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OKURLARA ... 

YOR L'YOŞ. elinizdeki bu 
272. sayısıyla. yeniden 16 say. 
fa çıkmaya b"'ilaınasından bu 
yana üçüncü haftasını doldu· 
ruyor. Üç hafta ve üç sayı. 
Ekgkliklerin. ııksakı.1arm. 
hatalaral üstesinden gelinme. 
ye çalışılan. tek nik olanaksız· 
ı.Iarm. baskı 9Orun1armın 
"'iılması çabalanyla dolu kü· 
çücük bir zaman kesiti ... 

Ama bu. göz açıp kapa
ymcaya dek geçen. bağonsız.. 
lık i demokrasi i 90syalizm 
mücadelesinin uzun soluklu 
si.l'eci içinde bir hiç olan kü. 
çücük zaman kesitinde bile. 
deqkıkıır �klsinde küçüm. 
seomeyeal< olumlu bir geliş. 
me gözJaaiyor. 

'1çerik oLvok önemli ha. 
ta1ar yoktu. ama 270. sayının 
kapağı bir r .... d! .. biçimin. 
de de go ..... . 

''271. sayı. ne zama"'" 
özlediğimiz. dosta diişmana 
göf$iimü:iü gere gere verebile-. 
ceğimiz eksiksiz bir YÜK ü
YÜŞ idi" cümlesiyle de bi· 
çimlense, derginize yöneltilen 
eleştirilerin artması. kimi 
mektuplarda içerik .. teknik 
yönden m ince ayruıtılaıa ka
dar inilmesi serindirid bir ge
işme ... 

Bu ilginin, daha şimdiden 
abone ve satışa yansımayı 
başladığı da .küçiık kıputılar. 
la da o .... gözlenebiüyor. E.  
leştirileri dikkate alıyor. ger ..  
ğini yerine gdirmeye çalış. 
yoruz. Yazaıiara gönderilen 
mettuplar. kendilerine ileti
yor. uyardan titizlikle değer. 
lerıetiriyoruz. 

Okurlanmız.dan dileğimiz. 
olumlu· ama özellikle olum
SUq eleştirilerini, derginin 
dar ve dayaruşma. yardonl"'i' 
ma gereiini duyan kadrosun
dan esirgernemeleri. YÜK U· 
YÜŞ·u. haber. yazı. fotoğ .. f. 
inceleme, araştımla ve istih
barat yönünden beslemeleri, 
daha işlevli bir kavgı aracı ha
line getirmeleri .. 

Dostça. yoldaşça ıolamlar. 

YÜRüYUŞ 

* TIP'IN SIA'Y A KARŞI 
EYLEMLERI 

YURT ÇAPıNDA 
YA YGINLAŞIYOR 

SIVAS. Turklyc ı,çi Partili'nin 
SIA'ya kartı aÇblı "Uk.ı.a1 Ba· 
lunaalık" kampanyalı ""mekte· 
dU. 

7 Hadran pü TMMOB .&10. 
nunda TIP'in çalruma olumhı ya
nıt veKn TSıP, CHP, TOTED, 
'IMMOB, GendJt, yolJt, Dev 
Maden-Sen, Tek Ga.tt'ln de ka· 
tılm.uıyla bir toplanb düzenlendi. 

Polisin tutumu yüzünden ö· 
Demi .. )'ıda yurttatın k� 
tan kaçuul1fı toplantıda, tUm bu
kılara k .... an çok ayıda izleyid 
nrd.ı. TOTED Şube Bafkatu 2J. 
ya Ha&.., TSıP il yönedd. Erol 
şener \fe TIP Merkez hçe Ba,Jta.. 

iii Cemalettiıı fUnd, AP hüIW· 
mctimll, tcmaıd. oldutu lDlıll .... 
adana ıttÇekJCftirm� Çallft.ıfı 
uyduluk anbtmuma, bu an..latm. 
nııı yu.n içinde tırmandınlan ra· 
,umlc Wtlti.De detindilu. 

Toplanu önc:aindc ve toplan
tıda bu köleik anlqmasma kartı 
di.rmıncnin yurtKwdik ıörevi ol· 
dutunu anı_an bildiriler yaYım 
tiçimde dağıtıklı. 

* EYLEM BIRLlCl 
GÜÇLENIYOR 

• 15 Haziran'da TİP, TSıp, Bir
lik Dayanq:m .. Dewimd Demok
ratlar, gençlik ve kadın ha.reketleri 
siWdiirdükleri ''Crcvci l,çilcrie Da· 
yanıtma" eyleminin ıeiriri, yap
talan bir ırcv ziyaretiyle Maden· 
I, Bölge tcmtilci.ne verdiler. 

• Eylem birtiline ballı kadın ha· 
reketleririn i Haziran Dünya Ço
cuk gtinü nedeniyle düzenledikleri 
toplantı, çoiunJujunu çocukların 
olU'tulduiu ıeri, bir iz.leyici kit· 
lesiyle yapıldı. Çocuk korolUnun 
ve çizp filmlerin yer a1dıA:ııö.teri 
ne,e w: co,ku içinde .,nuçlanı:h. 

• 15·16 Haziran'm )'Jk!.önümüyle 
iıpi olarak eylcm biritine balh 
hareketlerin ortak imzalanyla h. 
zulanmlf pullar, afi,ler ve bikliri· 
ler tüm kentte yaYlın biçimde 
asıldı, dajlhlıh 

* SIA 'YA HAYıR 
SLOGANı 

Y ÜKSELIYOR 

EsKIşEHIR. Emperya&zm, NA. 
1'0 Ye SIA'yla Upıi lIOPnLann y. 
&ılı oldup TIP ve GENÇ öNCO 
lm.z.a1ı baiocıiar, Ponu.k. Çayı üze
riDcic yüzdürılda. KlddcriD Fnl, 
ilgi .... çek.cn baloDlar ve kmt p. 
n,laini IiIIIc)'t'Iı andempayaBlt 
.Iotanlar, EakltthU'de SIA'ya it
çit wni..bDcmal Için IÜrdiWtlen 
eylemleri lÜçlmdiriyor. 

* "MADEN OCAKLARl 
ÖZEL SEKTÖRE 

DEVREDI LEMEZ!" 

MANİSA. Soma'da dn-Ictle,tiri. 
len Inyiı madenieririn özel ,ektö
re devri, patronlata milyarlaı ka_ 
urdırnen binlerce maden I,çi •. 
ri açhla mahkum Kliyor. 

GeçtilinUz hafta l,çiler binler· 
ce inua ıoplayarak m.ıenlerin 
özd ack.töre dnrlri protesto etti· 
ler. Bu karan. kartı direnecekleri
tU TORK.l ş 'e bajlı Maden.l, Fe· 
dcruyonu'na da bikliren ı,çiler 
bir de kahve topla nt w dU:zenIKli· 
ler. Kendiilinden Örıi.ıt!cnen bu 
toplantıya .endika yonetidieri de 
katılmak zorunda kaldılar. Top
lantıda ı,çiler, ocaklann devririn 
önüne her ne pahasına olu' .. ol· 
.un ıeçme)·e karuh olduklarını 
bciıttiler. 

YOROYOŞ· 24 HAZIRAN 1980·2 

POLISIN BU KAPAR 
PERVASıZCA 

CINA YET IŞLEPICI 
YERDE DEMOKRASIDEN 

SöZED!LE�jEZ! 

ISTANBUL- Türkiye irva' 
nı siyasal cinayetlere, faşi.t 
teröre zorla alış tm/dı. Hatta 
insanlanmaa "bir kabahan 
olmasaydı öldüriiJmezdi, ken
dinin de bir bulafığı uar ki 
öldüriiJmiiş" deme rahatlJAı 
da uerildi zorla.lruanlo.r ölüm
lere alıştınldı. Ve şimdi "hiç 
bir buloşılı olm4yan"lar da 
öldüriiliiyor, _nekler gibi. Po
b'. kendinde biiyük bir rohat� 
lıklo. ue perua.ızhkla adam öl· 
dürme hakkını ue celOretini 
buluyor. Bulabiliyor. 

Artık Anayasa, YOMllar de· 
lil egemen olo.n. Dolrudan 
dolruya tekellerin orman ya· 
.00an geçerli. 

Işte Inciroltı katliamı tle if' 
te Anodo/uhilO" 'nda gencecik 
bir kadının bir poli. müdürü 
tarafından katlettiri/me,i. Ola· 
ya alet olan makam şo!öriinü 
bc'le dehfete düşüren, "yaktın 
beni müdürüm" diye feryat 
etme.M Mden olan bir cana· 
ııarlık. Bunlar lOdece .on haf· 
tanın bir iki örneli. tJrneklc 
çolaltılabilir. Işte, cukerin ya 
da poNlin "dur" ihtannı, ne 
ycızık ki Türkçe bilmedili 
için anlayamayan turiıtlerin 
ölilmü. Işte, poUıi kızdıracak 
bir şey yaptıı. için öldürülen 
minibüı şoförü. .. Ve daha on· 
/arccu.. Bııbelli ki bu ıoyı, 
çok yakın bir ıelecekte yüz· 
krceye yüluelecek. Ve i"MJn· 
lo.r böylece dolrudan dolru· 
ya "ölüm "ün kendi.ne allffı· 
nUıcak. 

Ta ki Türkiye halkı bu ıi· 
dişe dur diyerw kadar! Ama 
diyecek, mutlaka dur diyecek 
bu ıı'dişe ut güzelim hayata 
.ahip çıkacak. 

* 15·16 HAZIRAN GREV BOYLARıNDA! 

ÇERKEZKOY· Tekstil ve Maden-I. Sendikalarına üye 
işçiler 16 Huiran'da '1şsizlik ve Pahalıhk ve Bukıları Pro· 
testo Mitinıi"nde buluştular. Aylardır (revele bulunan Di
nanu ve GiJmülj5uyu işyerlerindeki işçilerinden b .. ka J •. 
karteks, Trakya Iplik, grev hazırJı�1 içindeki Profilo Hol· 
ding'e ba�h Pemko işçilerinin kattldlA"1 y\irüyu4 ve mitine 
ı6·16 Huiran kutlamalanna d önü.ştü. 

Mitina: öncesi ierici propagandalarla halkm mitirce k.· 
tılımı engellenmek: istendi. Esnaf kepenk kap.tmaya �r· 
Iandı. Tekstil ve MBden-Iş binalan didik didik arandı. 

Çerkezköy halkı gerici (Üçlerin engeııemelerini boşa Çı' 
kardı. Sekiz bin nüfuslu ilçede miting ve yürüyüşe üç bine 
yakın işçi ve emekçi katıldı. Işçi ve emekçiler bir kilomet· 
relik yol boyunca "Yaşasın 16 Haziran Oireni4imiz", 
"Faşizme Karşı Omuz Omuza", "Işçiler Elele Genel Greve" 
sloganlannı büyük bir coşkuyla haykırdılar. "Zamlara 
Hayır, Hükümet Istifa" sloganlanyla Demirel ik.tidarının is· 
ti fası istendi. 

!ŞÇI KÜLTUR 
DERNEGI KONGRESI 

ANKARA - __ Ko
mutanhpıun lk.l kez engeUediği· 
olalımüstü .Dd kanal 15 Hazi
ran'da ylpddı.. TüsOkdeiltWWıe
ri de yapı1an p:nd kunı.lda Vapi" 
T ..... G<nd Bat ....... ıoçiidl. 

AÇtf konUfmall )'1IpaD VIImaz 
Onay d� ÖZlÜn prnkri ve 
genel mÜClıddcye btlı::daımm b ... 
iularla önkn<m<y ...... ' ....... 
rck pd kuzulun da qiHmlıerini 
ON,ıuran pti,krlııi açılıJadı. 

TüM-DER 
ŞUBE KONGRESI 

ÇANAKKALE- Çanakkale'de mc
mur hareketirin önciiüAünü y. 
pan Tim·Der ,ubetirin 2. Genci 
Kurulu'nda, yooelimde bulunan 
"demobui için birlik" (Nbu ye. 

niden yönetime .eçildi. 

KorcrKle yalnızca Ii,t� sir. 
mdt�bi dar bir dü,ünce içinde 
bulunan "dnnok.ratik merkc:ı..iyet. 
çi" memurların olumsuzluklan a. 
tıJdl. Venetim kurulunu. ,imdiye 
kadar oktulu "bi eylem birltiri 
ve kentteki memur ha.reketiri 
yUk.selımdc. görn-Ieri bekliyor. 

MHP MITINGI 
BIR F IYASKODUR 

BURSA· 1-4 Hazlran'dakJ MHP 
'CönUl scrcrberlii" mld"" dlf 
iUcrden deıı,lrilnU, aDcak 2500'e 
yakın ra,lItin katddıAı bir 8ywo 
oldu. 

Fa,l.t parti lçtndeki ırruPlq
ma ve dtflımeLerin de ortaya .. 
çıldıiı mld., atirilcn tcr6re, 
yaYlIn prolNPnda çabtmMma ve 
bwılara kartın Bunalılar katıJ· 
madılar. 

SAYıŞTAY, 
SAOLIK EMEKÇILERIN! 

CEZALANDIRIYOR 

ANKARA - Sayqlay Gald 
Kurulu, atlık. cmekçUaini.a tam 
gün ödeneklerinin ma&flarla bir
Wue vergilendirilmelini k.aıvlat
urdı. Bu k.a.rann uyıulanmaıyla 
hekimler ve öteki aallık. emekçi· 
lerinin getiricrinin üç te bire yakm 
bir bölümü ualacak, 

TOMAS bır oçıkluıuıylo S. 
Ylftay'm bu kuua:u kmiıda A.ç.-
Iamad. tu "''''' .... \--

'IMF'. reçttdcri uypdaaa
... .... kçi Idıldalo __ o 
açbl:a mahkum edildiii ülkemiz.. 
de, bu it&tu yüıünden blı k.anm 
k..a.mu ça1qaıurun ıofruuıdu bir 
dilim elunck daha eksile«ktir. 

"Eıcmen .uuflar bqından be
ri tam IIÜI'C yasasına Urtl olm",· 
lardır. Ancak. bu ton ıelitme. 
sallılı alınıp atılan bir mal yap 
mak. itteyeD qttnaı IIlçkrln"ine 
yarayacak, hck.imJcrl açıkça va-
yıçi,inemeyt:tetyik. eden ailık. b. 
k..anııun eline 6Dtm1i bir fınat d. 
ha verecektir 

"SaY1flaY, c:m�iyk ıeçiDm
Imn Flirkrindm ketlnd yapma
ya çalıtacalt yerde, tekeIIertD ve 
lCT1nayedkrln YUaJ ya da y...&
'I yöntemlerlc kaçadlkJan wqiic
re aahip çWnahdu. 

''Tam JÜft ödetrk.lc:rinin 1DMf' 
tan ayn lIef'lilendiri1ıneslnc devam 
edilmetlni talep ediyor, SaYlftay 
uyclr:rini emekçi halktan yana b· 
rvlar almaya çatınyONa." 

OORETMEN KıYıMINA 
KARŞI MÜCADELE! 

ULA - Ttim yurtta _k .... 
la lÜrdürilJen 6Iretmea b)'1llWllll 
lJIa'yacla_',,-
dıemqlıUn kapatılm ... ye ........ dan ı, NypIIı 6fıdıDmIn aç'" 
......... - ............ 
re yol açtı. 

Kıyım ye IÜıJÜnier Gaalne bır 
bUdlri cialıtao TIP Oç ........ ... 
)'UD \it: liqiLDIttC kartı cturmm.i 
..nan Rklattııma..kWl 'fe CIIrat
mekten setdlinl � 



BA Y KASAROCLU 
IŞBAŞıNDA ... 

ANKARA Demirel hü-
kumetinin sürgünleri, kıyımı.' 
n hızı. surdünihiyor, Kıyıml.
nn ve sürgünlerin biiyük bir 
",yretkeşlikle sürdünildulu 
kuruluşl.nn başlıcalanndan 
biri de TRT ... 

TRT çalışanlannın kitle 
örgütlerinden olan TRT Var
Der Genel Başkanı Rifat 
Aras'ın $pikeılik görevinden 
alınmasından sonra, kurumla 
bütün ilişkileri de kesildi. Ri
r.t Aras'ın görevinden alın
ması, "TRT çocuklan" nın 
kurumu ayakta tutan kadrol.
ra karşı ne denli fütursul. bir 
saldın içinde oldugunu göste· 
riyor. 

• 
TRT'DE 

USAN-I OSMANİ 
KURSU 

ISTANBUL - TRT çaı.· 
şantannın mesleki eRitim dü' 
zeylerinin yükseltilmesi, bu 
a1andaki olanaktannın arbnl' 
ması yolunda hiçbir adım at
mayan TRT yönetimi. geçti
Rimiz günlerde program ya
pımcılan için bir dilbilgisi 
kursu düzenledi. 

"ÇEVRE KIRLILIGI 
ILE MOCAOELENIN 

\IAOOI 
YOKOMLOLOGO 

ÇEVREYI 
KIRLETENLERE 

YOKLENMFLloIR" 

ıSTANBUL Mimarlar 
Odası tstanbul Şubesi ve 
İnşaal, Makina, Elekırik. Ge· 
mı. Kimya Mühendisleri Oda· 
lan tstanbul Şubeleri orlak 
çalışmayla çevre sorunlarını 
deRişik boyutlarda ele alan 
bir panel düzenlediler. 

btanbul Şube Başkanı 
MuşCik Erem 'in açış konuş' 
masını yaptlRı panelde, ko· 
nuk olarak Belediye Başkanı 
Ay tekin Koti!, İstanbul Bele· 
diyeler Birlili Genel Sekreteri 
Ahmet Enün, lDMMA Başka· 
nı MaruC önal söz aldılar 
"çevre ve Elitim' , "Banş, 

Çocuk ve Çevre", "Çevre ve 
SaRhk", "Sanayileşme ve 

Çevre", 'Çevre Sorunlan ve 
Yasalar", "Çevre ve Kent ara· 
zileri", "Çevre ve Yerel Yöne' 
timler", ' çevre ve Planlama", 
"çevre ve ERitim'·, "Yeşil 

. Alan çevre Kirlenmesİ Büyük 
Kentlerin Su Rezervleri" teb
liRleri sunuldu 

Paneli düzenleyen odalann 
ortak bildirisi okundu Panel, 
tüm görüş ve teblillerden 
kaynaklanan ortak çaRn ile 
son buldu çatma vurgula· 
nan görüşler şöyle 

• Kapitalist düzen çevre 
kiriiliRine karşı mücadeleyi de 
bir kar aracına dönüştünnek 
istemektedir. 

• Çevre kirliliRi ile müca· 
delenin maddi yükümlülüAV 
tüm topluma deRil, çevreyi 
kirletenlere yüklenmelidir 

Politik amaçımyı., dil ko
nusundaki tutumu açıkça or· 
t.ada olan bir kişinin, Prof. 
Muharrem Erein adındaki zatı 
muhteremin "hoca"lık yapa· 
caRı belirtilen bu kurslara tüm 
program yapımeılannın katılı
mını zorunlu kılan yönetim, 
bu girişimini Ankara'dan son
ra utanbul'da da sürdürdü. 

SIKIYÖNETIM GÖREVLI LERININ 
GÖREVI 

YOROYOŞ YIRTMAK 

İstanbul Radyo ve Televiz' 
yonunun ilerici, demokrat, 
yurtsever yapımedarının, tüm 
yönetsel ve yasal olanaklan 
kullanarak bu yönlendiriimiş 
dilbilgisi kunlanna karşı çık' 
malan, yönetimin- kasıtlı po
litik tutumunu açlRa çıkardı. 

ISTANBUL. 9 Haziran günü saat 15.45'te bir 
çavuş, bir onbaşı ve iki erden oluşan Sıkıyönetim 
görevlileri (!) Aksaray'da gazete tezgahlarında sa· 
tılan dergiler arasındaki ytlRtlytlŞ'ün 270. sayısı· 
nı ''yasak yayın" iddiasıylaytrttılar. Gazete bayile
rinin, esnafm ve halkın tepkisini çeken olay, görgü 
tanıklannın gözleri önünde, büyük bir pervaslZlık 
içinde meydana geldi. 

CAM IŞKOLUNDA TEKELLERE 
KARŞI DISK - TÜRK-IŞ 

EYLEM BIRllGI 

1$'1 ,ınıf,nın sendık". eylem birilginde Olr "dım. 

ıST ANBUL Cam ve şişe işkolunda. lop· 
lu sözleşme önceliii tekellere karşı gerçekleş· 
tirilen eylem biriiRi gelişiyor 

ı 7 Haziran'da İstanbul'da işkolundaki iki 
.endikanın Hur Cam·lş ve Kristaı.lş'in orlak 
çalışmalarıyla ilgili ortak basın toplantısı da 
bunun gtiçli.i bir ömelti oldu. 

Geli,tirilen eylem birliAinin çaluımaları, 
ortak YUNtulen toplu iş sözleşmesi görü,me· 
lerinin politikaları hakkında aynntılı bilgiler 
verilen toplantıda. iki sendikanın orlak bil 
dirisi de dajJ:ıtlldl 

BU BAKANLAR 
"RUH VE SINIR"IMlzE 

DOKUNUYOR 

YOROYOŞ'un geçen haluk! 
'.Yllında, Adalet BaIwu Ömer 
Ucuw',n, "Tıirkiye de bol bol ha· 
pisane yaptınyoNI. I-Iapıc tılulın· 
ca komunisUer de blzim fikrim� 
tc -�Icccldu" dediği yazılmIltı.. 

"Dünyanın en ciddi Ad;a.lct Ua
kanı" geçtilirniz günlerde duzcn· 
lcdiAI bum toplanbunda da, Tür
kiye'de 70 bin, evet, tam 70 bin 
tutuklu ve hükümhi oldulunu .öy· 
Icd.iL •. Ve &ÖlsUnu gere gere Tur· 
Idyt'yi zindana çnoirdiklerinl 
açlUadl. Bu kez de Tiırkiyt'dt tL"' 
ItvUyon du�ruııdan mUyonlan:a 
Ir.ltlye çapw ıösterdi. 

'·Ciddiyttin" crvıkl1iPn& ıoyu
nan burjuva politikacısı )·alnuca 
Adalet Bakanı değil .• 

Bu hükumetin Sağlık nakanı 
Iılamojtlu da yaptıkı ıı.çıklamada, 
Bakuköy Ruh ve Sinir Hastalık· 
ian IwWteıi'nin bir yıl ıonnki 
dwumundıuı millet çe "gurur du· 
yantımaı" söylemit, ıonn da, 
'·hamlyetpervu vat2ndllflanmlZl·' 
bu ' milli dava' va deltckolma)'a 
ç:ığınnı,tı. 

8öyl«c dun)·ada, ulkt:ıinddü 
ııuı hastanesiylt gurur duyan td. 
hakana da genc biz ı;ıhip olduk 

fasizme karsı • • 

demokratik 
birlik 

platformu 
Faşist diktatörlük tehlikes; gün gibi ortada. TÜ"ün'ün 

Cumhurbaşkanı adaylığından ızmir'deki öğrenci kat
liamına. Çorum'dan Nevşehir'de Ecevit� de içine alan �Jdı· 
rıya kadar her gün yeni bir adım atılıyor. SIA adlı ihanet an
laşmasından, faiz hadlerinin serbest bırakılmasına kadar aU
lan adımlar da tekellerin egemenliğini emperyalizmin gUdü
münde mutlaklaştırmayı amaçlıyor. 

Bunlar, bütün bu saldırılar faşizmin hazırlık �ımları. 
Faşist diktatörlüğün önlenmesi de yeni adımların atıl. 

masını engellemeye, atılan adımları pü5kli"tebilmeye bağlı. 
Demokrasi güçleri bu saldırıyı püskÜ"1ebilir. Faşist diktatör
lUk tehlikesini önleyebilir. Bu tesbiti yapmak önemlidir. 
Ama yetmez. Yetmesi için mutlaka atılması gereken adımla
rı atmak gerekir. Bilimsel sosyalist hareket bu adımların ana 
hattını açıklıkla belirledi. Ne yapılmalı, sorusunun cevabı 
için ortak bir kavrayış bilimsel sosyalist kadrolar arasında 
gelişiyor. Emperyalizme, faşizme, tekellerin egemenliğine 
ve şovenizme karşı demokrasi cephesinin örllmesi yolunda 
ortak öncülük için atılması zorunlu ilk adımlar atıldı. Ama 
demokrasi cephesi, "elde var olanların bir araya getirilme
siyle" kurulmuş olmaz. Bu adımın atılması cephenin çekir
değinin oluşturulması için önem taşıyor. Bilimsel sosyalist 
platformda ortak mücadele, demokrasi güçlerine birlikte ön
cülük etme yolunda atılan adımları yeni adımlarıa tamamla
yarak gelişecek. Burada aşılması gereken engellerden biri, 
torunları görevlerin önüne koymak. Ortak çalışmada, müca
dele içinde henüz aşılmamış sorunlar vardır, yeni sorunlar 
da çıkacaktır. Bu sorunların aşılması için yolun bir ideolo
jik çalışma ve mücadele gerekecektir. Birliğe giden yol el
bette bir mücadele sii'"eci olacaktır. Ancak ideolojik mücade
lenin sağlam bir birliği oluşturması, bu sli"ecin aynı zaman
da bütün kadroların ortak düşmana karşı omuz omuza dö
vüşmesi sli'eci olarak yaşanabilmesine bağlıdır. Onun için 
de, sorunları görevlerin önüne koyarak, ortak mücadele sü· 
recinin gelişmesini engeller hale getirmemek gerekir. Bu en
gelleri aşmak da, birliğe karşı çıkan, ya da engelleyen grup
ları, akımları doğru temeller üzerinde birliğe kazanmak da 
esnek bir yaklaşımla ve ısrarlı bir uğraşla olabilecektir. 

F aşist diktatörlük tehlikesinin bu ölçiJde arttığı bir 
dönemde, emperyalizmi ve işbirlikçi tekelci burjuvazi· 

yi tecrit etmek ve bu tehÖidi boşa çıkarmak için, toplumun 
çeşitli sınıf ve tabakalarında ortaya çıkan tepkileri, direniş
leri ve mücadeleleri birleştirmek gerekiyor. Dağınık, tek tek 
direnmeler kuşkusuz önemlidir. Ama ancak tek bir cephede 
tek bir komuta altında birleştirilebildiği zamiln zafere doğ· 
ru yti"Uyebilir. Böyle bir cephenin ör�mesi yolunda atılacak 
adımlar vardır ve bilimsel sosyalistler bu adımlar üzerinde de 
görüş birliği içindedirler. Yapılacak ilk iş, faşist diktatörlük 
tehlikesine karşı demokrasiden yana bütün güçlerin eylem 
birliğini sağlamaktır. Nasıl sağlanacaktır eylem hirli�i? Ilk iş politik, sendikal 

ve mesleki örgütlerle, bütün kitle örgütlerinin, demok
rasiden yana bütün gUçlerin biraraya gelebileceği bir demok· 
ratik birlik platformunun yaratllmasıdır.Böylebir platformu 
en az eksikle gerçekleştirebilmek için işçi sınıfının politik 
ve sendikal örgütlerinin birlikte öncülük etmesi zorunludur. 
Işçi sınıfının politik örgütleri bu görevin bilincindedir ve ge· 
reklerini yerine getirmeye hazırdırlar. 

Işçi sınıfımızın poliıiı... ve sendikal örgütlerinin uyumu· 
nun sağlanması, demokratik birlik platformunun oluşturul· 
masının ve kalıcı bir işbirliğine döniişmesinin olanaldarlOl 
sağlayacaktır. Böyle bir birlik, faşizme, faşist diktatörlük 
tehlikesine karşı demokrasi güçlerinin eylembirliğini sa�
lamak ve kalıcı kılmanın ötesinde geniş ı...itleleri mücadeleye 
kazanmanın da araçlarından olacakıır. Bugün çeşitli örgiit
lerde ıoplanmış demokrasi güçlerinin dışında, demokrasi 
mücadelesine katılabileceı... milyonlar vardır. Demokrasi güç
lerinin örgütIU kesiminin birliği ve mücadelesi, örgütsüz kit· 
leleri miicadeleye kazanmanın, kararsızlık gösteren örgütleri 
kuvvetle etkilemenin ve demokrasi cephesini örerek faşizmi 
yenmenin olanaklarını Ydraıacaktır. 

• gündüz muthıay 
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DÜZENLEME ARA YIŞLARl 
,eçirmek olarak belirlenmektedir. Sistemin bu
nalımı ıeçici delil kalıcı bir nitelik tqımakta, 
bu bakımdan d. diiRum siyasal kururnlaı;ma üze
rinde toplanmutadır. Yukanda da de�inildiRi 
eibi, Içinde y .... rulan ekonomik bunalım, siste
min bunalımının tek nedeni deli1dir. ömelin 
Türkiye, ekonomik açıdan en büyük daı bolu 
.. yılan dı, ödemeler denı •• inde 1974'lerde çok 
el .. rt,U koıuUarda bulunmasına kar,m aynı d� 
n.tn içinde Iiy.al bunalun bütünü ile kendini 
lÖl:termeye b .. lam.ı,tu. Mevcut siyasal sistem 
ve kurumlar içinde, tekelci burjuvaı.inin siy.,aı 
örıütleri önemli ölçüde egemen olmaıanna kar
,ın ayual çalkanttnın ileri boyuttAn. vannası 

Türkiye'deki ıeri kalmı" dı,. batırnh kapita. 
list dünnin bunalımının De kadar derinl.,mI, 
oldulunu ,öttetmektedir. 

TEKELCI VE TEKELCI OlMA YAN 
BURJUVA KESIMLERI ARASINDAKı 

lUŞKILER 

Günümüz Türkiye'ıinde dı,. balırnh tekelci 
k.lmin, Iktidara büyuk ölçude aA:ırhlınl koy· 
mu, oldulu .özukmutedir. Bununla beraber 
böyle bir Iktldaıvı, kendi sınıfsal u.athRı açı· 
"ndan Iki açmazla kar,ı kar,ıya olduRu söyle· 
nebilir. Bu açmazlardan birincisi, bunahmdan 
çık i' lçin ıerekli diaiplini ıöttermesi mümkun 
olmayan aracı·ticaret burjuvazisinin giku ve et
Idnliti olarak tanımlanabilir. Batka bir deyi,· 
Le bu ket.im ile tekelci kesim arasındaki çelitki' 
ler liderek buyumekte; bu kesim ile tekelci ke
.im aralındaki biitunle,me ıiri,imleri bunahmın 
boyutlarını derinle,tirmektedir, Ikinci açmaz 
iM, burjuvaziye siy_al deltek sallayan kuçiik 
i,letmenin ve kll'd&ki kuçük köylülulün varhtı· 
nı IÜrdUrme olarak tanımlanabilir. OzelUkle lur· 
daki küçuk köyhıhili,in, bunalım ko,ulları kar
,ı.ında tuCiye olm ... , burjuvazinin ,imdiye ka· 
dar b"arı ile önledili ve demokratikle,me açı
'!ndan ıon derece önemli olan i,çi·köyıü ittifa
kının ne.nel temellerini olgunla,tırmaktadır. 

Tekelci burjuvazi &iyaaal iktidar i.izerine aRır· 
hlını koyrnu, olm"ına kn,ın yapının yarattılı 
açmazlar ya da bir b",ka deyi,le ıi.temin çeli,· 
kıleri, onu yonp.temez hale getirmektedir. Si,· 
temin çeli,kileri, ya gerekli köklü önlemleri al· 
maya olanak tanımamakta, ya da alınan önlem· 
ler, kaRıı iizerinde kalıp uygulanamamaktadır. 
Ornetin dı, ekonomik çevrelerin de i.telti dot· 
rultuıunda kararlar aJınmakta, ba,ta i,çi sınıfı 
olmak uzere tum kent emekçileri erilmekte, bu
nalunın butun pahuı bunlara yüklenmt"ye çalı· 
,ılmaktadır. Ancak lekelci burjuvaziye .. Iladı 

Iİ politik de.tek gözönune alınarak, uygulanan 
ekonomik önlemler kır.al kesimde uuallıA:ınl 
ve etkinlitini kaybetmekte ya da bilinçli bir bi· 
çimde kaybettirilmektedir. Bunun sonucu ola· "
rak da bunaJım daha da derinleşmektedir. Ta· 
mamen tekelci keıim ve dı, ekonomik güçlerin 
iltemleri dotrultuıunda alınan ünlü 24 Ocak 
Kararlarından ıonra altı aya yakın bir zaman 
geçml, olmasına kartın ekonomik bunalımı 
çözmede en ufak bir adımın atılarnadıt. açıktır. 
Sözü edilen bu dönem içinde enflasyon hızı 
durmamı" yatınmlar durdultU ve üretim düştü· 
LÜ için i,lizlik artmı,tır. 

'TEK YOLFAŞI;u,ıI" 

Bütün bu olıular Türkiye'yi yöneten etemen -
.ınıflar ittifakının ya da kısaca tekelci burjuvazi· • 
nin tüm yaratıcılıtını yitirdiRini ortaya koy· 
maktadır. Ba.ttan beri kapitalizm için yeni tür 
ideolojik yorumlar arama iddiasında bulunan 
CHP, MSP rıibi siya .. 1 örgütler bu niteliklerini 
tamamen yitirmiş ıözükmektedirler. Buna kar
,ılık tekelci burjuvazinin temsilcisi dijter siyasal 
örtütler tek yolu daha baskıcı, öZlürlükleri yok 
edici, faşı.t yöneUm biçimleri olarak eörmekte; 
anaya .. deli,iklikleri de dahil olmak üzere bu 
yolda çe,ltli girişimlerde bulunmaktadırlar. 
B ... ka bir deyi,le bunalımdan çıkması mümkün 
olmayan bu .btemi, bu düzeni, bunalıma rat· 
men zorla sürdürmek giderek tekelci burjuvazi 
için hakim Ideolojik öge haline gelmektedir. 
Gerçekten de TUrklye'nin buıünkü duzeninin, 
.Iıteminin Ileri ııçnma yapmbl olanaklı görU!· 
fTlemektedir. KlSaca ifade edilecek olur .. ancak 
demokratikle,me ve kapitalizmin ıiderek tufi· 
yesini içeren yapı.aJ deRi,iklikler TUrkiye için 
ileri ııçrarnatarı olanaklı hale getirecektir. Ku,· 
ku.uz toplumda, bu yoldaki geli,melerin öncü-
ıLi örırut1eyiciıJi i,çi ıınıfıdır. Olkenin içine gir
diti yapısal bunalımdan çık i' yolunu açacak 
olan anahtaı', I,çi sınıfı ideolojisinin kitleael· • 
le,mesi olarak belirlenmektedir. Tekelci burju
vulnln, I,çi ıınırınır. ideolojisinin kitleselleş· 
me.inl bııkıyla. zorla önleme konu.unda ıon 
derece kararlı oldutunu ıözden ırak tutmamak 
gerekir. ı,te anayasa deli,tlrme giri,imleri, yenı 
siyasal kurumla,ma arayışları hep bu çerçevede .... 
deRerlendirilmelidir. DoRal olarak bütün bu girl' 
,imlere kar,ı demokratikleşme hareketi, ancak 
eıkin bir demokratik cephenin örgütlülÜRü için· 
de gelişebilir, Başka bır deyi,le böyle bir cephe· 
nin olu,turulması, ülkenin tum demokratik lüÇ' 
lerinin tarihsel 10rumluluRu haline dönutrnek' 
terllr 

KOKU 
Günaydın gazetesinin 17 Haziran tarihli sayısının 

manşetini okuyalım: 
". TORKIYE'DEN DI ŞARI KAÇıRıLAN PARA 

30 MIL YAR DOLARı BULDU ... " 
Bilinen bu gerçeği Banker Kastelli itiraf ediyor. 
Kime? 
Federal Almanya'da yayınlanan dünyaca ünlüStern 

dergisine .. 
Aslında bu miktar oldukça. mütevazi arm kabul 

edelim ki, 30 milyar dolar! 
Ne demektir bu? 
2 trilyon 340 milyar li,.. Bir ba�k.a anlatımla, 740 

milyar lira olan, yani yakla�ık 10 milyar dolar olan 
Tii"kiye bütçesinin üç katı. .. Bu pa,. yurtdı�ına ka· 
çırılmı� durumda. Kaçırılmağa da devam olunuyor. 

-e Bunlar bilinmeyen şeyler değiL. Açın TOSIAD üye· 
.... lerinin listesine bakın, hangisinin yurtdı�ındı parası 

.. yok? Açın bakın MESS, TıSK, Odalar Birliği üyeleri. 
nin listelerine, hangisinin yurt dı�ında parası yok? 

• MESS eski ba�kanı, �imdinin Basbakanhk Müste. 
• şarı Turgut Özal önceki hafta Cenewe'de açıkhyor: 
• Batıh firmaJar Tirkiye'ye trans-Avru� karayolu 

yapsınlar, karşılığında işletme hakkını alsınlar! Ada.
mın resmi demed bu. Ne söylenti, ne fis-kos. Açık 
açık! .. 

.. 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
... 
• 

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'de yayınlanan 
bir anla�maya göre de, Avrupa Yatırım Bankası'nın, 
Af�in·Elbistan projesi için Tii'kiye'ye vereceği 90 
milyon dolarlık kredi kar�ılığında bir küçücük ricası 
var: 

"- Tii"kiye'de elektrik tarifelnini ben ayarlaya· 
yım." 

Resmi Gazete'de yayınlandığı için, cevap da veril. 
mi� oluyor kendisine: 

". Lafı mı olur. Buyrun!" 
Banket Kastelli, kendisine ''Seyfendi yurt dışına 

kaçacağınız söyleniyor, doğru mu?" diye soran ııze· 
teöye, "Ben bunca parayı Tli"kiye'den başka h arwi 
ülkede kazanabilirim?" cevabını veriyor. Adam eşek 
mi? Koçlar, Sabancılar, EczacıbaşllM eşek: mil .. 

Klarnetle geçi� Qksimi şu: 
". Memleketin ve milletin büti6ılüii6ıe kasteden. 

lerı Bölücü, yıkıcı, vatan hainleri!" 
Malum şarkı da şu: 
tt. Sosyalizm bizim milli bünyemize uygun değil!" 
Şimdi milli bi6ıyemize uygun kalemleri inceleye. 

lim: 
IMF boyunduruğuna evet: Milli bi6ıyeye uygun! 
Devalüasyon, zam, pahaJıhk, yüzde l00'ün üzerin. 

de enflasyon: Milli bünyeye uygun! 
10 milyon i�siz: Milli bünyeye uygun! 
Sıhhaı: ticattti, ilaç vurgunu, çocuk ölümü: Milli 

bünyeye uygun! 
Komando kampı, çete yetiştirme, silah, kan, �id. 

det, MHP, OGD, üYD, terör: Milli bünyeye uygun! 
KOçUk Amerika olmak için her çeşit peşke�: Milli 
bünyeye uygun! 

Emperyalizm, faşizm, JOvenizm, siyonizm: Milli 
bUnyeye uygunı .. 

Söze rusıl ba�lamıştık? 
30 milyar dolar kaçırmak: Milli bünyeye uY8un! 
Kime ne dert anlatıyorsunuz? iki yıl önce Millet 

Meclisi kürsüsünde AP grubu slr.ıJarına dönüp, 
tl. Boş bir zarf a.lsam elime, Ü1erine Sihtekirtar, 

hll"!iızlar diye yaııp, postaya versıem, doğru AP Genel 
Merkezine gider" diyen bir eski milletvekili, daha ge. 
çenlerde AP 'ye girdi; zarfıan önce kendisi gini ... 

Yolsuzluk ve komisyonculuk yapllAı takır t»;ır 
be� adet belgeyle mooii"lenen Enerji ve Tabii Kaynak· 
lar Bakanı makaml:1da oturuyor. 

Kiremit aralığı sayılabilecek bir kesinen sıun ışı
ğın aydınlattığı �u tabloya bakın. 

Nevrinlz dönmezse, mideniz döneetktir. 
Ttftssüh eden bir sistemin parçasından yayılan ko· 

kudur bu . • .  
• ferhat SOn 
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EMPERYALIZME ve FAŞIZME KARŞI MU CADELEDE 

Isel sıNıFıNıN EYLEM BIRıIGINI 
SAClAMADA 
ILERI BIR ADıM 
OlMAliDIR 

Tekelci sermayenin işçi sınıfına gözü
dönniiş saldırısını" en yoğun olduğu bir 
dönemde, işçi sınıfının ilerici sendikal ör· 
gütü OISK, 7. Genel Kurulu'nu topluyor. 
Şu anda onbinlerce işçinin içinde bulun
duğu grev mücadelesi DISK'i" önündeki 
görevleri çarpıcı bir biçimde somutla
maktadır. Işçi sınıfının içinde bulunduğu 
ekonomik ve demokratik mücadelenin 
başarısı kaçınılmaz bir biçimde OISK'in. 
birliğine, giderek daha genelde sendikal 
hareketin birliğine bağlıdır. Dahası, işçi 
sınıfının kazanılmış haklarına yönelik sal
dırılar da önemli boyutlara ulaşmıştır. Bü
tün bu saldırıları göğüsleyebilmenin yolu, 
öncelikle DISK'i" öncülüğünde sendikal 
hareketin birliğinden geçecektir. DISK'i" 
7. Genel Kurulu bunu başarabilmeli, bu 
konuda ileri adımların atıldığı bir plat
forma dönüştürülmelidir. 

Işçi sınıfının ve tüm demokrasi güçle
rinin DISK Genel Kurulu'ndan bekledik
leri sadece bunlarla da slnırh değildir. 
Çünkü tekelci burjuvazinin işçi sınıfına 
saldırısı salt ekonomik alanla sInırlanma
mıştır. Bu saldırı, antidemokratik yasa gi
rişimleriyle, sıkıyönetim uygulamalarıy
la, faşist baskı ve saldırılarla bütünleşen 
genel bir saldırıdır. Ve saldırının hedefi iş
çi sınıfı olduğu kadar bütün bir Türkiye 
halkıdır. Köylüsüyle, kiiçük esnafıyla, ay
dınıyla, genciyle, erkeğiyle, kadınıyla bü
tün bir emekçi halk. Bu saldırıya göğüs 
germede işçi sınıfı yalnız değildir. Bir ko
şulla: Işçi sınıfının bütün demokrasi 
güçleriyle eylem birliğinin sağlanması, fa
şizme ve emperyalizme karŞı demokrasi 
cephesinin bir duvar gibi yükseltilmesi ko
ıuluyl •. 

Türkiye'nin demokrasi güçleri bu alan
da da DISK Genel Kurulu'ndan önemli 
görevleri yerine getirmesini beklemekte
dir. DISK Genel Kurulu, demokrasi cep.. 
hesinde en temel alan olan çalışanların 
birliğini sağlamada ileri adımların atıldığı 
bir platform alabilmelidir. DISK'in de
mokrasi güçleri arasındaki eylem birliğj. 
nin örülmesinde üzerine düşen görevleri 
yerine getirebilmesi, öncelikle kendi birli
ğini pekiştirerek bu genel kuruldan çık
masına bağlıdır 

Türkiye işçi sınıfı, DISK Genel Kuru
lun'dan önemli görevleri yerine getirmesi
ni beklemektedir. Süregelen grevlerin et
kin biçimde desteklenmesini, işçi sınıfı
nın ekonomik demokratik haklarına ve 
kazanımlarına yönelik saldırılara karşı et
kin ve kararlı tavır alınmasını beklemekte· 
dir. I�çi sınıfının sendikal düzeyde eylem 
birliğinin geliştirilmesini, bu alanda atı· 
lan olumlu ve örnek adımların zenginleş' 
tirilip kalıcılaştırılmasını beklemektedir 
Işçi sınıfı, DISK'in 7. Genel Kurulundan 
güçlenerek, birliğini pekiştirerek, tasfiye· 
ci, grupçu anlayışlara son vererek, sınıf 
ve kitle sendikacılığını hayata geçirecek 
bir yoneıimle çıkma5ını beklemektedir 
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Yürüyüş, DISK Genel Kurulu öncesi 
işçilerle görüşmeler yaptı ve işçilerin Ge· 
nel Kuruldan beklediklerini sergilemeyi 
bir görev bildi. Inanıyoruz ki Genel Kurul 
üyeleri de işçi sınıfının somut taleplerinin 
bilincinde olacaklar ve Genel Kurulu bu 
somut taleplerin gerçekleştirilmesinde ile
ri adımlar atılacak bir alan olarak değer
lendireceklerdir. 

.YÜRÜYÜŞ 

DtSK, bünyeıindeki ıen
dikalann ve truplann bir· 
birlerini çekiştirme ve lü
zumsuz eleştirilerini yok· 
etmeli 

Yeni çalışma dönemin· 
de t.oplumsal olaylara kar· 
ŞI daha aktif, daha örgütlü 
tavır almalı ve işçi sınıfının 
tarihi denlerine aahip çık
malı 

Yeni seçilec"k yönetim 
t.abanın istemltnni en iyi 
şekilde temıil edecek, ta· 
banına hareket getirecek 
ve tabanın dettelini alacak 
kişilerden olulfmaıı 

Türk·t,'le eylem birIiIi
ni zorlayarak lfçi ıınıfına 
k&l'41 ,erici iktidann da
yatmalanna daha güçlü ta
vır _lmalıdır. 

Buı sendikalarda bulu
nan küçük inerl"rine gir
meme anlayı,ı yok edilme· 

MESS'ln dayatmalarma 
karşı Parsan'da çalışan işçi 
arkadaşlar sonuna kadar 
dayanma yanlısı ve dayanı· 
yorlar da. Bunun en somut 
göstergesi, nöbetleri arka
da.şlarumzm hiç aksatma· 
makta oluşudur. Grev ça
dlrları "okul" gıbı kuııa· 
nılmakta, grevlerle polıtık 
konuların ba�lantlsl sUrekli 
araştırma vc tartışma ko· 
nusu olmaktadır. 

ZaLen cnnasyon elimız· 
dekini tamamen alıyor. Is
temıerlmlzl gerçekleştir· 
mek için sonuna kadar di· 
renmemlz gerekiyor. ı 3. 
ve 17. maddelere karşı Iş 
guvencesl en A1. t'1811 konu
lar kadar oncmli. Bunun 

SARKUYSAN 
IŞYERl 

TEMSILCISI 

Ost.yönet.imlerce yapı· 
lan çeşitli ihraç olaylan 
durdurolm_1ı ve bu yöneti· 
ciler uyanlmalıdlr. Yöne
timde çeşitli gruplann 
temsilcileri yer almalıdır. 

DlSK, farklılık gözet.
meksizin demokrasi güçle
rini kendi bünyesinde en 
ıallam biçimde toplamaıı
dır. Demokrasi güçlerinin 
eylem birlilini destekleme' 
!idir. Seçimlerde işçi sını· 
fırun istemleri ve işçi sınıfı 
dolnıltusunda hareket. 
eden part.ileri desteklemeli
dir. Bu alanda CHP'ye tu
tarlı eleştiriler götürerek 
işçi sınıfına ve sol güçlere 
karşı tavır alması eneeııen
melidir. 

Geçmiş dönemdeki ça
\ışmatann eksikliRi deler
lendirilerek eksiklerin ta· 
mamlanması gerekir. 

PARSAN 
IŞYERI 

GREY 
KOMITESI: 

bilinciyle tüm arkadaşlarla 
bu konuya özeUikle sahip 
çıkıyoruz. 

DISK ve Türk.lş'e b_eıı 
sendikalar arasındaki ey
lem birlikleri sonuna kadar 
desteklenmeıı ve yenı ola
naklar ıçın sonuna kadar 
çaba sarfedilmelidir. 

DıSK'te sendikalar yö
netim duzeyinde güçleri 
oranında ve en demokratik 
bir şekilde temsil edilmeli
dir. Yeni dönemde nlSK' 
ten f"şizme karşı daha ka
rarlı, tabanını t'ıarC'kete ge· 
çirici ve demokrasi güçle· 
rlnin en ceni� eylem bitıı
gln! celiştlricl çaba içinde 
olmasını bekliyoruz. 

o 
DISK 7. Genel Kurulu, bu ya

zının yayın1andığl günlerde top
lanmış olacak. fşçi sınıfnun ve 
tüm demokratik güçlerin, bu Ge
nel Kurul'dan, emperyalizme ve 
faşizme karşı mücadele için de
mokratik hak ve özgürlükler için, 
uz.ayıp giden grevler için, pahalı
lık, yokluk ve yoksulluk için son 
derece önemli beklentileri var. 

Elbette tüm bu acil ve daya
tan görevlerin üstesinden gelebil
mek için DISK'in bu kapsamda 
mucadelesini yönlendirecek ve 
yönetecek bir yönetime kavuş
ması en temel sorun olarak Ge
nel Kurul'un önünde dumıakta
dır. DISK Ust yönetiminin bu sa
Iırlann yazddığı ana kadar, bu 
yönde bir girişimi gözıenmedi. 
DISK'e bağlı en büyük sendika· 
lara ve sendika yönetimlerine ve 
DISK içinde gerçekten sınıf mü
cadelesi perspektifi iç inde müca
dele etmiş, deneyli yönetici kad
rolara bu yönde bir girişim yapd
madı. Özellikle DISK Genel Baş· 
kanı Abdullah Baştürk'ün, ken
disinden bu yönde beklenen ça
balannın olmaması aynca düşün
dürücü. 

o 
DISK bugüne dek çalkantdı 

günler geçinniştir. Geçmişinde 
tasfiyeler olmuştur. Yanlış ey
lem anlayışlan, yanlış sendikal 
yönetim anlayışlan zaman za
man ağrrlık kaz.ıınmış ve DISK' 
te önemli yaralar açmıştır. Sen
dika yönetim kadrolan arasında 
geçmişten gelen çeki?meler var
ılır. DnhaSl, bu Genel Kurul'a ka
ıılamayan, ihraç edilmiş sendika 
yöneıicileri vardır. Tum bu olum
�uz gelişmeler, şu veya bu biçim
de Genel Kurul çalışmalarını et
kileyecektir. Ne var IJ, tüm bu o
lumsuzluklara karşın işçi sınıfı
nın hilinçli, mucndcleci ,-e de
neyJi k�imlerinin buyuk çoğun
luğunıı çnıı'ı' altında toplayan 
OıSK, onun bilinçli sendikal 
kndrolan ve militanlan bu olum
suzlukları Mnıf hareketinin önun
den temizlemesini bilecek ka· 

dar yetişkindir. Bugoıne dek 
DISK Gend Başkanı'lUn da bu 
olumsuzluklan aşma do�rultu
sunda adımlar atması beklenmiş
tir. Ne yazık ki, Gend Kunı\ ön
cesinde bu yönde bir girişim gö
rülmemektedir. Tersine, söylenti
ler, olumsuzluklan veri alan çö
zümlerin üzerinde dunılmaya, 
hesaplar yapılmaya çatııddığı 
doğrultusundadır. 

Türk-Iş'in sınıf uzlaşmaclSl 
politikasına bir tepki o\arak ku· 
rulan ve o temel üzerinde gdifen 
DISK içinde bugoın, sınıf uıiaş
macılı�ı iyiden iyiye uç vermek· 
te ve sınıf sendikacdığmdan yına 
olanlarla çeşitli biçimlenle açık 
çatışmaya girişmektedir. Bu 
noktaya gelinmesinin kökleri 
DIsK'in geçirdiği tarihsel süreç
te aranmahdır. DISK yönetimi
ni de kapsamak üze", DISK içi 
ve DISK dışı faktörler« bugün 
de beslenen bu eğilim sonuçta, 
çeşitli işkollannda aıwkCHen
dikalist mahfı11erin ortaya çık· 
masına neden olmuştur. DIS K 
dışı faktörlerin başında CHP 
gelmektedir. CHP merkez yöne
timinin Wediği emperyalizm ve 
tekeUerle uzlaşma politikasının 
DISK 'teki izdüşümii sınıf uzlaş
maedığı olmaktadır. Öte yandan 
DISK içinde bu anlayışın uygu· 
layıcısı olan kadrolar CHP içinde 
de en geri eğilimlere gi.iç vennek· 
te. taban olmaktadır. 

o 
Öte yandan. �nıf sendikacllı

ğıru tümuyle bilimsel sosy&listle
rin tavn olarak algalayan ve böy
lece sınıf sendikacılığının taba
nını daraltan sekter, anarkooSen
diknIist anlayışlardan da söz et
mek gerekir. CHP merkez yöne
timinin izlediği politikaya bakıp 
ıabandaki CHP'li kadrolan ve iş
çileri bir bütün olarak sınıf uz.
laşmacdığı çizgisinde sanmak. iş
çi sınıfı içinde çok çeşitli ne
denlere ve bu arada başlıca bur
juvaıinin ideolojik ve politik et
kilerine dayalı olarak ortaya çt
kan aynmlan "�ınıfsal aynmlar" 
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ARÇELIK ISYERI 
: .'--,' GREY KOMITESI 

. G1evler sa�lıklı yürümektedir. Iste· 
diıııınlz haklann bile yok olduj!u or· 
tamda işçi arkadaşlar oldukça kararlı 
bir biçimde yürüınekted1r1er. 

Geçmiş grevlerirnizde deney sahibi 
olduk. Geçmiı dönemdeki hatalanmııı 
düzelttik. Ekonomik bunabmm derin
leştiAi koşullarda hayat pahalıh�ı biz
leri daha fazlı ezmektedir. Bu neden
lerle grevlerimiz daha kararlı, daha di
rengen, daha nitelikli geçmektedir. 
Hiçbir yılgınlık; olmadan devam edile
cektir. 

Grevlerimiz daha da genişleyip yay· 
gınlaşacaktır. Demokrasiden yana güç
lerin grevlerimize omuz vermeleri gere
kir. Şimdiden bu güçlerin yaırlımlan 
ıöriimektedir. Haklanmtzın tüm işçi
lerin grevleriyle almaca�ına inanıyo
ruz. Bu yolda DİSK'in başlataca� çe· 
hşmalan elimizden geldiRinee destek
leyeceııız. 

İşçi sınıfının sendikalararası eylem 
birliği saelanmahdır. Çeşitli sendika· 
lann eylem birliklerinin faydalan orta
dadır. Yalnız bu eylem birlikleri ye
terli de�il, aynı zamanda siyasi anlam· 
da da birlik gereklidir. 

DiSK 

DISK'in YRpllac-ak olan genel kuru· 
lunda çıkacak yöne tiJ'l·. , sendikaların 
gücü oranında temsil edilmelidir. Yeni 
yönetim eylem birli� çerçevesince 
düşünülmelidir. En geniş nemokrasi 
güçlerinin en demokratik biçimne tem· 
sil edilme!ıoi s8�18nmalıdır. 

Türk-! ş 'le olanaklar ölçüsünde ey
lem birli�i sürekli zorlanma1lrlır. 

DİsK, siyasi alanda yapılan eylem 
birliklerini desteklemeli ve yerini al· 
malıdır. Hızla tınnanan faşizm karşı· 
sında kesin tavır alıp en etkin eylemler 
koymalıdır. 

DİSK, Türk.tş'le yapaca�ı eylem 
birli�ini netleştimeli, asgari geçim in· 
diriminden vl-. somut istE'mler temelin· 
de yükseltmelidir. 

DİsK, sosyalist VE' demokratik giiç. 
leri n eylem birli�ni desteklemelidir. �• PETKIM·IŞ 

, ..,.' SENDIKASıNIN 
! F ARGLAS 

IŞYERINDEN 
- AHMET OZT(;RK' 

Bug:Jo .\P azınlık hill:ilinetinin işçi
lere y(jn�lik saldın1an mevcut. Yeni 
yasa tasarılan hazırlanıyor, grevler er
teleniyor. her gün faşist terör bir kııç 

, yurtseverin canını alıyor. Tüm hunlar 
iktidarın işçi ve emekçilere açık saldı-

.. nsı olarak ortaya çıklyor. Bu (lurum 

karşısında DİSK'e büyük görevler düş· 
mektedir. Ancak DİSK bu saldırılar 
karşısında etkin tavır alar.ıadı. Bir iki 
iı;tisna dışında suskun kaldı�ını görü
yoruz. 

Denee DİSK'in bu suskunlueu yö
netin' boşlueundan ve ilerici sendikal 
hareketin hirli�inin sa{tlanamamasın
dan kaynakhımyar. Biz DISK'in saldı
nlara karşı, her tilrHi hakkımızı koru
yabilmek için görevleritti etkin bir bi· 
çimde yerine getimesini bekliyoruz. 

DİSK'in 7. oıa�an Kongresinde bir· 
üe1ni saelaması bizce birçok sorunu 
çözecek. JIiç kimsenin birbirini tasfiye 
etmeyeceei bir yönetim oluşturulmalı· 
dır. nu da DİSK'te varolan tüm sendi
kaların ve işçi ı;ınıfmın çıkarlarından 
yana olan sol güçlerin destekledikleri 
bir yönetim biçiminde somutlanmalı· 
dır. 

Ancak bunun sonucunda güçlü bir 
DİSK yaratLlabHir görüşündeyiz. 

K TEZSAN IŞYERI Q mV <OM),,",) 

Grevim!7jn 100. gıınilndeyiz. 
Mücadelemiz ekonomik taleplerimi· 

zin yanısıra demokratik haklann da ka
zanımı içindir. ümegin iş kurulunun 
oluşturulması. Bu, bizim açımızdan 

1 1 3 . 17.  maddelerin geçersiz hale geti-

rilmesi için, en önemli, en vazgeçilmez 
taleptir. 

Işçi sa�lı�ına ilişkin taJeplerimize 
de işveren olumlu cevap vermemekte· 
dir. Haktılar. İşsizli�in had safhada 01-
due-u bir ülkede bir işçinin saelı�ı on· 
lar için hiç önemli de�i1. çUnkü kapı 
önünde binlercesi. var. 

Geçen grevlerden daha deneyimli. 
yiz. Burjuvazinin ekonomik açmazla
nndan kaynaklanan faşizmin tırmandı· 
nlmasına karşı mücadelede daha karar· 
lıyız. Nöbetlere katılım ve greY çadır
lanndaki söyleşiierimiz bunun göster· 
gesidir. 

DISK ve Türk.lş·e ba�h sendlkalar 
arasında, bazı işkolla�daki eylem bir
liklerini olumlu buluyoruz. 

DİSK yönetimi sendikal güç oranın. 
da oluşmaJı. DİSK yönetimindeki 
gruplaşmalara son verilmeli, sendikal 
demokrasi ve sınıf ve kitle sendikacılı
eı hayata ı,::eçirilmelidir. 

DtSK, işçi sınıfının bütününün ey
lembirll� için mücadele vermelidir. 

Yeni yönetim grevlerimize ilişkin 
kamuoyu oluşturmalıdır. 

DtSK 15-16 Haziran ve 1 Mayıs'ta 
yapması gereken bir çok şeyi yapma· 
tiı. Yeni yönetim işçi sınıfının bu 
önemli günlerini anlamına uygun şekil. 
de kutlamaııdır. Kongre 30 Nisan eyle
mini, eksikJerini ve kazarumlannı iyi 
değerlendirmelidir. Güç ve eylem bir· 
likleri desteklenmeli ve aktif katkı 
saelanmalıdu. 

GENEL KURULU 
ve 

DISK içindeki sınıf sendika
eılığı hareketi, DISK'in örgüt
sel bıiti..ınlüğünü koruma, kendi
sini bekleyen zor koşullar altın
daki mücadelenin gereklerini ye
rine getinne, kısır çekişmeler ye
rine özveriyle geçmişin olumsuz
luklarını aşma görevi ile karşı 
karşıyadır. Yapdacak ilk � tas
fiyeciliğe ve DISK'in bütünlüğü. 
nü gözetmeyen girişimlere karar
Idıkla karŞı çıkmak, başta �çi Sl
nıfunlz olmak üzere tür.ı demok
ratik güçlerin beklentilerini ce
vaplayacak bir mücadele plat
formunu kongre düzeyinde tar
tışmaya &çmak ve tartışmalan 
böylesi bir düzeyde sürdünneye 
çaba göstermektir. Bu platform
da kimi sınıf uzlaşmacdarmın 
keskin sözleriyle eylemleri ara
sındaki uçurumu ortaya çdcanp 
mahkum etmek, hiç de zor 
olmayacaktır . 

o 
lJana şimdiden son derece 

teWi�eli bazı söylentiler ortaya 
çıkrrtaya başlamıştır. Bunlardan 
biri. şimdiki DIS K yönetim kad· 
rosunun bir-iki eksiği ile olduğu 
gibi muhafaza edilmesi şeklinde
dir. Genel Başkandan başka, 
sendikal tabanı ve saygmhğı ol
mayan bugünkü DISK YÜıi.itme 
kurulu üyelerinin yeniden seçti· 
rilmeye çalışılmasıom hiçbir an
laşılır gerekçesi olamaz. Bugün
kü DtSK yöneticileri kendi sen
dikaları içinden dışlarunış, kimi
leri de sendikalarının onur kurul
lan karan ile üyelikten çıkarıl
mıştır. DISK yönetiminin yeni
den bu kişilerin eline verilmek 
istenmesi anlaşılır iş değildir. 
Döylesi bir tutumda israr. ne 
DtSK'e ve ne de demokratik 
güçlere yarar getirir. DISK'in iş
çi Sınırıııııı içinde gitgide azalan 
otoritesini büsbütün ayaklar altı
na almaktan başka bir sonuç ve-

edilemeyeceği yolundadır. Şu 
anda sayılan 50 bine yaklaşan 
grevci işçi bu sendikalann üyele
ridir .

. 
Ve grevler aylardan beri 

sürmektedir. Bu sendikalan böy
lesi bir dönemde aidatlannı öde
meye zorlamak bir yanıyla nes-
nel olarak sendikalan değil, grev. 
deki işçileri hedef alan bir anla
yış olur. Grevlere yöneıik olarak 
kendi üzerine düşen görevleri bu· 
güne kadar yerine getirmemiş 
olan DISK yönetiminin böyle bir 
uygulamaya yönelmesi burjuva
ziye aç ıldan hizmet sunmaktan 
başka bir anlam taşımaz. Çirkin 
ve ancak buıjuvaziyi sevindire
cek söylentiler bununla da smırlı 
değildir; DISK " Delege Tesbit 
Komisyonu"nun bazı sendikala
rın üye sayılannı işverenlere 
sorarak saptamaya çalıştığı du
yulmaktadır. DISK'in anlayışı ve 
örgütsel işleyişi ile uzaktan ya
kından ilişkisi olmayan bu tür 
girişimler. olsa olsa DtSK yöneti
ciliğine soyunan bu tür kişilerin 
niteliğini belirler. 

() 

iLK BÜYÜK SINAV 

olarak nitelernek bu yanılgiılın 
kaynağını oluşturmaktadır. İde
olojik, politik, sendikal, dini. fel· 
sefi vb. hangi nedene dayalı olur
saolsun bu ayrımlar işçi sınıfınlO 
burjuvazi karşısında tek bir sınıf 
olduğu gerçeğini ortadan kaldır
maz. Bu birliğin zemini ortak sı
nıf çıkarlan ve bu zemin üzerin
de yükselecek eylem birliğidir. 

8ugün DISK içinde. DlsK'i 
geri konumlara çekmeye çabala
yan, sıruf uzlaşmacLS! eğilimlere 
ve bu eğilimleri kişiliğinde so
mutlaştıran sendika yöneticileri
ne karşı güçlü bir potansiyel var
dır.Bu potansiyeL. içinde her ej!i-

Iimden işçiyi banndırmaktalır. 
Bu potansiyelin derI en ip topar
lanması ve DISK yönetimine 
yansıtılması bir başka deyişle, 
DISK'in yeniden sınıf sendika
cıhğı temelinde birliğinin sağ· 
lanması aynı zamanda sınıfın tü
munün hirliğinin sağlanmasının 
da zorunlu bir koşuludur. 
. Soruna hu sorumluluk ve an
layışla yaklaşan Eylem Birliği 
Platformundaki örgutler arasında 
belirgin bir çerçeve çizilmiş ol· 
makla birlikte özellikle DİSK 
içindeki sınıf mucadelesi pers
pektifine sahip CHP 'ii kadrolar 
ve yandaşlan arasındaki eyleııı-

• yavuz ünal 

birliği yeterince yaşama geçmiş 
ve pekişmiş değildir. Ne var ki 
sınıf mücadelesi gittikçe keskin
leşmekte ve bu mücadelenin 
içinde yer nldığı koşullar ağırınş. 
ınaktadır. Bu koşullarda olum· 
suzlukları aşmak. olumhıluklan 
öne çıkarmak ve bu temelde 
mücadeleyi yükseltmeye çalış. 
mak öncelikli ve zorunlu bir gö
rev olmaktadır. DiSK'in 7. Genel 
Kurulu, bu bakıından. Eylem 
Birliği Pl:ı.tformundaki örgütler 
ve sınıf uzlaşmacılığına karşı 
olan CHP'li kadrolar ve yandaş
ları için önemli bir sınav olacak
tır. 

remez. 

o 
Diğc:[ dir söylenti ise, Maden· 

Iş. Tekstil , Gıda-Iş ve Keramik· 
Iş sendikalarının aiclat borçları 
nedeniyle Genel Kurul'da temsil 

DISK'in onuru ve belkemiği 
olan' sendikalann hangi gerek
çeyle olursa olsun Genel Kurula 
sokulmama karan, DISK'teki bu
nalımı daha da büyütecek, tasfi
yeciliğin yeni biçimler altında 
sürmesine neden olacaktır. Böy
lesi bir uygulama DISK'in gele
ceğini tehlikeye atmak demek
tir. DISK yönetiminin buna hak
kı yoktur. Tez elden bu uygula
madan vazgeçilmeli, DISK yöne
timinin dilenmesi halinde ise Ge
nel Kurul olaya el koymalı ve 
anılan sendikalann Genel Kurul· 
da temsil edilmelerini sağlamalı
dır. 

O 
DISK içindeki sınıf hareketi 

bu ilk büyük sınavdan başarı ile 
çıkac.1ktır. Buna güvenmek ve 
inanmak işçi sınıfımızın ve tüm 
demokr.ıtik güçlerin hakkıdır. 
DISK G\�nel Kurulu emperyaliz
me, faşimıe. tekellere ve şove
nizme karşı mücadelede yeni bir 
ivme olacaktır. Buna inanıyoruz. 
Buna güveniyoruz. 
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D SK GINIl KURULU/NA DOGRU ... 

ıŞÇı SINIPININ 
EKONOMIK VE POUTIK 

MüCADELESI 
BIRBIRINDEN AYRıLAMAZ 

K. MARX 

. . .  Işçi .,",(ının politik luıreb· 
tillin amacı, hiç Iru,ku.uı. ifÇi ,ını
(. için iletidorua fethetlilmmdir. Bu 
yiiıden. donomi" mücadeknin j. 
çinden dolan ilk iıÇ; 'VI'" örtüIii· 
"ün belirli bir düzeye Icodar ,eN,n
rilm"; dolal bi,. zorunluluktur. 

Vk yandon" ifÇi .lııl/ının etle· 
ml'n .ınıflor kaTf&lUla bir ıını! ola· 
rak ,.Iup on.' '''lflırd,.'"rı htr 
hor_et, apoç.1r poliNIr bir hordd
tir. Onwlin. belrli bir fabrikada, 
hatta MU,t; bir IOMY; dalında ıreıı
�,. !ib. aracıı", ik Iıapitali.ti iş,ü. 
nünü luaılt"",ya zorlama tiriJimi 
Irahlu" eltonomik bi,. hanltdtir. 
Buna "Grıdılr, .kiz IOGtlile iMÜlIii 
vb. bi,. kanunu çdıcırl171lJ1t için ,i· 
ri';", Iuv .... poUtik ·bir hareket. 
tir. V, böyle«. işçilmn ayrı ayrı 
'leonomilt /uınlrdwiraden h� yer
de po6tik bir harelret dolar, Bu M' 
nlret. çıJcarlararlı. genel bir biçimde, 
zorlayıcı rritdltte ,enel bir toplum
,al 'ÜCü içeri,. biçimde elde f :eyi 
amaçlayan bi, IIndm harek di,.. 
Ele" br. luırelıet�,. önceden Ii,a 
ölçüde örıütlmmi, olmtıyı it 'kti
riYOl1la. k_ilm d. G)'nı ,ekilat br. 
Öl'Wiitlcnm.yi ,eI,tipyn araçlanlU'. 

"Bo/t'a 23 Ktaım 1871 tcıriha 
mdtr.p'"tan 

SENDIKALAR 
IŞÇI SıNıFıNıN 

SERMA YEYE KARŞI 
M ÜCADELESININ 

BAŞUCJ\ ARACıDıR 

P. Engels 

ItçiItr ..-cbid rdabet •• bulap., 
cim IKlla orta ...nu. t.cadlIairi t6-
IDirmcIaiae ID�ude �tıILaDqıe karar 
tııtrdIklat.ade ID_Uyed. qemm ıPdi 
LO. buJKalttw. I,çila'. b"- elek ken
di.ieriıw ...., eatıIabUaı bir mal pbl d_
niliiiiui.. RI Çlkumadıkbn lçba, 
iCfttIaO � ft talep ..... ııuna. Ipi pa
� belr_ bb- udald dunu.una balb 
blaalftlr. 1,çDa- iurutanu .mp bu ... 
d.. b6yk k... lumı alaıp .. tılmay. 
ra.ı obuyllCÜ...... ..... eder HmCZ. 
çatd .. donolllik-polUk dlilerin tllını.ii, 
Gan .......... lle ba .... k yı.bJacakC •. 
ı'Ç� yabaazc. zahmet çckm delil, aynı 
1: ....... d ..... I .... "bl d ...... 
cbkJanuIa. ltmdI emekleriri. meyvalaı· 
r.d .. .au bır pay almay. 1ı.anrlI oldu .... 
..... ",_ade ( ............ ı 
.......... "'_ .... _ de .... "'. 
EIa 1fçUn- _ ... . ...u .......... ... 
rôabed yok d .... k yedrip daha öteye 
Jidemn:ı.., km bau ....... ... nd. 
yealdm ı,iemeye b.,ı.yaıcalı ,erçckdr. 
A.cak. aaıaçl_ bu tr'illde ...m.aıuaa. 
.... ",lallır: .adikai hanlıednın ölümü 
obcak . •  nand. ı,çUcr U'U&ftdald ftka· 
bcdıı yeDIdea caa.laamuma yol açllCÜ
t •• B6y1e bir poıı; ... ,öz konulU delil
dir. ZON .... 1uk, .ndlblan r�bbedn 
yabuc. bır YÖn_ delil, tWnlftc .on 
Ya'IIlcye Itecektir. Du .onuc. ulatılaıcak. 
.". 

"ı844'de ı,çi Slnıf.an Dunımu"ndan 
(ls"ı'· 

Tekelci burjuvazi işçi sınıfına ve emek
çi kitlelere karşı her alanda yoğun, orgüt
iü ve sistemli bir saldın içine girmiş bulu
nuyor. Ekonomik planda, hammadde so
rununu çözmek, pazar ve kredi olanakla· 
rını kendi yar.ırına geliştirmek için her 
olanağı sonuna kadar kullanıyor. Son AP 
azınlık hükümetinin aldığı ekonomik içe
rikli önlemler, tekelci burjuvazinin bir 
yanda emperyalizmle aralarındaki bağı 
g{içendirirken, öte yanda egemen sınıflar 
inifakı içinde kendi konumunu güçlen
dirme sonucunu yaratıyor. Bu ve benze
ri önlemlerle, en yaygın deyimiyle bunalı
mın yükü işçi ve emekçi sınıflara yüklen
meye çalışılıyor. Hayat pahılılığı, işsiz
lik geniş emekçi yığınları gün günden kö
tü duruma sokuyor. 

Tekelci burjuvazi diğer taraftan, işçi 
ve emekçi sınıfların ekonomik�emokrı
dk mücadele araçlarına da el untıyor. 
Bu araçları; sendikaları, kitle örgütlerini, 
Odaları kapatmak ya da görevlerini yeri
ne getiremez duruma sokmak istiyor. Iş
çi ve emekçi sınıflan örgütsüz, başıbozuk 
bir konumda tutmak için tüm araçları de
niyor. 

Tekelci burjuvazi, bütün bunlara para
lel olarak kendi sınıf örgütlerini güçlendir
mek için tüm olanaklarını seferber ediyor. 
TüSIAD, Iıverenı.r Sendikası gibi örgüı· 
lerin yanısıra, tekelci sernıaye Odalar Bir
liAi içinde de konumunu güçlendirmeye 
çalışıyor. Burjuvazinin diAer kesimleri 
üzerinde denetimini ve baskısını artırıyor. 
Ekonomik bUnilımın yükü altında Iflısa 
sürüklenme tehlikesi ile karŞı karşıya bu
lunan esnaf ve zanaatkar örgütlerinin, 
kendi güdümünden uzaklaşmasının önüne 
geçmek istiyor. Kısacası, sermaye cephe
sinin bütünlüğünü, her ne pahasına olursa 
olsun J{orumak perspektifiyle hareket edi
yor. "Mülkiyet düşmanı kesimlere karŞı 
birlik" yaygarasını bu kesimler üzerinde
ki ideolojik denetiminin temeline oturtu
yor. 

Politik planda ise tekelci burjuvazi, fa
şist bir diktatörlüğün tezgahlanması hede
fini başa koyuyor. Kendi has partisi ara
cılığıyla aldığı baskıcı ve faşizan önlem
lerle, çıkardığı yasa tasarılarıyla faşist 
diktatörlüğün yolunu temizleme hesapları 
yapıyor. Kısa vadede ise, işçi ve emekçi 
sınıfların yükselen politik mücadelesinin 
karşısına, tüm çelişkilerine raimen burju
va partilerinin politik birliğini dikmek is
tiyor. Bu durum, kendisini parlamento 
içinde, gerici baskı yasalarının görüşülme· 
si ve kabul edilmesi sırasında gösterdi. 
CHP yönetiminin teslimiyetçi tutumu, 
MSP'nin çelişkili yapısı, tekelci buriuva
zinin atmaya çalıştığı adımları kolayl�. 
tırıyor. 

Bu çok yönlü saldırı ve artan tehlike 
kırşısında, işçi sınıfının ve tilm demokra
si güçlerinin örgütlü birleşik hareketini, 
sermaye cephesinin karşısına dikmek gü
nün yışamsal görevi durumundadır. Böyle 
bir görev ise, en başta Işçi sınıfının politik 
ve sendikıl birliğinin her alanda pekiştiril
mesinden geçer. Bu birliğin önündeki 
olumsuzlukları aşmak, olumsuzluklara 
karşı amansız bir mücadele yürütmekten 
geçer. 

. -

Bu hafu ıoplanocak ol.n DISK konı· 
resi, bu koşullarda, çok önemli görevler 
yüklenmiş bulunuyor. Ancak öyle görü
lüyor ki, DISK'in karşı karşıya bulundu· 
ğu bu tarihsel görev konusunda, DISK'in 
yükümlülükıeri konusunda, yeterli açıklık 
sağlanabiimiş değildir. Işçi sınıfının ileri
ci sendikaı örgütü olorak DISK·in, bır yan
da işçi sınıfının politik hareketiyle ilişki
leri, öte yanda ise demokrasi cephesi için
deki yeri ve sorumlulukları sorunu önemli 
bulanık ve yanlış anlayışları barındırıyor. 

Işçi SıNıFıNıN 
SENDIKAL VE 

, POLITIK 
MüCADELESI 
KARŞI KARŞıYA 
KONULABILIR MI' 

Sendikaların, si
y_1 partiler 
karşısında örgüt
sel bağımsızlık
larını konı mala
rı esastır. Bu, 
sendikaların ken

di işlevlerini yerine getirebilmeleri için 
zorunludur. Çünkü sendikalar, tek bir pt> 
Htik görüşe bağlı işçileri bir anya top
layan örgütler değildir. Sendika yönetim
lerinin bu temel ilkeyi gözden kaçırnıala
rı, tarihte birçok örneii görüldüğü üzere 
örgüt yapısını darlaştırır, kaçınılmaz ola
rak kendi sınıfsal görevlerini yerine getire
mez duruma düşürür. Bir sendilwlın te
mel görevi, kendi işkolunda yer mn tüm 
işçileri örgütlemek, kendi Ç�tlSl altıoda 
biraraya geıırmektir. Yanloı algılondığı 
Uzere, bır sendikanın sınıf niteliğinin _. 
Ioğı, onun pollılk örgütlerle organık iili· 
kı içinde olmasmd.ı değil, üyelerini bur· 
juvuinin sömürü ve tahıkldlıriine karşı 
uzlaşmaz mücadeleye sokmasındadır. öte 
yandan, slOlf sendikaları böyle bir göre
vin, işçi sınıfının tam kurtuluşu için mü
cadele ile de birleştirilmesi gerektiği dü
şüncesiyle hareket ederler. Çünkü açık· 
tır ki, kendisini günlük hak alma mUcade
lesiyle sınırlayan, işçi sınıflOın gerçek 
kurtuluşunu gözden kaçıran, ya da bilinç
li olarak kaçırtan sendika yöneticile�i, 
kaçınılmaz olarak, sınıf uzlaşmacısı konu
muna sürüklenirler. Tekelci burjuvazi, sen· 
dikı aristokratları aracılığıyla, sendikala
rın ve işçilerin mücadelesini düzenin sınır
lan içinde hapsetmek ister. 

Sendikaların, "işçi .ınıfının kapita/;'t 

.ömürliden ve emperyal;'t tdellerin bo

YUMurolundan tam ku,tuluşu" için 
önemli bir işlev taşıyor oluşu, onların, 
kendi örgütsel bağımsızlıklarını ortadan 
kaldırmamak koşuluyla, işçi sınıfının 
politik örgütleriyle yakın işbirliği içine 
girmelerini gerektirir. Ya da bir başka de· 
yişle, sendikaların gerçek görevlerini ye
rine getlrebllmeleri, haru günlük hak al· 
mamUcadelesini de dolru bir hatta yUriite
bılmeleri için başlıca koşul, tekelci ser· 
mayenin polıtık iktidarnu karŞı yürütülen 
rrticadelenin tam orusında yer almaktır, 
sermaye cephesine karşı mücadele Içinde 
olan tüm politik ve mesleki örgütlerle 
koordineli bir çalışma Içine girmektir. Bu 
yakın ve nesnel nedenlerden kaynaklanan 
ilişkiyi, örgUtsel balımsızlık adına reddet
mek ve hana, işçi sınıfının politik hareke
tinin üyelerini sendika yönetiminden tas
fiyeye kalkışmak, sınıf düşmanının işine 
yarıyan bir tutum almaktan başka bır so· 
nuç vermez. 

IIÇi sınıfının pollılk hareketinin üyele
rinin sendika yönetimine gelmesi, (y� da 
sendika yöneticilerinin politik rnUCadeIe 
içinde aktif yer almaları) sendikalann bir

Iilini sanmaı, tam tersine peki,tiri,. Sendi· 
kal birlilin sallanmasının tek koıulu YU
dır; o d.ı sendika yönetiminin ilÇllerin 
taleplerini savunmada dotru bir poIitib 
yürüımesidir, üye ubanıyl . .. kı bağWb 
birbirine balh olmasıdır, örp;ı: içi demok· 
rasinin tüm kurallarının hıyata geçinlme
sidir ve sınıf uzlaşmacıhlına karŞı sarsıl
maz bir mikadele sürdürülmesidir. Ve 
böylesine bir yönetim anlayışı, -sendikal 
yönetimin, işçi sınıfı partisi ile anian .... 
ki bağın güçlülüğü or.anınd.ı ,..Iam temeı
lere oturur. 

Sendikalann bi< başka ve diğer ıı&eY
lerine kopmamacasini bağlı görevi, onun 
işçi sınıfı için bir okul olm.ı işlevini fisi· 

lenmesidir. Sendikalar içinde yer aJarOk 
ve burjuvaziye karıı hak alma milCildeIesI 
içine ıirerek işçi sınifa, sınrf elipn."nı .. 
nımı o!anatı bulur. Sendikal _In 
herbiçimi, ıırev, lopIu sözıOfl11O, ...... .., 
d.ıyanııma grevleri vb. proleıaıyıy.a zen
gin deneyler kıı.ındınr. Ve işçi sınıfı, 
!<endi yaşam koşullınnı iyileştirmek ıçın 
ılıiıdll her milcade1e sonucundı aiiriir kı, 

. burjuvazinin ....... lIğl son bulmadın, 
.. ılıriılın llaet _ılın ya dı sosyal hak
lar .. çIcldlr, gerçek kurtuluıu ........... 
Bu nesnel olırak b6y1edlr. SenCIIbI _. 
cıdeio ıçınde yer alın her iKI, _.Ijj� 
den bu sınıf gerçekleriyle WlII", bRlnçı. 
nlr. Ancak, IOndlkaların okul olma LIIeWI, 
IIÇI sınıfının, .. nıf gerçekleriyle kendD� 
ğınden bır biçimde "" 1 __ Be ,.,ırıın. 
dıni ...... Sendikaların, geIeceIln yllnetl-
,ilerini yetJ,t1nnek, sınrf mOc:adeIesinin, 
devrimin kadrolannı hazıı'lam* gibl 
ıemel görevleri _dır. Ve bu lörevIer, IIÇI 
sınıfının polillk �nIIn, lOndikılır 
içinde etkın ve yönetimi belirleyici ko-
numa yilkselmeleri ölçüsünde yerıne aeıı. 
rilebilir. 

SENDIKALAR VE 
i şÇi SıNıFıNıN 
BIRllGI 

H.ngl polıtık &ö
rülten oIunı 01· 
sun, hangi mııı� 
yenen oIul'Sl. 0l

sun, dini, felsefl inançları ne olura 0l
sun tüm işçilerin sınıfsal Çllwtarı aynıd ... 
Ve bu ortak çıkarları yilzündedlr kı, liÇ� 
ıer sendlkılar ıçınde birleşırı .. , ser_ye
ye karıı ortak milcıdele Içine ılrorIer. 11-
çllerin tek ıek hiçbir ıey, ıma birleşıık • 
lerinde her şey oldukları deneylerte ka
nıtlanmııtır. Ve sendikalar, bu yilzden 
nesnel bır Ihtlyıç olor.ık ortaya Çıkmı., 
Iıçllerln öraııılendlkleri, ortak Çlkırlın 
nedeniyle bir.ır.ıya .eldlklerl birlikler sö
rünllmil lıfımıılardır . 

Böyle olmakı. bırlıkıe, bugün ülkemiz· 
de ve çeıitil kapitıllsı ülkelerde sendlkıI 
harekeı ıçınde bölünmeler oldulu dı bır 
gerçekıır. Aynı iıkolunda .. ülke çıpında 
bırden fuıa konfederasyonun motı Ile 
somutlanryor. Bunun nedeni nedır? 

Burju.ul, elindeki gilçlü ıraçWb .., 
zengin ol.n.klarıyla ldeoıojlk ye polıtık 
çözUmlerini, dej:er yargılarını l$çl sınıfı 
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ansında yaşatabiliyor. Işçi sınıfının ya
ş.ım koşullan diğer kesimlere göre daha iyi 
obn kesimlerini kendine bağlayabiliyor. 
öte yandan proleterleşen kır ve kent 
emekçileri işçi sınıfına kendi sınıfsal 
değerlerini taşıyorlar. Bu kesimler aracılı· 
ğıyla burjuvui kendi ideolojisini işçiler 
ansında yaygınlaştJr3biliyor. "Işçi aris· 
tolfrruui" olanık adlandırılan kesimler, 
sendikal örgütlenmeler içinde, burjuvui
nin doğrudan ya da dolaylı yardımlarıyla 
etkin konumlan yükselebiliyor. Sınıf uz
bşmacıhğının ve reformizminin işçi sını
fına mus.ıllat olmasının altında yatan te· 
mel etkenler bunlar. Sendikalar içinde, bu 
yüzden sınrf uzlaşmacılığı ile, reformizm 
ile, bilimsel sosyalist işçiler arasında kes
kin bir miiClıdele süregelmiştir. Sınıf uz
laşmacılan, yönetiminde bulundukları 
sendikalarda, bilimsel sosy.ıIistlere karşı 
.ı1.ıbildiğine saldırgan ve gerici bir tutum 
içine kolaylıkla girebiliyorlar. Bu tutum, 
bilimsel sosy.ıJistlerin sendikalardan atıl
rrıı.ıs.na kadar YViilbiliyor. 

• h. buluı 

Işçilerin örgütlü bulundukları sendikalar
da çalışarak bilimsel sosyalistler, gerici, sı
.ıd uzlaşmacısı sendikil yönetimlerine kar
şı mücadele edebilirler, kendilerine yan
d� kazanabilirler, doğru politik önderli· 
ğin yönetime hakim k.lınmasının olanak
larını yaratabilirler. Bu yüzden bilimsel 
sosyalistler, sendikal mücadeleyi işçi sını· 
fının parçalanması, ayrı ayn sendikalarda 
örgütlenmesi değil, birliğinin gerçekleşti· 
rilmesi temeline oturtuyorlar. 

Öte yandan bilimsel sosyalistler, sendi· 
kal mücadelede sekter, dar, a"arko-sendi
!ealist eğilimlere karşı da kararlı bir mi.ica

.dele içinde yer arıyorlar. Sınıf uzlaş
macılarının, gericileri" baskısından ötürü 
yılgınlığa düşen ve bu yüzden ayrı sendi· 
kal örgütlenmeler içine giren kişilerin aç
mazları, bilimsel sosyalistler tarafından 
ortaya konuyor. Onlar, anarko-sendika
lizm sapmasının işçi sınıfına verdiği zarar
ları açığa çıkarıyorlar. Sendikaların sı'nıf 
niteliğini tek yanıt abartıp, sonuçta tasfi
yeciliğe, kendi görü�leri dışındaki!ere ha
yat hakkı tanımanıaya varan anarko-sendi-

kalizm, işçi sınıfının rn'.icadelesine büyük 
Buna karşılık bilimsel sosyalistler, sı- darbe vuruyor. Bilimsel sosyalistler, refor

nrf uzlaımaedarının etkin oldukları sendi- mizmin, sınıf uzlaşmaclltAının ve anarko
kalMda da çalışmayı vı.zgeçilmez bir gö- sendikalizmin son tahlilde, sendikaların 
rev olu.t.k görmektedirler. Onlar için "iş- birliğine zarar verdiklerini, ve görevlerini 
çilerin nerede bulundukları" önemlidir. yerine getiremez duruma soktukları", 

PROLET ARY ANıN 
GELIŞMESI, 

SENDIKALARıN 
I ŞÇI SıNıFı PARTISI ILE 

BIRLIKTE 
ÇALIŞMASINDAN BAŞKA 

TORLO ' OUIA�ıışTIR '  

i V.ı. LENIN i 
Kapitalizmin gelişm�.irUn baş· 

wngıcırıda sendikalar, işçilerin dalı. 
nıkl�ından ue çaruizliRinden bir ii· 
nıf birleşm�.inin başlangıçlannı ge
çi, olarak işçi .tnıfmm çok büyük 
bir geli,meai anlamUla geliyordu. 
Proleterlerin .ınıf birleşmeıinin en 
yüksek biçimi. proletaryanın dev· 
rimci parti. (onderleri "",{La ue yı· 
lınlarla bir büt�n halinde, ayrılmaz 
bir ,ey Iuılinde birleştirm�yi ölren· 
medi'i .iirece bu adı haketmemiş 
parti) olufmaya bafladığı zaman. 
.endikalar zorunlu olarak beıu geri
ci özellikler, helli bir loncaıal ıınır· 
'''ık, aiYaAal ilgitizlik yolunda helb 
bir �kılım, belli bir durgunluk hali 
vb. go.termeye başladılar. Ama 
diinyanın hiçhır yerinde proletarya· 
nın ,eli,m"i, .�nikalar yoluyla ol. 
duAundan başka türlU, .tndikaların 
işçi .ınıfınuı parii'; ile birlikte ça
lı.mat. yoluyla oldukundan ba,ka 
türlü olmamı, ue olamamıştır 

''Sol'' Kom�nizm, Bir Çocukluk 
Hcutalılı 'ndan 

açıklıyoriar. Her ikisinin de, "en iuedi, en 
önemli eylemi, yani işçileri geniş, güçlii, 
iyi işleyen ue her durumda iyi işleme'ini 
bilen örgütler Iuılinde, .ınıf mUcadele.inin 
ruhu içine işlemiş, amaçlannın açık .eçik 

bilincinde ue gerçek Markıut anwylfla eli
tilmiş örgütler Iuılinde birleştirme işini" 
frenlediklerini söylüyorlar. 

Bilimsel sosyalistler, aynı işkolunda 
birden fazla konfederasyonun varlığının 
olumsuz sonuçlarına işaret ediyorlar. Bu 
ayrılığın giderilebilmesinin temel yolu· 
nun, somut sorunlar ve güncel, yaşamsal 
görevler et!,","fında, sendikaların eylem bir
liğinin sağlanmasından geçtiğini vurgulu· 
yorlar. Sendikal eylem birliğine sudan ge-
rekçelerle karşı çıkan gericilerin ve refor
mistierin, burjuvazi karşısında işçi sınıfı· 
nın birliğini engellemek için çalışarak iha· 
net cephesinde yer aldıklarını açıkl ıyor
lar. Elbette, sendikalar arasında eylem bir
liğini savunurken bilimsel sosyalistler, or
tak eylemlerde karşılıklı güven, saygı ve 
eşitlik anlayışının hakim kılınmasını şart 
koşuyorlar. Ortak eylemlerin, işçi sınıfı
nın ortak çıkarlarına ters düşmeyen talep
ler etrafında yükseltilmesine özen gösteri· 
yorlar. 

SENDIKAL 
elRLlGIN 
GÜVENCESI, 
Işçi SıNıFıNıN 
POLITIK 
elRLlGIDIR 

Işçi sınıfının 
sendikal birliği· 
nin saAlanmasl i
çin çeşitli sen
dikalar arasında 
eylem birliii hiç 

1,.1 __ _ 

kuşkusuz büyük 
önem taşımaktadır. Ancak, bunun kadar 
önemli bir sorun daha vardır ki, o da tek 
tek sendikaların kendi içinde sarsılmaz 
birliğinin gerçekleştirilmesidir. Böylesine 
bir birliğin olabilmesiyledir ki, sendikalar 
sermayenin ve gericiliğin saldırısına göğüs 
gerebilirler, üyelerini aktif eylem içine 

ıı 

sokabilirler. Sendika içi birliğin temel gü • 
vencesi ise, güçlü ve doğru bir önderliğin 
yönetim görevini üstlenmesidir. Kendi 
içinde bütünlüğü olmayan, üye tabanıyla 
bağları kopuk, sermayenin saldırıları kar· 
şısında kararsız bir yönetimin sendika içi 
birliği sağlayabileceği düşünülemez. 
Sendikalar içinde, farklı politik partilere 
ya da görüşlere sahip işçilerin varlığı do
ğaldır. Bunların yönetime gelmek için 
rriicadele etmeleri de. Esas sorun, bu mü· 
cadeleyi sendikal birliği zaafa uğratmaya
cak bicimde li!eliştirmektir. 

Bilimsel sosyalistler, uzlaşmacılığa ve 
anarko-sendikalizme karşı mücadeleyi bir 
an bile gözden kaçırmaksızın, sendikal bir
liğin gerçekleştirilmesi için çalışıyorlar. 
Sınıf çıkarlarını herşeyin önüne koyuyor
lar. Ancak, sendikal birlik adına, ilkesiz
liğe düşmüyorlar. Sınıf mücadelesi teme· 
line dayanan ve sendika içi demokrasinin 
gereklerine gölge düşürmeye" birliklere 
evet diyorlar. 

.;1 
HA "ÜÇLÜ 

�HA [TKIN 
,IR ÖRGÜT 
YAPıSı IçiN 

,'LI M BIRLIGI! 

D ls K kongres;· 
ne giderken bu 
gerçekleri gözö
nünde' tutmak 

gerekiyor. Bu 
gerçeklerden yo
la çıkmak gere

kiyor. Sadece bilimsel sosyalistler için de
ğil, işçi sınıfını sınıf yapan temel nitelik· 
leri gözardı etmeyen, emperyalizme, fa· 
şizme, tekellere ve şovenizme karşı olan 
tüm sınıf güçleri bu gerçekleri göz önüne 
almak ve ona göre mücadele perspektifi 
çizmek zorunda. DISK'in birliği bu te
meııer üzerinde yükselebilir. Bu temeller· 
de gelişip güçlenebilir. Dahası, işçi sınıfı· 
nın eylem birliği bu temeller üzerinde 
yükselebilir. 

Bunlar elbette bilimsel sosyalist hare
ketin öngörüleri. Ama sadece bil imsel sos· 
yalist hareketin öngörüleri değil, yaşamın 
dayattığı gerçeklerin doğru bilimsel so· 
mutlamaları. 

DISK 7. Genel Kurulu'ndan işçi sınıfı, 
eylem birliği hedefleri ve bu eylem birliği
ni yaşama geçirecek yetenekıe bilinçte ve 
kararlılıkta bir yönetim gözetiyor. Bu salt 
işçi sınıfının talebi ve beklentisi de değiL. 
Tüm demokratik güçlerin talebi ve bek-
leotisi 

Işçi sınıfımız, 100 yıllık ekonomik· 
demokratik ve 60 yıllık politik mücadele
siyle bu beklentilerini yerine getirebilecek 
güç ve yetenektedir. Sınıf uzlaşmacı ları
nın ve anarkosendikalist eğilimlerin olum
suz koşullarnalarına karşın, OISK 7. 
Genel Kurulu bu beklentilere yanıt ver
mek ve beklentilere dayaJı bir yönetim 
oluşturmak görevi ile karŞı karşıyadır. Bu 
görevin yerine getirileceğine olan güven 
ise, işi sınıfına olan güvendir. Sosyalizme 
olan güvendir. 

ıŞÇı SıNıFıNıN 
SENDIKAL BIRLlCINI 

GOÇLENDIRMEK 
EN lYEDI GöREVDIR 

Işçi ıınıfının 'endikal birliki, fa
şi.zm� karşı etkin mücadele ueril' 
mesinde çok önemli bir özn�l un· 
,urdur. Işçi sınıfının eylem birligi 
n� ölçüde gelişine, işçi ıını'ının 
cephe hareketini örgütleme ve ön· 
derlik etme yetkinti'i o ölçüde ar 
tar. Günümüzde işyerlerind�. işkof. 
lannda ülkemiz bütününde iş ue 
eylem birlikinin nesnel okmaklan 
hızla oluşmahtadır. Bu ne.nel duru· 
mu ı.aptamak. bu iş ue tylem birli· 
Rinin ulUurlannl. onu oluşturan özü 
bilince çıkartmak . •  öz konUlU .üre· 
ci daha da kıı.altabilteektir Kitlele· 
rin .omut w mücad�'enin gerdIe
riyle uyumlu özl�m t'f taleplerini 
gerçekleştirmtk, faşizme kar,ı du· 
rup onu pwkür4mek için bir araya 
,�/mek. ıa{lan ııkwştırmalt, ahlaş· 
malar yapmak, örgiitlenmek gunün 
göreuidir. Bu gtrçek iyi katınınmalı. 
bu öz daha açık bir şekild� ortaya 
konulmalıdır. Işçi ıını{ının .endikal 
hartketinde birlili güçlendirme 
göreuimiz zaman kayb�dilmeme.ini 
gerekli kılmaktadır 

(Tek Parti Tek Cephe, •. 79) 



5 Ie.tadan 
haberler 

GÜNEY AFRIKA 'DA ÖZGÜRLüK ATEŞI 
VE EMPERYALIST OYUNLAR 

Kara Afrika, enıeUenemez biçimde, adım adım balım,ız' 
Iıaını kazanıyor; ve her baaımslZlıktan sonra empeıyalizm, 
uluslararası tekeller ve yardakçılan bir tokat daha yiyorlar. 
Bundan çok deRU 25·30 yıl önce bütünüyle "beyaz emperyaliz· 
mine" açık b.ıb.ılan Kara Afrika, Cezayir'le ba,layan baRım 
,ızlık sıv ... lannı ardarda sürdürerek günümüzde emperyalizmi 
- buı i$birlikçi yönetimlerin dışında - anakaranın la iÜney 
ucuna dek sürüp sıkıştınmştır. 

Bütün bu yıpratıcı savaşlar sırasında ,özlenen bir tek olıu 
vardır: sosyalist ülkeler, &irekli olarak ilerici ııuçlerin yanında 
olur, onJm fiilen desteklerlerken; emperyalistler de sürekli ola· 
rak işbirlikçi ve ,eric i güçlerin ardındaki yerlerini almışlardır. 
Ama sonuç hiçbir zaman deRişmemi, ve zafer Cezayir'den Tu· 
nus'a; Konıo'dan Mozambik'e ve Angola'dan Zimbabve'ye dek 
baıımsızlıklan, ulusal onurdan yana olanlara gülmüştür. 

Şimdi anakaranın en güneyinde, Güney Afrika'da aynı sa· 
va�amın klV1lcımlan parlamaktadır. Bundan 4 yıl önce küçük 
bir kasabada, Soweto'da atılan tohumlar yeşermekte ve &lRlıkll 
biçimde" eleceRe güvenle bakarak büyümektedirier. 

Güney Afrika'nın ırkçı beyaz yönetimi, şimdilik yalmzca 
yerel ayaklanmalar1a bo�uşuyor gibidir; üstelik, emp�ryalist
lerin IÖzcüleri de Birleşmiş Milletler çatısı altındaki göstenne
lik konuşmalannda, bu ülkedeki ça� dışı, akıl dışı ve insanlık 
dl41 yönetime karşı yaptınmlar uygulam'\kta kararlı oldukla' 
nnı ( ! )  lÖylemek zorunda kalmaktadırlar. 

Oysa, bir avuç beyazın milyonlarca ,iyaha egemen oldutu 
Güney Afrika'nın uluslararası tekellerle, silah fabrikalanyla ve 
bunlan besleyen �mperyalizmle ilişkisi çok daha karmaşıktır. 
Bu yüzden, Güney Afrika'nın egemenlilini ve baA:ımsızhA:ım 
kazanma" çok zor olacak, çok zaman alacak ve bu uaurda çok 
kan akacakbr. 

Çünkü, Güney Afrika bugün dünyanın en büyük altın üreti· 
cisi liralamııında Sovyetler BiriiRi ile yanşmakladır; dahili, 
Güney Afrika, emperyalizmin silahlanma yan,ında, atom bom
buı ve diler buı .ilahlann yapımı için yqamsal madde olan 
uranyum bakımından da akla gelmeyecek denli zengindir. tlite 
bu yüzden, içerdeki çatuımanln boyutlan ne denli büyone bü
yüsün, ne denli siyah insanın kanı döküli.itse dökül5Ün, emper 
yalizm, elindeki bu "bulunmaz nimeti" kolay kolay kaçırmaya 
yanqmayacaktır. Ne var ki Güney Afrika'daki kara insanlann 
özgürlük ve egemenlik ateşleri, kendi kanlanyla; emperyaliz· 
min çabalmysa altın ve uranyumla beslenmektedir ve kan pa· 
rayı bollacaktır 

ATEŞLE OYNANıYOR 

Pnvda, ABD Hava KuwC!tIcri 
kumanda muknindC!. olaaı b:r 50'0" 
y�t füz.t saldllUına kar,ı yanlıt 
alaım �riıme,ini, au,le oynunak 
1C!k.1inde nitelendirdi. tnsanlıiı tC!h· 
dit �en bu çok güçlü nukleer fuze 
pataru.il'dinin nC! kadar bUyük bir 
tehlike oklulu böylC!ct bir k.n da· 
ha akdIara �Idi. 

PU1t"da, ulul'lUZ yanlı,lar Ur· 
1"ında ıuçek bir koruma sadece 
atom lIilahlanmuınııı ıırurlandınJ 

mindC!n vugC!çilmCli ve ıam anla· 
mıyla ortadan ka1dU"ılmalanna ka· 
dar varlıklarının azaltılmuıl'la aat· 
lanlr dil'or. 

SovyC!t haber ajansı T ASS, 
ItntC!jik aıom 'ilahlanru hankC!tC! 
geçiren Amerikan bilginyannın ha
tasının MrC!deysc bir aıam sava11 

açılmasına nC!dtn olacalına dikkat 
çtkiyor. T ASS'ın yorumundı daha 
ıonn dC!mokntik kamuoyunun ilgi. 
li kademderi, C!f ya da g�ç, tnadur 

lerin dimya çapında bir lnjtdiye 
yol açabilccC!ği konusunda uyarılı· 

ması. hC!r lur atom Iilahının utC!ti· yor. 

SSCB AFGANISTAN'DA 
YÜKSEK OKULLAR INŞA [DIYOR 

KabU'dtld oto·uknik okulunda Wktnln c.leILıın. bölgduinc.len g� 
leıı bin Afgan!.ı Kenç oğnnim görüyor. 1973'tt yapılan ttknlk okul, 
SOVYdlcr Birllki'nl" bir annasanı 

Sovyetler Birliği Urafıııdan kurulan !.ıir b.ı.tka enıtiru de Dtmokn· 
ıilı.. Afg:an Cumhuriyeti'nin kuzeyindC!, p�trol raflnC!rilcrinln kurulduğu 
Muari-SharUf'te madtncUil.. vt pdrol uIOlik ukuUuı. lIu ı,kımdtr ıçın 
anında uzman Yd41iriJC!bilme'i Wunin ekonomık gcli.şmt'l Için çolı.. yararlı bir hizmtl. !)u am:b. ik.i bin ki,iyt C!A:ltim \trtn Kabil 'ddJ poli 
tikrıC!k olı..uI da SSCB'nin bir annaianı.. 
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EMPERY ALiZt�jN OLiMPjYAT « OYUNLARı), 

man emperyalizminin  kendı ya
yımı orı_nlan eı. vermektedir. 

Federal Alman buınında "Q. 
• coşkun kar 

Geçen soyunlZda başladılımız EMPERYAUZMlN 
OUMPIYAT"OYUNLARI"nı teşhir derlememlz! bu ba/la 

IImpyatlann boykot edilm .. ' 
n." ilItldD ilk yazılar 1977 yı
lında, y-m Maanign'da bırakın 
SO'f'Ytı ''i" aUni'', daha Tarakı 
önderıılindeki Niu.a Devrimi bi· 
ı. yapılmadan ıörıilmeye ba,lar 
O zaman ortaya konan Itrekçe 
Ile, ,imdildnden biraz daha deli
tiktir. A4atı Ja,ki IÖzıer. unhi Ba
tı Alman ,auteli "FranktuMr 
AIlI.men."N" 22 Kuım 1977 
tarihli Ayııında yer almı,tı.r 

da �dii'ÜYONZ, 
Spor ve Olimpiyat alanında emp«yali:uniD, Sovyetler 

BlrUIi 'nı ve dller "'syall. ilkeleri d,,1ama çabaları, daba 
önce de belirttilimiz Ilbi, yeni delil. Bu kor..ıyu kısa ör· 
neklede açmaku yanı var. 

ABD'deki tllinois Devlet Oni· 
versitesi 'nin bodrumlannda, eski 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
Başkanı Avery Brundace'nin ar· 
maRan etti Ri bir arşiv vardır. Bu 
arşiv, ııörülebilen, ancak sahibi· 
nin ya da varialerinin izni olma· 
dan açıklanamayan binlerce 
mektubu içermektedir. Bu rnek· 
tuplardan biri çok ilırinç bir bel· 
ıe niteliltindedir. 

Uluslararası Olimpiyat Komi· 
tesi 4 Haziran 1962 ,ünü Mosko· 
va 'da toplantıya çaRrılmıştır. 
UOK'nin Federal Alman üyesi, 
bunun uzerine 1961 Kasım'mda 
Komite başkanına yukarıda sö
nü etti�imiz mektubu ıonderir 
ve Komite toplantısının Mosko· 
va 'dan b8.4ka bir yere alınmasını 
ister. Ortaya sÜrillen ıerekçeler 
ise tümüyle politik bir içerik ta· 
şımakta ve bugünkü "boykot" 
lirişiminin gerekçeleriyle büyük 
bir benzel"lik löstennektedir 
Komite başkanı, bu mektuba 
verdiRi yanıtta, toplantının Mos· 
kova'da yapılmaması kararı alı· 
nabilecekini, ancak böyle bir ka· 
rar alınırsa, bunun sonuçlarını 
düşünmek ,erektikini bildirir ve 
bu dileRi geri çevirir. 

Toplantı Moskova'da yapılır 
ve bu mektubu gönderen Federal 
Alman üye "hastalık" nedeniyle 
toplantıya katılmaz. Bu "hasta· 
lık" bu,ün de sık sık karlillaştıRı. 
mız hastalı�ın aynısıdır: Anti·ko· 
mLinizm, antisovyetizm hastalıRı, 
barı, ve insanlık dülimanlıRı. �u. 
(Ün de emperyalizm bu hııtahk· 
ların pençesinde kıvranıyor, inim 
inim inliyor, ateşler içinde yanı' 
yor. "Boykot" çıtlıkları bu hu· 
lahRın zavallı çırpınılilarıdır 

MOSKOVA 
OLlMPIYATLARINA KARŞI 

ILK "PROTESTOLAR" 
Olimpiyatların Moskova'da 

yapılmasına kar,ı çıkılma.sı, Ar· 
ganiatan olaylarıyla ve bu yıl 
başlamış deRiidir. Emperyalizm, 
Moskova Olimpiyatlarının engel. 
lenmesi için önce çeşitli ülkeler· 
deki kuklalarını harekete ıeçirdi 
örnellin Moskova Olimpiyatları ' .  
na karşı sesini i lk yükselten, halk 
katili ralilst cellat Pinochet'in Şi· 
Ii',i oldu. Fransız Basın Ajansı 
AFP 2 Eylul 1976'da geçtiRi şu 
habere baka!ım 

"Şili Uluıol Olimpiyat Komi 
te.i Ikinci Başkanı Sergio San· 
tander, Sovyetler Birlibi 'ninıpor
da ı�nel olarak yeleri kadar ıa 
ranli ueremenı�i nedenıy/e, iii· 
h�.inin 1980 Olimpiyatları'nın 
Moskova'da )'apılmasını prote.to 
4!d4!c4!lini açıkladı " 

Montreal Olimpiyatlarından 
sonra ABD 'de de sinirli bir hava 
elimeye başlamıştı Işte ı 5 Ocak 
ı977 'de "Washinııon Postotun 
yazdıkları 

"Salih i Olinıpııal o)'unları A· 
merilıan ulusal //Iehanızması için 
bir yuh olmu$ gibi görunüyor. Ne 
lıarlar ucıd" hi, Doku Almanlar 
·10 ve Soı'yetler .J7 ııltın ma(/ol 
)"a alırllı'n, Amertha/./ar sadece 
:U nltm madalyu lll' )·plııım.ş 
If'rdir Eger atalarımız. yabancı· 
ların L'e Iıııçuk !ilkelerin bizden 

.daha Iıll)'uh a�ırfıl:a ıoh.ıı ulduk 
ların. gorı>elerdi, ilC derlrrdi i "  

ABD Batkanı, b u  yeniı,inin 
nedenlerini arqtıracak ve yeni· 
den daha çok madalya aluıma· 
,ını sallayacak. önlemleri almak 
uzere özel bir komi.yon kurdu. 
Aynı sıralarda bir b8.4ka komis· 
yonun, bir başka ,örevi Ultiendi· 
Rini de burada belirtmek ,ereki· 
yor. Bu, o ,ünden bu rune uz .... 
nan olaylar zincirinin bütünlüıü· 
nü ,örmemizi saRlayacaktır. 

Bir süre once Demokratik AI· 
manya'ya &ılınarak, NATO'nun 
saldırıan emellerini açıklayan es· 
ki NATO merkezi ıörevlisi Ursel 
Lorenun'in 17 Oclk. 1980 günü 
yaptlRı açıklamaya kulak vere-
üm 

"NATO m�kani.zmQlının, Ira· 
muoyunu lo.yaU.t üJk��re karfl 
yanııımak için naıııl'�ferber edU· 
dilinin tanılıydım. Bu amaçla 
ortaya çıkan 'Dolu·Batl Araştır· 
mOlI' bir 'Sovyet tehdidi'nin oor· 
ıılını kanıtlamak için yapılmı.· 
tı. " 

Bir "Sovyet tehdidi" ve 1980 
Olimpiyatları'nın Moskova'da 
yapılması birbirinden ayrılamaz' 
dı. 1978'de "DoRu, Batı Araştır· 
ması" Washinaton'da NATO la
rafından onaylandı�ı zaman, 
1976'da faşist Şili Cuntasının 
bir sözeUsünün sözleriyle Mosko· 
va Olimpiyatlanna açılan haçlı 
seferi, yeni bir aşamaya ulaiii' 
yordu. 

.. 'Free Europa ' tıe 'Rodio Li· 
bariy' t'Odyolarının oyunlardan 
holn,. ,eçmelerine izin verilme
meli nedeniyle J 980 MoılrolJG O· 
/impjyat Oyunlarının boykot 
edilmesi i.tendi." 

Bu isteti öne .menl.rin kim 
olduklanna bakalım: Bu, A,.ıı 
Saksonya Gençlik Birlili adlı 
birçok nazi kalıntısını içinde ba
nndıran bir örıi.iltü. Bu istekle' 
rinin ıerekçesi de 'u: "Çünkü bu 
iki rodyonUl1 yayınlarına izin 1I�. 
rilm�mui 'Olimpiyat oyunları· 
nı" ruhuna' aykırtdlT. " 

SÖ%i.i edilen radyo istuyonla· 
rı, 1948 yılında "antikomünist 
haçlı seferinin" bir parçuı ola· 
rak Amerikalılar t.an.fmdan fi· 
nanse edilmişti. Yayınların Fede· 
ral Almanya'nın Münih kentin· 
den yapl!dlRı söyleniyordu ve 
her iki radyo, ne F AC n� de 
ABD muhabirierinin ücretlerini 
ödemeyi w.tlenmediRi için 1976 
Insbruck Kış Olimpiyatlarını ya· 
yınlayamaml,lardl. Bu, o zaman 
hiç de "boykot'" konusu yapı!· 
mamı,tl. Ama ıer�kçe deRi!, ni· 
yet önemliydi ve nlZi kalıntıları 
bu "niyet"lerini böyle sudan ıe· 
rekçelerle de ortaya koyabiliyor 
lardı 

OLIMPIYATLARA KATILMAMA KARARI 
DANı ŞTAY'DA 

Sporun ulusbır ve halklar a,-uında barış, dostluk ve kv· 
deşliğin simgesi olduğunu savunan sporculv ve onların kitle 
örgütü Amatör Sporcular DerMli, hükümetin aldlAı Olimpi· 
yatlara katılmama kararına karşı kampanya açtılar. 

ASO Genel Merkezi'nden alman bilgiye göre Moskova 
Olimpiyat Oyunlarının tanıtılm�ı, emperyalizmin soğuk sı
yaş kışkırtıcılığı politikasının sergilenmesi, hükümetin aldı· 

ğı kararın yeniden gözden geçirilmesini sağlamaya yönelik 
kampanya Olimpiyat Oyunları'nın bitiş tarihi olan 2 AAus
tos'a dek sirecek. 

Kampanya",n ilk haftasında Ankara'da çeşitli yüksek 

okullarda Olimpiyatları tanıtan, sporun sosyalist toplumda. 

ki yerini gösteren fotoAraf sergileri açıldı. Ayrıca sosyalist 
iikelerde kitlesel spor gösterilerini konu alan filmler göste
rildi. Moskova Olimpiyat Oyunları'nı konu alan çok s"yıda 

kitapçık dağıtıldı. Hükümetin ve Ulusal Olimpiyat Komite

si'nin aldıkları katılmama kararına karşı açılan imza kam· 

panyasına katılım umulanın çok üzerinde oldu. Toplanan 
imzalar Olimpiyat Oyunlarına katılmaya h� �azanan ulusal 

sporcular tarafından Başbakana verilecek. 

Moskova Olimpiyat Oyunları amblemi ve oyunl.uın sem· 
bolU Mişa'nın yer aldığı rontler, tişörtl� sporcular ve spor· 

severler urafından kapışılıyor. 
Kampanyanın en önemli çalışması şüphesiz hükümetin 

aldığı katılmama �ararının iptali için Danışıayda dava açıl, 
ması. I IUkümet;n aldığı karardan zarar gören, Olimpiyatlara 
katılmaya hak kazanmış sporcuların Amatör Sporcular Der

n�ni 'ne yetki vermeleri iizerine Danıştay'da geçtiğimiz glin. 

lenle iptal davası açıldı, Politik yanı son derece önemli olan 
iptal dav,ısımn kazanılması halinde, Türkiye spor tarihinde 

i lı.. l..Cl sporcular yönetim tarafından gaspedilen bir hakları· 
nı geri alacak.lar. 
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VİYANA FORUMU . . .  

UIIJSLARARASI SLLAHSIZIANMA. 
VE DEfANT İ)N DiYALOG 

Uıu.ı.nmı Barı, Güçlerinin 
11I>1rI111 Forununun. Avusturya 
lion, ıçın MIIc:odeIe Koordl ..... 
yon KomUesi Ile bırlıkte clIıen
ledlll. "UIusIoramı Sllahsımn
ma .. Detant ıçın Diyalog ULU .. 
iıınrosı FONnu" 26-28 Moyıs 
tarihleri orasuıdo Vlyana'da top. 
....... Fcınıma • portiIer. bOnJ 
1ıOrObIIerI. dinoel .......... .., dI
L ... ÖrJjItIir odıno • 62 _Iki 
bbldı. 

T ........ by> bb .... lar. dOny. 
ıbkI son ... ı"""lerden. si ......... 
ma yon,ınm hıılonma oIllml 
aösternıeslnden. b61Jesel gerıin
IlkIerIn _ndan .. bölpsel 
sıcak "'VOL"" dönüşmosinden 
vb. duydulcl"" byıpyı dile getir· 
dBer. TopIanbda. Iran .., Af ... 
nistoıı o"y""'. orta Amerlb .., 
Koniblerde ....,.ryoIlzmin baskı 
... toJıokJdImiinlln _. lIOSr.a 
K6rfUI .. Hint Okyonıısu'nı!o 
priilmin yOksoimosi. "SOLUk .. 
YaJ Iıışkırtıcılılmm köılildenmo
ıl &ibi sorunlar e" alındı. ABD ' 

tarafındon pdktlrHen SAlT ii 
Aııtlqınuınm biran 6nce imzo. 
....... ıçın prekll ııIri,imlerin 
yopoimosı bnrIqbnldL 

Polanya Blrlqlk iKi PUtJıI 
ı.nııIIdII. tDPIaııtıdO yaptıll ko. 
ııupnoıio, N ..... oyWlm son""'n
da ParIs'te blnraya aeıen. A ..... 
pa KOnıiInISı .. iKi PartIlerinIn. 
..... .. .............. lCaııUIIn-

lIIIdn ald ... kinriin açık
ladı. T OPIOııtıYa 1CatıIOnIar. ParIS 
ıoııı-- ..... klnrllnnı bii
� bır COfIW .. ınOmııUııUda 
brJıIodıIar. KAııııIIMt .. IIÇI 
PardIOrIııCe lıOıırIOıWı .. ıoııı
by> ....... ıc..tor. VIYana _ 
...-.. bbiaııian:a fonııııda 
alınacak ıc..ı.r.. ç"'" _ 
....... 1aıbUI JIInIL . 

Toplantı ............ bb ....... 
m a&OIbIrllllne vordı""," ko. 
nUIıır .. brarIOr konuoyu ... 
IÇIIcIondL Açıklanon konular tu 
bqiıklar altında topWıobDIr : 

.. - orta monzHII fllzeIerIn 
lcarJ.ılclı oiorok ualtıl ..... ıçın 
ııtJıIIImtIerIn baş .. bl ..... ve Av-
rupa ya yenı niikieer ftiıe y ....... 
tirme kanrIonnm ukryo alınma
SI; 

- saıı i i  ............ nm onay. 
........ 

- Stratelık ıI .... lann sınırlan-
dınlnaa .. 1Zaltı1 ..... yiInUrıde 
yenı pııo� .. ...... maı.. 
rWl yapılması; 

- orta Avrupa'da ordu bir
liklerinin .. sI""""'n .... tılırıo· 
SI fOrOtmolerlnln ...... ırıoy .. .... 
nuçlanmlllj  

- NIIId_ II .... denemelerının 
y ............... 

- NUkleer silahı ... .. hıp bU· 
tUn Ulkelerln. nUkleer silah sahibi 
olmayan ve toprak"rında nükl .. 
er si .. h bulunmayan Ulkel ... br· 
'I. nUlcI_ si .. h kul"nmama ko
nusundi pranti vermesI. 

öte yandan. Forumda temsil 
edılen Türkiye. Yunanıstan ve 
Kıbns parti temsikilerl adına 
toplantıya sunu"n ortak bildiri. 
sıcak bir ha.. yarattı. Bildiri. 
Klbns'ın tım baiımsız, egemen, 
toprak bUtUnlülU sal"nmı,. bal· 
lantaslı, topraklarından tüm ya. 
bancı uk«lerin çekildiği ve üsle
rln bldırıldılı bir statüye bvu,
turulmasını öngöriiyor ve Bırle,· 
mi, Milletler kororl""nm ivedI
likle uygulanması ı.tenlyordu. 

Viyana Forunu. bUtUn Ulke
lerin bUtUn partilerine. 1981 'de 
toplanaqk o .... SI"hsızlanma ve 
Yunupma ıçın Diyalog - DUn
ya Konferansı'nın hazırlı"","na 
katılmalon için yayın .. dılı bır 
çal" Ile son buldu. 

VIYana topIantısına.TOrIclyo· 
don B"", Komitesi Bqbnlık 
Dlvanı üyeıl Yavuz Çizmed ve 
T ektq AlaoIlu bbldL 

TOrIclye I,çi PartIli Merkez 
yönetim Kurulu yedek üyesi 
Yavuz Çlzmod'nln yapbiI ko
_ın bır özetini yayml. 
yonız: 

y IIYUZ ÇIzmed: 

ORT,ADOGU ' DA. BARI Ş • 
• 

" ........... D_, 

1980'10 �/rlIIıt • ...... iii· 
&laf " .. "rfJc" poUtUUll1I1l .n ... 
cak ylJfGlldılı �ö"'krıl.. �Irl 
olan Ortadolu '.un �Ir ÜL1LCII 
Tfir.9i.·d.. ,.k,.. .k,. _ 
ı.nlyorum. SlIahllılGnma .,. Yu
IrWfOma Y0'"""o 6MmU bir ,eri 
olan toplanh"....... _,,"mlne 
Tfir.ıy.'d •• ı (0,.1 tınno./fl ,.. 
tt,."... iltiyon"". Son d,rec, 6.· 
ıtIL bır .o.u ıı/bl ,örll ... TIirltI· 
yı·d •• ı {of.1 hrma./f. TUr.'y.' 
dı ii< Ortado'u ·d. ban, fÜçkri· 
nı yalıınd4. ",,"ndın. bır bo· 
yu", ulafmı,hl". çün.ü A.BD .m· 
pnyalUminin Ortado'", için 
yad". _raar,yonun bil' porçGlI 
o_lı Türlı;y,'d. hrmollCln fa
,km TIirlt9i.·d . ... Ortado,u ·d. 
bGn, ııl!çllrl., ı.lldll Id •• bır 
no.I.Y. ,.lmi,tIr, Bu ,./if ... 
bötıı.d. old.'. ıı/bl A. ... po.c!a 
IM dlinyadG da btll'lfl t,ltdlt NI' 
.ıı.llktldlr. 

''TUr''/y,'"," ABD .mp.rya
tuml bakımından ön,mll bır Iro
nak olma iJzelll" arlm .. '", önl· 
lllı� Afıa""'a" 'daıri .,. Iran 'dtJlr� 
,.ll,lmlerd,n .onra bu ö .. ,"ıı 
JHldfmlfttr, Bu 6z.III" u;y,un 
olarall ABD w Tti,.,y. GI'DIlnda 
y,ni 1"11L ,Und,m. 

Ortadofu'c!a bır nl/lıll .. _ 
lıIr obna telılüalyll ...... ....,.. 
yadır, 

"'lw.9i' """' Mkri bu ı.h· 
dld. "CD"f' durmolıWr. 

"ABD 'mpl'7GlllmI.hı ululal 
beri .... "''''' t.lldll Id/cl mlldalıG· 
kkri Ik, Ifçl •• '" .... ..... çl 
lıaIII "lrind'.1 ı.onoml. *.,. 
lar. fa,'" IUldınlGr vi anM ... 
molrratilı y,n' dilunle",.ı., bır 
.rad. ,./If .... I.dlr, Tfir.Iy. ol· 
dultça .-rFn bir ortam lç'nde· 
dır. Her gün en "ından on )'urt· 
tat .i)'aıal drıa)'''�rd, ),GfGmlnl 
)'itirrMletedir. YilIlere,.i ifhn" 
,örm,letedir. Onbinlere, ''-ki, 
d,molerat, banpewr hop.""ne· 
leri doldurmaldadır. DemoleratUr 
.'Ik lifll/lkrlnhı ço,u /tQpahl· 
mı,. ö.,urw.kr .uıtlo ..... IJI". 

'"TI/r.Iy. d.mo."'" ;Uçliri 
bu pll,nwlere Jaı"ı u)'an" bu
lu ..... i •• örııiillli _'ı. mü .. • 

dele)" örme)'e çalq".,letadrr. 

"Ban,"l1fr dottltJr, 

"Fa,ızN lea.... demolr""l 
müead,le., il, laW' Irlflrırtıe"",
na Irar,. bant mücadeletinin ara
/on.dalıl fÜçlli bal h.plmuı. 
malumudur. Bu mücadelenin 

DEMİRE�:ftM_ 
TESLİMİYETÇİ 

, 

ANTİ DETANT 
POLİTİKASINA HAYıR 

OLKEMlz ıçın oldulu IIbl tüm dü.y. ıçın de yqoınlll 
önemde olan kiml temel ıorun. Iç .,uai ıartlfmalula, Dün,.. 
Kup .. , maçlarının hay huyunda ıözardı edilmi .. bellHlll.'" 
dır. OY. kııır dönlÜlel iç liyaaa.! tarllfmalana.. ülkeyi bır UÇ1 
tan öbürüne .ararak artık kıyım boyutlarma,-uuıı ıı,...ı clu, 
yetlerin. liin leçUkçe dlh. d. batal. ııpIaaoa .... ıbonk ..j 
t.ulimiyetçi ekonominin temel __ leri, her ..,... cak, blle 
i.teye ıözardı edilmeye çalifiıan bu te .... l lorualUla Dalı. 

DEMlREL'ln ızınhk ikUd ...... iiLkeJI dıt poIItIbdo .,ıı.
dili nokta, çoklannm tandılından daha "imdir. O kada id. 
ülkede kötüye. yodqmaya. koku,maya pdeD De ...... ORU bu. 
çarpık politikanın ürünü .. ,mak mümkündür. Demlnl ... OD1IDı 
Içte 'e d"takl deatekçileriala. haklaı ... ii_çe ıiaiıa biiyiit 
ölçüde uhip çıkmaya b .... yan ıeru. ktdelerbı lltemIerIDl bi· 
tünüyle durdunmalalar bile. ancak. ülke ,.qamıDlD her aIaD.
d. istlknmzlık yaratarak, temeL bakian Iyko lalıUayaıak _ 
leyebilecelderi inancında birle,Uk1eri ve bu plaDlamu ditema
tik bir biçimde uYlUladıklan artı.k iyice au iiltiine çtkmıf bu· 
lunmaktadır. ' ABD emperyalıZminin hemen tüm .... emooya 
alanıoda uYlUlamaya IPrittili bu bunalım ... prOim polltlkut
nm aomut kamUan. yaratılan ve körükleDIn teı6r ,. ... 1IUUDı 
yanıaın ve kutkuauz ona kotut olarak benimleDID ..........,.. 
çi d" IIltkil.rde en .çık bieimlyl. ıöıiilmekledlr. 
• Demirel'In uınlık Iktidarı. yedl .y llbi al ....... ka ..,.ı.. 
bilecek bır .lirad., d" poHtlkad. o ııııao kod. IıIqblr ",Il lt· 
ddarili yapmaya .... t ed�medili ölcüde lIIIi .mmı.r .... . 
illkenln CUmhuriyetin kurulu,uad .. IMa JOM U"" ..... .. ... 
nek.1 d" po6t1kuml b_çı çl ..... _ -yle ............. 
tır

'12 Aralık 1979·d. BrIIk!ll'de top ..... NATO kôiıoqlaılo 
ABD'nln Avrupa11 Idml miittelUtllllnln topnkIenuı ,..ı _ 
1_ oIlahlaı yerlettlrilmeolal ane-. deuta � po
Htikum. co,kuyla uIıIp çık .. odur. ABD'nlD __ poi • 
tık .. do ..... ltulUad. Iran'. """I dllf ...... ..... tak_ M
ıanlotan ol." blh_yl. bölleılo ..,ılrm � � 
larla el ele ..... , kap.mlClhlUla ,elteMD odOl'. O • .,.. �. 
ıeçmi,teki ambuJo beluuıı uDutmu, 16rüilıenık. ,.aIdeD � 
nomlol, ..... amUlyl. ABD 'ye klJl_ ...... ......... _ 
odur. Llilıalmb .... pb! kiiçklk bır ıııt..ı- .. Iocak i 
dolara bile avuç açacü kadar aC:UaaCU duıaml-. 
ekonomi.ne bakmakam, alt ...... blr 
U.t düny. ii. olan ... Iıkll ye ..... nlBr 
kUltla" .. önlemler aiaıı. IIatliıı. pek 
d" poBtlk_1 oBmplyd ""tlB <:orter'a 
ard ... takarak. teoBmI,.ıçUlıı _ ıioit 
laınll lqU-dıtlI IB'ldlen ..... 11L_ a. 
ülk.1er toplulu'" _ndaki _ ...... 
yı .. odur . 

DBMlRBL Iktidarın ... ü1k-r.l ABD"'D dellllle """' .. 
talı dbodm ön _. Iten teaBıalptçl dıt poi ...... _ 
y. poBtik kol\lOak_ün _ __ teisit .. bIr __ 
... Iam .. _ .yn bl. _ .. __ ar. � de o.ı
.. ı lkııdarı. 101I-d.ut poltıt-. __ ,ıp .naı-. ... 
rI,tllI 'u .....ı .. dünya poBtlk kcnıjoaktllrll . ...... � 
ıon __ .bU""B bır .... a1a ........ .. Ip � • 
BI.IetmJ, MIU.tıor ç .... Scmuıiarı __ MıUıIOfa ıt....ı 
Tolb.·nın "19SO·d. ç ........ Duruma" .Ie ııaııı ""* _  
:!?�"!:ı.ı�u�=:i.Y!;Io��·��=,::,:: 
blıpı. ........ _. Dünya ilik ..... oilablanma _ ..". 
kUYUlUn. her 80 aıılJod. tam bi. ınll,.,n do'" _ .....,;ı;. 
tedlr. Her yıl ,.,kolup IId.n orınlO_ ylla6lqllml 8 ml.,.. 
hektara d.yanmı,tır. ller dört çocuktan bill 09. _i, ot_ 
.ız . .. abk blzmetlia 'YI ııaqıı&ebr. DUn,. ..uru"DUD tA .0 .... 
• ..." 1.5 m1lyu I ..... .... 1 "1ıIı b1a"'.tllllııılon ,.,....... 
du., � boIl ... n. oç""n anımd. olan _ _  .... no mıı. 
yon dilaeyineledlr. 3 ınllyu i ...... _ Iç .. "'711 bile :roI<tıır. 

TOLBA npolU. "askeri e,.lemlerin çnn,. etkU .. .. 
kODU-

.u.d. d. IIpnç blıııılor aktıumaktod ... Dllay .... INI ..... ba· 
y.n •• çolunlulu 3. Dün,. ıçınde ,.. aiaıı 81 mt. 180 "!abiı 
ç.tı,m.y. katıımı,tır. SilihilOm.,. .,.,... bltçeı. ........ 
i. "Id. 400 m1lyu dolu pbl IIrkilllç dilley'" ............. a. 
Düny. ü1k.larlnln ukeri h...,omaIan LO. Lo �1ıI. 4 tat -.. 
tır. Son 30 "Id. ı ... Idllo t""" oI_ ....... ... ...... 
ca mlı,.,.I. q.rpı_ ölqUI_ ...... . 

SILAHLANMA JOIIfI d .... .. 1_ taı .... �,.. iıh .. � 
ölçülerde . .. u...-todl .... Allı .. 
lUn bl. "lIık toplam tüm Mıllı. 
iki katına .. ittir. 

TOLBA nporunun IOftUÇ oluak 
tu: ''Yoktul ülkeı ... yardıııı kODuıuadı 
önünd. poUUk bakımd .. .. �.q1 .... .,.,1. 
k .. ıtlamaluıdır, çüntü ._tu tlJOakl_ 
bitk. kalomlerlnden .Id. adllmeol ol ... _ılır. 
nn ukarı am.çlu. y6aeltilmeol la aıııı..,..... 
krl.ı artırmakt.. b..... bi . .. ,. 'u_unı ....... 
hiç bl. Ulke. kendıol ... oldu'" pb! a;:�:;��;;;:::� 
atır yUkler yükleyen .Uahlanmı '! 



INCIRALTı KATLlAMlNIN SORUMLUSU 
DEMJREL HÜKÜMETIDiR 

Bu kan 
yerde kalmazl 

ıZMIR - 12 HaZiran gecesi, ı»r gün 
sonraki üniversite seçme sınavtarı"a gir
mek üzere ızmir'de bulunan gençlerin 
kaldığı yurtlardan birisine, Inciralu Yur· 
duna �kıyönetim kuvvetlerinin giriştiği 
insanlık dışı saldırıyla ilgili sis perdesi 
kalkmı� durumda. 

19 Haziran tarihinde Sıkıyönetim 
Komutınhğlnın resmi bildirisiyle de 
doğrulandığı üzere olayları yaratanıarın 
biri teğmen olan yedi asker olduğu or
taya çıkmıştır. 

Olayları yaşayan öğrencilerin 15 Ha
ziran günü TIp lokalinde yaptık!an basın 
toplanusı, 30 kitle örgütünün açıklaması, 
THA kaynaklı bilgiler... bunların tünii 
olaylar için " tarafsız" yorumcular üzerin
de bile kuşku bırakmayacak netliği sağ
lamalıdır. 

"KACANı VURURUZI 
YERE YATlNI" 

faşist saldırının planlanıp uygulandığı 
g�nin kısa özetini anımsamak yararlı 
olacakur. 12 Haziran günü lımirte gelen 

TRT YA YINLARı 
ORTAK BIR 
KURULCA 
DEGERLENDIRlLlYOR 

"TRT üzerınde, klııelerln 
denetbnlni sallanıak için 
demokratik kitle örgütleri 
bır "yayın de�erlendirme 
kurulu" oluştunlular. 

ve yurtlıra yerleştirilen tüm öğrenCiler, 
kendi aralarında moral geceleri düzenle... 
mişlerdi. Moral gecelerinde folklor ve mü· 
zik gösterileri yer alıyor ve bu gösteriler 
yurtların bahçt::lerinde yapılıyordu. Incir
altı Yurdunda da benzer amaçla düzenle· 
nen gecenin folklor gösterilerinin bitimini 
izleyen dakikalarda, YlIrt çevresinde bulu
nan askeri birliğin yurdun bahçesine gir
diği görüldü. Birlik komutanının "kaçanı 
vururuz, derhal yere yatın" çağrısı yap
nti1slyla doğan korku ve telaş, bir grup 
öğrencinin kaçışmaya başlamasına neden 
oldu. Birlik komutanı bunun üzerine der
haJ ateş emri vererek yalnızca kaçışanlara 
değil, yerde yatanlara da ateş açtırttı. 

"öLü FALAN YOK" 

Olay sonrasında yapılan araştırma, kul
lanılan tüm mermilerin otomatik silahlar
dan çıktığını kanıtladı. Yaralanan öğren
cilere yardım etmeye çalışan öğrencilere 
de sürdürülen saldırı sırasında resmi açık
lamaya göre beş, CHP milletvekillerinin 
de katıldıkları bir açıklamaya göre sekiz 
öğrenci asker kurşunlanyla sırtlarından 
vuruldu. Olaylar sonrasında 600 kadar öğ· 

... TAT yayınıın ve yönetımı artık ba,lboı deoııı 
Demokrasi qOçlerl TAT'yı denetllyor ..• 

ISTANBUL - 17 Hazi· 
ran Salı �nü, "TRT Ya· 
yınlannı De�erlendlnne 
Kurulu"nun Oluşturuldu
Ru bir basın toplantısıyla 
açıklandı. 

'rurk Tabipleri BirllAi 
salonunda yapdan toplan
tıda, oluşturulan platfor
ma şu kitle örgütleri kalıı· 
dılar: 

TRT·DER, Istanbul Ba· 
rosu, 'rurk Tabipleri Birli· 
�i, Makine Müh. Odası, In· 
şaat Müh. Odası, Kimya 
Müh. Odası, EMO, Mımar· 
lar Odası, Haber-Der, Yeni 
Haber.lş, Persa·lş, Köy· 
Koop, Halk·Koop, Manna· 
ra Bölgesi Tüketim Koope
ratineri Birll�I, TYS, GSD, 
Tisan, ışçi Kültür Deme�i. 
Karikatürcüler Dernegi, 
Sine-Sen, Film-Ses, Sina
matek, Siyad, Tümas, De· 
mar. 

Basın toplantısında, Ya· 
yın De�erlendlnne Kurulu 
Sekreteryası adına konu
şan Savaş Güvezne. TRT' 
nin, Anayasa'nın geriye 
doAnı de�iştiri1mesini is.
teyen çevreler do�rultu
sunda, tek yanh ve terörü 
kamçılayan yayınlar yap· 
tı�ını, reklam yayınlannda 
insanlanrnızı aşın tüketime 
iten bir tutum içinde oldu· 
�unu, gerici programlara 
prim verildi�ini, yurt ger
çeklerine mikrofon ve ek
ranlann kapalı ıuıuldul!u· 
nu belirtmiştir. 

Kurulu 'nun yayınlan izle
yerek, uzmanlık dallQ.llna 
giren konularda raporlar 
düzenleyece�ini, aynca 
TRT-DER'ID, kurum içi de
nettmi sıkı biçimde sürdü
rece�ini ve kamuoyuna 
yansımayan olaylano, tu
tarsız davranışlano Kurul 
gtindemine alınaca�ımı so· 
nuç olarak düzenU biçim
de kamuoyuna aktarılaca
�ını belirtmiştir. Böylece 
geniş bır kamuoyu tepki
sinin TRT yönetimi ve ça· 
lışanlan üstünde demokra
tik bır denetim mekaniz· 
ması oluşturaca�ını açıkla· 
yan Yayın Dc�erlendinne 
Kurulu Sekreteryası, tüm 
demokrasi güçlerini daya
nışmaya çaeırmıştır. 

Kitle örgtitlerinin, bu 
yüzden bir araya geldi�inl, 
demokratik bir platform 
oluşturdueunu açıklayan 
Güvezne, De�erlendirme 
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TlP ve TSıp I ı  Basın Sorumlularınin, Torkiye I $ ç ı  Partisi ızmir I ı  Merkvinde, dQzen
ledlOI basın toplantısına, katliam tanıOI OOrendler de katıldıı.' ve saldırı sırasınd. ate$ 
emri veren Hasan Dımıcı adlı Çavuşun, daha önce I stanbul ve i zmir'de pek çOk faşist 
saldırıya katıldıOini söylediler. 

renci gözaltına alındı, yapılan girişimler 
sonucu öğrencilerin sınava girmesi sağla
nabildi. Ancak olay sırasında gazeteciler 
tarafından aranan valinin "yetkili deği
lim" açıklaması, s!kıyönetim nöbetçi ami
rinin "ölü falan yok" açıklaması, yaralıla
rı ziyarete gelen CHP milletvekillerinin, 
savcılık emriyle hastaneye alınmaması da 
yan görüntüler oldular. 

FAŞIST DI KTATÖRLüK YOLUNDA 
BIR KITLE KIRIMI 

Bu kısa annnsama bile olayı en açık bi
çimde sergilemektedir. Olay açıkça ve 
planlı biçimde faşist bir kitle kırımıdır. 
Bu kırımın yaJnızca "sapık" yedi askerin 
eseri olamayacağı da açık bir gerçektir. 
Olayın planlanmasının ardında faşist dik-

V ALININ VE LISE MüDüR üNüN 
KITLESEL KıRıM PLANLARı 

MERsıN· 2 Haziranda Mersin Atatürk Li· 
sasİnde, adının "kemik kıran "a çıkma
sıyla övünen müdürün bir öR"renciye az· 
gınca saldırmasıyla gelişen olaylar, Vali ve 
Müdürün birlikte girişimleriyle kitlesel kı· 
nm noktasına kadar vardırıldı. 

Müdürün vahşi saldırı81nı protesto ede· 
rek direnişe geçen öRrencilere, okulu sa· 
ran polisçe sis ve ses bombası atıldı, gene 
azgmca saldırtldı. Engel olmaya çalışan 
öRretmenler de benzer bir davranışıa kar· 
Şı karşıya kaldı. 

. 

1000'e yakın öRrencinin gözaltına alın
ması sonrasında, olayları önlemek için 
toplanan öRrenci velilerine karşı da aynı 
işlem uygulandı. 

Gözaltına alınan öRrencilere bir emni
yet sorumlusunun, "bir polisin burnu ka
nasa en az yirminizi öldürürdüm" diyebiı· 
di�i bir ynsaıııkta yapılan ilk sorgulamada 
müdürün istediRi tüm öRrenciler tutuldu. 
Sabaha kadar işkenceye alınan bu 95 ö!t
reneiden beşi olayların "sorumlusu" bulu· 
narak alıkonuldu. 

Vali Fahri Ozturk ve Okul Müdlirünün 
sorumluluitunda gelişen bu planın, bun· 
dan LA glin sonrasında İzmir'de düzenle· 
nen kitlesel kırım da dlişüniildliitiinde neyi 
amaçladıRı açıkça ortaya çıkmaktadır. 

umrlüğü Iwnnayı amaçlayanlar vardır. 
Bunların Idm oldukları da, bu olayla sı
nırlı olarak net biçimde isim isim ortaya 
çıkmaktadır. 

Olaylarla ilgili en küçük bir açıklama 
zahmetine bile girişmeyen hükümet, olayı 
yaratan faşist askerlerin bulunduğu birli
ğin komutanları, valilik, olaylardan doğ
rudan sorumludur. 

Ilk günkü açıklamaların tersine öğren
ciler üzerinde, ve de yurtta tek bir silah 
bulunmaması, dolayısıyla direniş bile gös
terilmemiş olmasına karşılık girişilen bu 
kitlesel kınmın hesabı tüm sorumlulann
dan tek tek sorulacaktır. 

Ilerici, demokrat gençlik hareketi I .. 
bu katliam gOnünü unutmayacaktiri Ne 
bu�nü unutlaktır, ne �hlt kardqlerJ. 
ni! Ne de faşist katilleri ve sorumlul.,,1 

GENÇUGIN EYLEM 
BIRLICININ 

üSS EYLEMLERI 

EsKIşEHIR. Genç öneiier, lıerld Genç. 
ler, SosyaUst Gençler, Demmd Demok. 
ral . Gençler Universile Seçme S .... 1an 
öncesinde ve gününde dalıttıklan bUd1rt
ler, astıkJan an, ve pankartıarta antitaş.l&t 
eylem birUeınln ıüciinü lüm Esldşeblr 
gençUeıne gösterdiler. 

Gene EskIşeblr'de, 19 Mayıs taılhbı. 
den beri lüm yurtta d'Rılıbnakl. olan 
Genç önciier !mzalı ve ,ençııeı dırenı, 
saflarına .e blllıruel ııosyallsl gençlık h •• 
rekaa örgiitliii\Aiine çaRıran bildiri de 
yaYı" biçimde daRıI�dl. 

EGITIM ENSTITÜSü 
öGRENCILERI DOGRU 
ÖNDERLIK ALTINDA 

BASKı VE KıYıMLARA KARŞI 
DIRENIYORLAR 

ÇANAKKALE· öRrenci mektuplarının 
okul idaresinin sanstiriinden geçirilmesi 
uygulamasına ve öRretmen kıyımına karşı 
Genç öncüleri n  girişimleriyle eylem kara· 
rı alan ÇEE ö�rencileri valilik önünde bir 
protesto gösterisi dtizenlediler. 

Protesto sonrasında 20 öRrenciye okul· 
dan çeşitli sürelerle uzaklaştırılma cezası 
\'erildi. ÇEE'lii öRrencHer bu cezalara kar. 
Şı da direnecek ve tüm antidemokratik 
girişimlerin önüne geçeceklerdir. 



genç8c gelecek 
gelecek sosyalizm 

GENÇLER, 15-16 HAZI RAN'IN 
AYDıNLICINDA MÜCADELEYI YÜKSELllYOR 

ANKARA· Tli'klye'nin tüm yörelerinde olduAu gibi Ankara'da da 
LS-16 Haziran büyük işçi direnişinin 10. yıldönümü çeşitli gösteriler. 
le kutl.ındı. Genç Öncüler, Ankara'nı" dört bir yanında seslerini yUk. 
selttiler, bu kutlama gösterilerini .lnıifaşist eylemlere dönUştlirdiJer. 
Eylem birliklerini geliştirdiler. 

Özellikle işçi ve emekçilerin yoğun olduğu mahallelerde 15·16 
Hazinn'ı" önemini vurgulayan yazılar yazıldı, gösteriler yapıldı, fa
şist baskı ve teröre karşı sloganlar atıldı. 

Genç OnciJer, belediye otobüslerindeki konuşmalarla demokratik 
hak ve öz.gi6lüklerin kararlılıkla korunacaiını gösterdiler. Tüm anti· 
faşistleri, devrimcileri mücadele saflarına çaAırdllar. 

Ankara'"ı" merkezi iJanlarına, otobüslere yapıştırılan afiş ve pa
"olarda faşizme karşı mücadele çağrıları yaptılar. 

Çeşitli fakültelerde dÜlenlenen forumlarda da, gençlik hareketiyle 
işçi sınrfı hareketinin birleşik mücadelesi anlatırdı. 

Antifaşist gençlik, Genç Önemer, ve sağlanan eylem birlikleri 
yaygın gösterilerle, 10. yıldönümünde de 15-16 Haziran'ın devrimci 
Nhunu yaşatıdar, yaşatıcaklarını gösterdiler. 

... 15·16 Hulrın I,çl direnişinin a. yıldönümünde Ank.ıınl'dl çeşıtlı ey· 
lemle, daıenlendı' FotoOl"llft., Genç öncal" ln ve lI,rkl Cl,nçl" ln An-
g,., MillIlM'd' yaptıklın 005::"::":.:'°::"::'";:'.:;°'::. 

______ _ 

D1RENtş 
KAZıllANlOt -

BilimBel lo.yaU,t gençlik ha· 
reketi. uzun ,üren yayın.ı.z/ık dö
nemini aşmanın hazırlıkların. 
.ürdürtiyor, Geçtilimiz yı/m ,on 
aylarında ba,layan çeşitli zor
luklar nedeniyle wrilen 01"0 ıona 
en'yor. Bunun ilk örnekini, ':.4. n
ti Fa.ill Gençlik Cephe.i Sorun
lar. " adıyla yayınlanon ''Dire· 
ni, J " verdi, 

Direni. yayınlarının bu ilk ki· 
tapçıkı, gençlik hareketinin, gün· 
deminin başında olan IoruM. 
gençlik cephe.ine alırlıhla elili· 
yo, 

Kitapçık, yayımcılaruıın ilk 
,öz'd� belirttikleri gibi, içinde 
yeralan üç yazıyla bu konuya 
yönelmiş. Ilk yazı olan 'Türkiye 
Gençlilinin Tarihi Göreui, Anti 
Faş;ıl Gençlik Cephui "nde, ey
lem birlili ue c�pheye uzanan 
yolun eleştirel bir inceleme'; ve 
gündemde duran ıorunlar incele
niyor. Ikinci yazıyla bu ilk yazı· 
nın hedef olarak belirttiklerinin 
gençlik içinaeki politik gruplar 
anlamında bir .omutlanı,ı. 

Eylem biriiilierinin oluşturu'
malının ue gelişme'inin birimler 
dilzeyinde karşılııştıkı .orunlara 
ue çözümlerine deRinen üçiincü 
yazıyla, bir bakıma iIk adımlan 
açıklayan bir rehber öz�lliljnde. 

Her üç yazı da, 
yayımcıların iIk .öz 'lerinde be· 
lirttiklerinin başarılı biçimde ak· 
tartlışın. göateriyor. Gençlik ha· 
reketinin .orunlara karfl ne d�n· 
li uyanık oldukunu bir hez daha 
hanıtlıyor. Faşizmin yenilmeli 
için yapılmalı gerekenler konu
,undahi kararlı/ıll. örnekliyor. 
Ey/emıi.ıliAe düşülmekıizjn ey
lem birliıllerinin örülme,i yolfa· 
rını açıyor. 

Titiz, ıomut ve .orunlarm bi· 
lincinde yayın yaşamına başla. 
yan Direniş yayınlarının aynı ti· 
tizlikle ile bilinçle eylem klavuzu 
olacalıno inanıyoruz 

ANTIFAŞIST SAFLARDAKI 
SORUNLARıN çöZOM 

YOLU ... 

1971 öncesi toplumun en 
hareketli kesimlerinden birini 
oluşturan, demokrasi mücade
lesinin ''kaleleri'' görünlimünde
kı üniversiteler ve üniversite 
gençliRi Ince biçimde planlaıı
mış bir oyun sonucunda bugün 
hareketsiz, mücadelenin uza· 
Rında bir görünüm içine sokul
du. 

Onlversitelerin, üniversite 
gençliRinin son dönemde içine 
girdi� bu hareketsizH�n neden· 
leri çok yönlü ve çeşitlidir. Da
ha önceleri YOROYOŞ 'ün bu 
sayfalcında yayınlanan bir ya
zıda ele alınan bu konunun, biL
gün gelip dayandıRı noktaysa 
içler aClSıdır. 

özellikle kampus biçiminde
ki iiniv!rsitelerde, dışa kapalı, 
olaylardan soyut, nihilist bir 
yapı hızla oluşturulmaktadır. 
ODTO'de bir konferansa ça�n· 
lan ve nihiliırnin felsefesini 
yapmakta olan bir konuşmacı
yı Izlemek iiıere bini aşkın öR
rena salona koşmaktadır. Bey
tepe'de gelen yazla birlikte kız
lı erkekli öRrencilerin renk 
renk giysileriyle bezenen çim
leri ve aRaç alUanm Cün Sa
zak'ın öldiA'iimesini bahane 
bilen faşistlerin üniversiteye 
attı�ı bomba bile hareketlen
diremez olmuştur. 

Benzer görünümler diRer 
kentlerde de, di�er üniversite
lerde de de�lşlk biçimlerde de 
olsa göriiebilmektedir. Bu geli· 
şim, tekelci burjuvazinin öR
rend gençıı�n ilerici özünü 
yanlış kanallara akıtmak, genç
URl yozlaştırarak onun tüken

'mez enerjisini sınıf mücadelesi· 
nın do�ru Ideolojik, politik 
hattına kanallze edilmesini en
gellemek için sürdürdi!ö:ü müca
delenin sonuçlan niteli�nde
dir. 

Genel olank ilerici görüşlere 
eRilimH, yenillRe açık olma ö
zelU�ndeki geDçli�n bir bölü
münü, üniversite gençliRini, çe
şitll yöntemlerle mücadeleden 
uzak lutma çabası ilk kez Tür· 
kiye'de yaşanmamaktadır. Bu 
gelişim olgu olaıak kavranU' ve 
karşıt mücadele biçimleri araş
tınhr uygulanırsa, burjuvazinin 
gayreUeri boşa çıkartılabiUr. 
Yapılması -gereken ve bilimsel 
sosyalist gençlere diU;en görev 
de budur. 

BURJUVAzıNıN GENÇLIK 
ÜZERINDEKI 

PLANLARıNıN 
GETIRDıCı OLUMSUZ 

YAN ÜRÜN 

Ancak bu gelişimin yan et
kileri kendldni çok daha kölü 
biçimde sergilerneye başlamış· 
tır. Uzun yıllardır, genış Linl
versıteli gençlik kitleleri iiıerin· 
de önem U denebilecek etkisi ve 
yönlendirid rolü bulunan Iki 
goşlst gençlık grubunun Içine 
düştütu durum bunun bır örne· 
RIni olu,turmaktadır. 

Bugün, üniversiteli ö�encl 
kitlelerden ve hatta kendı yan· 
daşlarından hLZla soyu t1anmak
ta olduklannı gören bu goşlst 
gruplar bu gelişmenin sonucu 
olarak belirli bir hırçınlık Içine 
girmişlerdir. Bu hırçıntaşma, 
geçıl�lmlz hafla ıçınde Anka· 
ra'da yaşanan olaylara kadar 
gelip dayanmıştır. 

Aynı sınlCsaI zemin üzerinde 
oynayan, küçük burjuvazinın 
hakim özelliklerini t.a.şıyan, 
söyledikleri deAii .. bile yapbl<· 
lan bliyUk ölçüde çakııan bu 
Iki goıl'l grup, daha çok yakın 
bır zaman öncesine kadar, 1 
Mayıs 80'e kadar, eylem birll�i 
denınce neredeyse birbirlerin
den başka Ismi akıllanna gedr
mezken bu ''kan davasına" na
sıl dUşmUşlerdlr. Amaçladıklan 
ve bekledikleri nedır? Bu SON
lardan ikisinin de yanıtı taban 
konıma kaygusudur. Birbirleri· 
ne taban kaymasının önüne 
geçme kaygusudur. Ve asıl ne
deni de kısa &üre öncesine ka
dar onbinlercesini eyleme geçi· 
rebildikleri üniversite gençli· 
Rinden soyutlanıyor olmalan
dır. 

ELESTlRl 
ve 

IKNA 

ANTlF AşIST GRUPLAR 
ARASI ILIşKILERDE 
ÇATıŞMA YA SESSIZ 

KALINMAZ! 
HELE FAŞIST 

DIKTATÖRLOK 
öZLEMLERININ 

KABARDlCı 
BIR DöNEMDE 

ıılÇ ızıN. 
VERILEMEZ 

İçine iHlmeye çah"ıldlRımız 
ortamın, hemen tüm ilerici güç
lerce faşist diktatörlük olarak 
beörlendıeı böylesine bır dö· 
nemde, örneRtn tndraltı yurtIa
nnda savunmasız öRrenc;' kitle· 
leri üzerine durup dururken 
ateş açacak kadar, örneRin bir 

faşistın öllimünü gerekçe bilerek 
tüm yurtta Ilerici kitlelere ölüm 
saçacak kadar, dahası CHP'nin 
diJzenledl�1 bır lörende pek 
çok parlamenterin i.iıerlne he
deOi ateş açacak kadar pervasız 
biçimde hLZla Caşlzme itilmeye 
çalışıldı�ımız bir dönemde bu 
Iki antiCaşist grubun birbirleriy
le llri"tikleri çatışmalann olum
suzlueu daha da artmaktadır. 

Bilimsel sosyalistler, Ilerici 
saflardakl hlç bır sorunun, zora 
dayalı mücadele anlayışını te· 
mel olarak çözillemeyeceA;inl 
savunurlar. Tüm ilerici kesim
ler ıçın eleştiri ve Ikna)'ı öne
rirler. Ancak bu yaklaşıma uy. 
gun tutumların anUfaşlst sanar
da onulmaz yaralar açılmasının 
ötesınde, karşı devrimci olayla· 
nn gelişU�1 tiim birimler, faşist 
saldırganiann uRrama cesareti 
gösleremedl�1 birimler nileli· 
Qlndedlr. Ancak, bu durum 

tüm andr.ti.l �plar ıçın, ıe· 
rekll duyarllRın ve .:>rumluh.ı
Run gtilterilmemeslne, ya dı 
sonımsuzluklann hoşgöriJmesi
ne hak kazandıran bır neden 
olamaz. Fqlll saldırıaniı�m, 
devlel güçleriyle Içiçe geçtieı, 
ileridiere yönelik aaldınlann 
son derece QstemU ve planlı 
bir biçimde yürülildüj!ü bır dö· 
nemde, ilericilerin kontrolünde 
olan bölgelerin, birimlerin, en 
genış antifaşist güçlerin örgütlü 
mücadelesinin geliştirilmesin
den başka güvencesi olmadıeı 
blUnmeHdir. Bu blril�ln sa�la· 
namachRı "kurtanlmı, bölge· 
lerin", çok kısa zanıanda Caşist 
güçlerin kontrolüne geçebildl� 
son dönemde birçOk örnekle 
karutlanmıştır. 

ÜNIVERSITELERDE 
ANTIFAŞIST BIRLEŞIK 

ö�DERUCIN 
YARATILMASı 

GRUP ÇıKARLARı ADıNA 
ENGELLENEMEZ! 

Bugün özeiiikle i.inJverSıteler· 
de temel görev, yoRJn poUs ve 
jandanna baskısı altmda bulu
nan, faşist canilerin her an boy 
hedefi olmak tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunan ö�rend kitlesi
ne güvenilir bir antifaşist ön
derU�D v'dlliını ıöolerebU· 
mektir. Bu önderllk, açıktır ki, 
tekked ve iNP çıkarlarından 
uzak bir tutum alarak, ve poU. 
tik gruplar arası güç ve eylem 
birH�ni geliıtirerek aAlanalıi· 
Ur. Bu önderlik, gruplar allSın
da ortaya çıkan ve büyük ço. 
RunluRu öznel nedenlere dıya
nan olumsuzlukiann., one çıkı
nlmamlSl, ikna ve ele,tiri yön. 
temi temel almarak çöziirnesi 
ile sallanabillr. Güç ve eylem 
birUlinde lIed adımlar atalıil. 
menin, &üvenlUr antltışıSı ön· 
derliRin sae1anabilmesinin yolu 
en başta ınıplar arası I'ÜWn ve 
saygı havasınm yıygınlaştll'll
masından geçer. Bumm ooRnı· 
luRunu, olumsuz deneylere çar
parak öerenmenin vakti çoktan 
geçmiştir. 

BIlimsel sosyalist ıençler, 
bugün iki goşlst gıup arasında 
ortaya çıkan ve çıtışmıya va· 
ran olaylann, genel olarak ile
rici öerenci hareketine vurdutu 
darbeye işaret ediyorlu. Onlar, 
ilerici gençlik öl1ütlenmellnl, 
gruplar ar&Sında yın, anlıyı
şıyla ele almadıklan Için, sınlC 
hareketinin çıkarlanoı herşeyin 
önüne koyduklan ıçın, satlam 
bir antlraşist önderliRin buıün 
hareketslzliAe ,Itilmiş ötrend 
kesimlerini mikadelenin içine 
çekebileceAirıi bildikleri ıçın 
bunu yapıyorlar. Küçük burju
va devrimcllininin çıkmlZlom, 
daha iyi ka\T8nabilmesl Için 
bunu yapıyorlar. 

Genç önclier bu aniıyışiı 
hareket ediyorlar. herici ıenç. 
ler, Sosyalist Gençler ve Dev
rimci Demokrat Gençler ile bir· 
liktp yaşanan son olaylann ne 
denli tehlikeli boyuUar kazan
dı�ını açıklıyorlar. 

Genç öncller son olaylaM 
yarattı�ı tahribattan çıkış yo
lunu gösteriyor, Gerek i&t dü
zeyde ve gerekse alt diiıeyde 
bu somut olayla ilgili genel bir 
tartışmanın açılmasır.ı, sorun· 
lann ortaya konulmlSınl, eleş· 
tiri, özeleştiri ve Ikna yöntemi
nin temel alınmasını talep edi· 
yor. Ve bu konuda üzerine dü
şem yapacac:ını açıklıyor. 
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.aziz çalışlar 

Nazım Hikmet, demek ki, sa- vurunak" aynı çizgide bir birlik 
natta, biçimin içerikten ıı:örece oluşturduRu gibi, sınırsallak ile 
baRımsızlıRınl, yöntem'le özdeş ulusallılı: arasında da bir uygun
olmayan iislubun konstrüktir luk vardır; çünkü, "bir soıyalist. 
çok-yönhilülünü ve sanatın &emi· şairde memleket ve halk sevgisi 
otik (işareı.seı, imsel) yönünün konkre"dir, gerçek çilikten kay
deRişkenlik özelliklerini belirtir- naklanır. Dolayısıyla, bir sanat
ken, bunlann içerile balımhlık- Çı, söz gelişi, "Bu,ün Türkiye'de 
larının birincil ve asal olduRunu de, Beynıt'ta da bir işçi oRlanla 
vurgulamakta ve bunları diyalek- bir rabrika işçisi kız arasındaki 
ti k  bir bütünlük içinde görmekte- sevda ilişkisini realist bir gözle 
dir. Ne var ki, Nazun Hikmet, hikaye edebilir. Böylece, Beynıt.' 
burda, sanatın sistemsel yapısı- ta ya da Adana'da ülkenin belli 
nın bir başka özelliline, yani, sa- bir bölgesindeki işçi i1i,kilerini 
natın bildirimsel yönüne de dik- anlatıyor demektir. Çünkü aşk 
kati çekerek, bunun ,erek kons- denilen eVTensel bir i lişki, her 
tniktiv ve �miotik, ıı:erekse içe- yerde aynı sanılan bir münasebet 
riksel yönle ilişkisini önemle vur· bile, gerçekte deRişen ve dolayı· 
ııular ömelin, '"Tolıtay'un, sıyla o çevrenin şartlarıyla belir
Gorki'nin üsluplan temiz i,len- lenen bir sevda ilişkisidir." De
mi, üsluplar ise bu her ikisinin mek ki, önemli olan sanatın içe
de insana, okuyucuya saygı bes- rilinde sınıtsal-olan'ın belirlene
lediklerinden ve muhtevalarının bilmes.idir; böylesine bir içerik 
aydınlılı:, inanmış, marazilikten ulusal biçimler yoluyla kendi ö
u:ıu bulunultundandır"; çünkü, zelliRini taşıyacatı kadar, eVTen
"realist. edebiyatın en ön planda sel bir nitellRe de ulaşacaktır. 
gözönünde tutulması lazım gelen "Her ülke için tarihsel olarak be
tarafı, teeircilili, ötreticiliRi, o- lirlenmiş ulusal biçimler vardır"; 
kuyucu yu hayatta, pratikte daha ömetin, "Türkiye'de, ulusıa, 
müessir kılabilmek için ona yol halkla birlikte eVTilen özel bir bi
ıöıtericililidir." ; o halde., "dava- çim tekabül eder her döneme. A
li. meseleei olmayan kitap kitap ma (arklı ulusların kültürleri ara· 
detildir". GörüldiiRü gibi, Nazım sında etki deRişimieri ortaya Çl
Hikmet, sanatın en önemli bir kar ve her ulusal biçimde bir ya· 
yanı olan, unatın bir bildirim ta- da birçok ba,ka ulusun bir yada 
şıyışını, ve bu bildirimin i,levsel- birçok unturu bulunabilir, ona 
liRini, üslup özellili ile karşılaş- evrensel nitelik veren de budur." 
tınnaktadır; bir yapıtın bildirimi G&üldüRü gibi, Nazım Hikmet, 
ne denli yoRun, kapsamlı, ileriye sanatta halka balltlık, uluaalhk 
yönelibe, üslubu da o denli çok- ve eVTensellik üzerinde dunırken, 
yönlü, ama açık, yalın olacaktır. bunların ıı:erek içerik, gerekse bi
Ne var ki, "bunu çok uıta bir su- çimde taşıyacalı özelUkleri de 
reUe yapmak lazım"dır. "Aksi belirtmekt.e; ba,hcalıkla da, sa
takdirde roman roman olmaz, şi· natçının dünya görüşü ve sanaUa 
ir ,iir olmaz, .adece panrııe, yan tutma ile gerçekçilik arasın
yahut vaız ve nasihat olur." De- da.lı:i ba�ıntı üstünde durmakta
mek ki, &anatta bildirimin oku- dır 
yucuya iletilmesi ele alındıRında, 
pedanti klile vedidaktiklile düş
memek, ıiderek, "demagoji 'den 
sakınmak", salt propaganda hali
ne gelmemek gerektili kadar; 
okuyucuya da yol ,östermek, 
onu aydınlatmak gerek mektedir. 
Nuım'ın burda nnatın toplum
sal i,levaellilinden ,sanatın aynı 
zamanda eRitici, ölretici ,  aydın
latıcı ve yarar ... 1 1,levinden söz
ettiRi açıkça ortadadır. Nitekim, 
Nazım için. bir aanat yapıtı. "ge
ni, Caydalar ualayan, yurda ya
rarlı" bir yapıt olmalı; '"Tiirk hal 
kı. sevgili m�mleket ve butün na
mu.lu inaanlar için onlara layık 
büyük, namu.lu eserler verilme
lindir 

Burda, Nazım Hikmet'in, tıp
kı Ltonin gibi, ıanatın toplumıal 
i,levı.elliQ'inden $ÖZ ederken, sa· 
nat yapıtlarının halka indirıen
meinden deRii, onlara "layık", 
yüksek düzeye çıkarılmasından 
ıöz ettiRini görduRümüz gibi; 
toplumsal ya,amm yapııı ile sa· 
nat arasındaki diyalektik ilişki le
ri de ortaya koyarak, .anatta hal· 
ka baQ:lılık ile sanaUa ulusal·olan 
ve ıını(sal·olan ile evrensel·olan 
arasındaki diyalektik baRıntıdan 
da IÖZ ettilini ıı:örmekterlz. Na· 
zım için, ıBnatta "halka hizmet". 
le "belirli bir duny. ıı:örü,ünu sa-

Nazım için, "dünya tarihinde, 
çalın sorunlan ka",ısmda tama
men tarafıız ve edilgen kalmı, 
tek bir büyük yuar göstermek 
çok ıı:iiçtiir"; bir nnatçı, "nes
nel olarak hiçbir zaman tarafıız 
olamaz", kaldı ki, bir sanat.çının, 
"bilinçli olarak taraC tutmaaı" 
gerekir. Nazım ı,le burda, mark
sist-leninist. estetilin en önemli 
kategorilerinden olan " partililik" 
ilkesini dile getirerek ,öyle de· 
mektedir: "yazarın, halka ve par· 
tiye 80ıyaliıt toplumun kurulma· 
ii için yardım etmek zorund a ol· 
dulu kanısındayım"; "ki,. ola· 
rak Parti edebiyatından yana· 
yım"� "aanatın Lenin'ci anlayı· 
şında ıırar etmeliyiz. Parti .anatı 
anlayı,ında bükülmez Lenin'ciler 
olmalıyız. Ancak böylece gerçck 
sanatı yaratabiliriz." Nazım Hik. 
met burjuva estetik ve sanat an· 
layı,ı için bütünlükle yabancı 
olan ve yirminci yüzyıl .anatının 
(sosyalist ıanatın) yepyeni bır 
yasallıRı olarak, Lenin'in do�nıl 
tusunda, "sanatta parti lilik" ilke· 
sini ortaya koyarken bunu bir sa 
naLçının ula,tlA'1 en yüksek bi· 
Unçlilik duzerl olarak, ve bır u
nat yapıtının içeriRindeki ideolo· 
jik (akıiyolojik) yönün en tam 
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anlahrnı olarak ele almakta; en 
önemlisi de, burjuva estetikçile
rin ya da revizYDnist. ve dogma
tistierin görüşlerinin tam tersine, 
böylesine bir içeriksel yönserne 
üzerinde biçimin çok-yönlülük 
kazanacaRından söz etmektedir. 
Şöyle ki, sanatta partiliiiRi içe
ren "sosyalist gerçekçilik bir bi
çim sorunu delil, bir dünya gô
riişüdiir. Her tiyatro (sanatsal ya· 
rat.ım - A.Ç.) marksizm-Ieninizrn 
ilkelerinden hareket. et.meli VEl 
kendi özel biçimine sahip olmalı
dır. Ancak böylece bir tiyatro 
(sanatsal yaratun- A.Ç.) cenneti 
yaratılabilir" _ Çünkü, "savaşta 
belki gerekti ve yararlıdır üniCor-

sanatta deRii." "Içerik marksist.· 
leninistse eRer, varsm milyonlar
ca biçim olsun"� "böylelikle, in
sanca, en inıanca, en insancıl ve 
çok karmaşık idealler" çok daha 
iyi verilebilir; dolayısıyla, sosya· 
list gerçekçi sanat, "çok kanna
şık biçimler" alacaktır; "sosya
Iiıt. ııerçekçiliRin biricik, resmi 
bir okulu olması gerekmez." Çün
kü, bunun tam karşıt.ı bir şekil
de, örneRin, "Mayakovski'nin 
'basamak'lannın yardımıyla geri
ci şiirler de yuılabi lir ve Stanis
lavıki sistemiyle gerici gösteriler 
de düzenlenebilir." 

ile biçim arasındaki kannaşık di
yalektik ilifkiler üstüne bu çok 
önemli saptamaları, hiç kUfku· 
suz, ıunümüzde marksist eıleti
Rin temel ilkelerini oluşturdulu 
kadar; sosyaliıt gerçekçililin de, 
gerek revizyonist, ııerekle dog
matik ııörüşlerin bütünlükle uza
Rında, çok-yönlü üalupaal özelli· 
lini ortaya koymaktadır. önemli 
olan bu "yeni içeriJte uygun yeni 
biçimi yarat.mak "tır; hunun için 
de, "insanlılın tüm miruını sin
dinnek ve kendi ki,iıel ya.lı:l ... ı
mımıza sahip olmak gerekir". 
Kendinden de anlqılacalı üzere, 
Nazım Hikmet. burda, sanatsal 
yaratımıarda bireYiel-olan ile ev
rensel·olan arasındaki di alektik (tek-bi imlilik, A.Ç.), ama 

Nazım Hikmet'in içeriRin sı
nırsal özel1i� ve ideolojik yönü 

Sosyal Yayınlar geçtiğimiz aylarda, Arkadi 
Vasilyev'in "Sut Onüçıe Sayın Generalim" ad
II kitabını yayınladı. Basıldığı andan itibaren bü
yük ve haklı bir ilgiyle karşılanan bu kitabın, 
tüm ilerici ve sosyalist okur kitlesine tanıtılması 
gerekiyor. 

Gerçek olayları anlatın kitap, 1918 yılında 
Brest demiryolu atölyelerinde işçi Andrey Mar
tinov'un, bölge Pani sekreterinin önerisiyle çe. 
Ka'ya, Sovyet istihbarat ve karşıdevrimle müca
dele örgütüne girmesi ile başlar. O sıralar henüz 
Bolşevik Partisi üyesi olmayan, ancak Sovyet 
Iktidarı'na yürekten bağlı bir işçi olan Andrey 
Maninav'un, biraz da çekinerek kabul ettiği bu 
görev, onun tüm yaşamına damgasını vuracak
tır. 

Kitap, 1 91 8'lerde genç Sovyet Cumhuriyeti '. 
nin içinde bulunduğu zor durumun çarpıcı bir 
anlatımıdır. ülkede yeni düzen henüz egemen 
değildir. Açlık ve yokluğa, Sovyet iktidarının 
ve kadroların deneyimsizliğinden yanırlanmak 
isteyen hırsızıarın, dolandırıcllirın, karaborsacı
ların aşağılık çalışmaları eklenmekte; henUz 
kendi geleneğini, kendi alışkanlıklarını 
yerleştirememiş sosyalist düzen anarşIst
Ierin sabotaj ve suikastieri ııe de iyrıca savaş
mak zorunda kalmaktadır. Böylesi bir onamda, 
karşıdevrim hıZıa örgütlenmektedir. Eski subay
ları, üst düzeyde memurlarıı katilleri, hırsızıarı, 
lumpenleri, başarısız ve kompieksU unsurları, 
toplumla uyumsuz olanları, şu ya dı bu nedenle 
sosyalist devrime karşı tavır alanları; herbirinin 
zayıf yanlarına seslenerek tek tek zaaflarını ok
şayanık kullanmakta, örgütlenmektedir karşı· 
devrim. Bolşevik Partisi 'nin hlikümet ortağı Sol 
Es--Er'ler (sol sosyalist devrimciler) de bu karin
lık tabloyu tamamlamaktadır. 191 7 Ekirr.inde 
Bolşeviklerle koalisyon kuran, ancak narodnik 
köylü ideolojisinden kesinlikle sıyrılamayan, 
marksizme yabancılıklarını, hatta dUşmanlıklarl
nı aşamayan ve Bolşeviklerle inifaklarına salt 
kendilerine ve temsil ettiklerine inandıkları ke
sime siyasi güç kazandırma perspektifiyle ba
kan Sol Es-Er 'ler de, Bolşeviklerin devrimden 
sonra çok daha hızla büyüyen gücü ve etkinliği 
karşısında, kendi açılarından belli bir "çözüm"· 
ün, bt!lIi bir "çıkış yolu"nun hesabı içine glr
mektedirler. Ve nihayet Sovyet I ktidarının en 
çetin düşmanı, yani kadrosuzluk ve deneysiz. 
lik, Bolşevikleri zor durumda bırakmaktadır. 

çoğu burjuva kökenli olan eski uzmanların iJ· 
keyi terketmeleri ya da. karşıdevrim sıfIvmı 
geçmeleri sonucu, Sovyet iktidarı kendi yöne
tici ve yii"ütiicü kadrolarmı sıfıra yakın bir yer
den hareketle yaratmak zorundidır. Bu doğrul. 
tuda gÖl'evlendirilenler, çoğu parti üyesi olma· 
yan fabrika işçileridir ve kafalarında Sovyet i k
tidarına olan bağlılıktan ve 191 7'de başlattık. 
ların i tamamlamak için kendi kendilerine ettik. 
leri yeminden başka hiçbir bilai, hiçbir öğretim 
ve tecrübe yoktur. Andrey Martinov dı bunlır- ---..... 
dan biridir ve bunlar ... birçoiu "bi, ilk aldı!ı 
görevler onun için birer başarısızlık 6rnelidir. 
Ancak Bolşevik yöneticiler, hatalarından ders 
çıkarma ve daha iyisini yapma utl'3şında hiç 
kimseyi yalnız bırakmaılır; yıl"nhğil, moral 
bozukluğuna izin vermezler. Ve Sovyet ikd� 
rının gelecekteki uzmanları, vekilleri, sekreter-
Ieri, müdii"leri, böylelikle, Yini hata yapa yapa 
düşmandan darbe yiye yiye öğrenir, yetişir ve 
pişerler. Proletarya diktatörlüğü devled, bu or· 
tamda en temel iki görevini de başarıyla yerine 
getirmek zorundadır. Birinci ıörev, düşmanı ez· 
mek, etkisiz kılmaktır. Kitapta, "De .... lmln Kı-
lıcı" diye de bilinen ÇeKa'mn karşıde .... imci yu-
vaları bir bir nasıl onaya çıkarchğı, bunları nasıl 
dağıttığı ve bunların arasında dahi kazanılabile
cek unsurlar varsa, onlara karşı takını;an olum· 
lu, eğitici tavır başarıyla aktarılıyor ve ÇeKa'mn 
bütün bunları yaparken, gücmü, herhangi bir 
burjuva polis aygıtı gibi, teknik olanaklardan 
ve görevlilerin sertliğinden değil, halkın, özellik
le de işçilerin sağladığı destekten ve savundulu 
iktidarın, Sovyet I ktidarının tarihsel haklılılın
dan aldığı ustaca ortaya konuyor. 

En az birincisi kadar önemli olan diger görev 
ise insanları, halkı kazanmak, mümkün olan her· 
kese, tüm yurttaşlara görev ve insiyatif vermek, 
onlara kendi eserierini koruma ve geliştirme bl. 
linci aşılamak, yönetme ve yürütme alışkanlığı
nı kazanmalarını sağlamak. Kitap, gerektiğinde 
tek tek insanları dahi kazanmak için ne denli 
büyük çabaların gerekli olduğunu, örne�in kar
şıdevrimcilerin Amerika'ya göç etmesi için tek· 
lifte bulundukları bır profesörü, Sovyetler Bir
liAi'nde kalmaya ikna etmek Için ÇeKa başkanı 
Cerjinskl'nin onunla sabahlara kadar tartışması
nı, yapılacak projelere deAinmesini ve sonunda 
liberal gÖlüşIU profesörü sosyalist düzene kazan
masını başarıyla anlatıyor. DiAer bir örnek ise 



balı bize 'Ölt@rditi kadar, sanat. 
ta ıo.yali.t ,erçekçilitin en bU. 
yük bir ö:ıelllRi olarak, "ki,iltür 
mirasının Öl;i,imleni,l"nl de .çık. 
lamakt.dır_ Bir başka deyi,le, 
ancak ıo.ylllill ,erçekçilik, in. 
.anollunun kültür mirasının .a· 
nalta en yüt.ek özümleni,inin 
yaratıcı yöntemi olarak biçim"1 
ve anl.tımsal çok·yönıüliile ve 
çe,itlilite yol aç.bilir. So.yalist 
ıerçekçilik ile kültür mirasının 
özümtanmesi arasındaki .)'Tılmaz 
balı Nazım Hikmet'in kendisi 
için JÖyledlklerinden de çıkaru· 
yabiliriz. Sanatta başarısını io.s. 
yllli.t ,erçekçilile ve "hertey· 
den önce kendi b.RIı oldutu ide· 
olojiline borçlu olduRunu" JÖy· 
I.yen N_ım Hikmet, san.taal 
yaratımı. kültür özıimiemed ara· 
.m.dalt.i ilı,lti.aIni de fÖyle dile ,e· 
tirir; ",llrimin kökü yurdumun 
topralr.larmdadu. Am. dallanyla 
bütün topraklara, dolud., batıd. 
pııeyde, kuzeyde uç.uz bucak· 
III. yayılan bütün topraklara, o 
topn.klar üttünde kurultnu, me· 
deniy.U •• , bütün dünyantın u· 
u.nm.ak i.t.edim. lnsanollu, ne· 
rede, ne zaman ve hane dilde 
olursa oltun, yi.irelime ve kala
m. uYlun bir ,ür JÖylemitse, 
onun JÖyleni4indeki u.ta1111 in· 
celemete, ondan bir ,eyler öt
renmeye ça1ı,tım. Yalnız kendi 
edebiyatımın deRil, Dolu ve Ba
b edebiy.tmm bütün u.Wannl 
u.ta bildirn." 

ıtte, Nuım Hikmet, sanata 
bu .omut evrenllel yakla,ıml. 
bakarak, "ıosyllli.t ,erçekçililin 
çok-yönlü olanaklıhilı"m Wr(\l-

larken, öte y.ndan, tarihsel de· 
Gi,meler içinde .anatu geçici 
ol.n ile kalıcı·olan'ı da bizlere 
ıô&terir. Shakeapeare örneRinden 
yol. çıkarak, aanatta kalıcı-ol.n'· 
ın, "ıöçmekte olan'ın sapt.na· 
rak ıelmekte·ol.n'ın vurııulan· 
muı" olduRunu söyler; bir ba,· 
k. deyi,le, ancak insanollu t.· 
rihinde deli,en 'in biitun kendi 
yönleri içinde verilebilmesi)·le 
.. natta kahcı·olan yaratılabilir. 
O h.lde bUfÜniin aan.tçı", ancak 
kendi çalını kapitalizmden eo.· 
yalizme ,eçiş ç.lı olarak, ,ele· 
celin ıını(.ız toplumu .çıımdan 
,örebildili sürece kendı yapıtın
da Insanollunun bu evreneel aru· 
nı yakalayarak kalıcılıl., yani, 
"klasik1ile" ul .... biUr. Nazım bu 
"kluikUIi" ,öyle dile ıetirir: 
"re1ecetin amı(aız toplum düzeni 
fertleefene kadar nı' ol.cak in .. n 
tiplerini vermek "_ Burd., Nazım 
Hikmet 'in .ynı zamanda, "natta 
tip'e nUlI en yilluek.  evreneel 
diizeyde bakblmı d. görmekte· 
yiz; yani, nasıl Marx, insanoRlu' 
nun gerçek tarihinin ,elecetin '1-
nl(QZ toplumunun kurulmasıyla 
başlay.catını söylemi,., Nazım 
da işle öyle, insanollunun ,er
çek tarihinin başl.y.calı an. 
kadarki insan'ı bu en büyük t.
rihsel koşullanml,lıRı içindeki 
evrensel insan tipi olarak kavra
maktadır; bir başka deyiııle, lü
nümüzdeki insan ancak ,elecelin 
&ınıfaız: toolum duzenine ıeçış dun
yasının insanı olarak a1malgl an· 
a., aanatta evren .. 1 bir nitelik t.
şıyabilecektir. 

Görüldütü libi. Nazım Hik
met, .. nataaı bilgi kuramı. dder· 

biletai; sanatla ıerçekıik arasın· 
daki bılmtı, sanal y.pıtının ya· 
pııı, aanataal yaratıcı yöntem, "· 
n.tın işlevsellili, sanahal ,cU,
menin yasallıkları. toplumlal y.
,amın yapısı ile sanalm özellikle· 
ri, vs. üsttine özlü, temel diyalek
tik maddeci dÜfiinceleriyle mark· 
sist estetilin temel kategorileri· 
ni ortaya koymaktadır; bu ne
denle iilkemizde, sanatın en ,e· 
nel yasallıklannın bilimi olarak 
estetile böylesine ilk kez m.dde· 
ci diya1ektik açıdan yaklaşarak 
genişlemesine ele alan Nazım 
Hikmet'i Tiirkiye'de marksist ea· 
tetilin kurucusu ve en önemli 
temlilcisi sayıyoruz. Kaldı ki, an· 
cak edetilin en önemli özellikle· 
ri ve konuları açısından ele al
mamlZ dolayısıyla, Nazım Hik· 
met 'in aanatlann y.pııı ve .. nat 
ele,tirisi üstüne ,örüşlerini bu 
yazımızın kapsamı dı,ında bırak· 
mak zorunda kaldık. Böyle bir 
,ey incelendilinde, ,örülecektir 
ki, Nazım Hikmet, rerek Türk 
edebiy.tı, ıerekse dünya .. nat ve 
edebiyatı üstüne düşünceleriyle, 
aynı zam.nda, marksist sanat bi
limi ve eleştirisinin de belki Tür
kiye'de ilk kurucusu ve en önem· 
li temsilcisidir. Tümüyle çok da
ha ıeniş bir çalışma ıerektiren 
bu yazı konusu üstünde önemle 
durulması gerektiRi kanısındayız. 

* * * 

Kendi devletini savunan bir halkın destanı 

SAAT ONUeTE 
SAYIN GENERAÜM 

ÇolU'nın airlılml Ile, tek tek ",,,,,rmn sakinle
rinin, sınylıı kendı 5OkaklMlnda, elde silah nö
bet tutmııl.,ı, ÇeKa'coIMm önderliğinde böl .. · 
lerini htnızbn ve anarıistlere karŞı korumaları 
ve bunIMI yaparken de Sovyet Iktidarına daha 
da büyük bir JiIçle bağlanrmlModor. BoIıe';kl .. 
rin, kitleleri Iı Içinde eğitmek konuwnda sahip 
oldukları tırihsel usta.lılm, bizlere mirilS bırak
t.wı dev teaiibenin örneklerine kltapu sık sık 
radanıyar. 

ÇeK .. çoğunkıkla işçilerden kuruludur ve 
ÇeKa'dar, li-etken bır meslek olmayan paıı.llği 
putla.ştwnwnaktı, onu kendilerinin ebedi var
oluş sebebi olın.k ıörınernekte, tam tersine 
pnıar yumuıayıp karşodewim tehlikesi bütünü 
ile ortadan kalktı'ında, tezaah ve torna başına 
dönecekleri, IJke yararına iş, emek tretecekleri 
ııiinlerln dayilllllmaz öıleminl uşırmkudorl., 

K..-ıode.nm harekete .. çmekte ıedkmez. 
Kltıp, karşıdevrımcllerin Isyanını, şehirlerin ele 

aeçirillşlni, kiltliamları, Pırti öf'lütlerinin yiğit 
direnişini, o sında Moskovı'da Es-Er'lerin ayak
!annusmı, Cerjlnskl'nin tutuklanmilSınl kelime
nin tım anlamıyla, soluk kesereesine bizlere ak
tarıyor. ÇeKa'cl Andrey Martinov da bu ka'f1a
nın ateşi Içindedir. Anak Ilk ıiiılerdeki o tev 
rübesiz demiryolu işçisi, ne yapaCilğml bilme
yen ÇeKa'cı olmaktan çıkmıştır anık. Çılışma· 
larındaki artan biişarıyı gözleyen Çeka'lı yol
daşları onu Parti üyeliğine önerdikten sonra, 
Pmi'nin kabul kanrı, atöfyeslndeki tüm işçi

ıerın katıldığı bır toplantıda kendisıne blldlrı
lir. 

. Andrey Martinov'un kendini ıeliştirdiğl, ar
tık uSU bir örgUtçti, tecrübeli ve yetenekli bir 
ÇeKa'cl haline ıeldlği bu kaVla, işçi sın,fının 
uferiyle sonuçlanır. Ve ka'flanın sonunda Mar
tinov, bir ölretmen olarak toplum.J yuarlı ol
mak için Cerjinski'nin Izniyle ÇeKa'dan ayrılır. 

• hamza ttğlay 
Kiubın ikinci bölümünde 2. DÜnya Savaşı 

biişlillTlıştır. V'! Devleti Koruma örgütü adını 
alan ÇeKa, cephe aerlsinde ücra bir köyde ö�
retmeniik yapan Andrev Martinav'u .tırar, bu
lur, çagırır ve ona yeni bir görev teklif eder. Kı
zıl Ordu'ya ihanet ederek nui Silflilfına geçen 
ve Almanlarla birlikte antisovyetik bir hareka
tın hazırlığı içinde olan ıenera! Vlı.sov'un Ber
lin'deki karargahına sızmak, ordan anavaUna 
düzenli bilgi iletmek ve VliISOv'u diri olank Sov
yet devletine teslim etmek. Martinov görevi ka
bul eder. Alman hatlarının gerisine geçip Ber
lin'e ulaşmak hiç de kolay olımz. Defalilf'ca sor
guya çekilir, hapse atılır, peşine casus takılır, 
aAzı aranır. Burada vereceii en küçük açık ken
disini idam sehpasına veya ölüm mangil5ının kar· 
şısına götirecektir. Bu engelleri usb.lıkla aşan 
Martinav, hainlerin yanına, karargaha ulaşmayı 
başarır. Martlnov, VliISOv'un ıwenini kazanarak 
bilgi sızdırmanın yanında orada da mücadeleyi 
örgütlemek gibi zor bir görevle karşı karşıyadır. 
Bir yandan açık vermemek zorundadıri öte yan
dan da kariIfJahu dürüst, yurtsever insanlar var
sa bunları sezmek, onları izlemek, onları yokla. 
mak, IÜveni Um olunca da onlara kendini aç· 
mak, gerçek görevini açıklayıp kendi örgütüne 
katmak durumundadır. 

Ikinci bölümde ayrıca Kızıl Ordu erlerinin ve 
subaylarının cephede ve toplama kamplarındaki 
yiiit mUcadelesi de çarpıcı bır biçimde sergilen
mekte ve bu mür.4ldele, Manlnov'un Berlin'deki 
neres Kesen mucaCleıesi ile birlikte 194Ye, yını 
zafere kadar anlatılmakudır. 

"Saat OnUçte Sayın Generalim", ''SBKP Ta
rihi", "Ana", "Fabrika", "Fırtına", "Dipten 
Gelen Dalıı" gibi kitaplarlı değişik yönlerini 
tanıdıgımız bir olayı, Sovyet halkının destanını, 
başka bir açıdan, başka bir bölümüyle bizlere 
aktarıyor. Mutlaka okunması ve okutulması ge
reken bir kitap olma özelliği taşıyor. 

TRT DANIŞMA KURUW : 
"HAVANDA SU DÖVME 

TOPLANTISI " 
e TRT Genel Danışma Kurulu, yasada TRT'nln "öZlrkUel"ni 

ıae-Iayan oraanlardan biri olarak yer alıyor. Ve radyo/televiz
yon yayınlannm programlanmasında, kamuoyunun dUşliıcele. 
rlni aktarmakla yükümlü tutuluyor. Ama "özerkHk" adına 
oluşturulmuş her organ Kibl, Işlevsiz kılmmak için elden gelen 
her çaba gÖ6teriUyor. Bu konuda iktidar ve yardakçılan bütün 
ııüçlerlnl harcıyorlar. 

. 
TRT·DER Genel Başkanı Dr. Erkan Oyll'lı yıplıtomlZ, ko· 

nuya Ilişkin ıörüşmeyi yayınlaıken, tim demokratik ıüçlei, 
lierld, demokrat, yurtsever TRT çlllfllllanıoon milcodeı.ıno 
omuz vermeye çaRmyoNz. TRT çalıfanlarmı I_,demokı" 
cephesi içindeki onurlu )"Orlerini a1mIYl . . .  

Dr. Erkan Oyal 
TODA1E alretim Vye.i 
TRT-DER Genel BOfkanı 

• TRT na.tma KlıN'" 16 Mayu 
199a'de topIaBd.L .. kara"ııı y .. 

..ı dayaaat. ft ltk'rt ko ....... açık. 
Iar�ıs? 
o lwluye (Le yayın tseti,; e6nde 

bulundunn TRT'nin 5.59 sayılı 
yuuı iki tür dal'llJtna kurulu önıötü
yordu. Biri mdyo ve tdevizyon hiı.
mdlmyle iJaili. konularda danıtmak 
üzere kurulacak dalUfma kuruN, di· 
leri, bölge daNtma kurullanydı. 

Ancak bu madde 1972 yılında 1 2  
Man dönemimn kıııtlama v e  baaltı 
yasalarından biri olan 1.568 .. yılı y. 
.a ile deli,nrikli. özerkili de bir ka
lemde kaldıran bu yu&, kurumua or· 
ganları olank tunl&n urahyor. Yöne
tim KuNlu, Genci Müdür, KoordlDU
yon Kunılu, TRT Seçim Kurulu, Gc
ncı Daıu,ma Kurulu ve Siyaıi. Yayın
lar Hakem Kurulu. Genci· Danıtma 
Kurulu, TRT'rin radyo ve televizyon 
yayınlan konusunda kamuoyunun 
dÜJünce ve dileklerim .aptanılk ve Lo" 
lııuç1annl TRT Yönetim Kumlu'ı-. 
bildirmekle yükümlü kılmmlft_. 

.TRT Darutma Kurulu'ada haıı&i banıhtt .... taIUÜ edUlyor?Daha do ....... 
lUçektelıı demouadk bir temat IıheBiI taılllılı .6y1ıncbllr ad? 

ASon duruma göre da1UJm.& kurulu, Meclitc ırubu bulunan liyaal partiler, 
yedi bakanlık temııilciıi., re.mi kiltiir kurulutlan (Devlet ny.ı:rolU, DC'lkt 

Opera ve Balcai, Cumhurb-tkanlıiı 'Senfom Orkesttut" KODlC1'Yaıuvarbr), 
buın kurulu,lan, mcs1ek kurulu,lan (Ziraat Odaları Dirtili. Emaf ve Sanatkar· 
lu KonCederuyonu, nCaKt Odaları, Sanal'i Odaları,. ncarct Bonalan BI:r"l) 
ilc i,çi ve itveren konCcderuyon1an (en .çok Uyal o� w TOrk DiL, Tmh Ku
rumJan, Kızılay ve Ha!kevleri temıi.lcilcriodm olUfuyor. Bu yapınıii. atut*ıa. 
belli çıkar çevrcJeri ile bürokratimn tcmııUl.d. lInıördiilO aç., .... SlIqelmi 
üretici köylülülUn tem"- (ki nüfu-.ın hUi yandan farJuanı oIUfNmlakc.dui. 
Ziraat Odalm gibi büyük toprak sahiplerinin ötaütüne wrilmlt, Köy-Koop 
gönrdı edilmi,tir. Tekelci .ermaye, çepti öıJÜllai a.nıcılıl:ıyla mültcnu 
olarak temıi.1 edilmektedir. özetle kurulda halkın ıcrçck çıkarlanu ve yayınlar 
konusunda görtiflerini .-vunacak örıüt yok pbidir. Belki de bunun dıı_a 
bırakılacak tck OlJÜt Hslkcvlcri'dir. Bu kurulda b-tta TRT çal.anlaım.m 6& 
örgütü TRT·DER olmak üzere, T. Yazarlu Sendikası, T. Tahipler Bimli. T. 
Barolar Birlili, lMMOB gibi yuayla kurulan odı ve kurulu,lanı, DISK'la. 
sinema crnekçileri";'n temd bir zorunJuluktut. 

• BuaQrıe kadarld uyplamaya bakupawla, Duat .... Kanala'lla .. � 
den hekimelli pm yeriac redrdllial aöylcyebiIh ...... ? 

O Ke.nIiltle hayır. TRT''';'n bı.ııune: kMlaık.i yap.ı ve yönetim anIayıtl aç .. 
ımdın dalUfma mekamunaıı "gö.ıermelk" plmsktan öteye aidemcmlı

tir. Bence yapılan, yasal :torunhıluk kUl.ında bir "y ..... • ıvma"d". BUIÜftC 
delin, Kuruldı yıpılan eleıtirilerin ve IC'IIilenm ,örüflcrin hiç blıi TRT Ü1t 
yönetiminde olumlu yınkı bulman",tır. Yörıcdm yalruzca DaNfm8 Kul\ll.ı'
na deliL, tüm kamuoyuna k&llı da bir "lIAırl*" Içindedir. 

Damıma Kurulu'nun kendi.nden bekle";'len ,örevleri yerine pdrebi.lmnl 
için kurul Uyeleri ile radyo-TV yapımcıla,.un yüzyüze &dip. tartıımaları ya
pıtanlan dejterlendirmderi gerdciro 

.TRT Duutmı Kundıı'nda temat CııIUmıe hak .... CIBııIC iLLitaa ....... 
tr:nulIdkri bu bllUdl �tJdallJl oı.. lıJ.auc1a 1IIIdIr? 

OKurul Uyeleri çeptli kuruıu,lardan ıeklik.lcri.nden TRT'rin yönelltl ve mu 
lek.cI yapısına ve .onınlanna genelikle yabanalırlar. Tmı.ıi.1 h.kn CI.,. 

de tutın örgUıkrdm ıelen kitUerin, genellilde Iyi bir ı.:tyo dinleyidıi y. da 
iyi bir TV izleyici. bile olduklan ku,kuJudur. TRT Kurumu i.e ıeçm bır yıl 
içinde hlediii haber ve protram poltikuını, bununla 111L1 verileri bc-. blr tU
rc önce ilgili kuruıu,lara ıönderme ve o kuruluılaıda bunJanı, ıaıta,ıbnalma 
olanak ptlama görevi";' yerine getirmemekıedir. 

• TRT'''n yaymlan üıcrinde kamuoyu de_dmlaI yaiac .drmıekte b6y�. 
ne önem tatıyan blr orpnm i,ıcrlltl koıııılllftd • •  ce .du ,...,.... re:re

.", 
OTRT''';'n ıorunu özUnde yapualdar. 12 Mart ""irmnde ıubcdilm "özaltli· 

li" geri alınmMlıkça ve yeri bir yuaylı kurumun dcmokratikletmeıi .... 
Iınmadıkç. ıetirilecek bütUn öneriler havada kalmaya mahkumdur. TRT'nin, 
toplumun gerçek tercihlerine löre yeriden dÜlm1cnme. ıçın. üretid ıııut ve 
keıimh:rin kurumun orıanlarında ve kara.r alımında ıtn uhibi olmuı b., ko
fuJdur. TRT'rin yaymlanı halktan yana bır içedte kavuıturulmuı .. n!anunda 
"demokratik", kurumı yönelecek her tür siyual ve ekonomik bukılan,ölU.· 
le)li:bilmcsi anlamında "özerk" bir yapı kaunmuını utlamak ve bu dopltu· 
da .. I/:a,un yIWUtmek ,erekiyor. 

TRT Oıruıma Kurulu, ıoplumun .ömürücü ve ualak olmayın LÜIIL .ınır vc 
kelimkririn ıemıi.ldleriyle kurum çallfanlannm yeıer •• yıdald ıemlildtinden 
olufmahdır. Dını,mı Kurulu, .alı yayınıula ilei-Ii dilek ve htmı.lerde bulun
mak yerine, yayın plınlamuına eUl olacak Ilke ve nulan .apıarnu. ve deneı
lemekle yukümliJ olmalıdır. 
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Taddye Sosyalist Işçi PartIsi'nin, 6. Kuruluş Yılı ve 
1 5-16 HuIruı demoknlik işçi lıarelcelinin lO.  ydd/lnllınlt 
ııedenlyle YııP8C8jı toplaıitı. T$IP Genet Batkam Ahmet 
..... ' .... "·m. yur�mda bUIUrUnaSa nedeniyle 21 Haziran'a 

Dergimizin baskıya girdilli saatlerde Anlwa Atalıirk 
Spor Salonu'nela yapılacak olan toplantıya, TIP Genet 
Selaeteri Nihat sarpn da katdacak ve Türkiye Işçi Partisi 
adına bir konuşma yapacaktır. Sarııın'ın bu kon\lfl1lllSllllll 
metnlni /lzedeyerek yayınbyonız. 

TORJ(IYE ıŞÇI PARTISI 
DfVOR . 

"� IlllrenUIn CUmhuriyet _ ID t� çÖOOmI_ "çlllllmU, erıeı.- oiiiait 
_. bır dönemini y .. _ta oldutu_ .... _ _  • Artık o ıoıun mu_ .. _ 
__ ..... _ yok. Bunun nedenlerı, belirtiieri .. çi!olllme dıaııınındodır .. do �. O. 

_do oyııea �. BııııIarırı bopii bl- ...... olonk dllW i*çcıt _ııiıır da va.ııaı. 
_. JIIIIIıP .a,teıımektadlr. tl..ınde ... du· �. 
nıiıiıuı ..,uon. _aı _ ıonnç-..,ır. 
Koptoyu bır Cqlzm �, .....- _yle b
� yo'" .... IdımIuIa -"tınııaııaıı, r. 
tIZm � .. ııu-ın - YiIIıIOD
dJII ltçl aınıf . .. _kçl J ..... Iar. ııı-t bUyiiyon 
...... .. açlar Old .... renha .. � ııı,ıdıı'! 
Bat .. blr dey!t!e lDIICqIııt, IDIIorııperyIIIR, -
ın.ı, ............ nıIIc!adoIt, ...,.ıı.ııı doiiaiID
lIUIdO � dODıoknll nıIIeIdOIOIt ... 
...... JODI ııımıIIar ........... ııUdıı'I GUııIID _ 
_ ." ...... ft allollrlııl ,ıı,ı. ııIIlIIImıtItlllr: 

" 1IcınıJıı bIJIe OdIP koyuııeiı, bu aıIIcodoo 
...... iiioi, -. .... IKI ......... lıIIQIııIıı, 
_ ...ır .. lIIıIbIIıII ÇIfIIII .ııı.,IOIdOId ii .. 
.,ıom bIrIItIerI, eapIıIIorI 1ç1ıı .... oiıııa cıuru. 
ımıııdOM IKI lIIIIfıııııIaı biıqiııiıı liııamI blr bs 
ıiaiıa ortaya çıtınaktacLr. V. bu blıQlıı _u do, 
)'iııoioaıoyo ...... oIıııadılı _. lIçl ouıır ...... 
_i lOIYaIIOt POLItIk ...... _ biriiikilr; bu 
bIıQIıı ......., .. prı;.tIqtlrllnılt 0_. 

"_ iru lOIJaııdılı tak_ .. ö1çlldodlr 
kı, Itçl aaııfıınızın biriiiiniıı ft bu bfrlllln çeUk ek· 
__ oIııttu ...... ii .. oyiom blllWerI te cep� 
ııiıı, ... k prço .... IIrIIıııooI . ... k b_la _. 
1IIIIIp ...,..",. ....- olaııalıl. kılııılcakıır, 

"Oııcıı blliııılol __ POLItIk ........ tin 
blıllll. ıonn ceph • ..,. bunun _ anıı ö_ 
koymadan. IIIIL bU_ ooayaIiIt ...... kotln bfrllll
DIn ............... tayın edici bır bktör konUDIII'" 
da oldutunu da bır on ıörud. otmedon. ıı. ikili
nID do _k1"lIrIIıııetI lçln bIrUkta utrq """" 
doru_nday .. , 

''1'tIıIdya I,çl PlrtIll'DIn ·te ......... · _ 
alyle ronnWe eWt� lIçl ııııırnn .. m hU _ __ 
lIIt ...... _In blrlllInIn -11a-. M ..... YÖO 
ııoiim Kuruhı lıanrıııulda da belırtıdılı _. on 
... onIamında bU. yoiııız IOD yıiiaraı dolD. en 
_dan ıon 25080 ydaı bqta PIOD bır ıorunu ola· 
.... ....an .. dadır, Gene hep bUmoktoylz kı, bır 
ıoıunun ıorun olarak ön .. bDlndno vanbn ... ... 
n_m btW tdIUP ortayı konmuı, Irkıdan ..,. 
onut durumun ıomut ınoUzlne daytl. olartk çÖo 
1IiınI_ bır ııiIroçtlr, Vo bu Iilrtç lçIDde öyı. 
bır ın pUr kı, ıorun artık teorik dIy.bU_Ibnlz 
bır ılandan WınUyl. çıkmı, olur: y ........ dayıttı. 

Tllrklya I,çl l'IrtIII O_i Stlınttd NIJUıL 
SIqUı. konllflllllllll. "1ıtpInıIa1n tııpiucıı ıMı • 
nmlon b ..... U. Çıbeotanııı In ...... .. iıa 
Inınçla htplnlll yanldon -nı ft � ......... 
lıyorum" dlynk belltm"tır. 
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