöyle bitirdi: 

"Barışsever insanlardan, u
luslararası işbirlieinin güçlü hare· 
ketinden ve tüm dünya emekçile
rinin, banştanve özgürlükten ya· 
na yürüttükleri etkin girişim ve 
politikalarından oluşacak bir 
cephe ile tüm dünyayı kuşatma· 
hyız. 

öyle kuşatmalıyız ki, savaş 
tüccarlarmm, emperyalistlerin ve 
sömürgecilerin katil eUeri üzeri· 
mizden çekilsin, 

Tüm bunlann gerçekleşme. 
si, emperyalizme karşı, tutarlı, 
kararlı ve aktif bir mücadeleden 
geçer. 

Umanm ki tüm banşsever 
güçlerin insanlıeın mut1ulueu i· 
çin emperyalizme karşı savaşırnı 
zafere ulaşsm ve barış içerisin· 
de yanyana tüm halklar kardeşçe 
yaşasın. Sürekli, adil, kalıcı bir 
dUnya ban,ının gerçekleştirilme. 
si için savaşan tüm barış güçleri. 
ni halkım adına saygıyla selam
lıyorum." 

YAŞASıN 
ULUSLARARASI 
DAYANIŞMA! 
YAŞASıN 
P RANSA'NIN 
ILERlcI GÜÇLERl! 

• Fra.ıw.'da, Türkiye'de IÜrdÜN' 
len baskün., teröre. işitenetlere, 
i.nJan hak ve özgürkik.le:rinin çiA:· 
nerunesine kUl i. Türkiyeli de· 
mokrasi güçleriyle dayaruıma 
kampanyası açıldl. FKP'nin giri. 
,im1eriyle b&llatılan kampanyaya 
Frarua'ıun tUm ilerici, demokratik 
gUçleri etkin bir biçimde katılı· 
yor. 

Bir süre: önce WkemıZe Belen 
bir FKP heyeti, çe�itli Ayati ı:ıar
ti, kitle Ötg\l.tü ile Ankara ve I .. 

, ta,nbul Daralannı ziyaret ederek 
incelemeler yapm�lardı. FKP he· 
yeti incelemelen sınımda ı Ma
ylS'a konan yasaklan kınaml.l. it· 
kence gorenle:rin :Uleleri ile B0ıi.ı.· 
mü, \-e Turkiye'nin bilimIC:l lOlVa· 
listleri ve demokrasi guçleri ile da· 
yaruıma duygulanıu i1etmi\li. 

Fransa'dan uzanan bu dayanı�' 
ma eli, gerici·fA1in suçleri, :\P hü' 
kümetini binu daha yalnlZla,lınr
ken, uık.emiı:deki antifa,iJı muca· 
dde:ye gt.ıç kataca1.llf. 

SIYASAL 
SICINMA TALEP EDEN 
TÜRKIYELI ıŞÇILERIN 
SAYıSı 
HIZLA ARTIYOR 

• F.ALı\tANY A Slyas.a.l ilKın' 
ma iiu-mi, Tutk.iye(j !.aça"- i,çiler 
aruuıda artan bit eRilim. Saytbn 
100.000 'e y�an bu uça"- i,çi· 
Ler ıon çare obra"- nyauJ ıığın· 
ma iıtemine ba.t\'\Imıa"-ta. yatanı· 

ABD: i şslz KUYRUKLARı ! .. 
TüRKIYE: BOŞA Çı KAN "UMUT"LAR .. 

ŞUBAT ayından sonra Amerika'nı" çeşitli kentlerinde ça. 
Iışma Bakanlığı birolarına baş�ı.Jrarak işsizlik paDSI isteyenle
rin sayısı hızla artıyor. Şubat'u 400 bin kişi, Mart ayıncb SOO 
bin kişiye yükseliyor. Nisan'da 600 bin kişi işsizlik parası al· 
mak için başvuruyor, Mayıs ayında ise rakam 67S bine çıkı· 
yor. Bu insanlar, ilk kez işsiz kaldıklarını kanıtlıyım ABO'
nin Fedenl bütçesinden pan almak için sınya girip bekleşi· 
yorlır. Bir de ABD'de her geçen gün bu işsizlerin de iiUUn 0-
randa katıldığı 10 milyonluk işsizler ordusu var. Bunlardın ki· 
mi Federıl bütçeden hiçbir yardtm almıyor. Kimigeçici işler. 
de çalışıyor, hiçbir iş güvenliğine sahip olmadın, I şgücü verim 
oranının ise bu yıl yüzde 1 .4 oranındı düştüğü resmi istatistik. 
lerce belirtiliyor. ABD hükümed ekonomik löste'1e�rin 32 
yıldan beri ilk kez hızlı bir düşüş kaydettiğini söylüyor. Fiyıt 
artışlarıntn ise bu yıl yüzde 9.5'.1 kadar yükseleceli tahmin edi. 
liyor. Gene 1979 yılında, resmi verilere löre yüzde S,9 olan iş· 
sizlik oranının yüzde 7,5'.1 kadır yükseleceli belirtiliyor. üre
tim ve yatırım oranluı düşüyor. 

ABD'de bu yıl seçim yılı. Bu nedenle de Carter yönetimi, 
hem ekonominin daha derin ve içinden çıkılmaz bir bunılıma 
düşmesini önlemek, hem de halk kitlelerinin gözünü bayımak 
arasındaki ikilem arasında. Ekonomide, tekeııerin karlarına u
rar vermeden enflasyonu durdurmık için işsizlik parası gibi bir 
takım toplumSili ödemelerin azaltılması gerek, Çünkü Ameri
kan ekonomisinin bugünkü bunalımı ya da gerilemesi içinde te
kellerin karları da gerileme tehlikesi ile karşı karşıya. Böylece 
earter yönetimi, bu seçim yılında vergi indirimleri, fıyat arttş.
ları yoluyla tekellere gereken "yardımı" yapmak konusundı 
kararlı görülüyor. Sonuç Amerikan ekonomisinin daha derin 
bir bunalıma düşmesi, enflasyon oranının tek rakamh sayılar
dan, çift rakamlı sayılara tırmanması olacak. 

TÜM kapitalist ülkeler beş aşağı, on yukarı aynı ikilemi ve 
bunalımı yaşamaya ba,ladllar. Türkıye''''" .emen ıınlflan i. 
kendi bunalımlarını, bu ülkelerden gelecek yardımla ç6zebfJe. 
ceklerini hesaplıyorlar. Bu yüzden her gün içinde bulunulan 
bunılım biraz daha işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin sırtına yük. 
leniyor. çözümwzlük, ister ABD'de olsun, ister Twkiye'de, 
burjuvazinin ve tekelci kapitalizmin çözümsüzlüğüdik'. Tekelci 
kapitalizmin kuyruluna takılarak, h.ıJk kitlelerini SörlÜ'�, 
hergün biraz daha yoksullaştımak bu çözümmlüie çare bul
manın olanalı yok. Ne ABD'de ne de Twkiye'de. Böyle olun
ca da, muh.ılefet lideri Bay Bülent Fcevit�n pınisinin KiiçUk 
Kurultay'ındı yaptllt hükÜ11eti düşwme ç.ıjrısının urtışma 
götii'ir çok yı", �r. Tekeııerin ve empery.ılist ilişkiler allnın 
dışına çıkmadıkça ister Demirel insin, ister Ecevit çıksm, çö. 
zümsüzlük oldulu yerde kalKak. Parlamento içinde kurulacak 
geçici ittifaklar ve ayak oyunları ile bu hükümetin ii tmesi, Ece-
vit'in ıelmesi Tltkiye'nin içinde bulundulu bun.ılımı hıfiflet· 
meyecek. Çözüm, ıdım adım halk kitlelerinin, I$çi sınıfı'ın 
yararına, onluı" katkısıyla. onlarla birlikte yapılacak demok· 
ratik dönilşümlerle gelecek. ABD'de Çalışma Bakanhlı bii-o
larının önlerinde kuyrok olan yüzbinlerce işsiz kadar Tlrkiye'. 
de boşa çıkan umutlır da bunu kanıtıilmıyor mu? 

l.uuu böyle:« ıürdürmeye çah,. 

mak.t.adlrlar. Bu tür .... fıuuna .. tea· 
phlan)'la çok. lJcUe:nm emperya· 
ihm rek.1anıeılanna duyurulur. 
"TÜRKIYE'DE 
ASKERLIK YAPMAK 
VICDANlMA 
AYKIRlDlR" 

• ZOF TELF.v1ZYONU " D  0-

vi.ı bedelli askerlik" ve "çifte va· 
tandatlık yasaları Turkiyeli göç
men genç işçilerin dolaylı olarak 
uyruk deA'iıtinnesini. getiriyor. 

i J bin mark ödeme gücünden 
yoksun çoA:unluk, bu )'aulardan 
yararlanarak, nüfu� artı, hızı " n· 
flf"a dU,en LAlman uyruğuna. Be· 
çiyor. Böylelikle bedel odem�diği 
gibi. i�inden de atılmıyor ve t'. A). 
manya'da L�ker(jk yaparak ücret 
de alıyor, 

Y�h B()çm�nlcrin iıe, " Turki· 
ye 'de ",kerlik yapmayı vicdan ve 
inançlanna a)o!.uı bulduğunu" be· 

• onur güvenli 

Iirterek. uyruk. de:titt:ircbi.kce:ti 
F. Alman ZOF Tdcvi:ıyonurıun 
LO Mayıs günıı.ı Türkçe yaywnda 
açlklandl. 

AYYILDIZLI 
PASAPORTLARıN 
HALI PÜRMELALI 
• LA ilA YE - AET ü)'esi ülke 
lerde TUrIUyeli i,çllerin serbest 
dOI"'lU1llyla ilgili anlatmanın, 4· 
bitlikçi hiolkiJmetlerce bit türli.i uy· 
gulama)'a ıokulamamaıı sonucu, 
TC paıaporıu ı"" ıyanlarm ıınırdt-
11 edilmui olaylan Avnıpa'da hız· 
la artıyor. 

Son olarak t·" .. ·blZ hükumeti, 
göçm�n i,çikrin "kamu dUzenini 
boımaJan" hOılinde ,ınUdltl edil· 
melerini Ioilğlaya.n Bonnel·Bane 
Y"loilunı hUlfladı. Yine fransız 
htiktimeti. haıuladı,Aı Slokru ıal&' 
mıyl. 6 aydAn fazla i,u yı da Ls· 
tu.hatlı yab"nçı i,çilerin otunna 
iznini iptal� huularuyor. 

}lVRIWV.ş" Iv,j/.A.ZJRA�.ı980 ,JJ 
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{)NIVERSITE 
ÖNÜNDEKI 
YIGILMA 
ÜRETIME 
YÖNELIK 
EGITIM LE 

KALKACAKTıR 
Toplumumuzda yay

gın bir kanı. toplum i
çinde yuk!\elme yolu' 
nun universi te diploma
sı almdctan geçti�idir 
Bu kanı, iiretimden ko· 
puk biçimde sürdüriilen 
eRitimin doRel Urunudür 
Bir çok genç, yönü ve 
amacı belirlenmemiş or· 
ta eRtimi tamamladık
tan sonra işsizlik. ya da 
açlıktan kaçmanm yolu 
olarak yukardaki genel 
kanıya da uyan biçimde 
üniversite seçme sınav· 
larına elrmeyi yeRle
mektedir. 

Orta ölrenimde eRi
tim düzeyinin düşüklü
lü; belirli bir azınlıla 
sunulan kimi relişkin 
elitim o!anaklarının ge· 
niş öQ:renci kitlelerine 
rötürulmemeli; uretime 
yönelik olarak planlan
mayan eRitim ve bunla
ra eklenen bölgeler arası 
denıesizlikler ve daha 
bir çok nedenden öl\iru 
Iiaıeyi bitiren genç çalı· 
,acak bir alan bulama· makt_, .onuç'. kendı'" 

Rinden biçimde üniver
si\e kapıınna dayanmak
tadır. 

üniversite kapılarına 
ylRılan bu yüzbinlerce 
ıenç içinden seçme 
yapmaya yönelik sınav
lar ise, yukarda kl&aca 
azeılenen e�itimin ıe· 
nel yapııından dolayı 
tam bir "gtilmece" biçi· 
mine dönuşmektedir. 
Geni, bir öRrenci kitle· 
ıinin eRitimlerinin çok 
uatilnde kalan bir duzey· 
de hazırlanmış ,ınavlar, 
bu "gülmeceyi" daha da 
içler acıst bir duruma 
ıokmaktadır. 

Bu gelişmeler, dersa· 
neler olguıunun bir ba· 

kıma yaygınll.4masml 
da getirmiştir. Artık u· 
lusal eRitimden tumuyle 
umut kesen gençler na· 
sıl olursa olsun para 
denkleştirip bir kursa 
gitmeye çalışmaktadır
lar. Ancak buna karşılık 
şimdi de, yaygınlaşan 
bu özel elitimin girişi· 
ne seçme sınavları ko· 
nularak ayrı düzeyde 
bir özel eRitim geliş
tirilmeye çalışılmakta· 
dır, 

Bu bozuk e�itim so· 
nucunda i.iniversiteye 
girme olanakları iyiden 
iyiye kısıtlanmtş olan 
gençlere, mücadele he· 
defi olarak "ÜSS'ye Hı, 
yır", "Herkese Yüksek 
ötrenim Hakkı" türün
den sloganlar iletmek 
kolaycılıktan ve daha 
da kötüsu hedef saptır· 
makLan öteye anlam ta· 
şımamutadU". Çözı.im 
büyük ölçilde orta e�i
timde politeknik eRiti
me geçilmesindedir. 
Çözüm üretime ,öre du· 
zanlenen elitimdedir. 
VE bunlara baııı olarak 
bir diler çözum de as· 
kerliRin demokratik leş
tirilmesinde, yedeksu· 
bayıılın kaldırılarak, ... 
kerlik suresinin y\Qe 
liretim içinde geçin�e. 
cek bir temel eliemle 
sınırland ınlm asınd a· 
dır( 1) 

üniversiteler Öniln· 
deki yıjtılmaların, e�i· 
timsiz aydınlar ordusu 
yetiştirmenin önıenm� 
sinin çözumleri böylesi· 
ne köklu önlemlerden 

, geçmektedir. 

(ll Genç OncU, EGitim Va· 
Vınllt', "Gençlık EGitim, 
Meslek, i $ i ıUyor" 

� ·
So.y;"";' mlıeadele,1 

i Faruk Etun. bır futbol kilfSlliI$mul Once,lnde 

ıSbı b.ut ••. 't.... ______ _ 

USEU GENÇUCİN 
OKULLARıN 

TATILE GIRMESIYLE 
TATILE GIRMEYEN 

KAVGASı 
Onaolrerim kurumla

nnda bir drn yılı daha. 
gençliğin eğitim hak.lr.ı elin
den alınarak kapandı. iki. 
buçuk milyon genç, gele
cetinin ne olacaiını bilme
den taıile girdi. Bir den yı
lı boyunca biimıcl gerçek. 
likten uzak, gerici, tutucu 
ve emperyalizme baAlı bir 
"etirirn" goren bu gençlik 
hsimi, eğitimin nitel ola· 
rak y�teniz ve seçmeo. ya· 
PISI dolaYlSıyla onbinlerce 
üyesini tamamlama sınav· 
larına bınktı. Onbinlerce 
genç lise:yi bitirecek, üni· 
versite kapılarında bekle
meye mahkum edildi. 

VI.Jan.an bir ölrenim 
danemi, her dönem olduAu 
gibi, kapitalist dÜ%Cncuy
gun kafalar ycriftirm�ye 
çalışan, muthı bir uınl .. 
im en geri, olanakla!dan 
yanrlandılı, buna karşın, 
geri, ölrcnd kesimirin bir 
kurşun kalemi LO liraya al· 
dıll, etitim araçlarının tah· 
ıa., tebe,ir, .Igi vb. ibaret 

Oldugu yc:u:r ... c:81uon Ilc: 

başarulZlıA;ın yükıek düze· 
ye uJaştıAı bir dönem oldu. 
Kır-kent, varof-merkez an.· 
sandaki. eğitimin rarkının 
ve adaletsizlilinin arttıiı 
bu dönemde haklarına p.. 

hip Çıkan. bunun için mU
cadele eden gençlerin üıe· 
rinde gerici diaplin yanet· 
m�liii baskısı uygulandı. 

1979-1980 dönemi 0-
kulların .geç açılması ve 
yanyıl tıtilinn uzaması ile 
verimsiz bir özellik ta,.dl. 
Bu tatilinin uzatılmasının 
amacı MHP destekli AF 
hükümetirin il�rici ökret. 
men ve ölreno.ler uzeri� 
deki ,ürgun planlarını uygu· 
lamaya yönelikti. Vanyıl 
tariline girerken birçok o· 
kul kapatılma tehlikesi il� 
kaqı kar,ıya k;aJdl. SUrgün· 
leri n yokunl�ması, gerici. 
faŞISt ögretmen ve ögren. 
<.lInin "pilOt" bölgelere 
kaydırılmuının yanısıra, 
fa�itt terör orta öğrenim 
l�rıçliA:ini foAun hiçimd� 
hedef aldı. Yuzlerce liteti 
Cqiıt k.urıunlua mahalle· 
• inde, okulı giderken. haı· 
tı okullarlOdl hede( oldu. 
Sıkıybrıetim u)'gulaması ise: 

fa,p,st saldınlara kUlI dire· 
nen gençliği gözaltına alma 
biçiminde gelişti. Kimi 
okullarda faşistkr, güvenlik 
kuwetleririn desteğinde 
ilerici, devrimci öğrencilere 
saldırdı. Faşist ıaldırılar ile
rici öğretmenleri de hedef 
olarak seçti. Faşist ıaldır .. 
lara göz yummayan, örne· 
ğin zorla pan. toplanması· 
na karşı çıkan müdürler, 
ö�retm�nler kurşunlandI. 

Usd gençlik ra�ist sal
dırılara. luyım ve surgün!e· 
re karşı koyabilecek tek. gü
cün örpit!ü birleşik güç ol
du�unu kavr.dı. SürgUnlere 
karJI direrişler, raşist sald .. 
rılan prote.to �ylemleri ya. 
�un1qıı. Veliler ö�reno.le 
rin haklı talepleri yanuıda 
yeralmaya başladılar. Ge
rele. demolc.ratik taleplerin 
kazaruJmul, gerekae fa.Jiıc 
saldırılara karıı ögr�nci·öt· 
retmen·veli. dayaN,masl or
ta ö�renim kurumlarında 
y�niımez bir gücü oluşturu. 
yor. 

Yolumuz i,çi "nılı par. 
ti_nin yoludur di yen H.di 

G�nç Ondller kararlı bir ey· 
Iem birli�irin bayra�ını 
yükselttiler. Her türlü sal· 
dı.n.ya katlı verilecek müca· 
delerin kitleselliğiri göze
t�relc. maceracı eylemlerin 
önüne set çektiler. Grup Çı' 
karlarına yönelik eyl�mle. 
rin örgütlü mücadeleye geti. 
receti zararları gosterer�k 
kanrh tavırlarını aldılar. 
Her türlü demoktarik ola
MAl, �yl�m birliğiri ,all. 
maya yönelttiler. D�mok· 
rarik liıc, demokratik tli· 
tim mücadelesine \Le gençli. 
lin en yakıcı Jorunu can 
güvenliğinin sallanmasına 
öncUlük �ttil�r. Anufaşisı 
gençlik cephesi yolundaki 
çabaların 1ise:1i gençleri de 
kapsamaıına çalıştılar. Vu 
tatiline girilmesi yolun mü
cad�lelerden g�len helile
rin kavgalarının bitişi delil, 
ten.ıne okulların dışındaki 
.ıbnlarda ça lı, ılmuı anla· 
mına geliyor. Önumı4deki 
öjretim dön�mi liseli g�nç· 
iKin f.,ume, �mperyaliı· 
m�, şo\'enızme ve genci 
etitim� karşı birlik ve mu
cadele yılı olacaktır. 

FARUK ERSAli; SPOR ŞENlıCı 
ANKARA 'ilA BAŞLADI 

ı 

8 Ekim 1978'de Ankara'da altı yoldaşıyla bir· 
likte katledilen raruk Ersan adına Ankara'da her 
yıl düzenlenen spor yarışmaları bu yıl şenlik biçi· 

minde ve çok sayıda amatör takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. 

1977 yılında GENÇ öNCL Anl-...ua Şubesi tarafından " barış, dostluk, dayanışma 
içi., spor" adıyla düzenlenen futbol turnuvasının düzenleyicisi ve yöneticisi olan Fa. 
ruk [rsan'ın adı, gençlerin gelenekselleştirerek si..ırdiirdükleri spor şenliklerine geçen yıl 
verilmişti. Bu yıl futbol dışında, l-asketbol, voleybol ve atletizm dallarına da yaygın. 
laştırılın spor şenfiAine çok �yıda amatör takım ve klüp katıl ıyor. 

'--------=- -

, 

15·16 Hazıran 1970 
işçi diren�1 Türkıye Iş· 
çi sınıf, hareketinin en 
önemli deneylerinden 
biridir. Deneyden çıka
nlacak dersler ve bunla· 
no Ifıeında önümüzdeki 
görevler, hedener üzeri· 

ne yapılacak olan yorumlar, geneı olarak bUlmsel sosyalist 
hareket için oldueu kadar, işçi sınırı yolunda yürüyen bi· 
limsel sosyalist gençlık hareketi Için de geçerlidir. 

IliC; kuşkusuz ı5·16 Haziran işçi dlrenJşlnln en onemli 
yaru. 60·70 dönemi Türkiye sol hareketı Içinde, devrimd 
siirecin öncü motor gücünün hangi smır olduA:u konuaındı 
yoeunlaşan tartışmalara verdi� yanıttır. Dünya devrlmd 
pratieince defalarca kamU.nmış alın "devrimde işçi Ilm· 
fının önciiülü", ilkemizde 15·1S Haziran direniş pratIRi
nin yaklClııeıyla, küçük burjuva devrimciliRine bir kez dı· 
ha hatırlatılmıştır. Ancak bu konuda düşiimüş olan büyük 
yanılgı, buı;uvazinin de desteRiyle devrimd e:ençlik hare
ketinin bir boyutuyla entellektüel tartışmalar içine sıkıştı
nlmasını ve pasifizmi; bir başka boyutuyla da goşlzmi ge
tinniştir. Her ikisi de farklı biçimlerde ortaya çıkmalanna 
karşın aynı sınıfsal yapıdan kaynaklanmışlar, küçük burju. 
vazi içinde taban bulmuşlardır. Bu durum devrimd genç. 
lik hareketinin dotruyu bulmasını, işçi sınıfının yolunu 
izlemesini geciktirmiştir. 

Aynı yanılgı, boyutlan defişlk olmakla birlikte, günü. 
müz gençlik hareketinde de varheını korumaktadır. Bunun 
en önemli nedeni, 1955'lerden başlayarak, gençlik hareke· 
tinin hemen hemen �mamen öRrenci·aydın gençlik Ile sı
nırlı kalmasıdır. 

15 _ 16 Haziranların 
gençlik hareketindeki yeri 

15-16 Haziran'ı bu açıdan yeniden deRerlendlnnek, Ve 
blUndn. varmak eençllk hareketinin yaııb,lardan anııma. 
sında önemU rol oynayacakbr. Bu yolda 10 yıldır aa' u 
özlü deeerlendirmeler, kutlamalar yapıldı. Ama söylenenle
ri yaşama geçirmek gerek. Bilincine v.nnanın anlamı budur. 
Yani toplumun dinamik güçlerinden biri olan aençııRl I,çl 
sınıfının yandaşı, aktif destekçisi haline eetirmek ıereldr. 
Bunun yolu ise gençlik hareketinin Işçi gençliRI kucaklamı· 
sından geçer. İşçi gençliee dayanarak mücadelp. etmekten 
geçer. ışçi gençlik özü gerefi her tür küçük burjuva tutarsız· 
hRını dışlayacak, törpiJeyecek tek güçtür gençlik Içinde. 
Gençlik hareketinin işçi sınıfı mücadelesini izlemesini sai!ll' 
yacak, bu do�ltuda yönlendirecek, en do�ru yeri almasını 
saRlayacaktır. Atılan adımlan küçümsemernekle- blmkte bu 
görevin tam anlamıyla başarılamadı�ı bir gerçektir ve 
çözüm beklemektedir, GençliRin işçi ve emekçi gençlik ön· 
cliüRünde kitlesellik saelayarak politik doerultusunu sap
tamasını ve- korumasını başarma görevi, �Um zorluRuyla, bi· 
limselsosyallstgençlerin önünde durmaktadır. 

Faşist saldırılann yoRunlaştığl, faşist tınnanışın ivme ka· 
zandlRı günümüz Türkiye'sinde antifaşist mücadele içinde 
kliçUrnsenmeyecek görevler başaran gençııein önünde, yenı 
zorlu görevler ve sorunla!" var. Faşizmin saldınlannı gö�i.G. 
lemek için mücade-Ie e-dilirken, sınıf mücadelesinin günü
müzdekiboyutlannındayattlRı ve ' 'Tek Parti Tek Cephe" ka
ranyla bilinçlere çıkanlan Demokrasi Cephesi'nin öriimesi 
doerultusunda da gençliee önemli ı,:örevler düşüyor. 

Gençlik alanında t!ylem bir1i�ini gerçekleştirmek h·edili· 
Ri ni koruyor. Bunun için üst düzeyde ve tabanda yapıtıbile
ce-k çok yönlü çalışmalar genç bilimsel sosyalistleri bekli . 
yor. 

15·16 Ilaziran hareketi bu açıdan da giınÜJnüze ıŞık tut
maktadır. ÖrgijthiijRün hele de tüm demokrasi güçlerinin ör· 
güth.ilüeünün ne denli önemli kazanımlar getireceRine dair 
ipuçlan vermektedir. Dahası bUilin, bu gereklilik işçi 
sınıfımızın talebidir. 

Ylnelemek gerekir ki bunu iençlik alanında başannanın 
temel şartı, eylem birli�inin kotanlması ve Korunması için 
işçi ve emekçi gençlig-in oncwüRiinü ve denetimini gerçek· 
leştirmektır. 

Bunun yolu fabrika, atelye gençltRini örgütlernek, eRit· 
rnek ve mücadele alaruna çekmekten geçiyor. 

Bu gorevler işçi sınıfının, onun politlk örgütünün, Işçi 
sınıfı partiSinin yolgöstericmRinde başarılacaktır. 

Yannlar eU('rimizdedir ve güzel günler çok uzak deeıı· 
dır! 

• fig.n çöıoll. 
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NlU,lm Hikmel'te dÜ,fünt:Mnin 
yöntemi il. y .. tmanın yöntemi
nin bir olutun. , .. mamak pre
kir; çünkü, bu U,"i de diyalektik 
maddecilile dayantt, y. d. bir 
b .. ka de,,,ı •. Nazım Hilnnet'in 
"tetikteki metodolojiai, madde
ci diyalektik'tir. Nazım da, Le· 
nin'in lörü,ü dolrultuıunda. bil· 
gi kuramı. mantık n diyalektik 
yöntem alumdaki barlikten yol. 
çıkar.k, gerçeklikle aanaı arasın 
d.ki iHotiyi. "diyoklrtik madde
cililin güzel wınatı.ara uygula"
mCUl " olarak görmekte. diyalek
tik , maddeci yönteme b_ılı bir 
yan.ıma-yaratma ilit kili olaraır. 
ei. 'almakladır. Nazım buna "di
yolelttilt bir ,öde tetldlr edilip 
içiM diri" Diorait lrarl,tıl,mlZ 
Myotın laMIIGl te.bUi, )'aMırno
,," demekte ve .. naıçıyı (özne' 
yi) "yalnız te.bit dmdlf! Iralnuı
yıp. fe.bit dtil; ,eyin delifm.-
• ine de dhn olu'" diyerek açık
lamaktedlf. Demek ki. Nazım'. 
ıöıe, y ... m (dı, dunya, neanel 
,erçeklik); inan bilincinden ba· 
Iınuız olmakla birlikte. in .. nın 
etkinlitini (eylemseliilini) ken· 
dinde içerir; o haJde, in .. nın sa· 
nat.uı olarak netnel ,erçeklikle 
i1ı.kiı:i. In .. nın etkinlilini içeren 
"Y .. amla olan iIi,kilidir; .. natın 
n .. netini bu neınel·öznel diya
lektik birlik oIu,turur. Ikincili, 
.. nat ,erçeklllt yalnız yanııt
maktı kalmaz. amı onu yantır 
dı; yanı, Nuım. in .. n billndnin � .ı_IDII 1AD1ll-

- _  ... 

:, --

ve 

yanııtmakla delil, amı yarat
makla olanaklıdır. GöriJlüyor ki, 
Nazım Hikmet, eıtetik alanına 
.. dece bilgi·kuramı açııından de· 
RiI. ama aynı zamanda, deler· 
bilgiıi açııından da yaklqmakta
dır. Gerçeklili; bu ikisinin. yani 
bilme ile delerlendirme'nin diya· 
lektik birliti. ulr"ı olarak ele 
almaktadır. Çünkü eter, gnat 
y ... amın sadece bilinmesi. yanıı
maıı olarak ele ajanına. bu. g
natçının (özne'nin) edilgenlili 
demek olacak. sanatçının ger· 
çekıili deli,tiricilili ortadan 
kalkacak, dolayısıyla. sanatçı' 
nın gerçeklili delerlendirici ya' 
nını olutturan. kendi ideolojiıi 
dünya görüşü olmakıızın bir ıa-

nat yapılının ortaya konabilece' 
ii vanayılacaktır. ı,te, Nazım 
Hikmet. elletilin c.ndamarını 
olu,turan neıne'Özne m,k'iıine. 
yanııma·yaratm., bilme·deler· 
lendirme ili,kiıine böyleıine 
maddeci bir diyalektik le yakla· 
,arak; bil ,i kunmı, deler·bil,ili 
ve yöntem'bilıiıi .ruındaki 
uyumlu birlili kunbilmektedaı. 

NallD HI_I'1n _\ellt ..... 
�JloInd.1d e .... ıı bır yııı. 
da; bill_Ik IDı.,." • •  1Im .. 1 
plrı,,_'dır. Bır bqlıa d�"It. 
N ...... Hllım.l . ..... \ıD bır .... 
lerleııdbu .. 1ııI ,_IıtD. bUlUD 
.. -dan ... men olan en ...... 
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• aziz çalışıar 

yasaları bulmaya çalışarak, .. n.· 
tın toplum içinde tarihsel geli,
mesine bütünseUili içinde bakar. 
Bunun için de ,öyle diyor Na
zım Hikmet: "Günl lOnatlor ara· 
ıında bence Çin Htleri yoktur, 
Bunlar bir bütünün parçalondır. 
... Bunun aklini iddilJ dmek bil
gilerimiz arOlındaki diyalektik 
balı görmemek demektir. " O. 
rnek ki . .. naUar aruında birbir' 
lerini balıayan temel y .... l.r var· 
dır. ve bunlar tarihsel ,eli,me 
içinde kendilerini gösterirler; bu
nun için de tarihsel ,eliliime 
yöntemıel olarak çözümleyici 
bir şekilde yakla,mak ıerekir: 
"in.aanlar, bu arada, yazarlar. ıo
yut delil, ıomut, konkre olarak 
delırlındirilmıli. incılen me ii : 
yani bir inMIn. bir yazor, YOŞ4d,· 
i' deuir. içinde bulundu'u ülh. 
IInlf, zümre. çeun gözönündı lu' 
tularak, (itanca dıuirde, filanca 
mımleketıe. (ilonca ıınıfa men· 
.up in-an. yazar diye incelendik· 
ten .onra. o devrin. o memleke· 
tın. o ıınıfın imkanlan içindeiri 
ha,ar,lorıntı göre hakkındo bir 
hüküm �rilrneli" Bir başka de· 
yişle, tumevanm ve tümdenıelim 
yoluyla. sanatsal yaratımıar, sa· 
natsal yaratımıann ballı oldulu 
sanatsal ili,kiler. unaual ilişki· 
lerin balh oldulu toplumıaJ 
m,kiler. ve en sonunda da onlan 
belirleyen toplumııl·ekonomik 
yapı arııındaki kar,ılıkh iIi,ki' 
ler. birbirlerine balh bir bütün· 
MUik içinde çözümlenmelldir. 

Nuım Hllımtl. "",ddtc! dı,.· 
Itkllk ,Öllllml . ..... bD , ......... 
uYlUlubn, bunu MMItn tuih· 
.. 111 .. _ .. ... _d .... ' ÇUD· 
kO, _nadu, tarih boyunca bir 

deRi,ime ulrarken, isler istemez. 
örnelin teknile. sanatsal anla· 
tım araçlarının gelişimine balh 
olarak. içerik ile biçim ustiJnde 
de belirleyici bir özellik kazan· 
maktadır. Şöyle diyor Nazım 
Hikmet. "Meıele. tabiatın ve 
toplumun, hayatın diyalektik 

.okışıni ,iir olanına yanı/lacak 
olan içeri#e en uygun biçimi 
bulmaktadır " " Evuela. bir meto
doloji meıelesi olarak şunu ka· 
bul etmek biçimden öze, içeri
le delil; içerikten, özden biçi· 
me. IIkönel! içerik, ıonra biçim. 
Biçimin na,,1 olocalını belirleye· 
cek içeriklir. Tabii bu metodo
loji bakımından böyledir. yok&4 
biçimle içerik bir birliktir" ve 
karşılıklı etkileşirler. Demek, 
Nazım nasıl sanatta hayaUa (nes· 
nel gerçeklik, dış dünya'yla) ha· 
y.ta "akti( olarak iştirak etme
yi" diyalektik bir birlik içinde 
kabul ediyorsa. sanat yapıtında 
da içerik ile biçim arasında da 
öylesine diyalektik bir birlili 
cÖrmekte. ve biçimi edilgen de
lil. etkin öle olarak ele almakta
dır. Nazım'a gÖre bi.;imin bu et· 
kinlili. "üılup zenıinliRine yol 
açar; kendi deyi'iiyle. "içeriği 
aktif olarak en uyıun çerçeut
sinde biçimleyecek olan üılubun 
ne kadar çok tararıı olnursı la
%ım "dır. Burda üstünde durulma· 
Si gereken çok önemli bir nokta 
da. yöntemle üslup'un birbiriyle 
özdeşlik içinde göriilmemesidir; 
böyle bir şey, sanatta gerçekçi
liRin içeriRine ay kın dır. Nazım 
bunu açıkça. siyasal boyutlany
la. şöyle dile getiriyor: "Her iki 
anlayış da (yani. revizyonizm de. 
dogmatizm de - A.Ç.) 'yöntem' 
lle 'i41up ' kallramlanm özdeşleş
lirenk, ıoıyalilt gerçekçilik kav
ramını gerçek içerilinden yok· 
.un lulıyorlor. Reuizyoniltler, 
scnyalilt ger.çekçilik yöntemini. 
diinyanın bilinçli mtırksilt·'eni
nist ilkeler temelinde bu sanal-
101 kavranışını karala"1tık için. 
onun tüm ıonala IÖzümona bir 
�L iin;fornuJ (pni. tak bir 
uslup - A.Ç.) 'direk tili uırdili' 
uydurmOlyonuntı lOrdıyorlar. 
Sekterleı lle dogmatikler de .... 
bu ilkelere olon ıohle ıodakat
lerini IMyalilt gerçekçilik mat· 
keıi altında gizleyenk, rellizyo
nilllerin IMyalut gerçekçilile if· 
liratanntı yardım ediyorlor . .. Na· 
zım Hikmet, bütünaellili içinde 
verilmeıi gereken sanatsal içerile 
uYlUn biçim özelliklerinin çeşit
liIili ya da anlatım ve telmik 
özelliklerin deli'iiklili üıtüne gö
rü,lerini pek çok yerde açıkl ... -
mı,; gerçekçi bir .. natçının ka
palı biçim özelliklerinden oldu-

lu kadar. açık biçim özellikle· 
rinden de rahatlıkla yararlanabi
leceRini belirtmiş, öte yandan 
ıöz,elişi, Tolıtoy. $olokhov ya 
da M.lrau:ıı: ıibi ıerçekçi yazar· 
lard. nasıl uslup Carklıla,maları 
oldulunu ıomut örneklendirme
lerle açıklamı,tır. Ne var ki. yön· 
tem ile u.lup n.ııI birbirine ka· 
rı,tınlmamalı ise. ıerçekçi yön· 
tem ile ıerçekçi·olmayan yön
tem kadar. ele,tirel gerçekçilik 
ile 100yaJiıt gerçekçilik de öyle· 
ıine birbirine karıştınlmamalı· 
dır. Gerçekçi·olm.yan yöntem. 
içerili ikincil olarak ele alıp, 
.onunda blçlmciHle düşen bir 
yaratıeı uYlUlam. oldulu gibi, 
.00yaJiıt ,erçekçlllk de dlyalek· 
tik maddecililin bilinçli bir 
kıl... -D'1a 
. ... -
II' ..... tD 
.en, 
IIr. ==::. 
,o, 
...... 

lerle düzeltmek iıler"; bir b_ka 
deyişle, düzenıiziilin nedenini 
sını(sal ilişkilerde ıöremedilin· 
den ve ilerici olan ıınıfın bak" 
açıınndan tarihsel gelişmeyi de· 
A:erlendiremedilinden, kendi 
küçiJk·burjuvaca ıımrlamal'n do
layısıyla. sonunda bir ele,tirel 
gerçekçi olarak kalır; ya da, 
",olda görülenler arOl,ndtı 
muhtevo bakımından aynl,k. Afe· 
'ela Orhan Veli 'yle, A.Kodir dil 
bakımından birbirleriM yakın· 
dırior ue ıoldadırlar. anur içerik 
bakımından Orhan Veli merke
zin de &41lna 'eçmi'tir . . . .  Içerik· 
te ,ollar arOlında ,ekilde 101 
olanlora ra.tlonmıyor. " ı,te böy
lece. sanatta yöntem olarak lot
yalist gerçekçilili açıklarken. 
Nazım, l,nlCsal belirleyicililine 

detinerek, içeriRin en önemli bir 
özellilini .çıl. çıkarmıktadır. 
Buysa. yukarda dejinildili üze
re, ıılında. bilm� ile delerlen· 
dirme'nin diyalektik bırlili ol· 
gusundan. yani. ,erçekçilik söz
konusu oldulunda. ya.amın 
kedi sınıfsal belirtenleri içinde 
ileriye dönuk olarak, bar b ... ka 
deyişle. işçi sınıfının balUş açı' 
sından delerlendirilmeıinden, 
gerçekıilin ancak böylece tam 
olarak bilinerek sanatta yanııll· 
labilecetinden başka bir ,ey d. 
Iildir. Nazım bunu yalın olarak 
şöyle dile ,etirir: "realizm; olayı .. 
konuyu oldulu gibi, ytın; geçmi, 
şimdi LIf ,elecek ölf!leriyle yani 
akışı halinde lif bunun üzerine 
etkin olarak Llfrir. " Burda. Na· 

• 

aım Hikmet'In prçekıllin bütün· 
ıelliliyle içerikte nıııl Yeril.biI .. 
celini ortaya koydulunu ,ör
m.,kteyiz. Bunun sanatı. biçim· 
sel yönden anlatımı. "bütüıı'ün 
uyumunu. mimGriıini yapabil· 
m�k"tir; demek ki, Nu.ım Hik· 
meto ıınab. aynı zamanda yafa· 
mın ona uYlUn bir modell.ndl
rilişi olank ıörmekte; bunun 
için de bir sanat yapıtının çok
yönlü olarak bir kurulmaY' ( kon .. 
trüksiyonu) içermeei .enkUlini 
söylemektedir: "Yani naluı ,iir 
,elrlinde. nnk. koku. nam, mi· 
mari. muıilci lif aair unlurla"n 
da bulunmaıı laz,m d�'il mi' 
Realitede bu unıurlor m.ucut 
delil mi'" Sanıtın kendine ö,ıü 
anlabm ançlannan, dilinin kulla
nılmasını belarleyen ,.y de bu· 
dur; bir b .. ka deyişi., lInal- ya· 
pıtındı kurulma, yapılın lçmRI· 
ne balh olınk. dilin öaelllkleri
ni belirler; sö, .. 1i,I, "öyle içe· 
rikler uard". ki. onlorda IuJliy • 
iıtemez, konufmo diU olı.tWi w 
imkonlan yeler. baı lç.rilr.r 
de uardır Iri IrtıliY' iıl.r. Ira(iye 
d� ç" it Ç'fit olabilir. Icaliye im
hnları da lıudut.lUdur . w ba, 
içerilrl�r uardır Ici daha lOyul .. 
bir dil ;'I,r. " Nuım hikmet. bu 
sözleriyle. yanı ıınataal anlıtım 
araçl.nnın, sanat dilinin bar bı,· 
ka deyl,le . .. natta aemlotlk yö' 
nün, I,aret (imsel) yönün nuıl 
lçerlle bılım lı oldulunu Pte . 

. , alında, IÜnümüzde de 
onemli olarak, markalat .. te. 



. 4  HAZIRAN GONO, OSKODAR'DA IŞYERININ ÖNONDE FAŞISTLERCE 
KATLEDILEN ÇETIN YOCEL'ı. SAYGıYLA, SEVGIYLE, INANÇLA ANıYOR VE 
"AHLAK OZERINE MARKSIsT LENINIST öCRETI" BAŞlıKlı SO� ÇALlŞM \SIN
DAN BIR BöLOM Y \YINlıYORUZ 

ksist 

• Sosyalist Devrime geçtikten 
sonra, burjuva ahlak pren!ı.ipleri, 
insanlar arasındaki ilişkilere uy· 
guJanamaz. Yeni ahlak kurallan. 
ahlak - üzerine ' Markdst-Lenlnlst 
ötretl ile uyculamaya girer, Bur
juva bireycillei, yerini kollekti
vizme, nasyonaliımı yerini sos
yalist valanseverlik ve proletarya 
enternasyonalizmine, rekabet ye
rini, sosyalist yarışa, eme�e kar
şı kin ve nefret, yerini çalışma 
.!ikına, burjuva ilişkileri, çıkar 
gereeı evlilik ve çürük aile, yerini 
temiz ve gerçek bir aşka, hakları 
eşit olan kııı kocanın sallam 
blrllRlne, Iki yüzlüllik, dalkavuk, 
luk ve yalancılık, yerini samimi
yet ve prensi.pliliee bllakır. 

Kapitalist toplumda egemen durum
da olan burjuva ahlakı ile beraber proleter 
ahlakı, billm .. ı sosyalist ahlak, yani bu
gün biricik devrimci ve ilerici sınıf olan iş
çi sınıfının ahlaki doğmaktadır. Bu ahlak 
en yüksek ahlaktır. çunkü, bu ahlak istis
man \Le köleliği ortadan kaldumak ister; 
sıruflann ve sımf kavgalannın olmadıgı 
sosyalist toplumu kunnak için savaşan 
yeni bir sınıfın töresel ilişkilerini ayarlar. 
Bu ahlak sosyalist insanın, sosyalist sa
vaşçı1ann ahlakıdır. Marksist-leninist ah
lak geleceğin ahlakıdır. O, işçi sınıfının, 
devrim yolu ile kapitalizmi yOOnaS1 için 
bUtun kuvvetini seferber ederek ona hiz
met etmektedir. 

Sosyalist ahlak, burjuva ahlakına tama
men ılUır. Burjuva ahlaki özel kapitalist 
mwkiyet şekli Uzerine kurulmuştur, bu 
mulkiyet şekline saygı gösterilmesini tel
kin eder, bireycilik ve horlbinlik aşdar. 
Sosyalist ahlak özel mulkiyetin karşısın
dadIl. Onun yıkdmasını ister, ortak mulki
yete, kollektivizme karşı saygı ve insanlar 
arasında dostluk aşı1ar. Burjuva ahlakı sı
nıf kavgalannın karşısındadır, sosyalist 
ahlak istismara karşı kin glidülmesini tel
kin eder ve devrimci bir cesaret, yiğitlik 
ve mertlik aşLlar. 

Burjuva rıJozofları. ahlakçd.an ve din 
adamlan işçi sınıfını ve sosyalist partileri· 
ni ahlaksızhk ve her turlu ahlaki inkar et
mekle suçluyorlar. 

Lenin, Komsomolun ııı.  Kongresi'nde 
yaptığı tarihi konuşmasıyla bu a1çakça 

suçlamaya yerinde bir cevap verdi. Le
nin "Marksist ahlak var mıdır?" diye so

ruyor ve cevaptıyor. "Elbetteki vardır, 
Çok kere ahlakın olmadığını iddia edi
yorlar \Le �ık �ık bizim. komunistlerin. her 
turlu ahlakı inkar ettiğimizi söyluyorlar," 

"Bu. meseleyi bir nevi tahrif etmek, 
işçi ve köylUıerin gözlerini bir çeşit bağ· 
larnaktır, ' 

"Biz bu anlamda ahlak ve törelliği in· 
kar ediyoruz. ToreUiği allahın emri olarak 
göstererek. burjuvazinin vazettiği anlam· 
da ahlak] yok sayıyoruz. Insan üstü, sınıf 
üstu bir kavnm olarak her töreUiği redde
diyoruz. Biz bunun yalan olduğunu, po
meşçikler lehinde olarak işçi ve köyhile
rin kafalanru boş şeylerle doldUmlak ve 

• çetin yücel 

onlan aldatmaktan ibaret olduğunu söy· 
ıuyoruz. " 

Işçi sınıfının yüksek idelere sahip olu
şu, amaca yönelişi, işçi sırufı partisinin 
davasına kalben inanışı, doğru ve dürust 
oluşu, örgütlü, prensipli, disiplinli, a1çak 
gönülhi ve hassas oluşu, eleştiri ve kendi
ni özeleştiriye karşı sosyalistçe yaklaşı
mı gibi ahlaki tavırlar, daha geniş bir 
özellik almışlardır. 

Burada göruldü!ü gibi işçi sınıfı ve 
onun bilimsel partisi her çeşit ahIakm 
karşısında değildir. Aksine. onlar gerçek. 
en iyi ve hümanist ahlaka sahiptirler, on
lar en yüksek olan bu ahlak kuraUannm 
egemen olması için çalışmaktadırlar. Sosyalist toplumda işçi sınıfının ahla

klrun temel özeUikleri ve gerekleri ve bun
lar arasındaki karşılıklı ilişkiler nelerdir? 

Marksist-leninist öğretide sosyalist 
ahlakın esası, kapitaliımi yıkmak, sosya
lizmi kunnak ve sağlamlaştınnak için mü
cadele vermektir. Bu esas. ahlaki olanla 
ahlaki olmayan arasındaki en önemli ayı
taçtır. Bu esas, sosyalist ahlakın Leninci 
özeUiğini ifade etmektedir. Sosyalist ahla
ka göre, sosyalizmin zafer kazanmasını 
sağlayacak her hareket, ahlakidir. nihai 
hedefe ulaşmayı engellemek ise sosyalist 
ahlaka sığmaz. 

Sosyalist aJf1akın temel özeUikleri veya 
prensipleri şunlardır: KoUektiviım, sosya
lit vatanseverliği ve proletarya enternas
yonalizmi, sosyalist hümanizmi, emeğe ve 
sosyalist miilkiyete karşı sosya1istçe yak· 
Iaşımlar, aşka, aileye ve hikaha karŞı sos
yalistçe tavır almak. 

Sosyalist devrimden sonra, işçi ve 

Marksist·leninist öğreti içersinde bilim
sel olarak eğitilmiş insan özeUiklerinin en 
önemli gerekliliği, en önemli şartlan doğ
ruluk, dürüstlük, alçak gönıillüluk, yüksek 
ide ve prensiplere sahip oluş, disiplinli, 

emekç ilere yeni 
görevler düŞer. 
Kitleleri sosyalist 
devlete aıhştır-
mak. eme!e ve 
sosyalist mülkiye
te karşı yeni iliş
kiler geliştirmek, 
yeni bir disiplin 
yaratmak. ruhsal 
terbiye gibi yeni 
bir disiplin, bir 
ödev ön plana 
alınır. Sosyalist 
toplumda, sosya
list ahlakın, kol
lektimm, toplum 
çıkarlarını birey
sel çıkarlardan us
tün tutmak gibi 
özeUikleri geniş 
bır aerleyiş kay
deder_ Halk kit
lelerinin valanse
veriiği yeni bir şe
kil alır, sosyalist 
vatana, sosyalist 
toplum düzenine 
bağlılığı, sevgiyi 
ifade eden sosya
list vatanseverlik 
şekline girer 

ÇETIN YÜCEL'E 

OYLES/ 

BIR OFKE 
YıKıLıR MI' 
DA" DA" OLMUŞ 
GONCA GONCA 
GELINCIK 
SELVI SELVI 
ÇATAL ÇATAL 
YUREK OLMUŞ Y/OITLIK! 

ASLANIM YI"IDIM 
ŞAHAN GIBI DUŞUVERDIN 
KA HPENIN KURŞUNUYLA 
YURE"IN YUREK' 
ŞAHAN GIBI DUŞUVERDIN 
AL KANIN ILEN 
ŞORUL ŞORUL. 

AH! 
ŞIMDI 
NASIL KIRDILARSA DALlNI 
şIMDI 
NASIL 
OKSUZ KODULARSA YA RıNı 
GAYRI 
OCUNO KOMAMAK GEREK 
FAŞISTIN FAŞISTI 
SOYSUZUN DOLU 
SERMA YENIN ITINDE 
KOMA.\lAK GFREK' 

ZA LıM VE /lA YıN 
ÇIYAN VE ENGEREK 

SEVDAYI 

Ol'ŞL.ERI 
VE E.\fE"/ 
VE INS,INI YOK EDE� 
NA.\IUSSUZUN IT/NDE 
KOMA.\II\K GEREK 

GOZE GOZ 
VE DIŞE D/Ş. 

GA YRI OLMEK A L'IP DEC/L nAnET' 

s. YAŞARÇAC 

çetin ve azimli, 
dayanıklı oluş vs. 

dir. 

Sosyalist ahla· 
kın esası - ki bü· 
tün diğer ÖzeUik· 
ler bu esas üzerine 
kurulur • koUek· 
tivizm ve toplu. 
mun çıkarlannı, 
koUektifin çıka
rını, bireysel Çı
kardan üstün tut· 
mağa hazır olmak 
ve bunu yapabil
mektir. 

KoUektivizm, 
bilimsel sosyalist 
ahlakın temel ta· 
şıdır. çünkü doğ
rudan sosyalist 
toplumun ekono
mik temeline yani 
üretim araçlan 
üzerindeki top
lumcu mülkiyete 
dayantr. Emekçi
lerde ve gençlikte 
vatanse\lerlik bi
lincinin oluşturul
masında \Le geliş
tirilmesinde. onla· 
rın \ebatkar 
enternasyonal isı
ler, emeğe. ,osya
Ii't mulkiyete. aş-
ka. nikahn \Le aile· 
ye karşı bilinçli, 
bilim\el sosyalist. 
çe davranan in· 
\Dnlar olarah. ge· 
1i�mesinde. sosya· 
li"t \latanın nn
mu,lu. duru\t, al
çnk gol1ul1u ve di-
siplinli vatanda�· 
ları olmasında en 

Sosyalizm ko
şullarında halk 
kitlelerinin huma
lu\t1iği, \Osyalist 
hümanizme dönu
şur ln'klna karşı 
sevgi ve �ygı gos· 
tennek, ihtiyaçla· 
rını sağlamak, 
maddi durumunu 
ve kulturunu yük
'ieltmek için, sağ
lığını korumak \ie 
sağlamlaştırmak 
için savaşmak, iş· 
çi sınıfı partisi. 
nin, sosyalist devletin ve burun toplumun 
her eyleminin temelini teşkil eder. 

önemli dayanak, bin�y�1 çıkarlrm kollek
tifin ve ulusun. ,ıoıfın, ailenin çıkiltıarına 

feda edebilmekve buna hazır olmaktır. 
Mois Semof şöyle diyor' 
"Sosyalist toplumda yalnız tek bir esas 

ahlak vardır. Bu ahlak bütun toplumun 
ahlaio olan komünist ahlaktır Bu toplum
da insanlar arasında karşLlıkd guven, daya
nışma ve işbirliği. gerçek insancıl ilişki 
vardır. Insanları birbirterinden ayıran, ara
Iannda güvensizlik. yabancılık ve bireye .. 
lik yaratarak onlan ahlaken bozan ve sa
katlayan nedenler tamamen ortadan kal
dınlmıştır. " 

ANTIFAŞIST 
MÜCADELE YE 
DöRT KlT AP! 

Sal ye ''Sol'' Sapm· .. ' 
Boyu.Gric� 
Bulprhtln I,çl Nir.ketlnln, 

Onliiki. f.,ıZm. kar,ı mQc.aÔlIe 
elanında kar,lla,tlOI '.0 ve "ıot" 
Mpmalar ..,. bu Mpm.ların y.nl ... 
,ıv. uQr.tllma$l lar.d ton de,... 
ce OOreUcldlr. 1920'..,ln b&,ıarın
dan 1930'ların son..,ına u....,." 
terlh.1 dOnemi kapuyan Du 1_ 
"me, bugOn bOyOk benzertık .. 
ton.,.n sorunY'ı. kar,ı kIIr,ly. 

buıunın TOrkiye ıçın Oz.1 bır 
Onım t."llNIktadl,. 

96 MyflllO Llrl 
• F..,l.lııllhlı Zbd8o"ruııda 

Nlako KCl ,kı 
BKP'nln 5. Kon ...... n. oku

nın V.kllllk Komts)'onu Rıporu, 
973 delegıılden 4,ı ının, yenı .. 
50"'nln sıyısı hQkOmlGl_oeın .. 
çlldlOlnl tCıIt«mll:tıtı:tlr. ı9',. 
.... yılyrında "yesı nokOml .. .., 
c:ıauırtI«tndlıkl yepm mGCIı .... 
lerini, pdOkM,1 1'.,-=-..,1, ba,· 
lenııçta boZ,una uOrllNlLwINl 
,ıiman sonundlı aet.te nuıl ua.
,lldlOınl anlaten bu Idtap enUfl.ttt 
prOlNfanda ..,. mQc.adlılede kul", 
nllebU.-=-k ,oçıcı bır .... htı'. 

256 ")'11/150 iinı 

• Hltkr lktıdanaa Kartı 
Andf .... t Mlk:adıek 
Klau. MllUmKh 
Alman .ntlf .. lıt mocadelesı· 

nın 1933·1939 dOMmini ii. i"" 
bu kılıP. t.,lıt ,OÇIe,1 Iu" ı yo
Oun bır 

Alman .ntlfı,tst mUCIclıll ... · 

nın 1933·1939 dOnen' ;nl .1 • •  lan 
bu kılıp, 1.,111 toç..,. kai,ı yC'
Oun bı' k • ...,. ıçınO. oıan Dlk.
miz 1I.,lci",I, dımokrelları, bilim· 
Mi sosy.lIst",1 ıçın d. bUyOk b" 
oo,ıllcl d80" . ..  hıptır. 

211 sayhll2S II'. 

• Nu.1 Ybntd.ml A1bnda I,çl 
Suueı \it Çahtma Ko,ul1an 

Juden KucaylUkl 

Alm.n f.,lzml lınrlM kla.lk 
bır y.ptt nllellOlnl klZın.n bU In· 
cıl.m., fa,lzml dan. ıyı tlnımek 
YtI tan,lm.k ıçın .on dırıc. v.rar· 
ii bi' b.,\luru kitabıdır. 

Adr.s: PIVl,loU Cld. 21/2 
Cımbl,lIlI, • Istanbul 
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BIR KARA TARiH: 
19 HAZiRAN 1953 

AMERIKA TARIHININ ONURLU ADLARı 

ARASINDA - NEDENSE - ABD HUKüMETLE· 

RINCE SUÇLANMıŞ, HÜKÜM GIVMIŞ, KATLE· 

OILMI Ş KIşILER ÖNDE GELIR. EMPERVALlz· 

MIN, SAVAŞ KUNDAKÇILlGININ, ANTIKOMü· 

NlzM HISTERIsININ, MC CARTHV ÇıLGıNllGI. 

NIN INSANlıK VE HALK DüŞMANııGININ SUÇ· 

LADIGI VE VOK ETTICI KIşILER, AMERIKA' 

NIN VIGIT EVLATLARı OLARAK, INSANLlK TA· 

RIHINE ADLARıNı VAZOIRMIŞLARDIR. VE 

AMERiKA'VI, GOZELlM OüNVAMIZIN "OOST· 

LUK, KARDEŞLIK VE BARIŞ MARATONU·'N[)A 

BU KAHRAMANLAR TEMSIL ETMEKTEDIR ... 

Ethel ve Julius Rosenberg! 1953 yılının 1 9  Hazi· 
ranını, 20 Hazirana bağlayan kara gecesinde, akı ka

rası meleziyle bütün bir dünya halkının, ilerici, de

mo:"'rat './e b.::ıpever dünya güçlerinin direnişine ve 

gözyaşlarına nime" Sillyalı Mc Cacıhy hainliğinin 

elektrik iskemlesinde boğulandılar. Arkalarında, bi· 

limsel düşüncenin temizliği"i, inancın kutsallığım ve 
dünya barışım" teslim alınamaz bayrai ını bırilkarak _ _  

ASi)'";,, nDkI __ """',nı Sovyrtler ,Birli�" ne sat
makla suçlanıyorlardı. Suçlayan faşizmdi. Yargılayan 
f�izm. Uygulayan f�izm! Emperyalizrrin ve silah te
"-ellerinin dişleri kanlı bekçisi! Emperyalizmin ve iş
birlikçileri"in ha' Wkede. sıkışıra" her dönemde gün
deme getirdiği kon bel.! 

SuçSUldu Rosenbergler. Amımız işkencelere uğ
radllM. Suçsuzlukları,n. sonuna dek, yiğitçe savundu
iM. ülkelerini, Insanlara ve dünyayı sevrnenin onurunu 
sonuna dek korudular. Öklürme kararı uygular.madan 
önce, tutulan dlIzmece tilnıkiarın yalanları oruya çık· 
tı. O..vanm yeniden göriilmesi istendi.Ancak tlımü 
reddedikti bu isteklerin. Mc Carthy faşizmi yüzündeki 
�rayı, elindeki �nı yıkamaya, �ıalanlarının üstiJnij 
önmeye bile prek görmeden öldürdü Rosenhergl('ri 

I$te tam da bu yıllarda, suçsuzlukları apaçık olar. 
iki ilerici aydının �tledildigi günlerde, Amerikan tm· 
peryalizmi Türkiye'ye traktör, ekonomil-.. "'yanJln1·· ve 
"demokrasi" ihraç ediyordu. Yıl, 1953'tü ... Oe�k· 
rasi ihracı kesintisiz sürdü. Geldik bugüne! 

Şimdi yıllardan 1 980'dir. Ro�nbergl("rin boğaz· 
Iandığı gün doğan ço(.uklar şimdi 27 ) aşmdCıdır, Ve 
Rosenberglerin bayrağı onların elindedir. DünYdmızın 

butü" ufukl.arında yükseltilen insanlık, demokra�i ve 
barış bayrağı! Emperyalizme, tekellere, faşizl1le , anti· 

komunizm histerisine, Silva$ kundakçılıgına kJr�ın! 

SELAM OLSUN ROSENBERGLERE! 
SELAM OLSUN AMF. R I KAN HALKıNıN YI.  

GIT EVLATLARıNA! 
SELAM OLSUN AMERIKAN HALKlNA' 

• 

Sovyet işçilerinin ve dOnya işçi sı· 
nüırun bÜyOk yazarı 'Iaksim Gorki 
ölüıWnden 44 yıl sonra bugun h:II" 
dipdiri! Yaşamını ve s:matmı [kiı,. 
Devrimiyle özdeşleştiren buyuk Gorki' 
yi her yıl aynı coşkuyla aıuyonlZ . . .  

Dünya işçilerinin ona saysısı, sevgisi 
kuşkusuz her şeyden önce onun Ekim 
Devriıni'yle özde�lcşcn hi�iliğiııden. 
Gorki. devrimci Rus SOS)'�1 urmokrat 
harckf'tini. işçi 'ınırmın dcnimd ça-
Iışmasmı, aynklnI111l31:ırıl1l. (arhk 
I':m tlakiyetinin dC"ipofik l.ulmiinu 
yrışadı ve yazdı. 

Yoksulluğu \ l'  ı ı ı lı·;ıı Cil :ı':iagıla� ıcı 
i11erdc çalışarak gordu. ekmek ka\ga
"ı1l11 Çarlık R tlsy;!c.,1I1111 halka Y3şaım 
lllHlan eltiği ko-:;u l l;ırd:ı verdi \(' Gorki 
y:ı�:ı� :ırnk y :ızdı , 

\'()ril� I .enin ' j l' tıcr I.aman �aygıyl:ı 
:ıI1Jıgı dc\;rilııil1 Ilir huyul. y:ızarı olelu. 
I )ı', rimc i :�aııcı \ l' ('ıi len 1�lil"nl1b· 
rın � ,  i:!rt OI!l1"'I. 0 I 1 1 1 1 l  s;ın:ıt !n sığlı-

ğa diışıııek şöyle dursun. daha da yü
celtti. Eleştirel gerçekçiliği ,Iev adım-
1:"10 aştı: sosyalist gerçekçiliğin kunı
clılarUldan oldu. 

Devrimden Sonra yapılan Sovyet 
Yazarlar Ilirüği Kongresi'nde "sosya
list gerçekçilik" terimini ilk kez Gor
ki kuUandı. Sosyalist gerçekçiliği ge
liş tirirken, devrim edebiyatını salt bir 
propaS"dnda silalıı olarak kullanmayı 
ol\E'ren. i nsanlığın kültür mirasım 
o"eltı<eıııeyen sekterliklere karşı da 
s.1\"a�tı. Tıpkı edebiyatı devrimci işçi 
�lI\lfı hareketinin güçlii bir silahı ola
rak gonııe)'enlere karşı savaştığı gibi... 

Gorki sosyaüst gerçekçi6ğin bir ,,"o 
yuk yaz"rı. bir ,,"Ylık devrimci. bir bit. 
yuk i""lI1dl . . .  Işçilerin ve emekçilerin 
onurunu yukseltti, onlann onuru oldu, 
I R  1 I:ı7imn i 980'de de h:ila ayıu diri. 
Iiğiylr y ;ı�ıyor . .  _ 
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