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RIFAT DiYE 
BiRi ••• 

Rıfat başçavuşu Hacettepe-Beytepe 
ö�rencileri iyi tanırlar. 

1975.1976 ders yılı başladı�ından 
bu yana, Beytepe Kampusunda görev 
yapan Rıfat başçavuş, önemli görevle� 
yapıyor. Derici, yurtsever ö�rencil�n: 
saldıran faşistler bu saldınlannda asayışı 
teminle görevli Rıfat �aşçavuştan her· 
hangi bir güçlük görmüyorlar. 

Rıfat başçavuşun görevi başka an· 
laşılan. Bunlardan biri, okulda yapılan 
forumlarda konuşan ö�ncilerin pe· 
şinden koşmak. Buna karşılık bugüne 
dek Rıfat başçavuşu silahlı faşistlerin 
peşinden koşarken gören olmadı. 

Hacettepe üniversitesi 1 Mart günü 
açıldı. Okula gelen ö�renciler çok sıkı 
güvenlik tedbirleri a1ındl�ını, jandarma
nın etrafta kol gezdi�ini gördüler. 

okuld4 oerbutçe dolaşıyor. 

ö�renciler arabalardan indikten 
sonra, bir süre önce öldürülen arkadaşla
n Şükrü Bulut ve Nuray Erenler'i anmak 
için meydanda toplandılar. Bu arada 
Şükrü Bulut'u öldürmekten sanık olarak 
aranan ve bu durumu bütçe müzakerele
ri sırasında Içişleri Bakaru tarafından da 
açıklanan Mehmet Fatih Y urdal ortalık
ta serbestçe dolaşıyordu. 

Forumun sona ermesinden sonra, 
ö�renciler toplu halde kantine 'giderek 
Şükrü Bulut ve Nuray Erenler'in resim
lerini taşıyan . panolan astılar . Işte 
bu sırada, Rıfat diye birinın gorevi fii
len başladı. Rıfat başçavuş ardında 10 
silahlı erle kantinden içeri girdi ve du
vardaki panolan indirmeye başladı. Ola
yı resimlerle tesbit etmek isteyen bir 
ö�rencinin elinden makinası alındı, 
kendisi de gözaltına alındı. Yap
tı�ı hareketin kanunsuz oldu�unu ken
disine anlatmaya çalışan ö�renciler de 
çıktı. Ancak bu ö�renciler bizzat baş
çavuşu n verdi�i emirle erlere dipçiklet-

tirildi. Rıfat başçavuş emrini vermişti, 
aynen şöyle diyordu: "Bana karşı duran 
herkesin a�zına dipçi�i vurun" 

2 Mart günü okula gelen ö�renciler 
Fen Fakültesinin faşist komandolar ta
rafından işgal ediidılıini gördüler. Işgal
ci faşistler, Fen Fakültesinde derse gir
meye çalışan ö�rencilerin üzerine saldır
dılar. Hatta, oıkü Ocaklan Deme�i 
eski ikinci başkaru Burhan Kavuncu ö�
rencilerin üzerine ateş açtı. Burhan Ka
vuncu 'yu yakalamaya çalışan ö�renci
lere Ise yine Rıfat diye biri engel oldu. 

ö�nciler bütün olup bitenler üze
rine yüzbaşı Sedat özyaşar'a çıkıyorlar, 
Burhan Kavuncu 'nun- ö�rencilere ateş 
açtı� söylenildi�inde yüzbaşının sözü 
şu oluyor: "Hayır, o de�il, ben ateş aç
tım_" 

__________ Hacettepe - Beytepe Kampuounda FOfutler Toplu Halde 

KOMANDO
ÜMMETÇi BASKıSı 
ALTINDA 
YSE iŞçiLERi 

Antakya YSE Müdürlü�ünde Çalı- rilmektedir. 
şan Işçiler, çeşitli baskılar altında Antakya'daki YSE'ye ait Işyerinde-
YSE-IŞ sendikasına üye kaydedildiler. ki toplu sözleşme yetkisi Adana Bölge 
İşçiler daha önce KöY YSE-İş Sendi- Çalışma Müdür\ü�ü tarafından halen In-
kasına üye bulunuyorlardı.. celenmektedir. Ancak Adana Bölge Ça· 

Antakya'da işçiler üzerindeki baskı- Iışma Müdürü Fuat Çetiner ve yardımcı-
lar öteden beri sürmektedir. YSE-IŞ sı Mehmet Karadurmuş tescilli birer ko· 
Sendikasına ve aynca ülkücü Işçiler mando. Çalılima Bakanlı�ı'nın, MlsK 'in 
Deme�j'ne üye olmayan işçiler dö- bölgede geliştirilmesi için özellikle bu 
vülrnekte ve sürekli olarak işten atıl- şahıslan Adana'ya gönderdi�i söyleni-
ma tehditi altında tutulmaktadıriar. yor. Çetiner ve Karadurmuş'un çevre-

Antakya'daki "ü1kücülerin" sayıca lerinde açıkça ilin ettiklerine göre bu 
yeterli olmaması üzerine son oıarak Ada- iki komando "bölgede MİSK'i geli,tır-
na'dan 90 komando getirtilrniş, işçiler meye yemin etmişler". 
üzerindeki fiili baskılar bunlara uygulat- Adana'daki komandolar ve Antak. 
tınlmıştır. ya'daki şubeleri, işçiler üzerindeki 

Adana'dan getirtilen ısmarlama oyunlanm bu tezgah içinde sürdürmeye 
komandolann görevleri bununla da kal- çalışıyorlar. En büyük yardımlardan bi· 
mamaktadır. Resmi tatil günlerinde bu rini de Antakya YSE Müdüründen görü-
komandolar, YSE'ye ait resmi arabalara yorlar. Antakya YSE müdürünü tanımak 
bindirilerek dolaştınlrnakta, özellikle için bu kişinin RJuııazan Bayramında 
"solculann yo�un bulundultu" sanı!an YSE personeline da�ıttı�ı "duyuru"ya 
okuliarın önünde ö�rencilere gözda�ı ve- bir göz atmak yeterli olur sanınz. 

ÇOK MUHTEHEM YSE.PERSONELİ 
l«Q:ıtirek Rame,zanı Şerif Bapamı hepiniz için hay.ırlı ve u�rlu 

.lsun.Hepinisi bir çatı altında görmeyi daima arzuladım ve hepini� in kariev
çe geçinmesinisve bütün gelmiş geçmiş husumetlerin au bapamda unutulmae�, 
bilhassa niyaz etmekteyim. 

MillIıı.rek Ramazanı Şerif Bapamının üçüncü günü birlik ve )e�� 
lik içinde ,irbirlerinizi kucaklamanız,barışmanız ve her türlü nif� qa. 
nıEdan atmanız igia,ttlkücü işçiler derneği sal4nlarında bir toplantı 4o.eplen. 
miştir. 

Allah hepinizi düşmandan,nifakçılardan ve bu memleket dUfmapla. 
rından korusun der,hayırlı ve uğurlu tatiller dilerim. 

Ummetçi - alkücü Müdürün ramazan me�ı 
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Sahibi: 
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Yazıışleri Müdürü: 
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SOSYALiZMiN GÜCÜ N E  
iNANMAK 

YALÇIN KVÇVK Sosyalizmin gücüne inanmak. Bir softanın bir hurafeye inanması gibi de
ğiL. Sürekli olara� ta�i�l� doğrulanmış bir bilimi�

. 
verdiği g�çle ina�

mak. Bugün, her ılerıcının, her demokratın kendısını sosyalıst sandıgı 
bugünlerde, sosyalist olmanın gerçek ölçütü burada yatıyor. üstelik yalnızca 
inanmakta da yatmıyor. Bu inancı, sapmasız bir tutarlılıkla ortaya koymak da 

. gerekiyor_ Sosyalizmin gücüne güvenmek, bu güvenin gerektirdiği eylemi 
inançla sürdürmek. Sürekli olarak, kütlelerdeki büyük sosyalist potansiyeli ha
rekete getirmeye çalışmak. Sosyalist olmanın turnusol kağıdı, burada yatıyor. 

Sınıfların varlığı ve sınıf mücadelesinin kabul edilmesi. Bunlara evet. An
cak sınıfların varlığı ile sınıf mücadelesinin kabul edilmesinin, bilimsel sosya
lizmin bütünü olmadığının hatırlanması gerekiyor. Sınıflar ve sınıf mücadelesi, 
yirminci yüz yılın başından itibaren hız kazanan burjuva toplum biliminin iyi
ce soysuzlaştırılması sürecinden önce, burjuva bilimince de kabul ediliyordu. 
Dün de, bugün de burjuva toplum biliminin kabul etmediği, sınıf mücadelesi
nin kaçınılmaz olarak sosyalizm ile son bulacağı. Her türden, bilinçli ya da 
bilinçsiz burjuvalarla sosyalistleri ayıran temel nokta burası. 

Bu nokta, bilimsel sosyalizmin, en can alıcı ilkelerinden birisi. Bilimsel 
sosyalizmin kurucusu da, kurduğu bilimsel sisteminin yeniliğini burada bulu
yor. 1852 yılında, New York'ta oturan J. Weydemeyer'e yazdığı mektupta 
şunları söylüyor: "Ve bana gelince. Modern toplumda sınıfların varlığının ve 
bunlar arasındaki mücadelenin keşfinde hiç bir payım yok. Benden çok önce 
burjuva tarihçileri bu sınıf mücadelesinin tarihsel gelişimini ve burjuva iktisat
çıları da sınıfların ekonomik anatomisini keşfetmişlerdi. Benim yaptıklarımda 
yeni olanlar, şunları kanıtlamamdır: 

1) S ın ıfların varl;ğının, yalnızca, üret imin gel�iminin özel tarihsel aşa 
malanna bağlı oluşu, 

2) Sınıf mücadelesinin zorunlu olarak, proletarya d ihtatörlüğüne yol 
açması, 

3) Diktatörlüğün de, yalnızca, bütün sınıf/arın ortadan kaldırılması ve 
bir .ın ıfslZ toplum için bir geçişi oluşturması." (Marx-Engels, Selected Works, 
sayfa 679) 

Proletarya diktatörlüğü, Avrupa'da tartışılıyor. Avrupa'daki tartışma, 
işçi sınıfı iktidarının gündeme girmesinin sonucu. Proletaryanın dışında geniş 
yığınların sosyalizme yönelmesiyle ilgili. Bir de Avrupa'nın, emperyalist sis
tem için can alıcı bir öneme sahip olmasıyla ilgili. Tartışma, buradan kaynak
lanıyor. Fakat tartışma, herşeyin ötesinde yalnızca, işçi sınıfı iktidarının ka
çınllmazlığını vurguluyor. Güçlü bir sosyalist örgütle, her seçimde verilen oyların anlamlı bir çoğun

luğunun sağlandığı toplumlarda durum farklı. Bu tür toplumlarda, tar
tışma başka noktalarda odaklaşıyor. Türkiye gibi toplumlarda ise daha 

başka yerlerde. Türkiye'de sosyalist örgüt yeniden kuruluş sürecinde. Büyüyen 
sosyalist potansiyelin bütününü kucaı<lamış olmaktan uzak. Bu yüzden sosya
list örgütün gücü, sosyalizmin gücünden daha az. Örgütsüz, sosyalizm olmaz. 
Ama örgütleşme sürecinin tamamlanmadığı bir aşamada, örgütün gücüne ba
kıp, sosyalizmin gücünü küçümsemek de olmaz. Çünkü, sosyalizmin gücünü 
küçümsemek ile sosyalist olma bağdaşmaz_ 

Sosyalizmin gücünü küçümsemek ile Türkiye solunu bölünmüş görmek 
ve göstermek eş anlamlı. Bunun nedenleri çok açık ve çok basit. Bugün Tür
kiye solunun bölünmemiş olduğunu savunanların, Türkiye'deki tartışmalar
dan habersiz olduğunu iddia etmek mümkün değiL. Tartışmalar var. Tartışma
ları aşan küfıirler de var. Fakat bütün bunlara karşın, Türkiye solu bir bütün. 
Çünkü, bugün Türkiye'de sosyalist akım ile bu akımın gerisinde kalmış çır
pınmalar var. Çırpınanların bir bölümü, daha önce, daha geri bir tarihte sosya
list akım içinde yer alanlar. Bugün, daha ileri bir tarihte, hala kaldıkları yer
deler. Sosyalist akımı da kaldıkları yerde tutmaya çalışıyorlar. Tutabilecekle-

rini sanıyorlar. Sosyalizmin gücüne güvenemeyenler, sosyalizmin gelişme süre
cini göremeyenler, bu yerlerinde çakılı kalanlara bakarak Türkiye solunun bö
lünmüş olduğunu sanıyorlar. 

Simya, kimyanın başlangıcı. Müneccimlik de, astronominin başlangıcı. 
Dolayısıyla, simya ile müneccimliği, kimya ile astronominin ve de tüm bilim
lerin çocukluk dönemi saymak mümkün_ Bilim, simya ve müneccimlik ile baş
ladı. Fakat bir süre sonra, simya ile müneccimlik, bilimin gelişmesinin ayak 
bağı oldu_ Bilimi geliştirmek için simya ile müneccimliğe karşı amansız bir 
mücadele vermek gerekti. Bilim, böyle bir mücadele ile gelişti. Artık tarikat 
haline gelen simya ile miineccimliği geride bırakarak gelişti. 

Benzetme, Marx'a ait. Benzetme, "Enternasyonel'de Bölünme Iddiaları" 
adlı incelemede yer alıyor. Benzetmeden hemen önceki değerlendirmeyi oku
mak, bugün özellikle gerekli: "Proletaryanın burjuvaziye karşı mücadelesinin 
ilk aşaması tarikatçılığın (sekterlik) işaretlerini taŞır. Bu, proletaryanın henüz 
bir sınıf olarak hareket edecek kadar gelişmişlik aşamasına ulaşmamış olma
sından ileri gelir. Bireysel düşünürler, sosyal zıtlıkların eleştirisini yaparlar ve 
işçi kütlesinin sadece kabul ettiği, yaydığı ve uygulamaya koyduğu fantezi. 
çözümler ortaya koyarlar. Doğası gereği, bu biçimde kurulan tarikatlar, abs
tensiyonistdirler; (herşeyin dışında kalırlar) tüm gerçek eylemlere, politika
ya, greviere, koalisyonlara, kısacası, birleşik her harekete yabancıdıriar. Pro
letarya kütlesi, bunların propagandasına düşman değilse de, bu propaganda
dan hiç bir zaman etkilenmez." (Marx: Political Writings, Cilt III, sayfa 298) 

Sosyalizmin gücü, bilimsel bir zorunluluk olmasından ileriye geliyor. Bi
limsel zorunluluk, p'roletaryanın ve işçi sınıfının, sosyalizme ters akımlara kar
ŞI bir koruyucu içgüdüye sahip olmasıyla da ilgili. Bu yüzden tarikatlar, hi
zipler, köksüz çalılara benziyor. Güçlerinden çok hareket olanağını daralttık
ları için rahatsız edici oluyorlar. Hareket yeni boyutlar kazanınca da kendi 
yalnızlıkları içinde kurumaya mahkum oluyorlar. 

Bugün Türkiye'de sosyalist örgütün gücü, sosyalizmin gücünün gerisinde. 
Bunu açıklıkla kabul etmek gerekiyor. Fakat açıklıkla kabul edilen, hiç bir 
yanılgıya kaynaklık etmemeli. Sosyalist örgütün gücüne bakarak hiç kimse sos
yalizmin gücünü küçümsememeli. Sosyalizmin gücünü küçümseyenler, sosyalist 
olamazlar. Birincil gerek burada. Bu güce güvenmeden, bu güce dayanmadan 
hiç bir hareket olmaz. Birinci nokta burası. Ikinci nokta ise şu: Sosyalistler, 
hiç bir olguya duragan (statik) bir açıdan bakmaz. Aslında önemli olan olgu
lar değil süreçler. Bu yüzden sosyalist örgütün bugünkü gücü de tek başına faz
la anlamlı değiL. Anlamlı olan, sosyalist örgütün gelişme süreci. Yine bu yüz
den hızla gelişen örgüt ile, gelişmeyen veya hızla gerileyen örgütleri de biribi
rinden ayırmak gerekli. Bugün Türkiye'de bu ayırımı yapmadan sosyalizmden 
söz etmek oldukça zor. Bugün Türkiye'de bu ayırımı yapmamakla sosyalizmin 
gücüne güvenmemek eş anlamlı_ Çünkü devinsel (dinamik) bakış açısında, sos
yalizmin gücü ile sosyalist örgütün gücü biri birine paralel bir gelişme göster
mek zorunda. 

Gelişme? Her gelişme zaman kavramı ile ilgili. Hangi zaman aralığındaki 
gelişme? Buna cevap bulabilmek için Türkiye'nin somut koşullarına 
bakmak gerekiyor. Türkiye'nin somut koşullarında ise kilitlenme görülü· 

yor. Ekonomik, siyasal ve sınıfsal kilitlenme var. Kilitlenme, bir yanda işçi sı
nıfı ve müttefikleri, diğer yanda, birleşik sermaye cephesi arasındaki netleş
meyi artırıyor. Netleşme de zamanı hızlandırıyor. Zamanın hızlanması, "yir
mi yılın birkaç güne içerilmesine" yol açabiliyor. Yirmi yılın bir kaç güne 
sığmasını da Lenin, Marx'ın en önemli düşüncelerinden birisi sayıyor. (Lenin, 
Selected Works, Cil! I, sayfa 29) Türkiye, zamanın çok hızlandığı bir dönem
den geçiyor. Türkiye'de sosyalizmi de, sosyalist örgütü de hızlanan zaman 
içinde görmek gerekiyor. 
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olara� ta�i�l� doğrulanmış bir bilimi�

. 
verdiği g�çle ina�

ılerıcının, 
� 
ılerıcının, 
� �
ılerıcının, 

� �
ılerıcının, 

� � 
ılerıcının, 

� 
her demokratın kendısını kendısını 

�
kendısını 

�
. kendısını . sosyalıst sandıgı sandıgı 

�
sandıgı 

�
olmanın gerçek ölçütü burada yatıyor. üstelik yalnızca yalnızca 

yatmıyor. Bu inancı, sapmasız bir tutarlılıkla ortaya koymak da da 
Sosyalizmin gücüne güvenmek, bu güvenin gerektirdiği eylemi güvenin gerektirdiği eylemi 

Sürekli olarak, kütlelerdeki büyük sosyalist potansiyeli haha
çalışmak. Sosyalist olmanın turnusol kağıdı, burada yatıyor. yatıyor. 

ve sınıf mücadelesinin kabul edilmesi. Bunlara evet. AnAn
sınıf mücadelesinin kabul edilmesinin, bilimsel sosya

olmadığının hatırlanması gerekiyor. Sınıflar ve sınıf mücadelesi, 
başından itibaren hız kazanan burjuva toplum biliminin iyi

sürecinden önce, burjuva bilimince de kabul ediliyordu. 
burjuva toplum biliminin kabul etmediği, sınıf mücadelesimücadelesi

sosyalizm ile son bulacağı. Her türden, türden, bilinçli ya da 
sosyalistleri ayıran temel nokta burası. burası. 

bilimsel sosyalizmin, en can alıcı ilkelerinden ilkelerinden birisi. birisi. Bilimsel Bilimsel 
da, kurduğu bilimsel sisteminin yeniliğini burada bulubulu

New York'ta oturan J. Weydemeyer'e yazdığı mektupta 
bana gelince. Modern toplumda sınıfların varlığının ve ve 

mücadelenin keşfinde hiç bir payım yok. Benden çok önce önce 
sınıf mücadelesinin tarihsel gelişimini ve burjuva iktisatiktisat

sınıfların ekonomik anatomisini keşfetmişlerdi. sınıfların ekonomik anatomisini keşfetmişlerdi. Benim Benim yaptıklarımda yaptıklarımda 
kanıtlamamdır: 

varl;ğının, ;ğının, ; yalnızca, üret imin gel�iminin özel tarihsel aşa 

mücadelesinin zorunlu olarak, proletarya d ihtatörlüğüne yol 

Diktatörlüğün de, yalnızca, bütün sınıf/arın sınıf/arın sınıf/ ortadan kaldırılması ve 
için bir geçişi oluşturması." (Marx-Engels, Selected Works, 

diktatörlüğü, Avrupa'da tartışılıyor. Avrupa'daki tartışma, 
gündeme gündeme girmesinin girmesinin sonucu. Proletaryanın Proletaryanın dışında dışında geniş geniş 

yönelmesiyle ilgili. Bir de Avrupa'nın, emperyalist sissis
öneme sahip olmasıyla ilgili. Tartışma, buradan kaynakkaynak

lanıyor. Fakat tartışma, herşeyin lanıyor. Fakat tartışma, herşeyin ötesinde ötesinde yalnızca, yalnızca, işçi işçi sınıfı sınıfı iktidarının iktidarının kaka
vurguluyor. 
sosyalist sosyalist örgütle, örgütle, her her seçimde seçimde verilen verilen oyların oyların anlamlı anlamlı bir bir çoğunçoğun
sağlandığı toplumlarda durum farklı. Bu tür toplumlarda, tartar

noktalarda odaklaşıyor. Türkiye gibi toplumlarda ise daha daha 
Türkiye'de sosyalist örgüt yeniden kuruluş sürecinde. Büyüyen Büyüyen 

bütününü kucaı<lamış olmaktan uzak. Bu yüzden sosyasosya
sosyalizmin gücünden daha az. Örgütsüz, sosyalizm olmaz. olmaz. 

sürecinin tamamlanmadığı bir aşamada, örgütün gücüne baba
gücünü gücünü küçümsemek küçümsemek de de olmaz. olmaz. Çünkü, Çünkü, sosyalizmin sosyalizmin gücünü gücünü 

sosyalist olma bağdaşmaz_ 
gücünü küçümsemek ile Türkiye solunu bölünmüş görmek 

anlamlı. anlamlı. Bunun Bunun nedenleri nedenleri çok çok açık açık ve ve çok çok basit. basit. Bugün Bugün TürTür
bölünmemiş olduğunu savunanların, Türkiye'deki tartışmalar

rini sanıyorlar. Sosyalizmin gücüne güvenemeyenler, sosyalizmin 
cini göremeyenler, bu yerlerinde çakılı kalanlara bakarak 
lünmüş olduğunu sanıyorlar. 

Simya, kimyanın başlangıcı. Müneccimlik de, astronominin 
Dolayısıyla, simya ile müneccimliği, kimya ile astronominin 
lerin lerin çocukluk dönemi saymak mümkün_ Bilim, simya 
ladı. ladı. Fakat bir süre sonra, simya ile müneccimlik, bilimin 
bağı bağı oldu_ Bilimi geliştirmek için simya ile müneccimliğe 
mücadele vermek gerekti. mücadele vermek gerekti. Bilim, Bilim, böyle böyle bir mücadele 
haline gelen simya ile miineccimliği geride bırakarak gelişti. 

Benzetme, Benzetme, Marx'a ait. Benzetme, "Enternasyonel'de 
adlı adlı incelemede yer alıyor. Benzetmeden hemen önceki 
mak, mak, bugün özellikle gerekli: "Proletaryanın burjuvaziye 
ilk ilk aşaması tarikatçılığın (sekterlik) işaretlerini taŞır. Bu, 
bir bir sınıf olarak hareket edecek kadar gelişmişlik aşamasına 
sından sından ileri gelir. Bireysel düşünürler, sosyal zıtlıkların 
işçi kütlesinin sadece kabul ettiği, yaydığı ve uygulamaya uygulamaya 
çözümler ortaya koyarlar. Doğası gereği, bu biçimde 
tensiyonistdirler; (herşeyin dışında kalırlar) tüm gerçek 
ya, greviere, koalisyonlara, kısacası, birleşik her harekete 
letarya letarya kütlesi, kütlesi, bunların propagandasına düşman bunların propagandasına düşman değilse değilse 
dan hiç bir zaman etkilenmez." (Marx: Political Writings, 

Sosyalizmin gücü, bilimsel bir zorunluluk olmasından 
limsel limsel zorunluluk, zorunluluk, p'roletaryanın p'roletaryanın ve ve işçi işçi sınıfının, sınıfının, sosyalizme sosyalizme 
ŞI bir koruyucu içgüdüye sahip olmasıyla da ilgili. Bu 
zipler, zipler, köksüz çalılara çalılara benziyor. benziyor. Güçlerinden Güçlerinden çok çok hareket 
ları için rahatsız edici oluyorlar. Hareket yeni boyutlar 
yalnızlıkları içinde kurumaya mahkum oluyorlar. 

Bugün Türkiye'de sosyalist örgütün gücü, sosyalizmin 
Bunu Bunu açıklıkla açıklıkla kabul kabul etmek etmek gerekiyor. gerekiyor. Fakat Fakat açıklıkla açıklıkla 
yanılgıya yanılgıya kaynaklık etmemeli. Sosyalist örgütün gücüne 
yalizmin yalizmin gücünü küçümsememeli. Sosyalizmin gücünü küçümseyenler, 
olamazlar. olamazlar. Birincil gerek burada. Bu güce güvenmeden, 
hiç hiç bir hareket olmaz. Birinci nokta burası. Ikinci nokta 
hiç hiç bir olguya duragan (statik) bir açıdan bakmaz. Aslında 
lar lar değil süreçler. Bu yüzden sosyalist örgütün bugünkü 
la la anlamlı değiL. Anlamlı olan, sosyalist örgütün gelişme 
den den hızla gelişen örgüt ile, gelişmeyen veya hızla gerileyen 
rinden rinden ayırmak gerekli. Bugün Türkiye'de bu ayırımı yapmadan 
söz söz etmek oldukça zor. Bugün Türkiye'de bu ayırımı yapmamakla 
gücüne gücüne güvenmemek eş anlamlı_ Çünkü devinsel (dinamik) 
yalizmin yalizmin gücü ile sosyalist örgütün gücü biri birine paralel 
mek zorunda. 

GGelişme? elişme? Her Her gelişme gelişme zaman kavramı kavramı ile ile ilgili. ilgili. Hangi Hangi 
gelişme? Buna cevap bulabilmek için Türkiye'nin 
bakmak gerekiyor. Türkiye'nin somut koşullarında 

yor. yor. Ekonomik, siyasal ve sınıfsal kilitlenme var. Kilitlenme, 
nıfı nıfı müttefikleri, diğer yanda, birleşik cephesi 
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CEMBER DARALıYOR 
-

Atilla özçelik - Yahya Demirel: Mobilya larl1llJ ızmir'de el kondu. 

Amerikan Lockheed uçak şirketi 
tarafından Türkiye'de dalııtıldılıı belge
lerle açıklanan lÜşvetler üzerindeki esrar 
perdesi üç hafta sonra yırtılmaya baş
ladı. 

Geçtij!imiz haftanın Cuma günü 
sabah saatlerinde başkentte, "Hava Kuv
vetleri Komutanı Orgeneral Emin Alp
kaya 'nın istifa ettilıi" yolunda Çıkan 
söylentiler, öitleden sonra yerini Genel
kuemay Başkanlıitı Genel Sekreterliiti 
bildirisine terketti ve Alpkaya'nın istifa
Si resmen açıklandı. 

Konuyla ilgili gelişmeler YüRü
Yü Ş 'ün dizgiye hazırlandılıı sıralarda 
başdöndülÜCÜ bir hızla sütüyor ve lÜşvet 
olayıyla ilgili olarak bir takım isimlerin 
daha açıklanmasının an meselesi oldu!!u 
bildiriliyordu ... 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgene
ral Emin Alpkaya'nın istifasının TRT'
nin 19 haber büıteninde açıklanmasın
dan sonra, başkentin önemli merkezle
rinde yo!!un konuşmalar, tartışmalar 
yapılıyordu. Bunlar içinde bir listeden 
sözediliyor ve Alpkaya ile birlikte dilıer 
bazı isimleri de taşıyan bir listenin 
"Hürriyet" gazetesi tarafından Korgene
ral Musa Ölıün'den alındı!!ı ileri SÜLÜLÜ
yordu. 

Kesin olgulara dayanmayan, ancak 
yolun biçimde dolaşan söylentilere gö
re, Lockheed fırmasının Türkiye'de de 
lÜşvet dalıttılıının basında yayınlanması 
üzerine, sözü edilen olaya Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarının da iştirak edip 
etmediklerini tesbit amacıyla kurulan 
"Genelkurmay Başkanlılıı ve Milli Sa
vunma Bakanlı!!ı Müşterek Idari Araştır
ma ve Soruşturma Komisyonu" Başkanı 
Korgeneral Musa Ö!!ün, Hürriyet gaze
tesine listeyi vermiş ve liste iddiaya ba
kılırsa gazete tarafından kasaya konmuş
tu ... 

Bu arada sözü edilen listenin "Ay
rıntılı Haber" gazetesinin de eline geç
tiRi ve gazetenin listeyi açıklayacalıı 
söyleniyordu ... 

LISTEDEKi ISIMLER ... 

Listede kimlerin adları vardı? 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgene

ral Emin Alpkaya'nın istifa haberinden 
hemen sonra herkes, Alpkaya'nın adını 
kimlerin izleyecel!ini merak etmeye baş
ladı. 

Söylentiler bir takım isimler üzerin
de dola�ıyordu. Kesin olarak belirtile
meyen anca" en çok adı geçenler arasın-
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da özellikle Hava Kuvvetleri Komutan
lılıl Kurmay Başkanı Korgeneral ıhsan 
Göksaran, Korgeneral Mehmet Harput 
ve emekli generallerden Zeki İlter ile 
Mithat Ceylan adına rastlanıyordu. 

Söylentilerin en yolıunlaştılıı isim
ler bunlardı. Bu arada yine bazı isimler
den söz ediliyordu ... 

ISTİF A MEKTUBU VE SONRASı 

Bu arada dikkati çeken bir başka 
husus da, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Emin Alpkaya tarafından Başbakan Sü
leyman Demirel'e ve Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Semih Sancar'a gönderi
len istifa mektubunda yer alan bir iba
reydi. Alpkaya mektubunda "Hava Kuv
vetlerine yöneltilen haksız eleştiri ve tar· 
tışmaların, hava kuvvetleri gibi yüce bir 
müesseseyi yıpratmasına asla razı olma
yaca!!ını" belirtiyordu. 

Alpkaya'nın bu sözleri, alışılmış bir 
istifa mektubunda yer alacak cinsten 
sözler deRildi ve önemli gelişmelerin 
ipucu niteliRindeydi... 

Aslında Alpkaya, Başbakan ve Ge
nelkurmay Başkanı ile birlikte Cumhur
başkanı Fahri Korutürk'e de bir mektup 
göndermişti ama TRT nedense bu mek
tubu vermeyi uygun görmemişti... 

EMIN ALPKAYA 

MOBjlYA OLAYıNıN YAHYA DEMjREL'DE I)ONUP 
KALMAYACACı ANLAŞıLMAKTADıR. SÜlEYMA� 
DEMiREL'jN KARDEŞLERINiN ORMAN ÜRÜNLERI 
VE DOLAYıSıYLA MOBiLYA iŞLERINE YAKıNlıCı 
ÇEMBERi DARALTMAKTADIR. 

ÖTE YANDAN LOCKHEED UÇAK ŞIRKETININ D�
CITTlCI RÜŞVET OLA YıNıN KAHRAMANı NEZIH 
DURAL'IN KARDEŞi ATillA DURAL ilE FUAT 
NORAS VE HACı Ali DEMIREL ARASINDA UZANAN 
jljŞKllER OLAYıN BjR BAŞKA YÖNÜDÜR. 

DEMIREL BIRADERLERjN DURAL'lAR ILE YAKıN
lıKLARININ BIR BAŞKA YÖNÜ DAHA VARDıR. 
HALEN DURAL'lARA AIT ANKARA NECATIBEY 
CADDESINDEKI BjR OTELIN ESKI MÜSTECIRI HACı 
All DEMIREL'DIR. 

Gene bu arada, kamuoyunda Emin 
Alpkaya'dan boşalan Hava Kuvvetleri 
Komutanlılıına kimin atanacalıı sorunu 
tartışılmaya başlandı. 

öteden beri Süleyman Demirel' e 
sempatik geldiRi. iddia edilen Emin Alp
kaya'nın yerine kim atanacaktı?. 

Bu konuda prosedür düşünülmeksi
zin ilk akla gelen isimler Hava Orgeneral 
İrfan özaydınlı ile Hava Orgeneral Et
h;m Ayan'ın isimleriydi. 

Önümüzdeki ARustos ayında emek
liye ayrılması kesinleşen Emin Alpka
ya'nın boşalan yeri için MC'nin Orgene
ral Ethem Ayan'ı düşündülıü başkent 
kulislerinde söylenmekteydi. Bu söylen
tilere göre, Orgeneral özaydınlı da 
ARustos'ta emekliye sevkedilecekti... 

Ancak Alpkaya'nın istifası ile boşa
lan makama acilen bir atama yapmak 
gerekiyordu. Kıdem esasına bakılırsa Or
general özaydınlı'nın Hava Kuvvetleri 
KomutanlıRına atanması gerekiyordu. 

Oysa, bu tartışmaların yapıldılıı sı
ralarda Hava Kuvvetleri KomutanlıRı gö
revine vekaleten İzmir Hava Elıitim Ko
mutanı Korgeneral Cemal Engin'in geti
rildilıi açıklandı. 

"VEKALETEN" 
AMA NEREYE KADAR? 

Korgeneral Engin 'in vekaleten Hava 
Kuvvetleri Komutanlılıı görevine getiril
dilıinin açıklanmasından sonra yorumlar 
yön deRiştirdi. Ancak burada da ilginç 
bir durum vardı. Prosedür gereRince 
Kuvvet KomutanlıRına, kurmay başka
nının getirilmesi gerektilıi tartışılmaya 
başlandı. Kurmay Başkanı Korgen�ral 
İhsan Göksaran'dı. Ancak Korgeneral 
Engin'in de daha kıdemli olduRu söyle
niyordu. 

Göksaran isminin aUanmasl, adı 
üzerindeki söylentilere yoRunluk kazan
dırırken, Hava Kuvvetleri KomutanlıRı
nın Alıustos ayına kadar vekaleten yü
IÜtülecel!i ileri sÜlÜıüyordu. 

Jandarma Genel KomutanlıRının da 
halen vekaleten yütülÜldül!iin� dikkati 
çeken çevreler, bu uygulamanın MC ta
rafından ARustos ayında ordu üst ka
demelerinde yapmayı düşündülıü köklü 
deRişikliklerlc ilgili oldul!unu belirtiyor
lardı. 

Şimdi merak konusu, halen Askpri 
Şura üyesi bulunan Orgeneral ırfan öz
aydınlı ile Orgeneral Ethem Ayan'ın 
Alıustos ayına kadar bu süreyi Şura üye
si olarak dOldurup doldurmayacakları 
hususudur ... 

SilAH ŞIRKETlERI TEMSilCilERI 

Birden bire gelişen olaylann bir çok 
yönü tartışılırken, üzerinde en çok ko
nuşulan konuların başında Türkiye'deki 
yabancı silah şirketleri temsilcileri ve 
onların Türkiye'de kurduklan ilişkiler ve 
çevreleriydi ... 

özeilikle, 1972 yıllannda Milli Sa
vunma Bakanlılıı Müsteşarlılıı yapan ve 
sonradan emekliye aynlan Zeki tı ter 
üzerinde duruluyordu. 

1972 yılında Amerikan patenti ile 
çalışan, merkezi İsviçre'de bulunan bir 
firmadan "Orlington" marka uçaksavar 
radar sisteminin alınması ile ilgili olarak, 
Ferit Melen 'in başbakan bulundutu hü
kümetin Milli Savunma Bakanb!!ı müste
şarı Orgeneral Zeki ılter, 20 A!!ustos 
1972 tarihinde 4 milyar liralık alımın 
1.5 milyarlık kısmının bu fiemadan ya
pılmasım onaylamış, altı gün sonra 
emekliye ayrılarak bu firma ile ilişki 
kurmuştu. 

Başkentin önemli kulislerinde bu 
olaydan söz ediliyordu. 28 Mayıs 1948 
tarih ve 1339 sayılı yasa askeri hizmet
ten ayrılarıların 5 yıl süre ile hiç bir şe
kilde devlet alımlanna kanşamıyacal!ını 
öngölÜrken İlter'in, bu süreyi doldurma
dan alım-satım işine katıldı!!ı iddia edi
liyordu ... 

Gene bir söylentiye göre, İlter, miis
teşarlılıı döneminde Türk Silahlı Kuvvet
leri teçhizat ve malzeme kadrosuna 
"Beli" helikopterlerini ismen kadro ara
cı olarak koydurtmuştu. Emekli olunca 
da Pantiirk firması ile ilişki kunnuş ve 
bu firmanın alımına aracı oldutu "Agus
ta Beli" helikopterlerinin Kara Kuvvet
leri Komutanlılıınca satın alınmasın
da rol oynamıştı ... 

HER TAŞıN ALTıNDAN 
ÇıKAN ISIM ... 

Bu arada Pantürk finnası adı geçin
ce bir başka isim daha hatırlanıyordu: 
John Benda ... 

Önceki ay içinde Kara Kuvvetleri 
Komutanlılıı için alınan 50 adet ıtalyan 
"Agusta Beli" helikopterlerinin satışına 
adı karışan John Benda'nın ıtalyan pet
rol trostü ENI 'nin ve Pirelli'nin Türkiye 
temsilcisi oldu�u söyleniyordu. 

20 yıldır Türkiye 'de esrarengiz işler 
çeviren John Benda'nın ilişkili oldu!!u 
bir başka firma da, Irak-ıskenderun pet
rol boru hattının müşavir firması Sai
pem'dl. 

Lockheed uçak şirketi 
dalııtıldılıı belge
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da özellikle Hava Kuvvetleri Komutan
lılıl Kurmay Başkanı Korgeneral ıhsan 
Göksaran, Korgeneral Mehmet Harput 
ve emekli generallerden Zeki İlter ile 
Mithat Ceylan adına rastlanıyordu. 

Söylentilerin en yolıunlaştılıı isim
ler bunlardı. Bu arada yine bazı isimler
den söz ediliyordu ... 

ISTİF A ISTİF A ISTİF MEKTUBU VE SONRASı 

Bu arada dikkati çeken bir başka 
husus da, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Emin Alpkaya tarafından Başbakan Sü
leyman Demirel'e ve Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Semih Sancar'a gönderi
len istifa mektubunda yer alan bir iba
reydi. Alpkaya mektubunda "Hava Kuv
vetlerine yöneltilen haksız eleştiri ve tar· 
tışmaların, hava kuvvetleri gibi yüce bir 
müesseseyi yıpratmasına asla razı olma
yaca!!ını" belirtiyordu. 

Alpkaya'nın bu sözleri, alışılmış bir 
istifa mektubunda yer alacak cinsten 
sözler deRildi ve önemli gelişmelerin 
ipucu niteliRindeydi... 

Aslında Alpkaya, Başbakan ve Ge
nelkurmay Başkanı ile birlikte Cumhur
başkanı Fahri Korutürk'e de bir mektup 
göndermişti ama TRT nedense bu mek
tubu vermeyi uygun görmemişti... 

Gene bu arada, kamuoyunda Emin 
Alpkaya'dan boşalan Hava Kuvvetleri 
Komutanlılıına kimin atanacalıı sorunu 
tartışılmaya başlandı. 

öteden beri Süleyman Demirel' e 
sempatik geldiRi. iddia edilen Emin Alp
kaya'nın yerine kim atanacaktı?. 

Bu konuda prosedür düşünülmeksi
zin ilk akla gelen isimler Hava Orgeneral 
İrfan özaydınlı ile Hava Orgeneral Et
h;m Ayan'ın isimleriydi. 

Önümüzdeki ARustos ayında emek
liye ayrılması kesinleşen Emin Alpka
ya'nın boşalan yeri için MC'nin Orgene
ral Ethem Ayan'ı düşündülıü başkent 
kulislerinde söylenmekteydi. Bu söylen
tilere göre, Orgeneral özaydınlı da 
ARustos'ta emekliye sevkedilecekti... 

Ancak Alpkaya'nın istifası ile boşa
lan makama acilen bir atama yapmak 
gerekiyordu. Kıdem esasına bakılırsa Or
general özaydınlı'nın Hava Kuvvetleri 
KomutanlıRına atanması gerekiyordu. 

Oysa, bu tartışmaların yapıldılıı sı
ralarda Hava Kuvvetleri KomutanlıRı gö
revine vekaleten İzmir Hava Elıitim Ko
mutanı Korgeneral Cemal Engin'in geti
rildilıi açıklandı. 

"VEKALETEN" 
AMA NEREYE KADAR? 

Korgeneral Engin 'in vekaleten Hava 
Kuvvetleri Komutanlılıı görevine getiril
dilıinin açıklanmasından sonra yorumlar 
yön deRiştirdi. Ancak burada da ilginç 
bir durum vardı. Prosedür gereRince 
Kuvvet KomutanlıRına, kurmay başka
nının getirilmesi gerektilıi tartışılmaya 
başlandı. Kurmay Başkanı Korgen�ral 
İhsan Göksaran'dı. Ancak Korgeneral 
Engin'in de daha kıdemli olduRu söyle
niyordu. 

Göksaran isminin aUanmasl, adı 
üzerindeki söylentilere yoRunluk kazan
dırırken, Hava Kuvvetleri KomutanlıRı
nın Alıustos ayına kadar vekaleten yü
IÜtülecel!i ileri sÜlÜıüyordu. 

Jandarma Genel KomutanlıRının da 
halen vekaleten yütülÜldül!iin� dikkati 
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EaId Demokrat Parti zamanında hü
kümet yetkilileriyle, özellikle Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile kurduilu 
ilişkilerden sıkça söz edilen John Ben
da, 27 Mayıs'tan sonra Milli Birlik 
Komitesince sakıncalı kişiler listesine 
alınmış, hu kişinin askeri çevrelere so
kulmaması konusunda hir de genelge 
yayımlanmıştı. 

1961 yıUannda Türkiye'deki işleri 
sarp. saran John Benda, Süleyman De
mirel ismi henüz müteahhitler listesinde 
yer alırken, onun Başbakan olacailı ke
hanetinde bululimuştu. 1962 yıllannda, 
içlerinde Fethi Tevetoillu gibi ırkçılann 
da bulundullu bir sohbet toplantısında 
Benda, Demirel'in geleceltini de oku
muştu ... 

John Benda 'nın işleri daha sonraki 
yıllar gene açılmış ve hatta politik ko
nularda bazı uyan ve düşüncelerini açık
layacak kadar alan bulmuştu. Yön der
gisinin 1965 yılında çıkan 132. sayısın· 
da yer alan hir yazıda John Benda şun
lan söylemişti: 

"Yahancı sermayeyi ürküten bir 
bqka neden daha vardır. Temel siyasi 
teşekkül olan CHP'de özellikle sosya
lizan eltilimler belirmiştir. Aşın sol bir 
Işçi hareketi otan TİP artan ölçüde orta· 
hltı kanştırmaktadır ... " 

Türkiye'de yabancı firma temsilcili
i/ni yütüren bir kişinin bu sözleri ilginç. 
tir. 

Durumu daha da karanlıklaştıran 
bır başka husus da, John Benda 'nın Ingi
liz gizli servisiyle kurdultu söylenen iliş
kileridir. 

Ingiliz pısaportuyla dolaşan ve Ro
ma'da Mafia'nın ileri gelenlerinden 
Koıta Benda'nın ajtabeysi olan John 
Benda'nın halen MC hükümeti leri ge· 
lenlerinden biriyle kurdultu iiişkiler baş
kentte ısrarla konuşulan söylentiler ara
sındadır. 

VE MOBlL Y A OLA YI... 

Rüşvet, yolsuzluk olaylan artık hız· 
la saklanarnaz ölçülere varmıştır. 

MC'nin büyük baş'ı Süleyman De
mirel 'in yeReni geçtiRimiz haftanın Çar
şamba günü sabahı Karadeniz EreRli'si 
hapishanesine kondu. 

Mobilya ihraç etmeden 20 milyon 
lira vergi iadesi aldıRı yolunda belgeler 
açıklanan Yahya Demirel'in tutuklan
dıktan bir gtin sonra yaptıltı tahliye is
temi reddedildi. 

Bir gün sonra da, ıZmir Mall polisi, 
ıZmir'de bir hangan basarak, Yahya De
m1rel'in ıtalYa'ya Ihraç etti�ini yiddia 
ettl�i mobilyalara el koydu. 

Yahya Demirel, Kıbrıs'a ihraç etti
�ini iddia etti�i mobilya/ann sunta çık
tı�ı konusunda iddia/an reddederken, 
ızmir'de bir hangarda el konulan ve Ital
ya'da bulunması gereken mobilya/ar ko
nusu çıkmıştır şimdi ortaya. 

Görünüre bakılırsa, Yahya Demirel 
olayı her ne kadar başlangıç olarak orta
ya çıkmaktaysa da kanşık yuma�ın en 
son halkasıdır. 

Mobilya konusunda Iş orta�ı Atilla 
Özçelik halen ısviçre'dedir ve Türklye'-

Du ra l'ın yakın dostu Hacı A li Çağlayangil 'l. 

ye dönmeyeceill 8IlIaşılmaktadır. Yahya 
Demirel gibi Ispartalı oldultu bilinen 
Atilla özçelik, şimdilik pek de inandı
ncı olmayan "suçsuzlultunu" tekrarla
maktadır. 

DuRAL'LAR - DEMIREL'LER ... 

Olayın Yahya Demirel'de donup ka
kalmayacaltı anlaşılmaktadır. Süleyman 
Demirel'in kardeşlerinin orman ürünleri 
ve dolayısıyla mobilya işlerine yakınlı
�I çemberi daraltmaktadır. 

öte yandan Lockheed uçak şirketi
nin da�ıttı�ı rüşvet olayının kahramanı 
Nezih Dural 'ın kardeşi Atilla Dural ile 
Fuat Noras ve Hacı Ali Demirel arasın
da uzanan ilişkiler olayın bir başka yö
nüdür. 

Demirel biraderlerin Dural 'lar ile 
yakınlıklannın bir başka yönü daha var
dır. Halen Dural'lara ait Ankara Necati
bey Caddesindeki bir otelin eski müste
ciri Hacı Ali Demirel'dir. Bir zamanlar 
bu binayı Yükseliş Koleji için tutan 
Hacı Ali ile Dural'lar arasındaki ilişki 
kendi ifadelerine bakılırsa mülk 'sahibi 
- klracı ilişkisidir. iki aile arasında de�i
şik yönlü yollar birleşmektedir. 

BIR BAŞKA YOLSUZLUK ... 

Rüşvet olayı, "Yahya oiayı" derken 
geçtilimiz Cuma gtinü meydana gelen 
bir haşka olay daha vardır. AP Bilecik 
eski milletvekillerinden Şadi Binay, 
GüınıüIı: ve Tekel Bakanlı�ının bir der
nek için ayırdı�ı mallan zimmetine ge· 
çirdiRi iddiasıyla tutuklandı. 

Yeşil Ormancılar Cemiyeti'ne güm-

rüklerden verilen eşyalar konusunda Ce
miyet yetkililerinin haberi yoktu. Ama 
Bakanlık müsteşan Yavuz Boysan bakan 
adına izmaladlRı bir emirle Cemiyet'e 
milyonlarca deRerinde mal verilmesini 
saRlamıştl. 

BakanlıRa cemiyetin antetli kaRıdı 
kullanılarak bir istek yapılmış ve bakan
lık da isteRi uygun görmüştü. Oysa Istek
ten hiç bir cemiyet sorumlusu haberdar 
deltildl. Daha sonra açılan soruşturmada 
AP Bilecik milletveklli Şadi Binay ve 
Ali Akyürek adındaki bir kişi suçlu gö
rülerek tutuklandılar ... 

"YAHYA'Yı YAKALA!" 

Hafta içinde ODTU'de ve Hacette
pe Universitesi 'nde öRrencilerle jandar
ma arasında, öRrencilerin dipçiklenmesi
ne, üzerlerine mitra/yözlerin çevrilmesi
ne varan olaylar yer aldı. Hacettepe'de
ki olaylardan bir bölümü YURUYUŞ'
ün 2. sayfasında anlatılıyor. Hem bu 
okulda hem de ODTU'de hafta boyunca 
"süngÜ5ÜZ e�itim", "jandarma dışan!" 
diye ba�nldı. 

Bu arada ODTU'de jandarma başça
vuşunun bir manga askeriyle kafetarya
yı basıp Sosyal-Iş sendikasının bildiri
sini da�ıtan işçiyi götürmeye kalkması, 
on bin ö�rencinin toplanmasına yol 
açtı. Daha olayın başında jandarma ara
basını çeviren öltrenciler hep bir a�ızdan 
"Yahya'yı Yakala!" diyorlardı. Emniyet 
kuvvetlerinin Yahya'yı yakalama yö
nünde çabalan gö�medi ama işçiyi de 
bırakmak zorunda kaldılar. Zaten emni
yetin "polis" kısmında da Yahya'dan 
çok ö�rencilerle ilgileniliyordu. 

Ankara'da Emniyet Müdürü Hüse
yin Ta/uy "karşıt gruplann öi!renimi 
engelleyecei!ini" istihbar etmiş, hatta 
"çatışma çıkacak okullan bile sapta
mıştl.Taıuy Emniyet Müdür Muavinieri
ne ve Emniyet amiriiklerine gönderdiRi 
76/360 sayılı 28.2.1976 tarihli "Gizli" 
yazıda alınacak "tedbirler"i sıralıyordu. 
Müdür beyin istihbar edemediRi sadece 
olaylann çıkacaRı "saat"tl. 

Taluy'un "öltrenimi engellemek is
teyen karşıt gruplann olaylar çıkaraca
Rını istihbar" ettiRi okullar da ilginçtI. 

Siyasal Bilgiler, Hukuk, ERitim Fa-

külteleriyle, Gazi Eltitim Enstitüsü, Er
kek Teknik Yüksek öRretmen Okulu ve 
Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okul
lan ... 

"Gizli" yazıda bu okullar çevresin
de alınmasını istedi�i tedbirler de şöy
leydi: 

"Bu faküıte ve yüksek okullar çev
resinde otomatik silahlı memurlarla gaz 
ekipleri bulundurulacaktır. Bunlar mut
laka e�itimini görmüş kişilere verilecek
tir." 

Hafta başında- durum açıklı�. ka
vuştu. 

pazartesi günü yan yıl ıınavlanna 
girmek üzere okula gelen Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Basın-Yayın Yüksek Okulu 
öltrencileri sayıca kendilerinden hiç de 
aşa�ı olmayan polisle karşılaştılar. Us
telik en son teknik öldürme ve zehirle
me donanımlanyla birlikte. 

Polisin sınav salonuna kadar girmesi 
üzerine ö�nciler bu durumu protesto 
ettiler ve polisin okulu terketmesini is
tediler. Istekleri kabul edilmeyince önle
rine uzatılan sınav ka�ıtlanna tek bir ce
vap yazdılar: 

"-Silahlann gölgesinde eRitime ha
yır!" 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Basın 
Yayın Yüksek Okulu öRTencileri gibi 
Hukuklular ve. E�itim Fakülteli öltren
ciler de polis okulu terketmedikçe den
lere ginniyeceklerini açıkladılar. 

Cebeci bölgesindeki okullan "el/ti
mini görmüş memurlan"yl. ablukaya 
alan Hüseyin Taluy, ertesi gün yurtlara 
el attı. Kantinleri kapattırdı. Yurda giriş 
ve çikışlarda öltrencilerin sıkı bir şekilde 
aranmasını emrettl. Bu emre göre, günde 
ortalama 10 kez yurda girip Çıkmak du
rumunda olan bir ö�nci tam 20 kez 
aranacaktı. 

Ortada merak edilen birşey vardı. 
Bu olaydan birkaç gün önce Ankara po.
lisinin Başkentin her tarafını didik didik 
ederek aradı�ı (!) Yahya Demirel için, 
Taluy "otomatik silahlı memurlanyla 
gaz ekiplerine" görev mermiş miydi? 

Aynı gün gazeteler Yahy. Demirel'
in beş günlük bir kaÇıştan sonra EreltU'
de teslim oldultu haberini veriyorlardı. 
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daha daha sonraki sonraki 
politik koko
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olaylan artık hız· 
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Süleyman De
yeReni geçtiRimiz haftanın yeReni geçtiRimiz haftanın Çar

Karadeniz EreRli'si EreRli'si 

20 milyon milyon 
yolunda belgeler belgeler 

Demirel'in tutuklantutuklan
tahliye tahliye isis

Mall polisi, 
Yahya De

etti�ini yiddia 

ihraç etti
mobilya/ann sunta çık

ve dolayısıyla mobilya işlerine yakınlı
�I çemberi daraltmaktadır. 

öte yandan Lockheed uçak şirketi
nin nin da�ıttı�ı da�ıttı�ı rüşvet rüşvet olayının olayının kahramanı kahramanı 
Nezih Nezih Dural 'ın kardeşi Atilla Dural ile ile 
Fuat Fuat Noras ve Hacı Ali Demirel arasınarasın
da uzanan ilişkiler ilişkiler olayın bir başka yö
nüdür. 

Demirel Demirel biraderlerin Dural 'lar 'lar ile ile 
yakınlıklannın yakınlıklannın bir başka yönü daha varvar
dır. dır. Halen Dural'lara ait Ankara NecatiNecati
bey bey Caddesindeki bir otelin eski müstemüste
ciri ciri Hacı Ali Demirel'dir. Bir zamanlar zamanlar 
bu bu binayı Yükseliş Koleji için tutan tutan 
Hacı Hacı Ali ile Dural'lar arasındaki ilişki ilişki 
kendi ifadelerine bakılırsa mülk 'sahibi 'sahibi 
-- klracı ilişkisidir. ilişkisidir. iki aile arasında de�ide�i
şik yönlü yollar birleşmektedir. 

BIR BAŞKA YOLSUZLUK ... 

Rüşvet olayı, "Yahya oiayı" derken 
geçtilimiz geçtilimiz Cuma Cuma gtinü gtinü meydana meydana gelen gelen 
bir bir haşka 
geçtilimiz 

haşka 
geçtilimiz 

olay daha vardır. AP Bilecik Bilecik 
eski eski milletvekillerinden Şadi Binay, Binay, 
GüınıüIı: GüınıüIı: ve Tekel Bakanlı�ının bir derder
nek nek için ayırdı�ı mallan zimmetine ge· ge· 
çirdiRi çirdiRi iddiasıyla tutuklandı. 

Yeşil Ormancılar Cemiyeti'ne güm-

okulda okulda hem de ODTU'de hafta boyunca boyunca 
"süngÜ5ÜZ "süngÜ5ÜZ e�itim", e�itim", "jandarma dışan!" "jandarma dışan!" 
diye ba�nldı. 

Bu arada ODTU'de jandarma başça
vuşunun vuşunun bir bir manga manga askeriyle askeriyle kafetaryakafetarya
yı yı basıp Sosyal-Iş sendikasının bildiri
sini sini da�ıtan işçiyi götürmeye kalkması, kalkması, 
on on bin ö�rencinin toplanmasına yol yol 
açtı. açtı. Daha olayın başında jandarma araara
basını basını çeviren öltrenciler hep bir a�ızdan a�ızdan 
"Yahya'yı "Yahya'yı Yakala!" diyorlardı. Emniyet Emniyet 
kuvvetlerinin kuvvetlerinin Yahya'yı yakalama yöyö
nünde nünde çabalan gö�medi ama işçiyi de de 
bırakmak zorunda kaldılar. Zaten emnibırakmak zorunda kaldılar. Zaten emni
yetin yetin "polis" "polis" kısmında kısmında da da Yahya'dan Yahya'dan 
çok ö�rencilerle ilgileniliyordu. 

Ankara'da Emniyet Müdürü Hüse
yin yin Ta/uy Ta/uy "karşıt "karşıt gruplann gruplann öi!renimi öi!renimi 
engelleyecei!ini" engelleyecei!ini" istihbar etmiş, hatta hatta 
"çatışma çıkacak "çatışma çıkacak okullan bile saptasapta
mıştl.Taıuy mıştl.Taıuy Emniyet Müdür MuavinieriMuavinieri
ne ne ve Emniyet amiriiklerine gönderdiRi gönderdiRi 
76/360 76/360 sayılı 28.2.1976 tarihli "Gizli" "Gizli" 
yazıda yazıda alınacak "tedbirler"i sıralıyordu. sıralıyordu. 
Müdür Müdür beyin beyin istihbar edemediRi edemediRi sadece sadece 
olaylann çıkacaRı "saat"tl. 

Taluy'un "öltrenimi engellemek is
teyen karşıt gruplann olaylar çıkaraca
Rını istihbar" ettiRi okullar da ilginçtI. 

Siyasal Bilgiler, Hukuk, ERitim Fa-

ettiler ettiler ve 
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Türkiye İşçi Partisi tarafından açı
lan "MC iktidardan düşürülmelidir" 
kampanyası geçti�imiz ay, 14 Şubat'ta 
başladı. Kampanyanın yürüW!dü�ü . i� s:ı
yısı 30'u buldu. Türkiye İşçı Partısının 
bundan önce yürüttü�ü "MC 'ye hayır" 
kampanyası ise 20 ilde yürütüImüş
tü 

"MC iktidardan düşürülmelidir" 
kampanyası 19 Şubat'tan itibaren bil
diri da�ltl1nı ile devam etti. Polisin ve 
faşist gruplann engelleme ça�a1an

.?
a 

ra�men bildiri da�ltl1nı başan ıle �
dürüldü_ Eskişehir, İstanbul, İzmır, 
Ankara, Adana, Bursa, Ordu ve Hatay'
da bir çok partili göz altına alındı_ 

Bildiri dal!ıtıınının ilginç bir yanı 
da halkın ve özellikle fabrikalarda işçi
lerin, bildiri dal!ıtıınına fiilen katılma
lan idi. 

Afişleme çalışmalan ise 26 Şubat 
günü başladı_ Afişleme çalışmalannda 
da polisin yasa dışı engelleme çabaları
na rastlandı_ Afişlemenin ilk gününde 
Istanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da 
;oplam 177 partili gözaltına a1ındl_ 
�a1nızca Ankara'da 5 500 &fiş yapıştı
rıldı, bu arada yine yalnızca Ankara'da 
ı9 partili nezarete alındı_ 

Ancak çeşitli engellemeler, partili
lerin çalışmalannı etkileyemedi. Bunun 
üzerine polislerin yanısıra devlet dairele
rinde yemlenen komandolar amirIerinin 
emri ile arış kazıma kampanyası açtılar_ 

"MC iktidardan düşürülmelidir" 
kampanyası, Türkiye Işçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Boran'ın 14 Şubat'ta 
Bursa'da yaptı�ı toplantı ile açılmıştı. 
Daha sonra Türkiye İşçi Partisi 22 Şu
bat günü İzmir'de bir kapalı salon top
lantısı daha yapmıştı. Kampanyanın son 
toplantısı 28 Şubat Cumartesi günü An
kara'da yapıldı. Ankara'da yapılan top
lantıya kalabalık bir dinleyici kitlesi 
katıldı. Toplantıda ilk olarak Türkiye 
İşçi Partisi Seydişehir lIçe Başkanı 
Osman Aslanbay konuştu_ 

HÜRRIYETLERDEN SÖZ ETMEK 

Aslanbay, Seydişehir' deki olayların, 
"zaten belirli, sınırlı olan demokratik 
haklan ortadan kaldırmayı" amaçladı
j!ını söyleyerek, konuşmasına başladı. 
MC militanlarının işçilere saldırması 
karşısında, emniyet kuvvetlerinin bunla
n açıkça himaye etti�ini ve bütün bu n
lann uzun bir hazırlıktan sonra tezgah
landıj!ını lIIllattl. 

Aslanbay, Seydişehir'de Türk 
lş'in kurulmasına karşı olmadıklarını şu 
sözlerle belirtti: "Elıer Seydişehir'deki 
işçI kendi iradesiyle bir sendikayı se
çlyorsa biz buna saygı duyanz_ Ama 
durum böyle olmaz da, işyerine giden 
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TüRKIYE IŞÇi PARTISI'NIN YÜRüTTÜCÜ 
"MC IKTIDARDAN DOŞÜRÜLMELIDIR" 

KAMPANYASı 30 ILDE YOROTOLDÜ. 

BEHICE BORAN: 
KAMUOYUNUN, KITLELERIN, 

ILERICI DEMOKRATIK GÜÇLERIN BELLI BIR 

ÇiZGiYE ULAŞMıŞ DIRENIŞININ KARŞıSıNDA 
HiÇ BIR HÜKÜMET DURAMAZ_ 

DEMIREL DE BUNU BILMEKTEDIR. 
TÜM ENGELLEME ÇABALARıNA KARŞılıK 

AFlşLEME, BILDiRI DAC1TIMI 
VE KAPALI SALON TOPLANTıLARı 

BAŞARI ILE SÜRDÜROLDÜ. 
KAMPANYANIN ILGINÇ BIR YANI, 

FABRIKALARDA ıŞÇiLERIN BILDIRI 
DACITIMINA FIILEN KATıLMALARı iDI. 

ANCAK MÜCADELE SADECE MC IKTIDARDAN , 
DÜŞÜNCEYE KADAR DECILDIR. 

BUNDAN SONRA DA MÜCADELEYI DAHA 
DERINLEŞTIREREK VE GENIşLETEREK 

DEVAM ETTIRMEK ZORUNLULUCU VARDıR. 

OSMAN ASLANBAY: 

KAMPANY ANıN SON KAPALI SALON 
TOPLANTISI 28 ŞUBAT CUMARTESI GÜNÜ 

ANKARA'DA YAPıLDı' 
TOPLANTıDA SEYDIŞEHIR ILÇE BAŞKANı 

OSMAN ASLANBAY, 
MERKEZ YÖNETIM KURULU OYESI 

TURGUT GÖKDERE 
GENEL BAŞKAN BEHlcE BORAN 

KONUŞTULAR. 

SALDıRGANLARıN, FAŞlsTLERIN 
TÜRKIYE'DE ÜSLENEMEMELERI, 

TÜRKIYE'YI BIR NAZI ALMANYASINA 
ÇEvIREMEMELERi HERŞEYDEN ÖNCE 

SOSYALISTLERIN GÖREVIDIR. 
SENIN EVIN ı,ıOMBALANACAK, 

SOKAKTA SEN DE DÖVÜLECEKSIN, 
BEN DE DÖVÜLECECIM 

AMA ÖNCE TüRKIYE HALKıNıN YÜCE 
VICDANlNDA INSANlıK SUÇLULARı 

MAHKUM OLACAKLARDıR. 

cc 

iKTiDARDAN 

DUSÜRULMELiDIR �� 

bir memur siyasi görüşlerinden dolayı 
dövülür, bir teknisyen tezgahının ba
şında dövülür, tezgahının başında Çalı
şan işçi dışardan gelen bir gruP. tara
fından komaya sokulursa; bu durum 
karşısında işyerinde idareciler en ufak 
bir disiplin raporunu dahi üst kuru la 
göndermezlerse, olay adliyeye intikal 
etti�i zaman şikayetçi olan komadaki 
adam 12 saat nezarette tutulursa ve 
döven insanlar da serbest bırakılırsa, 
durum mahkemeye geldilıinde 50 ki
şinin içinde dövülen bir işçiye tek kişi 
şahit olarak ortaya Çıkmazsa, o ülkenin 
gelece�inden, ekonomisinden umutlan
mak ve o ülkede hürriyetlerden laf et
mek mümkün de�i1dir_" 

MC IşçiLERIN şEREFinE 
OYNUYOR 

Osman Aslanbay, MC'nin insanlann 
şerefleriyle de oynamaya başladı�ını 
söyleyerek şöyle devam etti: "Seydişe-

hir'de 6225 arkadaşım kendi imzasıyle 
noter huzurunda yalancılılıını, sahte kar
Iı�ını imzasıyla tevsik etmek zorunda 
kalmıştır. Bu, işçi sınıfı için yapılan en 
büyük hakaretlerden, biridir. İşçi sını
fının kişilil!i, gururu, onuru üzerinde 
oynanan a1çakça, adice bir baskının so
nucundadır. Bunu yapanlan ikaz ediyo
ruz. 

Osman Asıanbay, ö�retınenlerin 
evlerine bomba atılmasını Nazi uygu
lamalanna benzeterek şunlan söyledi: 
"Bunlann Türkiye'de üslenmemeleri, 
Türkiye'yi bir Nazi Almanya'sına çe
virmemeleri herşeyden önce sosyalist
lerin görevidir_ Sosyalist arkadaşlar 
Seydişehir'de bunun için gerekeni yap
mışlardır. Faşistler Seydişehir'de kamu
oyunu kaybetmişlerdir_" 

Aslanbay sözlerini şöyle bitirdi: 
"Sen yanmasan, ben yanmasam, na

sıl çıkar karanlıklar aydınlılıa? Senin 
evin de bombalanacak, sokakta sen de 
dövüleceksin, ben de dövülece�im ama, 

A nkara 'daki kapalı ı<ılon top"'nhaı 

önce Türkiye halkının yüce vicdarıında o 
insanlık suçu mahkum edilecektir." 

••• 

Ikinci olarak Türkiye İşçi Partisi 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Tu
rizm-ış Sendikası Genel Başkam Turgut 
Gökdere söz aldı. Gökdere'nin konuş
masının geniş bir özetini dergimizin 16. 
sayfasında bulacaksınız_ 

BORAN KONUŞUYOR 
Ankara'daki toplantıda son olarak 

Genel Başkan Behice Boran söz aldı_ 
Katılanlann ilgi ile izledikleri konuşma
sını Behice Boran şöyle bitirdi: 

" Partimiz aylarca önce 'MC ikti
dardan düşürülmelidir' sloganını ortaya 
atıp bunu demokratik mücadelenin gün
cel, ivedi hedefi olarak ortaya koymuş
tu. Bundan sonra da bu konuyu müte
madiyen tekrarladı. Daha yakın bir ta
rihte, 10 Ocak tarihinde verilen bir ba
sın bÜıteninde MC'yi iktidardan dü
şürmekle ilgili olarak 8 somut öneri 
ortaya koydu_ Memnunlukla görüyoruz 
ki bu sloganlar ve bu hedefler siyasal 
ve siyaset dışı demokratik çevreleree, 
güçlerce benimsenmiştir. Solda olmak 
iddiasını taşıyan ve nicel olarak büyük 
bir parti olan CHP var ortada. CHP'nin 
ne derecede solda oldu� ayn bir konu_ 
Ancak şuna işaret edilmeli ki, CHP, 
nicel ai!ırlı�ını demokrasi mücadelesinde 
yeterince, gere�ince ortaya koymuyor. 

Demokrasi mücadelesini, hele bu son n
manlarda, parlamento içi mücadeleye in
hisar ettiriyor. Oysa parlamento içi 
mücadele, parlamento dıŞı mücadeleden 
parlamento içi muhalefet, parlamento 
dışı toplumsal muhalef",tten ayn, kopuk 
düşilnülemez ve yürütülemez. 

TOPLUMSAL MUHALEFETIN GÜCÜ 

Hep bildi�iniz gibi demokrasi belirli 
sürelerde, Türkiye'de 4 yılda bir, genel 
seçimlerin yapılması ve bu seçim sonuç
lanna göre partilerin yasama ve yürütme 

tarafından açı
düşürülmelidir" 

ay, 14 Şubat'ta 
yürüW!dü�ü i� s:ıs:ıs 

Türkiye İşçı 
W!

İşçı 
W!

Partısının . 
Partısının . � 
Partısının 

� :ı
Partısının 

:ı

"MC 'ye hayır" 
ilde yürütüImüş

düşürülmelidir" 
Şubat'tan itibaren bil

etti. Polisin ve 
faşist gruplann engelleme ça�a1an

.?başan ıle �
İstanbul, İzmır, 

�
İzmır, 

�

Ordu ve Hatay'
göz altına alındı_ 

ilginç bir yanı 
fabrikalarda işçi

fiilen katılma

çalışmalan ise 26 Şubat 
çalışmalannda 

engelleme çabaları
Afişlemenin ilk gününde 

Ankara ve Bursa'da 
gözaltına a1ındl_ 
500 &fiş yapıştı

yalnızca Ankara'da 
alındı_ 

engellemeler, partili
etkileyemedi. Bunun 

yanısıra devlet dairele
komandolar amirIerinin 

kampanyası açtılar_ 
düşürülmelidir" 

Işçi Partisi Genel 
Boran'ın 14 Şubat'ta 
toplantı ile açılmıştı. 

İşçi Partisi 22 Şu
kapalı salon top

Kampanyanın son 
Cumartesi günü An

Ankara'da yapılan top
dinleyici kitlesi 
olarak Türkiye 

Seydişehir lIçe Başkanı 
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Seydişehir' deki olayların, 
olan demokratik 

kaldırmayı" amaçladı
konuşmasına başladı. 
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iKTiDARDAN 

DUSÜRULMELiDIR 
bir memur siyasi görüşlerinden dolayı 
dövülür, bir teknisyen tezgahının ba
şında dövülür, tezgahının başında Çalı
şan işçi dışardan gelen bir gruP. tara
fından komaya sokulursa; bu durum 
karşısında işyerinde idareciler en ufak 
bir disiplin raporunu dahi üst kuru la 
göndermezlerse, olay adliyeye intikal 
etti�i zaman şikayetçi olan komadaki 
adam 12 saat nezarette tutulursa ve 
döven insanlar da serbest bırakılırsa, 
durum mahkemeye geldilıinde 50 ki
şinin içinde dövülen bir işçiye tek kişi 
şahit olarak ortaya Çıkmazsa, o ülkenin 
gelece�inden, ekonomisinden umutlan
mak ve o ülkede hürriyetlerden laf et
mek mümkün de�i1dir_" 

MC IşçiLERIN şEREFinE 
OYNUYOR 

Osman Aslanbay, MC'nin insanlann 
şerefleriyle de oynamaya başladı�ını 
söyleyerek şöyle devam etti: "Seydişe-

hir'de 6225 arkadaşım kendi imzasıyle 
noter huzurunda yalancılılıını, sahte kar
Iı�ını imzasıyla tevsik etmek zorunda 
kalmıştır. Bu, işçi sınıfı için yapılan en 
büyük hakaretlerden, biridir. İşçi sını
fının kişilil!i, gururu, onuru üzerinde 
oynanan a1çakça, adice bir baskının so
nucundadır. Bunu yapanlan ikaz ediyo
ruz. 

Osman Asıanbay, ö�retınenlerin 
evlerine bomba atılmasını Nazi uygu
lamalanna benzeterek şunlan söyledi: 
"Bunlann Türkiye'de üslenmemeleri, 
Türkiye'yi bir Nazi Almanya'sına çe
virmemeleri herşeyden önce sosyalist
lerin görevidir_ Sosyalist arkadaşlar 
Seydişehir'de bunun için gerekeni yap
mışlardır. Faşistler Seydişehir'de kamu
oyunu kaybetmişlerdir_" 

Aslanbay sözlerini şöyle bitirdi: 
"Sen yanmasan, ben yanmasam, na

sıl çıkar karanlıklar aydınlılıa? Senin 
evin de bombalanacak, sokakta sen de 
dövüleceksin, ben de dövülece�im ama, 
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TIP'liler bı1diri dakıtıyor. 

organlannı oluşturmasından ibaret de
�ildir. Sadece Demirel ve MC, demokra
siyi böyle anlayıp buna inhisar ettirrnek 
istemektedirler. Demokratik rejimin iki 
seçim arasındaki dönemde ulusal çıkar
lardan yana, büyük halk kitlelerinden 
yana işleyebilmesi için, bu halk kitlele
rinin toplumun di�er demokratik ilerici 
güçlerinin parlamento ve hükümet üze
rinde devamlı baskılarını ve etkilerini 
göstermeleri şarttır. 

Ama bununla yetinilmem�lidir. ra;
lamento dışı toplumsal muhalefetin et
kisi parlamento içi oy hesaplannı da 
de�iştirebiliı_ Yüzen oylar var. Bu oy
lan toplamakta MC daha becerikli görü
nüyor. Ama parlamento dışı toplumsal 
muhalefetin etkisi nabzı yükseltirse, bu 
oylann akış yönü de�işebilir. Kaldı ki 
MC iktidan parlamento aritmeti�ini 
kendi lehine çevirmekte başan göste
rir ve bu başanyı sürdürürse dahi gene de 
istifa etmek durumunda kalır. Çünkü 
kamuoyunun kitlelerin, ilerici demokra
tik güçlerin belli bir çizgiye ulaşmış 
direnişine karşı hiçbir hükümet daya
namaz. Demirel de bunu bilmektedir. 
Nitekim 15 Ocak'ta verdi�i bir demeçte 
şöyle demiştir: 'E�er kamuoyunda çal
kantılar artarsa ve başka bir çare kal
mazsa hükümet istifa eder, genel seçim
lere gideriz.' 

Binaenaleyh MC bu duruma getiril
melidir. Parlamento içi aritmetikle ol· 
muyorsa, kamuoyunun, kitlelerin, de
mokratik güçlerin direnişlyle, muhalefe
tiyle ve bu direniş ve muhalefeti belli 
çizgilere ulaştırılmasıyla bu istifa duru
mu gerçekleştirilmelidir. Kaldı ki, bizim 
parlamenter faaliyet anlayışımıza göre 
parlamentoda hesaplar sadece böyle oy 
hesaplanna göre yapılmaz. Ilerici, sol 
olma iddiasında olan pl\rtiler ve sosya
list parti varsa o, parıariıentoyu bir fo
rum olarak kullanmak durumundadır 
ve günümüzde parlamento MC iktidan
nın içyüzünü, bütün ayrıntılanyla, bü
tün somut ayrıntılarıyla açı�a çıkara
cak, kamuoyu önünde sergileyecek bir 
forum olarak kullanılabilir ve kullanıl
malıdır. Oy hesabı gene onun lehine çık
sa bile en azından esasen yıpranmış ve 
sallantıda olan MC iktidarı daha da za
yıflar ve yıpranıı ve giderek istifa etmek 
durumunda da bırakılabilir. 

Türkiye Işçi Partisi kendi gücünde 
demokratik mücadeleye katkıda: bulun
mak üzere elinden geleni yapmaktadır. 
Ayrıca di�er demokratik örgütlerin mü
cadelesini de desteklemektedir_ Bu des
tekleme sadece verilen bildirilerde 
kalmamaktadır. Yapılan miting, yürü
yüş, toplantı gibi demokratik hareketle
re yerel örgütleri vasıtasiyle katılmakta
dır ve bu katılıŞı yaptı�ı zaman da o mi
tingi, o yürüyüşü, o toplantıyı kendi 
parti propagandasını öne çıkarmak üzere 
kullanmamakta, ama o toplantı, yürüyü
şü, mitingi yapan örgütün bu işinde ba
şanlı olabilmesi için ona yardımcı ol
makta, mitingin, toplantının, yürüyüşü n 
düzenli geçmesi ve başaniı sonuca ulaş
ması için elinden gelen yardımı yapmak
tadır. 

FAŞIzM YENIlECI;KTIR! 

Memnunlukla gözlüyoruz ki mem
leketin di�er demokratik örgütleri ve 
güçleri de kendi olanaklanyla mücadele 
vermektedirler ve mücadeleyi hızlandır
maktadırIar. Ama bu mücadele henüz 
yetmemektedir. Mücadele sadece MC 
iktidarını düşürünceye kadar de�ildir, 
ondan sonra mücadeleyi daha derinleş
tirerek ve genişlettirerek devam etmek 
mecburiyetl vardır. Bugün faşizan e�i
\imler ve uygulamalar ne kadar kuvvet
lenir görünse de, aslında tarih faşizmden 
gerlcUikten yana de�ildir. Faşizm, sa�cı
lık, gericilik tarihin akışına terstir. Ta
rihin akışı ulusal ba�ımsızlıktan, demok
rasiden ve sosyalizmden yanadır. Ama 
böyledir diye mücadeleden geri durmak 
olmaz. Tam tersine bütün gücümüzle, 
bütün olanaklanmızla demokratik hak 
ve özgiirlüklerlmize her hal ve kirda, her 
şart ve durumda sonuna kadar sahip Çı
karak mücadele vermek durumundayız. 
Çünkü tarihin akışının önüne geçıımez, 
durdurulamaz ama tarihin bu akışını da 
insanlar yapar. " 

• qark başak '  dan 

ETKiN KinE 

HAREKETLERiNE DOGRU 

BEHlcE BORAN 

Defalarca belirttik günümüzde tüm kapitalist dünyada ve Türkiye'de de
mokratik mücadelenin temel gücü, itici gücü, öncü, yönlendirici gücü işçi Sını
dır. Işçi sınıfı bu tarihsel işlevini yalnızca sendikal örgütleriyle ve sendikal mü
cadelesiyle yerine getiremez. Politik örgütüyle, bilimsel sosyalizme dayanan 
partisiyle ve bu düzeyde vereceği demokratik mücadelesiyle ancak yeri;ıe ge
tirebilir. Diğer demokratik örgüt ve güçlerin tutarlı, güçl� bir etkinlik kazana
bilmesi, dağınıklıktan olabildiğince kurtulabilmesi için de bu şarttır. 

Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükler korunacak, giderek genişletile
cek ve geliştirilecekse, bu, işçi sınıfının kararlı, tutarlı mücadele vermesiyle 
olacaktır. Bunun gerçekleştirilmesini burjuva partilerinden beklemek boş bir 
hayaldir. "Önce demokratik özgürlükler tutunsun, güvenceli haıc gelsin, sonra 
işçi sınıfının Vasal partisi kurulsun" demek en azından bir kaytarmacılıktır. 
Bugünkü şartlarda işçi sınıfı partisi oluşturmanın bir provokasyon olduğunu 
söylemek ise provokasyonların en büyüğüdür. Işçi sınıfı partisinin yasal var
lığının imkansızlığı konusunda burjuvaziye, MC iktidarına fetva vermektir. 

Işçi sınıfının yasal partisi 12 Mart döneminde ağır darbe yemiştir. Bugün 
ilk örgütlenme evresindedir. Sunun için nicel ağırlığı henüz büyük değildir, 
ama nitel ağırlığı vardır ve şimdiden etkinliğini göstermektedir. Asıl önemli 
olan da nitel ağırlıktır. 

Türkiye Işçi Partisi 12 Ekim seçimleri öncesinde MC'nin iktidardan düşü
rülmesini demokratik mücadelenin ivedi güncel hedefi olarak saptayıp bu slo
ganr ortaya attı, gerekçesini açıkladı, tüm olanaklarını kullanarak kamUOYUN 
duyurdu. Seçim döneminde "MC'ye hayır!" kamyanyasını yürüttü_ 10 Ocak 
1976 günkü basın bülteninde Meclis içi ve dışı muhalefetin iktidar üzerinde 
baskılarını güçlü bir biçimde hissettirmeleri gereğini vurgulayarak bu doğrul
tuda yapılabilecek işler konusunda sekiz somut öneri ileri sürdü. 

Partinin saptadığı güncel ivedi hedef, MC'nin iktidardan düşürülmesi, ve 
ileri sürdüğü somut öneriler, siyasal ve siyaset dışı çevrelerce, örgütlerce 
benimsendi. Demokratik kuruluşların bu yönde girişimleri birbiri ardına belir
di. 

Parti şimdi de, Meclis'de MC'yi iktidardan düşürme çalışmalarının yo
ğunlaştığı bugünlerde, aynı hedef ve sloganla yeni bir kampanya yürütmekte
.dir. Tüm ilerici, demokratik, yurtsever örgütler, kurumlar, basın ve kişiler de 
kendi olanaklarını kullanarak paralel eylem ve davranışlarla bu kampanyaya 
katılmalıdırlar. 

MC'yi iktidardan düşürme işi sadece bir Meclis aritmetiği sorunu değil
dir. Meclis aritmetiğini kendi lehine çevirebilen bir iktidar da çekilme duru
muna getirilebilir; çünkü hiç bir iktidar kamuoyunun, demokratik güçlerin, 
direnişine, güçlü bir toplumsal muhalefete uzun süro; dayanamaı, hele kendi 
içinden çekişmeli, kitle tabanını gittikçe yitiren, sallantıda ol�n MC iktidarı 
gibi bir iktidar. 

ızmir'deki konuşmamızda belirttiğimiz gibi, Parlamento içi mücadele sa
dece Meclis içi oy hesaplarına inhisar ettirilmemelidir. Meclis, MC iktidarının 
gerçek yüzünün tüm ayrıntılarıyla açığa çıkarıldığı, kamuoyu önünde sergi
lendiği bir forum yapılmalı. Meclis çalışmaları komuoyu oluşturmaya yönelik 
olmalıdır. Ve parlamento dışı toplumsal muhalefet demokratik hak ve özgür
lükleri kullandı,,';a yoluyla harekete geçirilmelidir. Kısacası parlamento içi 
muhalefet, parlamento dışı toplumsal muhalefetten kopuk düşünülemez; 
kopukmuş gibi yürütülürse istenilen sonuçlar alınamaz. Türkiye Işçi Partisi'
nin parlamenter faaliyet, mücadele anlayışı budur. 

Demokratik mücadelede kullanacakları yöntemleri, �raçları örgütler 
gerçekçi açıdan saptamak durumundadırlar. Gerçekçi olmayan eylem hedef
leri koyup etkin biçimde gerçekleştirilmesi olanaksız eylemlere girişmek ters 
teper. Verili anda sahip olunan nicel gücü en verimli olabilecek eylemlerle 
harekete geçirr,nek gerekir. Türkiye Işçi Partisi açtığı kampanyayı bu anla
yışla yürütmektedir. Kapalı salon toplantıları tıklım tıklım dolu olmuştur. 
Bildiri dağıtma ve afişleme işleri göstermelik bir ölçüde ve gelişigüzel değil, 
Parti'nin sesini gerçekten duyuracak ölçüde yapılmıştır. 

Ve Parti unutmamaktadır ki, en önemli, temel eylem örgütlenmedir; 
örgütü genişletmek ve etkin bir işlerliğe kavuşturmaktır. Yürütülen kampan
yalarda yerel parti örgütleri, henüz çok yeni olmalarına rağmen, başarılı 
sınav - vermişler, eylem örgütleme yeteneklerine şimdiden sahip olduklarını 
göstermişlerdir. 

Türkiye Işçi Partisi, hiç böbürlenmeden, gerçekçilikten hiç kopmadan, 
somut şartları, olanakları iyi hesaplayarak, ve bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin bütünselliğini bir an gözden kaçırmaksızın, daha ge
niş, daha güçlü kitlesel hareketlere doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 
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çizgilere ulaştırılmasıyla bu istifa duru
mu gerçekleştirilmelidir. Kaldı ki, bizim 
parlamenter faaliyet anlayışımıza göre 
parlamentoda hesaplar sadece böyle oy 
hesaplanna göre yapılmaz. Ilerici, sol 
olma iddiasında olan pl\rtiler ve sosya
list parti varsa o, parıariıentoyu bir fo
rum olarak kullanmak durumundadır 
ve günümüzde parlamento MC iktidan
nın içyüzünü, bütün ayrıntılanyla, bü
tün somut ayrıntılarıyla açı�a çıkara
cak, kamuoyu önünde sergileyecek bir 
forum olarak kullanılabilir ve kullanıl
malıdır. Oy hesabı gene onun lehine çık
sa bile en azından esasen yıpranmış ve 
sallantıda olan MC iktidarı daha da za
yıflar ve yıpranıı ve giderek istifa etmek 
durumunda da bırakılabilir. 

Türkiye Işçi Partisi kendi gücünde 
demokratik mücadeleye katkıda: bulun
mak üzere elinden geleni yapmaktadır. 
Ayrıca di�er demokratik örgütlerin mü
cadelesini de desteklemektedir_ Bu des
tekleme sadece verilen bildirilerde 
kalmamaktadır. Yapılan miting, yürü
yüş, toplantı gibi demokratik hareketle
re yerel örgütleri vasıtasiyle katılmakta
dır ve bu katılıŞı yaptı�ı zaman da o mi
tingi, o yürüyüşü, o toplantıyı kendi 
parti propagandasını öne çıkarmak üzere 
kullanmamakta, ama o toplantı, yürüyü
şü, mitingi yapan örgütün bu işinde ba
şanlı olabilmesi için ona yardımcı ol
makta, mitingin, toplantının, yürüyüşü n 
düzenli geçmesi ve başaniı sonuca ulaş
ması için elinden gelen yardımı yapmak
tadır. 

FAŞIzM YENIlECI;KTIR! 

Memnunlukla gözlüyoruz ki mem
leketin di�er demokratik örgütleri ve 
güçleri de kendi olanaklanyla mücadele 
vermektedirler ve mücadeleyi hızlandır
maktadırIar. Ama bu mücadele henüz 
yetmemektedir. Mücadele sadece MC 
iktidarını düşürünceye kadar de�ildir, 
ondan sonra mücadeleyi daha derinleş
tirerek ve genişlettirerek devam etmek 
mecburiyetl vardır. Bugün faşizan e�i
\imler ve uygulamalar ne kadar kuvvet
lenir görünse de, aslında tarih faşizmden 
gerlcUikten yana de�ildir. Faşizm, sa�cı
lık, gericilik tarihin akışına terstir. Ta
rihin akışı ulusal ba�ımsızlıktan, demok

Bugünkü şartlarda işçi sınıfı partisi oluşturmanın bir 
söylemek ise provokasyonların en büyüğüdür. Işçi 
lığının imkansızlığı konusunda burjuvaziye, MC iktidarına 

Işçi sınıfının yasal partisi 12 Mart döneminde ağır 
ilk örgütlenme evresindedir. Sunun için nicel ağırlığı 
ama nitel ağırlığı vardır ve şimdiden etkinliğini göstermektedir. 
olan da nitel ağırlıktır. 

Türkiye Işçi Partisi 12 Ekim seçimleri öncesinde 
rülmesini demokratik mücadelenin ivedi güncel hedefi 
ganr ortaya attı, gerekçesini açıkladı, tüm olanaklarını 
duyurdu. Seçim döneminde "MC'ye hayır!" kamyanyasını 
1976 günkü basın bülteninde Meclis içi ve dışı muhalefetin 
baskılarını güçlü bir biçimde hissettirmeleri gereğini 
tuda yapılabilecek işler konusunda sekiz somut öneri 

Partinin saptadığı güncel ivedi hedef, MC'nin iktidardan 
ileri sürdüğü somut öneriler, siyasal ve siyaset dışı 
benimsendi. Demokratik kuruluşların bu yönde girişimleri 
di. 

Parti şimdi de, Meclis'de MC'yi iktidardan düşürme 
ğunlaştığı bugünlerde, aynı hedef ve sloganla yeni bir 
.dir. Tüm ilerici, demokratik, yurtsever örgütler, kurumlar, 
kendi olanaklarını kullanarak paralel eylem ve davranışlarla 
katılmalıdırlar. 

MC'yi iktidardan düşürme işi sadece bir Meclis 
dir. Meclis aritmetiğini kendi lehine çevirebilen bir 
muna getirilebilir; çünkü hiç bir iktidar kamuoyunun, 
direnişine, güçlü bir toplumsal muhalefete uzun süro; 
içinden çekişmeli, kitle tabanını gittikçe yitiren, sallantıda 
gibi bir iktidar. 

ızmir'deki konuşmamızda belirttiğimiz gibi, Parlamento 
dece Meclis içi oy hesaplarına inhisar ettirilmemelidir. 
gerçek yüzünün tüm ayrıntılarıyla açığa çıkarıldığı, 
lendiği bir forum yapılmalı. Meclis çalışmaları komuoyu 
olmalıdır. Ve parlamento dışı toplumsal muhalefet 
lükleri kullandı,,';a yoluyla harekete geçirilmelidir. 
muhalefet, parlamento dışı toplumsal muhalefetten 
kopukmuş gibi yürütülürse istenilen sonuçlar alınamaz. 
nin parlamenter faaliyet, mücadele anlayışı budur. 

Demokratik mücadelede kullanacakları yöntemleri, 
gerçekçi açıdan saptamak durumundadırlar. Gerçekçi 
leri koyup etkin biçimde gerçekleştirilmesi olanaksız 
teper. Verili anda sahip olunan nicel gücü en verimli 
harekete geçirr,nek gerekir. Türkiye Işçi Partisi açtığı 
yışla yürütmektedir. Kapalı salon toplantıları tıklım tıklım 
Bildiri dağıtma ve afişleme işleri göstermelik bir ölçüde 
Parti'nin sesini gerçekten duyuracak ölçüde yapılmıştır. 

Ve Parti unutmamaktadır ki, en önemli, temel 
örgütü genişletmek ve etkin bir işlerliğe kavuşturmaktır. 
yalarda yerel parti örgütleri, henüz çok yeni olmalarına 
sınav - vermişler, eylem örgütleme yeteneklerine şimdiden 



CIA DA YENilGiY 

• AMERİKAN isTIHBARAT ÖRGtrrtERININ, 
BU ARADA CIA'NIN ÖZELLIKLE ABD DıŞıNDA 

GlRIŞTIKLERİ FAALIYETLER BÜYüK GÜRÜL
TÜ KOPARıYOR. CIA, DARBELER DÜZENLEYlP 
HÜKÜMETLER DEvlREN BlR KURULUŞ OLA
RAK TANlNIYOR. ANCAK, ABD DIŞ POLITIKA
SıNıN ÖZELLIKLE SON YıLLARDA UCRADlCı 
BAŞARıSıZLıKLAR DIKKATLERIN CIA ÜZERI
NE TOPLANMASINA NEDEN OLDU. ABD 'NIN 
BU "GÜÇLü" isTiHBARAT ÖRGtrrONüN, BA
ŞARlSIZLlKLARDAKI PAYı ARAŞTIRiLıYOR. 
BAŞARıSıZLıK, EMPERYALIZMDEN CIA 'YA 
KAYDlRILMAK isTENIYOR. 

• BU ARAŞTIRMA YI YÜROTENLERDEN 
BIRI, ABD TEMSILCILER MESLlslN1N KURDU
Cu "PIKE KOMisYONU". BU KOMISYON, CIA'
NIN FAALİYETLERı HAKKıNDAKI RAPORUNU 
19 OCAK 1976 TARIHINDE TAMAMLıYOR. AN
CAK TEMSILCILER MECLisi, ıCRA ORGANININ 
SANSÜRÜNDEN GEÇMEDıel SÜRECE, RAPO
RUN YAYINLANMASINiJ YASAKLIYOR. BU ARA
DA, DANİEL SCHORR ADLI BlR GAZETECI, RA- ' 
PORU ELE GEÇIREREK "vtLLAGE VOlCE" AD
LI DERGIYE A KTARıYOR. vtLLAGE VOlCE, 
16 ŞUBAT TARIHLI SAYıSıNDA pIKE RAPORU
NU ÖZETLEYEREK OKUYUCULARıNA A KTA
RıYOR, YOROYüş, vtLLAGE VOICE DERGisIN
DE YA YINLANAN CIA RAPORUNDAN ÖNEMLI 
GÖRDüCü BöLüMLERI OKUYUCULARıNA 
SUNUYOR. 

O . .  zetlemeye çalışaca�ımlZ Pike Raporu'nun özü
nü başlıktaki bu cümle ile anlatmak mümkün. 
Evet, "CIA da yenilmeye mahkumdur". CIA, 

güçlü bir istihbarat örgütü. Kollan, adamlan dünyanın 
dört bir tarafına yayılıyor. Her yıl ABD bütçesinden 
milyonlarca dolar ödenek aynlıyor CIA 'ya. Ancak 
bütün bunlar, ona ABD emperyalizminin gücünün dı
şında ve ötesinde bir güç kazandırmıyor, CIA 'nın 
yenilgiye mahkumlu�u, emperyalizmin yenilgiye 
mahkumlu�undan kaynaklanıyor. Onun bir parçası. 

Önce, CIA 'nın faaliyetlerini araştıran komisyo. 
nun amacı üzerinde açıklık kazanmak gerekiyor. Bu 
komisyon, CIA 'nın faaliyetlerini du dak ısırarak.ayıp. 
layan demokrat parlamanterlerden kurulu de�ii. Bü. 
tün amaçlan, yeniiglye "zahiri" neden bulmak ve 
Amerik8ıılann o çok sevdikleri "malıyet-verim" ana
lizini yapmak. Bunu kendiieri de açıkça söylüyorlar: 
"Her yıl devlet bütçesinden miiyonlar alan CIA aca
ba nasıl çalışıyor? Aldıklannın hakkını veriyor mu? 
Komisyonun cevaplamaya ÇallŞtl�1 sorular bunlar. 
Bunun Için de bazı "seçme örnekler"den yola çıkı. 
lıyor. Bu "örnek"lerde CIA 'nın ne ölçüde etkln oldu. 
�u araştırılıyor. 

CIA 'nın faaliyetleri komisyonda genel olarak 
Iki bölüme aynımış: Istihbarat faaliyetleri ve "örtü. 
LU Faallyet"ler. Bu Iki bölümden örnekler ele alınarak 
Inceleniyor. önce "Istihbarat faalıyetlerı" .  

vıETNAM SAVAŞıNDA CIA ISTIHBARA Tl 

CIA'nın istihbarat etkinli�inin 
de�erlendlrilmesinde ilk somut olay ulusal kurtuluş 
kuvvetlerinin Viet·Nam'da 30 Ocak 1968 tarihinde gi. 
riştikleri genel saldın. "Tet taarruzu" olarak da bilini· 
yor. 

Tet saldırısından önce ABD haberalma örgütle· 
rinin ve bu arada CIA'nın genel kanısı "düşmanın 
topyekun bir saldınya geçecek güçten yoksun ol· 
du�u" yolunda. Bölgedeki Amerikan komutanı Gene
ral Westmoreland, saldından bir kaç ay önce CIA 'dan 
a1dl�1 bilgilere dayanarak, "düşmanın gerilla kuvvet
lerinin giderek azaldı�ı" sonucuna vanyor. Toplanan 
istihbarat o kadar yetersizdir ki, Uiusal Kurtuluş 
Kuvvetlerinin Tet saldınsı başladı�ında Güney Viet
Nam ordusunun yarısı izinde bulunuyor, 

Ulusal Kurtuluş Kuvvetlerinin başansından 
sonra CIA yetkilisi William Colby açıkça itiraf ediyor: 
"Tet saldırısından önce toplanan bilgiler, düşman sai
dınsının koordinasyon ve zamanlama bakımından u
laştı�ı mükemmelli�i öngörmekbın aciz kalmıştır." 

William Co/by: 'Tet ıo/dıruıında dü,ma
nın gücünü önceden tesbit edemedik " 

General Westmoreland Tet Saldınsı karşısındaki 
başarıslZlı�ın çözümü olarak Viet-Nam'daki ABD as
keri gücünü 206 000 kişi daha arttırmaktan bahseder
ken Güney Do�u Asya'daki ABD yeniigisinin yakın 
oldu�unu gören, başka bir deyışle sorunun yalnızca 
bir istihbarat sorunu olmadı�ını düşünen, bir başka 
CIA yetkilisi ABD'nin gelecekte hassasiyetle e�i1ece
�i bölgeler için uyanda bulunuyor: "Viet-Nam'da 
başımıza gelenlerin bir başka üçüncü dünya' ülkesin
de, özellikle Orta Do�u'da ve Basra Körfezi'nde ba. 
şımıza . gelmemesi için gerekli tedbirler şimdiden 
alınmalıdır. " 

ÇEKOSLAVAKYA VE ORTA DOCU'DA 
CIA 'NIN ETKINLICI 

CIA 'nın faaliyetlerindeki etkinli�i ölçmekle gö. 
revli komisyonu çileden çıkaran olaylardan biri de 
1968 Çekoslovakya olayları ve Sovyetlerin Müdahale. 
si. Sovyetlerin Çekoslavakya 'ya yaptıklan müdaha. 
I�yi ABD yetkiiiieri bir Sovyet vatandaşından ö�re. 
nıyorlar. Bu, Sovyetlerin Washington Büyükelçisi 
Dobrinin, Yani ABD, müdaheleyi, müdahale eden
lerden ö!!renebiliyor ancak. 

CIA yine topun a�zındadır. Koskoca ABD 
başkanı olayı. , önce büyükelçiden, sonra da radyolar. 
dan ö�renmektedir. Bunun nedeni soruldu�unda 
CIA yetkililerinin yaptıklan açıklama şu: Müdahale: 
den iki hafta kadar önce, bir Sovyet birli!!inin yerini 
kaybettik. BütUn aramalanmıza karşılık yeni yerini 
tesbit edeıneıiık. Me�er Çekoslovakya'ya müdahale 
eden birlik bu birlikmiş. Daha sonra ö�rendik' önce 
POlonya 'ya, oradan da Çekoslovakya 'ya g�çmiş. 

Bu izahat Başkan Jobnson'u tatmin etmiyor 
do�a1 olarak. Bu istihbarat yetenizUII, JobOlOU'a 
göre, Sovyetlere taktik bir ikaz yapılmuını eıııeI
lemiştir. 

Olup bitenler karşıaıııda şaşkına d<lnün CIA 
şefi Ricbard Helms daha sonra durumu ,öyle kurtar
maya çalışıyor: "E�er Çek06lovakya delil de örııetın 
bir Batı Almanya SÖZ konuıu olsa ldl, latlbbarat me
kanizması çok daha ıyi Işlerdı." 

Batı Almanya delil ama Orta Dolu daha lOIIft 
söz konusu oldu. Ancak CIA 'nın dev Istihbarat meka
nizmasının burada da iyi işledl�1 söylenemez. En 
azından CIA faaliyetlerini de�erlendlren komlayon 
böyle söylemiyor. . 

Konu, Mwr ve Suriye kuvveUerlnln 6 EIdm 
1973 tarihinde Süveyş kanalı ve Golan tepelerinden 
ısrail'e karşı giriştikleri saldın. 1973 yazında CIA 
merkezleri ve Savunma Bakanlı�ının dller Istihbarat 
örgütleri "Mısır kuvvetlerinin kanal böIıeliııden 
ısrail'e karşı bir saldınya girişecek güçte olınadılım" 
açıklıyor. Suriye'ye gelince; böyle bir saldın onun 
için hiç söz konusu delilcfu. 

Sonuç yine böyle olmuyor. Arap 1ruvvetlerlnln 
6 Ekim'de giriştikleri saldın, askeri hUlmmler bır 
yana, bir bakıma Araplann moral ve siyası güçleri içiD 
de bir adım oluyor. 

Bu "istihbarat" başansızlı�ının da çe,iW açık
lamalan yapılıyor. Bu açıklamalar Pike Raporunda 
yer alıyor. Bir kısmı, ilginç oldulu hdar ellenceU de. 
örne�in, bir yüksek CIA yetkilisi gelen bam Istihbara· 
tın "çok gizli" diye iki üç kişiye gösterilmeslnden ya
kınıyor. Ve ekliyor: "Bu bilgiler ömelin bana göate
rilse idi hemen anlardım Araplann saldanya geçecetl· 
ni." Di�er bir gerekçe de CIA'nın "istibbarata botuJ· 
ması". Bunun anlamı şu: CIA 'ya o kadar çok bIIgi 
geliyor ki, elde bunlann tümünü de�erlendlrecek .. yı
da eleman yok. Bu nedenle kimi ham bilgilere bır iiire 
el bile de�miyor. 

Bütün bunlar, ABD emperyalizminin kalbuı iii
tü ellernelerinin emperyalizmin gerileyişine bulduk. 
lan gerekçeler. Bizler için delil, ama kendileri lçbı 
inandırıcı olsa gerek. Inandıncı ki, Orta DOLU başarı. 
slZlı�ından sonra görevlerde delişlklikler yaparak ye 
yeni analiz yöntemleri geliştirerek çözüm bulacaklaıı 
inancındalar. 

PORTEKIZ'DEKI DARBE: 
ABD UYKUDA MI YAKALANıYOR? 

Ama yeni olaylar, yeni gelişmeler bunun abiııi 
kanıtlıyor. 
Portekiz'deki Caetano rejimi 25 NIaan 1974 'te 

bir askeri darbe ile sona eriyor. Askeri darbeden ö_ 
yer alan bazı önemli gelişmeler şöyle: 1974 ŞubabD. 
da, Spinola'nın Portekiz'·in,. sömürge politikasını elet
tiren kitabı yayınlanıyor. Spinola ve Costa Goaıea 
Caetano rejimine sadakatierini göstemek üzere katıl
maya ça�ldıklan bir mitinge gitmiyorlar. Mart 
ortalannda bir piyade birli�i Lizbon'a do�ru YUriiYÜfe 
geçiyor; daha sonra durduruluyorlar. . 

Portekiz'deki olaylar gelişiyor. Genç subaylar 
giderek mevcut rejime karşı politize oluyorlar. cae
tano rejiminin girişti�i kitıe halinde tevkiner, genç 
subaylan daha da öfkelendiriyor. Portekiz orduSlIn. 
dan 860 yüzbaşı durumu protesto için açılan imza 
kampanyasına katılıyorlar. Portekiz'deki CIA yetkili
si, bu hoşnutsuz subaylann "ihtilal yapmak gibi bır 
niyetlerinin bulunmadı�ını" merkezine bildiriyor. 

1974 yılının başlannda dilekçeyl Imzalayan 
küçük rütbeli subaylann sayısı 1500'ü buluyor. Daha 
sonra Lizbon'daki CIA yetkilisi "imza sahibi subaylar. 
la temasa geçip onlara çengel atmakta yavaş kal. 
mak"la suçlanacaktır. Portekiz'deki mahalli CIA 
yetkililerinin bu ve buna benzer başansızlıklan üzeri
ne Avrupa'da bulunan ve "25 ülkeyi kollarnakla gö
revii" bir CIA üst yetkilisinden Portekiz konusunda 
rap?r . i�teniy.or. Raporun tamamlanıp merkeze ııön-
denldı!!ı tarıh, darbenin gerçekleşip Caetano'nun 
devrildl!!i tarihtir. 
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liyetlerini du dak ısırarak.ayıp. ısırarak.ayıp. ısırarak
parlamanterlerden kurulu de�ii. Bü. 

"zahiri" neden bulmak ve 
sevdikleri "malıyet-verim" ana
kendiieri de açıkça söylüyorlar: 

bütçesinden miiyonlar alan CIA aca
Aldıklannın hakkını veriyor mu? 

William William Co/by: Co/by: 'Te'Tet ıo/dıruıında ıo/dıruıında dü,ma
nın gücünü önceden tesbit edemedik " 

General Westmoreland Tet Saldınsı karşısındaki 
başarıslZlı�ın başarıslZlı�ın başarısl çözümü olarak Viet-Nam'daki ABD as
keri gücünü 206 000 kişi daha arttırmaktan bahseder
ken Güney Do�u Asya'daki ABD yeniigisinin yakın 
oldu�unu gören, başka bir deyışle sorunun yalnızca 
bir istihbarat sorunu olmadı�ını düşünen, bir başka 
CIA yetkilisi ABD'nin gelecekte hassasiyetle e�i1ece
�i bölgeler için uyanda bulunuyor: "Viet-Nam'da 
başımıza gelenlerin bir başka üçüncü dünya' ülkesin
de, özellikle Orta Do�u'da ve Basra Körfezi'nde ba. 
şımıza . gelmemesi için gerekli tedbirler şimdiden 
alınmalıdır. " 

ÇEKOSLAVAKYA VE ORTA DOCU'DA 
CIA 'NIN ETKINLICI 

CIA 'nın faaliyetlerindeki etkinli�i ölçmekle gö. 
revli komisyonu çileden çıkaran olaylardan biri de 
1968 Çekoslovakya olayları ve Sovyetlerin Müdahale. 
si. Sovyetlerin Çekoslavakya 'ya yaptıklan müdaha. 
I�yi ABD yetkiiiieri bir Sovyet vatandaşından ö�re. 
nıyorlar. 
�

nıyorlar. 
�

Bu, Sovyetlerin Washington Büyükelçisi 
Dobrinin, Yani ABD, müdaheleyi, müdahale eden
lerden ö!!renebiliyor ancak. 

CIA yine topun a�zındadır. Koskoca ABD 

6 Ekim'de giriştikleri 
yana, bir bakıma Araplann 
de bir adım oluyor. 

Bu "istihbarat
lamalan yapılıyor. Bu 
yer alıyor. Bir kısmı, ilginç oldulu 
örne�in, bir yüksek 
tın "çok gizli" diye iki 
kınıyor. Ve ekliyor: 
rilse idi hemen anlardım Araplann 
ni." Di�er bir gerekçe 
ması". Bunun anlamı 
geliyor ki, elde bunlann 
da eleman yok. Bu nedenle 
el bile de�miyor. 

Bütün bunlar, ABD bunlar, ABD 
tü ellernelerinin emperyalizmin 
lan gerekçeler. Bizler 
inandırıcı olsa gerek. 
slZlı�ından sonra görevlerde 
yeni analiz yöntemleri 
inancındalar. 

PORTEKIZ'DEKI 
ABD UYKUDA 

Ama yeni olaylar, 
kanıtlıyor. 
Portekiz'deki 

bir askeri darbe ile sona 
yer alan bazı önemli 
da, Spinola'nın Portekiz
tiren kitabı yayınlanıyor. 
Caetano rejimine sadakatierini 
maya ça�ldıklan 
ortalannda bir piyade 
geçiyor; daha sonra 

Portekiz'deki 
giderek mevcut rejime 
tano rejiminin girişti�i 
subaylan daha da öfkelendiriyor. Portekiz 
dan 860 yüzbaşı durumu 
kampanyasına katılıyorlar. 
si, bu hoşnutsuz subaylann "ihtilal 
niyetlerinin bulunmadı�ını" 

1974 yılının 
küçük rütbeli subaylann 
sonra Lizbon'daki CIA 



AH KU MDU R 
BIR DECERLENDIRME 

Anlatılanlar, Pike Raporu'nda sözü edilenler. Bütün 
bunlarda, dikkati çeken bir nokta var. Bu nuk· 
taya .YÜRüyüŞ'ün önceki sayılarından birinde 

delinilmişti. (Bak: YüRüYüŞ sayı: 16 CIA VE KIB· 
RlS) Pike Raporu sürekli olarak CIA 'nın yanıldıj!ını söy· 
Iüyor. Sorunu, yanılgıya sınırlamaya çalışıyor. Oysa ya· 
nılgı ile birlikte söz konusu olan bir başka nokta da ye· 
nilgi. CIA bütün bu olaylarda hem yanıldı hem yeniidi. 
CIA 'yı, dış mihraklı provokasyonları yok saymak nasıl 
bır yanlış uç ise, bunları kadiri mutlak güçler düzeyine 
yükseltmek ayrı bir yanlış. Kişileri, ülkeleri bu yanlış 
uca düşürınek için CIA 'nın yanılabilecej!i, ama yenile. 
meyecej!i propaganda ediıiyor. Yanılgı, geçici ve ta· 
miri mümkün. Ama yenilgi, özellikle CIA 'nın yenilgisi, 
daha köklü, daha yerleşik. Ve çaj!ımızın temel bir çizgi· 
sini yansıtıyor. ÇalımlZda emperyalizmin yenilgisi, 
CIA 'nın yenilgisinin temeli. Bunu örtmek için emperya· 
Dzmin yenilgisi CIA 'nın yanılgısına baj!lanmak isteniyor. 

Söz edilmesi gereken ikinci bir nokta daha var. 
O da emperyalizmin ve CIA'nın faaliyetlerinin yalnızca 
bilgi toplama alanına sınırlı olmayışı. CIA yalnızca bil· 
&i toplamıyor. Belirli sonuçlan elde etmek için belir· 
n eylemlere de giriyor. Bu, söz konusu rapor da açık· 
ça belirtiliyor. Raporun "örtülü Harekat" başlıklı bölü· 
mü bütünüyle buna ilişkin. Pike Raporuna göre örtülü 
birekat şöyle tanımlanıyor: "Salt bilgi toplama faaliye· 
tIııIn dışında kalan, belli bir ekonomik, politik ya da 
_eri sonucu elde etmek için yürütülen gizli faaliyet" 

"örtülü harekat" yukanda söylediklerimiz açı· 
ımdan büyük önem taşıyor. çünkü istihbarat alanında 
varuIgılan, yenilgilerden soyutlamak, herşeyi istihba· 
rat yanlışlanna bai!lamak daha kolay. Oysa, "örtülü 
birekat" CIA faaliyetlerinin eyleme ve dej!iştirmeye 
yönelik faaliyetlerini daha somut olarak sergiliyor. Ye· 
niIgiIeri daha somut sergiliyor. Pike raporunda bu tür 
fuIiyetlere örnek olarak gösterilen 3 olaydan biri ile 
bqlayalım. 

ıTALYA 'DA KiMLERE NE VERiLDI? 

P ike komisyonunun ele aldıj!ı konulardan biri 
1972 yılında ıtalya'da yapılan seçimler ve CIA 'nın 
bu seçimler sırasındaki faaliyeti . Komisyonda sözü 

!dilen verilere göre 1972 yılında ıtalya'da yapılan seçim· 
lerde CIA toplam 10 milyon dolar harcıyor. Bu 10 mil·. 
yon dolar, CIA 'nın son 20 yıl içinde siyasal partilere 
yaptıi!ı toplam 65 milyon dolarlık yardımın önemli bir 
bölümünü oluşturuyor. 

Komisyon raporuna göre, 1972 yılında CIA yar· 
dımının 3.4 milyon dolan ıtalya'daki "başlıca parti" ye 
&Idiyor. Isim verilmiyor. Ancak "ıtalya'daki başlıca par· 
tI"nin HrisUyan Demokrat Parti oldui!unu anlamak için 
özel bir çabaya gerek yok. Bunun dışında, yine raporda
id ifadelere göre ıtalya'da "CIA tarafından kurulan 
ve desteklenen bir parti" 3.4 milyon dolarla nasibini 
alıyor. Bunun da faşist "ıtalyan Sosyal Hareketi" adlı 
parti oldueunu anlamak için fazla kafa yormaya gerek 
yok. 

Bütün bu yardımların daHanıp budaklanmasına, 
koınlayonlara getirilmesine neden olan olay ise şu: CIA 
yetldlllerl, paralan alan kurııluş ve şahısların bu paraları 
kullanım biçimlerini denetlernek istiyor. ıtalya'daki 

ABD elçisi ise böyle bir denetimin, parayı alan kuruluş 
ve şahıslara "hakaret" olacai!ını ileri sürerek önerilen de· 
netimi yerine getirmiyor. Sürtüşme buradan ortaya çıkı· 
yor. Doj!aI olarak meselenin üzerine "bir koordinasyon 
eksikliF' olarak gidiliyor. Oysa sonuç çok daha açık: 
1972 seçimleri ve onu izleyen mahalli seçimlerde bütün 
bu CIA finansmanlı kuruluşların karşısında komünistler 
büyük bir başarı elde ediyorlar. CIA 'nın yenilgisi de bu· 
rada. 

Richard Helms: "Çekoslova�a değil de 
başka bir Doğu Avrupa ülkesi olsaydı 
durum değişirdi. " 

KÜRTLERE SiLAH VE PARA YARDıMı 

P ike komisyonu raporunda Irak'taki isyancı Kürt· 
lerle CIA arasındaki ilişkileri inceleyen bölümle· 
rin bazı sayfaları eksik. Bununla birlikte Irak'taki 

Kürt isyancılarının Iran Şahı aracılıj!ıyla CIA ile kurduk· 
ları ilişki açıkça ortada. Rapora göre, CIA 'nın Şah ara· 
cılıj!ıyla Kürtlere yaptıj!ı yardımın tutan 16 milyon do· 
lar. 

. 

Burada bir noktaya dikkati çekmek gerekiyor. Kis· 
singer'in Iraklı, Kürtler üzerindeki politikası çok açık. 
Açık olan nokta, ne ABD, ne CIA ne de Kissinger'in o 
dönemde [raklı Kürtlerin baj!ımsızlıklarından yana ol· 
mamaları. Bütün çabalar, Kürtleri bir araç olarak kul· 
lanıp, Irak'ı huzursuz etmek ve rejimin daha da radikal· 
leşmesini önleyici tavizler koparmak. Iran Şahınııı he· 
sapları ise petrol kelimesinde toplanıyor, Şahın amacı, 
Basra Körfezindeki bu petrol rakibinin başını sürekli 
belada tutmak. 

Amaç açıkca bu. Ancak CIA Iraklı Kürtlerle olan 
ilişkilerinde ABD 'nin "muhlar" ya da "baj!ımsız" bir 
Kürt Devletinden yana olduj!u izlenimini veriyor. Ra· 
porda belirtildij!ine göre, Kürtler bunun üzerine topye· 
kun harekata girişiyorlar. Bunun üzerine ABD ve CIA 
durumu ümitsiz görerek Iraklı' Kürtleri yalnız başlarına 
bırakıyor. Kürtler kaybediyorlar. Binlerce masum insan 
öıüyor. Daha sonra ABD 'nin Iraklı Kürtlere "insancıl 
yardım"ı söz konusu olduj!unda bir ABD yetkilisinin 
verdii!i cevap şöyle oluyor: "CIA 'nın örtülü · harekatı, 
misyonerlik.le karıştırılmamalıdır." 

B ugün Angola dendi ml hemen "Batı Yanlısı ör· 
gütler" akla geliyor. Bu batı yanlısı örgütlerle 
CIA arasındaki ilişkileri saj!ır sultan bile duydu. 

8u yaygınhk içerisinde, Angola . CIA ilişkileri Pike 
Raporunda da yerini alıyor. 

Rapora göre, ABD ve CIA 'nın Angola'daki ilk 
göz aj!rısı FNLA lideri Holden Roberto. Kurtuluş ör· 
gütleri arasında sıcak savaş başlamadan önce Halden 
ile CIA arasındaki ilişkiler başlıyor. Angola'nın ba· 
j!lmslZlıj!1 kesinleştij!inde, CIA, askeri yardım dışında, 
politik faaliyetler için Holden'e 300 000 dolar yar· 
dım yapmış bulunuyor. 

Holden Roberto ve onun FNLA'sına yapılan 
bu yardımın dışında yalnızca 1975 yılı içinde Ango
la'daki "Batı Yanlısı örgütlere" yapılan yardımlann 
tutarı 31 milyon dolar. Bu kez bu 31 milyon dolardan 
Jonas Savimbi ve örgütü UNITA da nasibini alıyor 
kuşkusuz. 

CIA raporuna ve Kissinger'in söylediklerine gö
re Angola ile bu denli ilgilenmenin belli başlı bir kaç 
nedeni var: 

a. "Afrika'da Sovyetlerin rolünün giderek art-
ması" , 

b. "nımlı kurtuluş örgütlerinin ABD için her 
zaman şayanı tercih oluşu", 

c. "Zaiıe'de, emperyalizmin bir sıçrama tahtası 
olarak görev yapması düşünülen Mobutu rejiminin 
tehlikeden uzak tutulması." 

Bütün bunların dışında Angola'nın oldukça zen· 
gin sanılan petrol yataklannın da önemi unutulmama· 
lı. Daha önce ABD 'nin iki dev tekelinin gelecekteki 
petrol arama faaliyetleri için Angola'daki bir bankaya 
yatırdıkları 100 milyon dolar şimdi MPLA'nin deneti· 
mi altında. ABD hükümeti Gulf Oil ve Texaco adlı şir. 
ketlere artık "ödeme yapmamalanm" bildiriyor. 

Evet, ABD emperyalizmi, CIA'slyle, dev petrol 
şirketleriyle, kukla kurtuıuş örgütleriyle bir kez daha 
yenilgiye uj!ramıştır. Ve işin en önemli yanı, bu kez 
CIA için herhangi bir "istihbarat eksiklij!i ya da yanıl· 
gısı" söz konusu dej!i1dir. 

CIA DÜNYAYA POLIS YETIşTIRIYOR 

CIA en başından itibaren, yabancı ülkelerde, 
özellikle üçüncü dünya ülkelerinde görev yapan emni· 
yet mensuplarına çengel atmaya büyük önem verdi. 
Bu amaçla kurulan bir "okul" 1950 yılından itibaren 
1973'e kadar tam 23 yıl faaliyetini sürdürdü. 

Bunu da Pike Raporundan öj!reniyoruz belgele· 
ri ile. CIA 1950 yılında başkent Washington civannda 
"Uluslararası Asayiş Hizmetleri" adı altında bir sözde 
Ej!itim Kurumu kuruyor. Raporda belirtildiAine göre 
tamamen CIA'nın elenetiminde çalışan bu kuruluş, 
kaj!ıt üzerinde AlD 'nin bir yan kunıluşu olarak görü· 
nüyor. CIA, amaç olarak, yabancı ülke polisleri 
arasında ABD yanlısı ej!ilim gösterenlerin mimlene· 
rek kotlanmasını gözettij!ini açıkça belirtiyor. ülke· 
lerine döndükten sonra da bunlarla ilişkiler sürdü· 
rii!üyor ve bu kez bu görevlilere CIA 'nın faaliyetleri 
çerçevesinde görevler veriliyor. 

Bazı AlD yetkililerinin bile "Uluslararası Asa· 
yiş Hizmetleri" kurumunun nitelij!inden habersiz 
oluşu daha sonra tartışmalara neden oluyor. Pike 
Raporu, 1973 yılına kadar bu kurumda 100 ülkeden ' 
gelen 500 polis görevlisinin "ej!itildij!ini" açıklıyor. 

SONUÇ 

ABD parlamenterlerinden Otis Pike'nin başkan· 
Iıj!ındaki komisyonun hazırladığı rapordan ilginç bu· 
larak aktarmakta yarar gördüj!ümüz noktalar bunlar. 
Bütün söylenenlerin Türkiye için büyük anlam taşıdı· 
ğı da ortada. Çünkü daha önce de söylenildi!ti gibi 
CIA yanlızca bir istihbarat örgütü dej!il. Yalnıica bil· 
gi toplamıyor. "Belirli sonuçlan elde etmek için be· 
Iirli somut faaliyetlere girişiyor". Partilere mali yar· 
dım yapıyor. Kendi paralelinde polisler, ajanl&r ye· 
liştiriyor. 

Türkiye'deki devrimciler bütün bunlan bil· 
mek, hesaba katmak durumundadır. Ama hiç bir 
zaman CIA 'yı "kadiri mutlak" sanmama koşulu 
ile. CIA 'yı kadiri mutlak saymak, herşeyi provo· 
kasyon saymanın, her taşın altında CIA 'yı ve yerel 
polis örgütlerini arama hastalığının başlangıcı. Bu 
hastalığın sonucu ise pasifizm. Hastalıktan kurtul· 
manın yollarından biri ise CIA ve benzeri örgütle. 
rin güçlü ve güçsüz oldukları noktaları iyi değerlen. 
dirmek. Bu da emperyalizmin gücünün ve güçsiizıü!tü· 
nün iyi dej!erlendirilme,;ne baj!h. Çünkü CIA 'nın gücü 
"emperyalizmin gücünden ne fazla ne de eksik ". 
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başka bir Doğu Avrupa ülkesi olsaydı 
durum değişirdi. " 

KÜRTLERE KÜRTLERE SiLAH SiLAH VE PARA YARDıMı 

P ike komisyonu raporunda Irak'taki isyancı Kürt· Kürt· 
lerle CIA arasındaki ilişkileri inceleyen bölümle· inceleyen bölümle· 
rin bazı sayfaları eksik. Bununla birlikte Irak'taki Irak'taki 

Kürt isyancılarının Iran Şahı aracılıj!ıyla CIA ile kurduk· ile kurduk· 
ları ilişki açıkça ortada. Rapora göre, CIA 'nın Şah ara· ara· 
cılıj!ıyla Kürtlere yaptıj!ı yardımın tutan 16 milyon do· do· 
lar. 
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Burada bir noktaya dikkati çekmek gerekiyor. Kis· 
singer'in Iraklı, Kürtler üzerindeki politikası çok açık. 
Açık olan nokta, ne ABD, ne CIA ne de Kissinger'in o 
dönemde [raklı Kürtlerin baj!ımsızlıklarından yana ol· 
mamaları. Bütün çabalar, Kürtleri bir araç olarak kul· 
lanıp, Irak'ı huzursuz etmek ve rejimin rejimin re daha da radikal· 
leşmesini önleyici tavizler koparmak. Iran Şahınııı he· 
sapları ise petrol kelimesinde toplanıyor, Şahın amacı, 
Basra Körfezindeki bu petrol rakibinin başını sürekli 
belada tutmak. 

Amaç açıkca bu. Ancak CIA Iraklı Kürtlerle olan 
ilişkilerinde ABD 'nin "muhlar" ya da "baj!ımsız" bir 
Kürt Devletinden yana olduj!u izlenimini veriyor. Ra· 
porda belirtildij!ine göre, Kürtler bunun üzerine topye· 
kun harekata girişiyorlar. Bunun üzerine ABD ve CIA 
durumu ümitsiz görerek Iraklı' Kürtleri yalnız başlarına 
bırakıyor. Kürtler kaybediyorlar. Binlerce masum insan 
öıüyor. Daha sonra ABD 'nin Iraklı Kürtlere "insancıl 
yardım"ı söz konusu olduj!unda bir ABD yetkilisinin 
verdii!i cevap şöyle oluyor: "CIA 'nın örtülü · harekatı, 
misyonerlik.le misyonerlik.le karıştırılmamakarıştırılmamalıdır." 
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zaman CIA 'yı "kadiri mutlak" 
ile. CIA 'yı kadiri mutlak saymak, 
kasyon saymanın, her taşın altında CIA 
polis örgütlerini arama hastalığının 



ODA 

ECiMLERiNDE 

SAGCILAR 

SiLiNDi 
ELEKTRIK MÜHENDISLER!:  

Kimya Mühendisleri Odası Kongresi 'nden bir görüntü 

DEVRIMCILERIN GÜCÜ iLiR KAT 
DAHA ARTTı 

demokrat üyelerin de devrimcilerin ya. 
nında yer alması, demokrasiden yana 
ul!raş veren yurtseverlerin gücünü arttır. 
mıştır. 

KIMYA MÜHENDİsLER!: ODTÜ 
REKTÖRÜ SOMER KINANDı 

TMMOB Kjmya Mühendisleri Odası 
XXLL. Genel Kurulu, 28·29/Şubat/1976 
tarihinde toplandı. 

Türkiye'deki dışa bajtımlı kapitalist 
üretjm jlişkileri jçerisinde, yerının 
emekten yana oldujtunu belirleyen ve 
gün geçtikçe çalışanlann yanında aktif 
olarak yer alan kimya mühendislerinin 
mücadelesi karşısında, bu dönemde, 
gerici unsurlar liste dahi çıkaramadılar. 

Teknik elemanlar içerisinde, baskı 
ve kıyımlann, en önemlisi işsizlik so. 
rununun önemli bir kısmının a�ırlıjtını 
omuzlannda taşıyan kimya mühendis. 
lerinin gücü, her yıl bir önceki yıla 
oranla büyük artışlar göstermiştir. Genel 
kurullardaki oy oranlan bunun en so· 
mut ispatı olmaktadır. 1973'de %60 
1974'de %78, 1975'de %84 ve 1976'da 
%100 ... 

Genel Kurul, verilen bir önerge 
ile, ODTÜ Rektörü KMO üyesi Tank 
SOMER'i, antidemokratik uygulamalan 
özerk ve demokratik üniversite mü: 
cadelelerini baltalaması ve üniversitede 
süngü altında ejtitimi siirdünnesi neden. 
leriyle (ll red oya karşı) ezici bir ço. 
jtunlukla kınama karan almıştır. 

Genel kuruı, kamuoyuna yaptıitı 
açıklamada, meslek ve ülke sorunlanna 
yak1a4lmınl şöyle belirlemiştir: 

"Dojtal kaynaklanmız devletleşti. 
rilmeli, bunlann dejterlendirilmesinde 
toplumsal yararlar belirleyici olmalıdır. 

Ülkemjzde genel olarak var olan iş. 
sizliite ve özellikle kjmya mühendisliRi 
alanındaki yoAun işsizli�e çözüm olabi. 
lecek ara malları ve yatırım malları sana. 
yiine planlı bir şekilde ivedilikle yöne. 
linmelidir. Sanayileşmenin bölgeler ara. 
sındaki dengesiz daAılıml yönündeki uy. 
gulamalar önlenmelidir. 

Teknjk eleman kıyımına son veril. 
meli, kıyı ma uArayanlar görevlerine 
iade edilmeli, Işe alınmada 'siyasi kayır. 
malara son verilmeli, bu nedenle boş 
tutulan kadrolar doldurulmalıdır. 

Işçilerin zorla memur yapılarak de. 
mokratik haklannın klSıtlanmasına kar. 
şıylZ. Bu işleme derhal son verilmeli bü. 
tün çalışanların grevli·toplu sözleş:neıı 
sendikal hakları tanınmalıdır. 1961 Ana. 
yasası lle elde ettiRlmiz bu hak tekrar 
geri verilmelidir. 

Devlet kadrolarındaki faşist kurum. 
laşmaya son verilmeli, bütün faşist yuva. 
lar da�ltılrnaJıdır. 

YV/WYQŞ . 9 Mar! 1976 . 1 0  

DGM derhal kapatılmaııdır: devle· 
tin güvenlik kuvvetlerinin sanıkları ceza· 
landınnası deRii, bal!ımsız mahkemelere 
Çıkarması sai!lanmalıdır. 

TRT özerk hale getirilmelidir. 
Üniversiteler, halka dönük ve de· 

mokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
Fikir ve örgütlenme özgürlü�ünü 

kısıtlayan bütün yasalar kaldırılmalıdır. 
MC jktidardan mutlaka düşürülmeli· 

dir." 
"özelde teknik elemanların birlik. 

telil!i, temelde ise tüm çalışanların ve 
ezilenlerin ba�ımsızlık ve demokrasi 
mücadelelerinde, Odamız, dil!er demok· 
ratik kitle örgütleri ile omuz omuza ve 
birlikte olacaktır." 

Oylamaya katılan tüm delegelerin 
oylannı alan yönetim kurulu, aşai!ıdaki 
şekilde görev bölümünü yapmıştır: 

Başkan: ıhsan KARABABA, II. 
Başkan: Engin AKON, Yazman Üye: 
Soner KOZAN, Sayman Üye: Murat 
GÜLTEKlNGİL, Üye: Burhan GÖBE. 
LEZ, Üye: Yusuf KILıÇ, Üye: Coşkan 
ILICALI. 

1970 yılından bu yana devrimcile· 
rin yönetiminde bulunan Elektrik Mü· 
hendisleri Odası'nın 22. Genel Kurulu 
geçtii!imiz hafta yapıldı. Yıllardır ülke 
ve teknik eleman çıkarlarını savunan 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine 
kendi ölçel!inde katkıda bulunan elek. 
trik mühendisleri bu Genel Kurulda da 
aynı doi!rultu'da mücadele verecek yöne. 
ticilerini seçtiler. 

Bu dönem genellikle dil!er Oda se. 
çimlerinde oynanan senaryo aynen 
EMO seçimlerinde de ortaya konmak 
istenmiştir. MC iktidarından güç alan 
ve tüm maddi olanaklarla desteklenen 
gerici muhalefet seçimleri almak, bunu 
başaramazsa Kongreyi engellemek için 
üstlendikleri görevlerini yerine getirme. 
l!e çalışmışlardır. Ancak devrimci ve 
ilerjcilerin kararlı mücadelesi sonuc�nda 
tam bir başarısızlıl!a ul!ramışlardır. 

Gün bu gündür diyerek oda yöneti. 
mini ele geçirmek isteyen MC koalisyo. 
nu karalarını bir kez daha gerçel!in du. 
vanna vurmuşlar, tabanın yurtsever sesi. 
ne boyun el!mek zorunda kalmışlardır. 
MC raşizmine karşı verilen mücadelenin 
bir parçası olan Oda seçimlerinde sosyal 

AMASYA'DA "GIZLI ÖRGÜT" 
AÇICA ÇıKARıLDı 

Amasya'da ilerici öArencilerin, 
gençlerin üzerindeki baskılar devam edi· 
Yor. Son olarak gece evi basılan bir öi!. 
rencide bulunan TIP yayınları, YÜRü. 
YÜŞ ve Ilerici Gençlik Dergileri "gizli 
örgüt" delilleri olarak gösterildi. 

Amasya Lisesi öRrencilerinden All 
Alan'ın evi g�ce polls tarafından basıl. 
mış ve söz konusu "gizli örgüt "ün delil. 
lerı olarak yukarıda dei!inllen yayınlara 
el konmuştur. Aynca, Ali Alan'ın evin. 
de bulunan birkaç parçası eksik ve ke. 
sinlikle çalışmaz durumda ve mennisiz 
bır tabanca ayrıca bir suç aleti olarak 
deRerlendirilmiştir. Emnlyet'te, şube 
şefi, All Alan'ı fiili baskı ve dayak yolu 
lle gizli örgüt ve silah konulannda itiraf. 
ta bulunmaya zorlamıştır. 

Aynı gün, Amasya polisi başka bas· 
kın ve keşiflerde de bulunuyor. Ticaret 
Lisesini basan polls daha sonra iki öR' 
rencinin evini arıyor. Suç delili olarak 
bu öRrencllerin evlerinde bulunan bir 

ekmek bıçai!ına el konuyor. Bu mda 
piyasada serbestçe satılan bazı romanlar 
ve hatta lise sosyoloji kitabı, "incelen. 
mek" üzere alıkonuyor. 

Daha önce Ali Alan'ın evine yapılan 
baskın sırasında yakalanan 4 öRrenci ile 
birlikte bu öRrenciler de 3 gün bir süre 
nezarette tutulduktan sonra Sulh Ceza 
Mahkemesine çıkanlıyorlar. Dosyaları, 
avukatlarına gösterllmiyor. 

Bununla da kalmıyor, Dava ARır 
Ceza'ya sevkediliyor.öi!renciler hakkın. 
da 14 1·142. maddelere muhalefet ve giz. 
li 'örgüt kurmaktan dava açılıyor. 

Yakalanan öRrencilerden dördü 2 
Mart'ta 4 bin lira kefaletle serbest bıra. 
kılıyor. Ali Alan ve Ahmet Özdemir ise 
hala tutuklu durumda. 

Bütün bunlarda, YÜRÜYÜŞ 'ün ön. 
ceki sayılanndan birinde ve ni. 
teli�i açıklanan Amasya Valisinin par. 
ma�ı olmasın? 

Genel Kurul'da devrimci adaylu 
320 oy alırken, gerici komisyon ancak 
280 oy alabilmiştir. 

Yeni Yönetim Kurulu arasında ya· 
pılan görev bölümünden sonra, Oda Baş
kanlıl!ına Aybars UNGAN, Başkan Yar· 
dımcılıl!ına Abdülkadir KAHRAMAN, 
Yazman Üyelil!e Bekir öZGIRGIN, Say· 
man Üyelil!e Mahmut KURTULMAZ 
getirilmiştir. Yönetim Kurulunun dil!er 
üyeleri ise, Teoman ALPTÜRK, DoRan 
ANAKöK ve Ol!uz KIRIMKAN'dır. 

Genel Kurulca kabul edilen Kongre 
bildirisinde: 

"Çalışanlara baskı, terör ve kıyım. 
dan başka birşey getirmeyen, can gü_ 
venlii!ini ortadan kaldıran, halkımızı ola
l!an dışı tedbirlerle tehdit eden MC ikti
darının demokratik yoldan deRiştirilme
si: işçiden yana, köylüden, memurdan, 
teknik elemandan ve genel olarak tüm 
halkımızdan yana bir iktidar için verilen 
inücadelede olumlu bir adım olacaktır." 
denmektedir. 

INŞAAT MÜHENDIsLERI:  
ILERIcILER KAZANDI 

27 ·29 Şubat tarihleri arasında De. 
deman Sinemasında yapılan Inşaat Mü. 
hendisleri Odası 22. OlaRan Genel Kuru
lu ilericilerın başansı ile sonuçlandı. 
3 gün süren genel kuruı, mesleki sorunla. 
rın yanısıra yurt sorunlarının tartışıldıRı. 
"karşıt ' görüşlerin" çarpıştlRı ve hatta 
yer yer çatıştlRı bir kongre oldu. 

21. Genel Kurul'a kıyasla daha ak
tif bir tavırda olan ilerici demokrat in .. -
at mühendisleri, MC yanlısı "Milli Tek
nik Ses" grubuna milliliRin . ne demek 
olduRunu örnekleriyle, ilericilerin yıl. 
lardır savunduklan ilkeleriyle bir bır 
anlattılar. 

Kamu kurulUŞlarının kasalanndan 
ödenen yolluklarla ve kamu araçlanyla 
dört bir yandan toplanan MC yanlısı 
grubu yine MSP ve MHP eski gençlık 
kollan başkanları yönetiyordu. Katıl. 
ma, geçen yıllardakilere kıyasla çok 
yüksekti. Üyeler çok sıkı bir denetim 
ve kontrol altında salona a1ındılar. Bu 
arada bazı konuklar salona giremediler. 
Ilerici inşaat mühendislerinin Genel Ku
rulun ilk gününe katılmalannı önlemek 
için ODTÜ'de 27 Şubat'ın "Inşaat Mü. 
hendisleri Günü" ilan edilmesi gözler
den kaçmadı. 

Uzun süren görüşmeler sonunda 
2. günün akşamı, ilkeleri bildiri ile .: 
çıklanan ilerici demokrat ve demokra. 
tik solcu !(Üçbirlil!i listesi Arif Merdol 
başkanlıllında 1552'ye 1222 oyla seçil
dı. 

Mühendisleri Odası Kongresingresingre 'nden bir görüntü DAHA ARTTı 
ul!raş 
mıştır. 

İsLER!: ODTÜ 
SOMER KINANDı 

Mühendisleri Odası 
28·29/Şubat/1976 
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DGM derhal kapatılmaııdır: devle· 
tin güvenlik kuvvetlerinin sanıkları ceza· 
landınnası deRii, bal!ımsız mahkemelere 
Çıkarması sai!lanmalıdır. 

TRT özerk hale getirilmelidir. 
Üniversiteler, halka dönük ve de· 

mokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
Fikir ve örgütlenme özgürlü�ünü 

kısıtlayan bütün yasalar kaldırılmalıdır. 
MC jktidardan mutlaka düşürülmeli· 

dir." 
"özelde teknik elemanların birlik. 

telil!i, temelde ise tüm çalışanların ve 
ezilenlerin ba�ımsızlık ve demokrasi 
mücadelelerinde, Odamız, dil!er demok· 
ratik kitle örgütleri ile omuz omuza ve 
birlikte olacaktır." 

Oylamaya katılan tüm delegelerin 
oylannı alan yönetim kurulu, aşai!ıdaki 
şekilde görev bölümünü yapmıştır: 

Başkan: ıhsan KARABABA, II. 
Başkan: Engin AKON, Yazman Üye: 
Soner KOZAN, Sayman Üye: Murat 
GÜLTEKlNGİL, Üye: Burhan GÖBE. 
LEZ, Üye: Yusuf KILıÇ, Üye: Coşkan 
ILICALI. 

1970 yılından bu yana devrimcile· 
rin yönetiminde bulunan Elektrik Mü· 
hendisleri Odası'nın 22. Genel Kurulu 
geçtii!imiz hafta yapıldı. Yıllardır ülke 
ve teknik eleman çıkarlarını savunan 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine 
kendi ölçel!inde katkıda bulunan elek. 
trik mühendisleri bu Genel Kurulda da 
aynı doi!rultu'da mücadele verecek yöne. 
ticilerini seçtiler. 

Bu dönem genellikle dil!er Oda se. 
çimlerinde oynanan senaryo aynen 
EMO seçimlerinde de ortaya konmak 
istenmiştir. MC iktidarından güç alan 
ve tüm maddi olanaklarla desteklenen 
gerici muhalefet seçimleri almak, bunu 
başaramazsa Kongreyi engellemek için 
üstlendikleri görevlerini yerine getirme. 
l!e çalışmışlardır. Ancak devrimci ve 
ilerjcilerin kararlı mücadelesi sonuc�nda 
tam bir başarısızlıl!a ul!ramışlardır. 

Gün bu gündür diyerek oda yöneti. 
mini ele geçirmek isteyen MC koalisyo. 
nu karalarını bir kez daha gerçel!in du. 
vanna vurmuşlar, tabanın yurtsever sesi. 
ne boyun el!mek zorunda kalmışlardır. 
MC raşizmine karşı verilen mücadelenin 
bir parçası olan Oda seçimlerinde sosyal 

AMASYA'DA "GIZLI ÖRGÜT" 
AÇICA ÇıKARıLDı 

Amasya'da ilerici öArencilerin, 
gençlerin üzerindeki baskılar devam edi· 
Yor. Son olarak gece evi basılan bir öi!. 
rencide bulunan TIP yayınları, YÜRü. 
YÜŞ ve Ilerici Gençlik Dergileri "gizli 
örgüt" delilleri olarak gösterildi. 

Amasya Lisesi öRrencilerinden All 
Alan'ın evi g�ce polls tarafından basıl. 
mış ve söz konusu "gizli örgüt "ün delil. 
lerı olarak yukarıda dei!inllen yayınlara 
el konmuştur. Aynca, Ali Alan'ın evin. 
de bulunan birkaç parçası eksik ve ke. 
sinlikle çalışmaz durumda ve mennisiz 
bır tabanca ayrıca bir suç aleti olarak 
deRerlendirilmiştir. Emnlyet'te, şube 

ekmek bıçai!ına el konuyor. Bu mda 
piyasada serbestçe satılan bazı romanlar 
ve hatta lise sosyoloji kitabı, "incelen. 
mek" üzere alıkonuyor. 

Daha önce Ali Alan'ın evine yapılan 
baskın sırasında yakalanan 4 öRrenci ile 
birlikte bu öRrenciler de 3 gün bir süre 
nezarette tutulduktan sonra Sulh Ceza 
Mahkemesine çıkanlıyorlar. Dosyaları, 
avukatlarına gösterllmiyor. 

Bununla da kalmıyor, Dava ARır 
Ceza'ya sevkediliyor.öi!renciler hakkın. 
da 14 1·142. maddelere muhalefet ve giz. 
li 'örgüt kurmaktan dava açılıyor. 
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SBKP 
25. KONGRESi 

-

BREJNEV-IN 
KONUSMASIYlA - . 

KAPANDı 

Tam üyeli toplantıda, Politik Büro 
üyelerinin de oy biriiRi ile seçildiııini 
bildiren Brejnev, yeni Politik Büro'yu 
şöyle açıkladı : 

"Delege Yoldaşlar (alkışlar) 
Yeni seçilen Parti Merkez Komitesi

nin üyeleri, kendilerine gösterilen güven 
için delegelere yürekten teşekkürlerini 
sunmamı benden istediler. Merkez Ko
mitesi'nin ve onun seçtiAi Politik Büro 
ve Sekretarya'nın, kendilerine emanet 
edilen sorumluluAu yerine getirmek için 
hiçbirşeyi esirgemeyeceAine sizi temin 
etmek isterim. 

Partimizin 25. Kongresinin aidıRı 
kararların uygulanmasını saRlamayı el· 
bette en başta gelen görevimiz sayıyo· 
ruz. Bunu sa�lamak, komünizm ve barış 
davalarında yeni büyük zaferlerin ger· 
çekleştirilmesini salllamak demektir." 

"Aziz Yoldaşlar ( alkışlar), 
Sovyetler Birli!!i Komünist Partisi'· 

25. Kongresi sona ermek üzere. 

SBKP 26. Kongresi, 5 Mart Cuma 
günü, yeni Merkez Komitesinin seçtiııi 
Politik Büro üyelerini ve sekreterleri 
açıklayan Genel Sekreter Leonid Brej· 
nev'in konuşmasıyla kapandı. Cuma 
günkü son otururnun açılışından sonra, 
Oy Sayım Komisyonu başkanı Dmitri 
U.tinov Merkez Komitesi ve Merkez De· 
netim Kurulu seçimlerinin sonuçlannı 
açıkladı. Bu açıklamadan sonra ilk top· 
lantısını yapan yeni Merkez Komitesi, 
Genel Sekreter'i, Politik Büro ve Sekre· 
tarya üyelerini ve Merkez Denetleme 
Kurulu başkanını seçti. MK, emperyaliz· 
min ve gericiliııin elinde tutuklu olanlar 
için özgürlük çaıırısında bulunan bir bil· 
diriyi kabul etti. 

"Leonld Brejnev, Yuri Andropov, 
Andrei Greçko, Viktor Grişin, Andrei 
Gromiko, Andrei Kirilenko, Aleksey 
Kosigin, Fyodor Kulakov, Dinmuhamed 
Kunayev, Kirill Mazurov, Arvid Pelshe, 
Nikolay Podgorni, Grigori Romanov, 
Mikhail Suslov, Drnitri Ustinov ve Vla· 
dimir Shcberbitsky." 

Brejnev'in yaptıııı konuşmada diRer 
yönetici organlara seçilen üyeler de şöy
le açıklandı:  

Kongre, son beş yıllık dönemin so· 
nuçlarını tartışmış, birikmiş olan dene· 
yi dikkatle ve objektif olarak çözümle· 
miş ve gelecekle ilgili tasarılanmızı ele 
almıştır. Sürekli gelişme için gerekli ye
ni kaynakların ve yeni rezervlerin ne
rede olduııunu şimdi eskisinden daha iyi 
görü�or ve partinin önündek; görevleri 

- eskisinden daha açık olarak anhyoruz. 

Merkez Komitesi'nin toplantısından 
""nra kürsüye gelen Leonid Brejnev ko· 
nuşmasına ,öyle başladı: 

"Delege Yoldaşlar (alkışlar ve teza· 
bürat) , 

SBKP 25. Kongresinin seçtiRi Mer· 
kez Komitesinin ilk tam üyeli toplantı· 
sı tamamlanmıştır. Top!antının sonuçla' 
nnı size bildiriyorum :  

Birlik v e  kaynaşma havası içinde 
. yapılan tam üyeli toplantı, yönetici or· 

ganlannı oy biriiRiyle seçmiş bulun
maktadır. SBKP Merkez Komitesi genel 
sekreterliııine oy birliııiyle Leonid Brej· 
nev seçilmiştir." 

Politik Büro aday üyeleri : Geidar 
Aliyev, Pyotr Demiçev, Piyotr Maşerov, 
Boris Ponomarev, Sharaf Raşidov ve 
Mikhail Solomentsev. 

Merkez Komitesi Sekreterleri: Leo· 
nid Brejnev, Mikhail Suslov, Andrei Ki· 
rilenko, Fyodor Kulakov, Dmitri Usti· 
nov, Boris Ponomarev, ıvan Kapitanov, 
Vladimir Dolgikh, Konstantin Katuşev, 
Mikhail Zimyanin ve Konstantin çer· 
nenko. 

SBKP Merkez Komitesi Parti Kon· 
trol Komitesi başkanlıllına Arvid Pelshe, 
Merkez Denetim Kurulu başkanllRına 
ioe Gennady Sizov seçildi. 

Brejnev, seçim sonuçlarını açıkla
dıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: 

basuı toplanbsı 
SBKP 2S. Kongresiyle ilgili olarak, Cuma günü saat 1 1 .OO'de SSCB Anka· 

ra elçiliğinde bir basın toplantısı yapıldı. Sovyet basın ateşesi Nikolay Kud· 
ryaşev'in sunuşuyla açılan basın toplantısında gazetecilerin, sorularının çe· 
vaplandırılmasından sonra, 1975 Temmuz sonunda yapılan Helsinki Zirvesiy· 
le ilgili bir film davetlilere gösterildi. 

SBKP'nin her kongresinin, Sovyet iç ve dış politikasının tarihinde belirli 
bir aşamayı yansıttığını belirten Kudryaşev, kongreye 96 ülkenin komünist, 
ulusal-demokrat ve sosyalist partilerinden 103 delegasyonun katıldığını ve 
SBKP'nin daha önceki kongrelerinin hiçbirine bu kadar çok sayıda yabancı 
heyetin katılmadığını hatırlattı. 

Kudryaşev'in sunuşunda, Sovyet iç ekonomik ve dış politik gelişmeleri 
özetlendikten sonra SSCB·Türkiye ilişkilerine özel bir önem verildi . Kudrya
şev, Leonid Brejnev'in kongreye sunduğu raporda, yalnız Sovyet·Türk eko· 
nomik işbirliğinin ilerlemesine değil, aynı zamanda politik işbirliğinin geliş
mesine yer verildiğine dikkati ·çekti. Ayrıca, raporda Türkiye-SSCB il işkileri· 
nin "ileriye dönük bir perspektif" le ele alındığı belirtildi. 

Yoldaşlar, 25. Kongremiz, · ülkemi
zin gücünün sürekli geliştirilmesi, Sovyet 
halkının yaşama standartlannın yüksel' 
tilmesi, kamu yaşamımızın tüm yönle
rinin kusursuzlaştınlması mücadelesinde 
yeni hedefler saptamıştır. Kongre aynca 
dış politika alanında, barış, uluslararası 
işbirliRi, özgürlük ve halkların baRımsız· 
IıRı mücadelesinde yeni ve belirli hedef· 
ler ortaya koymuştur. 

Kongrenin onayladıRı planlar yo
Run ve kolay olmayan planlardır. Koy· 
duRu görevler ciddi görevlerdir. Fakat, 
bu planların gerçekleştirileceııinden ve 
bu görevlerin üstesinden gelineceRinden 
eminiz Yoldaşlar, kesinlikle eminiz!" 

Brejnev, ülke emekçilerinin kongre
ye gösterdiııi üstün ilgiye de şöyle deııin' 
di : 

"Kongrenin çalışmalan şu salonun 
duvarlarını aşmıştır. Bu kongrenin, t,üm 
parti örgütlerinde, fabrikalarda, bilimsel 
kurumlarda, kollektif ve devlet çiftlik· 
lerinde, geniş ülkemizin her tarafında 
birden yapııdıRını söyleyebiliriz. Mil
yonlarca Sovyet insanı, iyi çalışmalany· 
la ve emeklerinin en iyi ürünleriyle 
SBKP'nin 25. Kongresine damgalannı 
vurmak istemişlerdir. Bu Çarpıcı çalış· 
manın, bu soylu yarışmanın pek güzel 
sonuçları olmuştur. it 

Brejnev. bu konuda örnekler verdik
ten sonra şunları söyledi: 

"Isterseniz başka bir örnek vere
yim. Kongremize her gün ve her saat 
hiç durmadan binlerce mektup ve telgraf 
geldi, hatta hala geliyor. Bu mektuplan 
heyecanlanmadan ve Sovyet insanından 
gurur duymadan okumak mümkün 
deRiidir." 

Brejnev, bu arada, kongreye katılan 
konukların belirttiııi duygu ve düşün' 
celere de teşekkür ederek şöyle dedi: 

HBu sözlere minnettarız. Biz de. 
tüm ülkelerdeki komünistleri, işçileri, ve 
ulusal ve toplumsal kurtuluş için kavga 
veren herkesi. Sovyet komünistlerinin ve 
tüm Sovyet halkJnm enternasyonalist 
görevlerini bundan sonra da unutmaya
caAma temin ederiz. L o  

25. Kongrenin, "realizmin, yapıcı 
çalışmanın, komünizm i kurma davasın
da ve dünyada adil ve sürekli bir bant 
mücadelesinde kazanılacak yeni zaferIe
re ve kendi gücüne duyulan aRırbaşlı gü. 
venin hakim olduğu bir büyük ba,anlar 
kongresi olarak, diııer kongreler arasın
da özel ve benzeri olmayan bir yer ala
caAınJ" söyleyen Brejnev'in konuşması, 
Kongre salonunda bulunan bütün delege 
ve konukların ayaRa kalkarak alkl,larna· 
Si ve Parti marşını, Enternasyonal'i, 
söylemesiyle son buldu. 

Basın toplantısında, gelişmekte olan politik ilişkilerin, Orta Doğu'da 
adil bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi, silahsızlanma için bir dünya konfe
ransının toplanması, Helsinki nihai belgesinde yer alan hükümleri n uygulan· 
ması gibi konularda işbirliğine doğru geliştirilebileceği belirtildi. Sovyet Baıın A teşeai Kudryaşev 25. Kongre halrlrındG 

bilgi veriyor. 

YVRVYVS · 9 Mart 1 9 76 · 1 1  

Tam üyeli toplantıda, Politik Büro 
üyelerinin de oy biriiRi ile seçildiııini 
bildiren Brejnev, yeni Politik Büro'yu 
şöyle açıkladı : 

etmek isterim. 
Partimizin 25. Kongresinin aidıRı 

kararların uygulanmasını saRlamayı el· 
bette en başta gelen görevimiz sayıyo· 
ruz. Bunu sa�lamak, komünizm ve barış 
davalarında yeni büyük zaferlerin ger· 
çekleştirilmesini salllamak demektir." 

"Aziz Yoldaşlar ( alkışlar), 
Sovyetler Birli!!i Komünist Partisi'· 

25. Kongresi sona ermek üzere. 

Mart Cuma 
Komitesinin seçtiııi 

sekreterleri 
Leonid Brej· 

ı. Cuma 
ından sonra, 

başkanı Dmitri 
ve Merkez De· 

sonuçlannı 
açıklamadan sonra ilk top· 

Komitesi, 
ve Sekre· 

Denetleme 
emperyaliz· 

tutuklu olanlar 
bulunan bir bil· 

"Leonld Brejnev, Yuri Andropov, 
Andrei Greçko, Viktor Grişin, Andrei 
Gromiko, Andrei Kirilenko, Aleksey 
Kosigin, Fyodor Kulakov, Dinmuhamed 
Kunayev, Kirill Mazurov, Arvid Pelshe, 
Nikolay Podgorni, Grigori Romanov, 
Mikhail Suslov, Drnitri Ustinov ve Vla· 
dimir Shcberbitsky." 

Brejnev'in yaptıııı konuşmada diRer 
yönetici organlara seçilen üyeler de şöy
le açıklandı:  

Kongre, son beş yıllık dönemin so· 
nuçlarını tartışmış, birikmiş olan dene· 
yi dikkatle ve objektif olarak çözümle· 
miş ve gelecekle ilgili tasarılanmızı ele 
almıştır. Sürekli gelişme için gerekli ye
ni kaynakların ve yeni rezervlerin ne
rede olduııunu şimdi eskisinden daha iyi 
görü�or ve partinin önündek; görevleri 

- eskisinden daha açık olarak anhyoruz. 

toplantısından 
Brejnev ko· 

(alkışlar ve teza· 

seçtiRi Mer· 
toplantı· 
sonuçla' 

havası içinde 
yönetici or· 

seçmiş bulun
Komitesi genel 

Leonid Brej· 

Politik Büro aday üyeleri : Geidar 
Aliyev, Pyotr Demiçev, Piyotr Maşerov, 
Boris Ponomarev, Sharaf Raşidov ve 
Mikhail Solomentsev. 

Merkez Komitesi Sekreterleri: Leo· 
nid Brejnev, Mikhail Suslov, Andrei Ki· 
rilenko, Fyodor Kulakov, Dmitri Usti· 
nov, Boris Ponomarev, ıvan Kapitanov, 
Vladimir Dolgikh, Konstantin Katuşev, 
Mikhail Zimyanin ve Konstantin çer· 
nenko. 

SBKP Merkez Komitesi Parti Kon· 
trol Komitesi başkanlıllına Arvid Pelshe, 
Merkez Denetim Kurulu başkanllRına 
ioe Gennady Sizov seçildi. 

Brejnev, seçim sonuçlarını açıkla
dıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: 

basuı toplanbsı 
SBKP 2S. Kongresiyle ilgili olarak, Cuma günü saat 1 1 .OO'de SSCB Anka· 

basın toplantısı yapıldı. Sovyet basın ateşesi Nikolay Kud· 
sunuşuyla açılan basın toplantısında gazetecilerin, sorularının çe· 

vaplandırılmasından sonra, 1975 Temmuz sonunda yapılan Helsinki Zirvesiy· 
film davetlilere gösterildi. 

SBKP'nin her kongresinin, Sovyet iç ve dış politikasının tarihinde belirli 
yansıttığını belirten Kudryaşev, kongreye 96 ülkenin komünist, 

ve sosyalist partilerinden 103 delegasyonun katıldığını ve 
önceki kongrelerinin hiçbirine bu kadar çok sayıda yabancı 

katılmadığını hatırlattı. 
Kudryaşev'in sunuşunda, Sovyet iç ekonomik ve dış politik gelişmeleri 

sonra SSCB·Türkiye ilişkilerine özel bir önem verildi . Kudrya

Yoldaşlar, 25. Kongremiz, · ülkemi
zin gücünün sürekli geliştirilmesi, Sovyet 
halkının yaşama standartlannın yüksel' 
tilmesi, kamu yaşamımızın tüm yönle
rinin kusursuzlaştınlması mücadelesinde 
yeni hedefler saptamıştır. Kongre aynca 
dış politika alanında, barış, uluslararası 
işbirliRi, özgürlük ve halkların baRımsız· 
IıRı mücadelesinde yeni ve belirli hedef· 
ler ortaya koymuştur. 

Kongrenin onayladıRı planlar yo
Run ve kolay olmayan planlardır. Koy· 
duRu görevler ciddi görevlerdir. Fakat, 
bu planların gerçekleştirileceııinden ve 
bu görevlerin üstesinden gelineceRinden 
eminiz Yoldaşlar, kesinlikle eminiz!" 

Brejnev, ülke emekçilerinin kongre
ye gösterdiııi üstün ilgiye de şöyle deııin' 
di : 

vurmak istemişlerdir. 
manın, bu 
sonuçları olmuştur. 

Brejnev. 
ten sonra şunl

"Isterseniz 
yim. Kongremize 
hiç durmadan 
geldi, hatta 
heyecanlanmadan 
gurur duymadan 
deRiidir." 

Brejnev, 
konukların 
celere de teşekkür 

HBu sözlere 
tüm ülkelerdeki 
ulusal ve toplumsal 
veren herkesi. Sovyet 
tüm Sovyet 
görevlerini 
caAma temin 

25. Kongrenin, 
çalışmanın, 
da ve dünyada 
mücadelesinde 
re ve kendi 
venin hakim 
kongresi olarak, 
da özel ve 
caAınJ" söyleyen 
Kongre salonunda 
ve konukların 
Si ve Parti 
söylemesiyle 



DÜNYA DEVRiMCi SÜRECi 

VE PARTINiN bazı geçici avantajlar saıılayabilir, fakat 
ergeç partiye zarar getirir. 

CALISMA TARZı 
ENTERNASYONALIZM KONUSU 

Proleter enternasyonalizminin za
manımızdaki önemini özellikle vurgula
mak isteriz. Bu, Marksizm-Leninizm'in 
başlıca ilkelerinden biridir. Maalesef, ki
mileri, bu ilkeyi, gerçekte enternasya
nalizmden geriye pek az ,ey kalacak 
biçimde yorumlamaya başlamışlardır. 
Hatta entemasyonalizmin bırakılmasını 
açıkça önerenler bile vardır. Onlano gö
rüşüne göre, Marx ve Lenin 'in temellen
dirip geliştirdilti enternasyonalizmin 
devri geçmiştir. Fakat bize göre, prole
ter enternasyonalizmini reddetmek ko
münist partilerini ve genel olarak işçi 
sımfı hareketini güçlü ve denenmi, bir 
silahtan yoksun kılmaktır. Bu durum, 
anti-komünist faaliyeti uluslararası plan
da faal olarak yöneten sınıf düşmanının 
lehine işleyecektir. Biz Sovyet komü
nistleri, proleter enternasyonalizminin 
savunulmasını her Marksist-Leninistin 
kutsal görevi olarak görmekteyiz. 

SBKP MERKEZ KOMITESI 
RAPORUNDAN BöLOMLER: 

On gün süren SBKP 25. Kongresi 
geçtiltimiz Cuma günü kapandı. Kongre, 
1 Mart'ta aldı!!ı bir kararla, Leonid Brej
nev 'in Kongre'de okudultu Merkez Ka
mitesi raporunu onayladı ve bütün parti 
örgütlerine, çalışmalannda çalışma ra
porunda öne sürülen hükümlere ve gö
revlere göre hareket etmelerini önerdi. 

YOROYOŞ'ün geçen sayısında ana 
hatlanyla belirtildilti gibi, Brejnev'in ra
poru Sovyet dış politikasının doltrultu
lan, iç ekonomik sorunlann ele alınma
sı ve SBKP'nin Sovyet toplumundaki 
rolü gibi konularda geniş bir ilgi topla
mıştır. Bu sayıda, Merkez Komitesi ra
porunun, uluslararası devrimci süreçle ve 
Parti içi hayatın sorunlanyla ilgili önem
li bölümlerini yayınlıyoruz. 

DONY A DEVRIMCI SÜREcI 

Brejnev. dünya devrimci süreci üze
rinde yaptılı çözümlemeyeı sosyalizmin 
gücünün artmasına karşılık kapitalizmin 
genel bunalımının derinleştiltini belirte
rek başlamaktadır. Raporda, kapitalist 
dünyayı içine alan ekonomik bunalımın 
·'oJ.'an' ·  nitelikte olmadıR'ı belirtilmek
tedir. 

Daha sonra bunalımın politik so
nuçlan şöyle de!!erlendirilmektedir: 

"Burjuva toplumundaki politik-ide
olojik bunalım alt<rlaşmıştır. İktidar ku
rumlarını ve burjuva partilerini yarala
makta ve en basit ahlaki ölçüleri zedele
mektedir. Devlet aygıtının en yüksek ka
demelerinde dahi çürüme, giderek sakla
namaz hale gelmiştir. Manevi kÜıtürdeki 
düşüş siirmekte ve suç oranı artmakta
dır. 

Kapitalizmin " otomatik çöküş" ünü 
hayal etmek, komünistlere bütünüyle ya
bancıdır. Kapitalizmin hiilii önemli ihti
yatlan vardır. Bununla birlikte, son yıl
ların gelişmeleri, kapitalizmin gelecelti 
olmayan bir toplum oldultunu kuvvetle 
kanıtlamaktadır. 

. . . S�n beş yıl içinde uluslararası ge
ncılı!!ın bazı odaklarına güçlü darbeler 
indirildi. Bu dönemde Şili ve Portekiz'
de devrimler oldu, Peru 'da devrimci kur
tuluş güçleri önemli başarılar kazandı
lar, Yunanistan'daki faşist askeri hükü
met devrildi ve İspanya'da Franco rejimi 
sallanmaya başladı. 

PORTEKIZ'DE DURUM 

Portekiz devrimi zamanımızın en 
80n faşist rejimIerinden birini temizle
miş ve sömürge imparatorluklannın so
nunc.us�nun da çökmesini saA'lamıştır. 
Devnmın toplumsal yenilenmenin güçlü 
bir manivelası oldu!!u ve halkın muaz
zam eQerjisini harekete geçirdiııi bir kere 
daha kanıtlanmuıtır. Ve bugün anti
faşist devrimin harekete geçirdilii poli
tik güçler örgüsü, her ne kadar hiila bu
lanık ve sık sık çelişkili bir görünüm alı
yorsa da, bir şey çok açıkt<r: Portekiz 
halkı, ülkenin demokratik gelişmesi ve 
toplumsal ilerleme için saıılam temeller 
atmak istemektedir. 

Sovyetler Birli!!i Portekiz'in içişleri
ne her türlü müdahaleye kesinlikle kar
şıdır. Her halk gibi Portekiz halkı da 
kendi seçtiııi yolu izlemek hakkına sa
hiptir. Sovyet komünistlerinin, tüm Sov
yet halkının, P"rtekiz'in devrimci halkı 
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ile, onun komünistleriyle ve tüm dem ok
ratlanyla olan en yürekten dayanışma
sını bu kürsüden ifade etmeme izin ve
riniz. 

ŞILI DENEYININ öCRETTIKLE�1 

ŞiIi'deki devrim, ülke halkının, ken
disini kendi burju�azisinin ve yabancı te
kellerin baskı ve sömürüsünden kurtarma 
anusunun çarpıcı ifadesi oldu. Devrim, 
kıyaslanamaz bir dürüstlülte ve büyük bir 
insanlıııa sahip kişilerce yönetiliyordu. 
Geniş kitleleri yeni bir hayat kurmak 
üzere binıraya getirmişti. Fakat Şili ge
riciliııinin, artık herkesin bildi!!i gibi dış 
emperyalizm tarafından planlanan ve fi
nanse edilen komplosu devrimi hazırlık
sız yakaladı. Faşist askeri diktatörlük 
ülkeyi kana buladı. Emekçi halkın en iyi 
ve en sadık yüzbinlerce erkek ve kadın 
evladı öldürüldü, ölümüne işkenceye tu
tuldu, hapsediidi. OIkenin üstüne kara 
bir terör gecesi çöktü. Fakat Şili devri
minin geçici yenilgisi, onun tanhsel 
başanlannı, deneyinin önemini küçült
mez. 

Şili tradejisi, gerekli koşullar varol
dultunda barışçı yol da dahil olmak üze
re, de�işik devrim yollarının mümkün 
oldu�una dair komünist tezi hiçbir bi
çimde geçersiz kı1mamıştır. Fakat, dev
rimin kendisini korumayı bilmesi gerek
tiltini de kuvvetle hatırlatmıştır. O, gü
nümüz faşizmine ve dış gericiliA"in entri
kalanna karşı uyanık olunması için bir 
ders, özgürlük ve ilerleme yolunu seçen 
herkesle daha büyük uluslararası daya
nışma için bir çaArl olmuştur. Burada, 
kongremizde, bütün Sovyet halkı adına 
bir kere daha haykmyoruz: 

"Luis Corva1an 'a özgürlük ! 
Faşist cuntanın tüm tutukluIanna 

özgürlük ' "  

EMPERYALIZM HiÇBIRŞEYDEN 
ÇEKlNMIYOR 

Devrimci hareketin son zamanlar
daki deneyi, tekelci sermayenin ve onun 
politik uzantılarının egemenli!!i için 
ciddi bir tehlike ortaya çıkarsa, emper
yalizmin her türlü demokrasi rolünü bir 
tarafa atarak hiçbirşeyden çekinmeye
celtinin gözle görünür kanıtlannı ver
mektedir. Hümanizm şöyle dursun, dev
letlerin egemenliltini ve her türlü meşru
iyeti ayaklar altına almaya hazırdır. İfti
ra, halkı aldatma, ekonomik abI u ka sa
botaj, açlık ve ekonomik kargaşa �Ian. 
lama, rüşvet, tehdit, tedhişçilik, siyasal 
kişileri katletme, faşist katliamlar: her 
zaman uluslararası emperyalist irtica ile 
elbirliııi içinde çalışan karşıdevrimin si
lahlan işte bunlardır. Fakat bütün bun
lar, sonunda başarlSızlıııa muhkumdur. 
özgürlük ve ilerleme davası yenilgiye 
ultratılamaz. 

KAPITALIST DÜNYADA 
KOMÜNIST PARTILER 

Kapitalist dünyadaki komünÜlt par
tilerin etkisinin artması. son beş yılın 
umut verici bir gelişmesidir. Bu partile
rin sayısal gücü bir milyon dolaylarında 
artmıştır; Batı Avrupa'daki 400 bin 
kişilik gelişme buna dahildir. Genel ve 
yerel seçimlerde komünistlere oy veren
lerin sayısı büyük ölçüde yükselmiştir. 

1969 Toplantısı'nda geliştirilen an
ti-emperyalist eylemler programının bir 

çok maddesinin gerçekleştiriimi, olması 
da, dünya komünist hareketinin başan
Iannın göstergesidir. Dilter ülkelerin ko
münist partileriyle birlikte, mücadele yo
lunun ve ana hedeflerinin doAru olarak 
saptanmış olduııunu, balkların mutlulu
!!u için yapılan ortak çalışmanın kitle
lerde geniş bir etki uyandırdl!!IOJ ve 
olumlu sonuçlar yarattı!!ını şimdi söyle
yebiliriz. 

Deltişik ülkelerin komünistieri, bir 
birlerinin çalışmalarını ilgi ve anlaşıla
bilir bir dikkatle izlemektedirler. Zaman 
zaman, aralarında, görüş ve bazı sorunla� 
ra yaklaşım aynlıklan ortaya çıkabilir. 
Düşman propaganda bunu her zaman 
sansasyonel hale getirmiştir. Fakat 
Marksist�Leninistler, bu tür sorunlara en
ternasyonalist bir konumdan hareketle 
ve tüm hareketin birliltini güçlendirmeye 
dikkat ederek yaklaşırlar; ortaya çıkan 
sorunlan gerçek bir yoldaşlık ruhu için
de ve her partinin eşitli!!i ve baltırnsızlı
ltına saygı kutsal ölçülerinin çerçevesi 
içinde tartışırlar. Kuşkusuz, prensip ko
nularında taviz verme ve komünist ide
olojiye karşıt görüş ve eylemlerde uyuş
ma söz konusu olamaz. Bu mümkün de
!!ildir. İki nedenle böyledir: Ne saıı ne 
ultra-sol revizyonizm boş durmaktadu; 
ve komünist hareketin Marksist-Leninist 
ten;ıelleri için ve bu temelleri çarpıtma 
ve zayınatma çabalarına karşı mücadele 
etmek hiilli herkesin ortak görevidir. 

DEVRIMIN ORTAK YASALARı 

Komünistler, mücadelelerinde dev
rimin gelişmesini ve sosyalizm ve komü. 
nizmin kurulmasını yöneten ortak yasa 
ve düzenliliklere dayanırlar. Marksizm
Leninizm teorisinde yansıyan ve prati
ııin doııruladı�ı bu yasa ve düzenlilikler 
kardeş partilerin uluslararası konferans
larında kollektif olarak ve kavrayıcı bir 
biçimde formüle edilmiştir. Bu ortak ya
sa ve düzenliliklerin derinlemesine kav
ranması, yaratıcı bir yaklaşımla ve her 
ülkedeki somut koşulların dikkate alın
masıyla kaynaştırarak bunlardan güç �ınması, Marksizm-Leoinizm'in vazge
çılmez ve ayırdedici özelliltidir, öyle ka
I�c

.
a�tır. Ve şunu da kesinlikle söyleye

bılırız: Oportünizme verilen bir taviz 

Söz konusu dönemde, partimiz kar
deş partilerle ilişkilerini genişletmiştir. 
Bu partilerle geniş kapsamlı bir delegas
yon alışverişi kurmuş ve politik ve te0-
rik sorunlarda partiler arası konferanala
ra katılmış bulunuyoruz. 

SOSYAL DEMOKRAT PARTILERLE 
ILIşKILER . 

Brejnev, SBKP'oin komünist olma
yan, devrimci-demokrat ve sol-soayaliat 
partilerle de ilişkilerini geliştirdiilini be
lirtmiş ve bu konu üzerinde şöyle dur
muştur: 

"Kuşkusuz, bilimsel komünizm ile 
sosyal demokratlano reformizmi arasın
da herhangi bir ideolojik yakınlaşma söz 
konusu olamaz. Bir çok sosyal-demok
rat hiili bütün faaliyetlerini anti-komü
nizme ve anti-sovyetizme dayandırmak
tadır. Hatta komünistlerle ilişki kurdu k
lan için üyelerini kovuşturan partiler 
bile vardır. Bu tür olgularla mücadele et
memiz gerekir; çünkü bunlar, gericiliııin 
ekmeııine yaıı sürmekten başka işe ya
ramaz. 

Bununla birlikte, halklano güvenli
ltine gösterdiltimiz ortak ilgi, silahlanma 
yarışını durdurma ve faşizmi, gericililli 
ve sömürgecililti geriletme arzusu bizi 
barış için sorumluluklannın bili�cind� 
olan sosyal-demokratlarla ve daha da 
fazla sosyal-demokrat işçilerle birle,tire
bilir ve birleştirmektedir. Biz inaiyatif ve 

Yeni yapılan Kongre Sarayı 'nın dinlenme Salonunda delegeler 

lehine lehine 
nistleri, nistleri, 
savunulmasını savunulmasını 
kutsal kutsal 

gibi, Brejne
dış politikasının doltrultudoltrultu

sorunlann ele alınmaalınma
SBKP'nin Sovyet toplumundaki SBKP'nin Sovyet toplumundaki 

geniş bir ilgi toplatopla
Merkez Komitesi raKomitesi ra

devrimci süreçle ve süreçle ve 
sorunlanyla ilgili önem

yayınlıyoruz. 

DEVRIMCI SÜREcI 

devrimci devrimci süreci süreci üzeüze
çözümlemeyeı sosyalizmin çözümlemeyeı sosyalizmin 

karşılık kapitalizmin kapitalizmin 
derinleştiltini belirtederinleştiltini belirte

Raporda, kapitalist kapitalist 
ekonomik bunalımın bunalımın 
olmadıR'ı olmadıR'ı belirtilmekbelirtilmek

bunalımın politik so
de!!erlendirilmektedir: 

toplumundaki politik-idetoplumundaki politik-ide
alt<rlaşmıştır. İktidar kuku

partilerini yaralayarala
ahlaki ölçüleri zedeleahlaki ölçüleri zedele

aygıtının en yüksek kaka
dahi çürüme, giderek saklasakla

Manevi kÜıtürdeki kÜıtürdeki 
oranı artmaktaartmakta

tomatik çöküş" ünü 
komünistlere komünistlere bütünüyle bütünüyle yaya

hiilii önemli ihtiönemli ihti
birlikte, son yılbirlikte, son yıl

kapitalizmin gelecelti gelecelti 
oldultunu oldultunu kuvvetle kuvvetle 

içinde uluslararası uluslararası uluslar gege
odaklarına güçlü darbeler darbeler 

dönemde Şili ve Portekiz'ekiz'Portekiz'Port
'da devrimci kurkur

başarılar kazandıkazandı
faşist askeri hüküfaşist askeri hükü

İspanya'da Franco rejimi 

DURUM 

zamanımızın en 
imIerinden birini temizletemizle

imparatorluklannın soso
çökmesini saA'lamıştır. saA'lamıştır. 

yenilenmenin güçlü güçlü 
ve halkın muazmuaz

geçirdiııi bir kere kere 
Ve bugün antianti

harekete geçirdilibugün libugün 
i polipoli

insanlıııa insanlıııa sahip kişilerce yönetiliyordu. yönetiliyordu. 
Geniş Geniş kitleleri yeni bir hayat kurmak kurmak 
üzere üzere binıraya getirmişti. Fakat Şili geŞili ge
riciliııinin, riciliııinin, artık herkesin bildi!!i gibi dış dış 
emperyalizm emperyalizm tarafından planlanan ve fifi
nanse nanse edilen komplosu devrimi hazırlıkhazırlık
sız sız yakaladı. Faşist askeri diktatörlük atörlük 
ülkeyi ülkeyi kana buladı. Emekçi halkın en iyi iyi 
ve ve en sadık yüzbinlerce erkek ve kadın kadın 
evladı evladı öldürüldü, ölümüne işkenceye tutu
tuldu, hapsediidi. tuldu, hapsediidi. OIkenin üstüne kara kara 
bir bir terör gecesi çöktü. Fakat Şili devridevri
minin minin geçici yenilgisi, onun tanhsel tanhsel 
başanlannı, başanlannı, deneyinin önemini deneyinin önemini küçültküçült
mez. 

Şili Şili tradetradejisi, jisi, tradejisi, tradetradejisi, trade geregerekli kli koşullar koşullar varolvarol
dultunda dultunda barışçı yol da dahil olmak üzeüze
re, re, de�işik devrim yollarının mümkün mümkün 
oldu�una oldu�una dair komünist tezi hiçbir bibi
çimde çimde geçersiz kı1mamıştır. Fakat, devdev
rimin rimin kendisini korumayı bilmesi gerekgerek
tiltini tiltini de kuvvetle hatırlatmıştır. O, gügü
nümüz nümüz faşizmine ve dış gericiliA"in entrientri
kalanna kalanna karşı uyanık olunması için bir için bir 
ders, ders, özgürlük ve ilerleme yolunu seçen seçen 
herkesle herkesle daha büyük uluslararası dayadaya
nışma nışma için bir çaArl olmuştur. Burada, Burada, 
kongrkongremizde, emizde, bütün bütün Sovyet Sovyet halkı adına halkı adına 
bir kere daha haykmyoruz: 

"Luis Corva1an 'a özgürlük ! 
Faşist cuntanın tüm tutukluIanna 

özgürlük ' "  

EMPERYALIZM HiÇBIRŞEYDEN 
ÇEKlNMIYOR 

Devrimci hareketin son zamanlar
daki daki deneyi, deneyi, tekelci tekelci sermaysermayenin enin ve ve onun onun 
politik politik uzantılarının egemenli!!i için için 
ciddi ciddi bir tehlike ortaya çıkarsa, emperemper
yalizmin yalizmin her türlü demokrasi rolünü bir bir 
tarafa tarafa atarak hiçbirşeyden çekinmeyemeye
celtinin celtinin gözle görünür kanıtlannı verver
mektedir. Hümanizm şöyle dursun, devdev
letlerin egemenliltini ve her türlü meşrumeşru
iyeti ayaklar altına almaya hazırdır. İftiİfti
ra, halkı aldatma, ekonomik abI u ka sasa
botaj, açlık ve ekonomik kargaşa �ka �ka 

Ian. Ian. �Ian. �
lama, lama, rüşvet, tehdit, tedhişçilik, siyasal siyasal 
kişileri katletme, faşist katliamlar: her her 
zaman zaman uluslararası emperyalist irtica ile ile 
elbirliııi elbirliııi içinde çalışan karşıdevrimin sisi
lahlan lahlan işte bunlardır. Fakat bütün bunbun
lar, lar, sonunda başarlSızlıııa muhkumdur. muhkumdur. 
özgürlük özgürlük ve ilerleme davası ilerleme davası yenilgiye 
ultratılamaz. 

KAPITALIST DÜNYADA 
KOMÜNIST PARTILER 

ra yaklaşım aynlıklan ortaya çıkabilir. çıkabilir. 
Düşman propaganda bunu her zaman zaman 
sansasyonel sansasyonel hale getirmiştir. Fakat Fakat 
MarksistMarksist�Leninistler, bu tür sorunlara enen
ternasyonalist ternasyonalist bir konumdan hareketle hareketle 
ve ve tüm hareketin birliltini güçlendirmeye güçlendirmeye 
dikkat dikkat ederek yaklaşırlar; ortaya çıkan çıkan 
sorunlan gerçek sorunlan gerçek bir yoldaşlık ruhu içiniçin
de de ve her partinin eşitli!!i ve baltırnsızlıbaltırnsızlı
ltına ltına saygı kutsal ölçülerinin çerçevesi ölçülerinin çerçevesi 
içinde içinde tartışırlar. Kuşkusuz, prensip koırlar. Kuşkusuz, prensip ko
nularında nularında taviz verme ve komünist ideide
olojiye olojiye karşıt görüş ve eylemlerde uyuşuyuş
ma ma söz konusu olamaz. Bu mümkün demümkün de
!!ildir. !!ildir. İki nedenle böyledir: Ne saıı ne Ne saıı ne 
ultra-sol ultra-sol revizyonizm boş durmaktadu; durmaktadu; 
ve ve komünist hareketin Marksist-Leninist Marksist-Leninist 
ten;ıelleri ten;ıelleri için ve bu temelleri çarpıtma çarpıtma 
ve zayınatma zayınatma çabalarına çabalarına karşı karşı mücadele mücadele 
etmek hiilli herkesin ortak görevidir. 

DEVRIMIN ORTAK YASALARı 

Komünistler, Komünistler, mücadelelerinde mücadelelerinde devdev
rimin rimin gelişmesini ve sosyalizm ve kkmücadelelerinde kmücadelelerinde mücadelelerinde kmücadelelerinde 

omü. omü. 
nizmin nizmin kurulmasını yöneten ortak yasa yasa 
ve ve düzenliliklere dayanırlar. Marksizmdayanırlar. Marksizm
Leninizm Leninizm teorisinde yansıyan ve pratiprati
ııin ııin doııruladı�ı bu yasa ve düzenlilikler düzenlilikler 
kardeş partilerin kardeş partilerin uluslararası konferanskonferans
larında larında kollektif olarak ve kavrayıcı bir bir 
biçimde biçimde formüle edilmiştir. Bu ortak yaya
sa sa ve düzenliliklerin derinlemesine kavkav
ranması, ranması, yaratıcı bir yaklaşımla ve her her 
ülkülkedeki somut koşulların dikkate alınalın
masıyla masıyla kaynaştırarak bunlardan güç güç ��ınması, Marksizm-Leoinizm'in vazgevazge
çılmez çılmez 
�
çılmez 
��
çılmez 
�

ve ayırdedici özelliltidir, öyle kaöyle ka
I�c�c� a�tır. Ve şunu da kesinlikle söyleyesöyleye
bılırız: bılırız: 
�

bılırız: 
� .bılırız: . �

bılırız: 
�

Oportünizme Oportünizme verilen bir taviz taviz 

Söz Söz 
deş deş partilerle partilerle 
Bu Bu partilerle 
yon yon alışverişi kurmuş 
rik sorunlarda rik sorunlarda 
ra katılmış 

SOSYAL 

Bre
yan, yan, 
partilerle partilerle 
lirtmiş lirtmiş 
muştur: muştur: 

"Kuşkusuz, 
sosyal sosyal 
da da herhangi 
konusu konusu 
rat rat hiili 
nizme nizme 
tadır. tadır. 
lan lan için 
bile bile vardır. 
memiz memiz 
ekmeııine ekmeııine 
ramaz. 

Bununla 
ltine ltine göstergöster
yarışını yarışını 
ve sömürgeve sömürge
barış için sorumluluklannın barış için sorumluluklannın 
olan olan 
fazla fazla 
bilir ve 



iyi niyetimizi ifte bu planda ortaya 
koyduk ye bu planda ortaya koymaya 
deftlll edeceAiz. 

YUMUŞAMA VE 
SINIF MÜCADELESI 

Yumuşamanın bir gerçeldik baJine 
,eimi, olması, uluslararası işçi sınıfı 
hareketi içinde ve onun dü,manları ara
sında, bunun sınıf mücadelesini naıul 
etlıiledilli sorusunu ortaya Çıkannakta
dır. 

Bazı burjuva liderleri, Sovyet ko
müniotlerinin ve Sovyet halkının diller 
halklann öigürlük ve ilerleme mücade
lesiyle olan dayanıfması karşısında hay
rete ... ·diişmekte ve çılllıllı basmaktadır
lar. Bu. ya düpedüz bir saflıktır ya da 
bilinçli olarak kafaları bulandırmaktır. 
Yumuşamanın ve barış içinde birarada 
yaşamanın devletlerarası ilişlıileri ilgilen
dirdiIli. artık bundan daha açık olamaz. 
Bunun anlamı, ülkeler arasındaki uyu,
mazlık ve çelişkilerin savaş yoluyla, 
ku",t tehditi ile çözülmeyecek olması
dır. Yumuıama, amıf mücadelesinin ya
aa1annı biraz olaun dahi ortadan kaldır
marnaktadır ve kaldınnnaz, deli iş tire
maz. Yumuıama yüzünden komüniat
lerin kapitaliat sömürüyle uzlaşmasını 
ya da tekelcilerin devrime katılmaları
nı kimse beklememelidir. öte yandan, 
diller devletlerin iç işlerine kan,mama 
ve onların baııırnaızlık ve egementiiline 
"Yıl ııösterme ilkelinin sıkı sıkıya göze
tilmesi, yumu,amanın temel koşullann
dan biridir. 

YUMUŞAMA VE SOSYALIZM 

Biz, yumu,amayı. barışçı 808yaliat 
ve komüniat inşa için daha elveri,li ko
,uJlar yaratmanın yolu olarak gördüllü
müzü ııizlemiyoruz. Bu ancak sosyalizm 
ve b .... ın bölünmezlillini kanıtlar. Bu 
yüzden bizi kınayanJann, kapitalizmin 
&aldın ve kuvvet tehditine başvurmadan, 
diller ha1klann ballırnaızlık ve çıkarları
nı bollazlamadan yaşayamayacallından 
emin olmadıklarını düşünmekten kendi
mizi alamıyoruz. 

Barış içinde birarada yaşamanın 
"kapitalizme yardımcı olmak" ve "808-
YOopolitik statükoyu dondurmak"la aynı 
kapıya çıktıılını ileri süren ultra-solcu 
iddialara kar,ı da cevabımız şudur: Her 
devrim, herşeyden önce belli bir toplu
mun içsel gelişmesinin dollal bir sonucu
dur. "Statükoyu dondurma" incilerini 
zaten hayatın kendiai yalanlamıştır. Son 
yıllarda dünyada meydana gelen büyük 
devrimci deliişiklikleri hatırlamak yete
cektir. 

Yumuşama ile sınıf mücadelesi ara
sındaki ilişki işte böyledir. Devrimci da· 
vaya sadık Sovyet komünistleri, barış 
için, tüm halkların bu en büyük dileıli ve 
zamanımlZda insanlıllın ilerlemesinini bu 
önemli koşulu Için mücadele etmekte-

dirler ve bunu liirdüreceklerdir." 

GELIŞMIş SOSYALIZM VE PARTI 

Brejnev'in konuşmasında "Gelişmiş 
Sosyalizm Koşuııarında Parti" başlıklı 
bölüm önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
bölümde, Parti'nin komünizmin kurul
masında öncü rolü oynamasının gerek
leri tartışılmakta ve bunun için Parti 
yapısının gelişme dollrultuJarl belirlen: 
mektedir. Parti'nin üye yapısında olum
lu bir niteliksel gelişmenin bulundullu
nu belirten raporda, genç kadroların ro· 
lünün artınlması ve parti diaiplininin 
geliştirilmesiyle ilgili bölümler dikkati 
çekınektedir: 

ADAY ÜYELIK SÜRESI 

"Yeni mesafeler alınıp Parti daha 
büyük görevlerin üstesinden geldikçe, 
aaflannı taze güçlerle doldurmak, ilk se· 
viyedeki Parti kurullarının, çalıştıkları 
kollektiperin dikkatini çekenlerin, üre· 
timde ve toplumsal yaşamda faal olduk
larını göstereulerin üzerinde durmak 
daha da önem kazanmaktadır. Bunun 
için, Parti üyeliRi için adaylık süresine 
daha çok önem vermek gereklidir. Par
ti üye adaylarının politik nitelik ve ye· 
teneklerinin her yönden sınanmasına ve 
Marksist-Leninist eRitimlerine çok bü
yük bir titizlikle yaklaşılmalıdır. Her ko
münistin yüksek bir ideolojik düzeyde 
bulunması, aktif bir Parti savaşÇıSı ol
ması ve komünizmin kurucuları arasında 
ön saf ta yer alması gerektiliini unutma
malıyız. 

PARTI KARTLARıNıN 
YENILENMESI 

SBKP, Lenin 'in buyruklarına uya
rak, Parti üyesinin saygınlıRına verilen 
önemi artırmak için hiçbir şeyi esirge
memiştir. Bu konuda, 24. Kongre'nin 
kararıyla yürütiilen Parti kartlarının ye
nilenmesi önemli bir rol oynadı. Yeni
lenmeden güdülen amaçların gerçekleşti
lIini söyleyebilınek için yeterli gerekçe
ler mevcuttur. Bu, komünistıerin ve Par
ti örgütlerinin önlerindeki görevleri ye
rine getirme mücadelesindeki faaliyetle
rine zindelik katılmasına yardımcı ol
muştur. 

Yenilemenin önemli sonuçlarından 
biri şudur: Komünistler birbirlerine kar
ŞI daha titiz hale gelmişler ve Parti ku
rullarında hiçbir Tüzük ihlalini hoşgör
meyen bir hava yaratılmıştır. Parti ör· 
gütleri, kartların yenilenmesinin Parti'de 
bir tenUzlik olınadıllı ilkesinden hareket 
etmişlerdir. Aynı zamanda, şerefli Ko
münist ünvanına lllyık olmayan biç kim· 
senin Parti 'de kalamayacallına da büyük 
bir dikkat göstermişlerdir. Yenilenme 
süresi içinde 347 bin kişiye yeni Parti 
kartları verilmemiştir. Bu kişiler, Parti 
hayatının kurallarından uzaklaşanlar, 
disiplini ihllll edenler ve kendi Parti ku-

Kremlin 'deki Kongre Sarayı 'nın Ilenel llöriiniimii 

rullarıyla irtibatı kaybedenlerdir." 

LENINisT ÇALIŞMA TARZı" 

"Gelişmiş Sosyalizm Koşullarında 
Parti" başlıklı bölümde daha sonra 
"Leninist çalışma tarzının tl önemine 
deRinilmekte ve bu konuda iki nokta 
üzerinde durulmaktadır. Bu noktalar, 
eleştiri ve özeleştiri yöntemi ve Parti 
kararlarının uygulanmasının denetimi ve 
izlenmesi sorunudur. Brejnev bu konu
larda şunları söylemiştir: 

"Yoldaşlar, Leninist çalışma tarz� 
Parti öncülüllünün başarısı için önemli 
bir koşuldur. Leninist çalışma tarzı, 
bütün toplumsal süreçlere yaratıcı ve bi
limsel. subjektivizme yer vermeyen bir 
yaklaşım demektir. Bu çalışma tarzı. 
kendine ve başkalarına karşı yüksek bir 
titizlik göstermek anlamına gelir; her 
türlü kendini be!ıenmişliRi reddeder ve 
her türlü kırtasiyeciliRin ve formalizmin 
karşısındadır. 

ELEŞTIRI VE ÖZELEŞTIRI 
SORUNU 

Bu konuda eletiri ve özeleştiri so
rununa deliinmek istiyorum. Merkez 
�omitesinin tam üyeli toplantılarında 
bu sorun üzerinde ciddi ve ilkeli Çalış
malar yaptık. Bu çalışmalar, üstesinden 
gelmemiz gereken görevlerin boyutları 
ve karmaşıklıllı arttıkça, her türlü konu
da eleştirel yaklaşımın özel bir önem 
kazanması nedeniyle yapıldı. 

Merkez Komitesi,"Tambov Bölgesel 
Parti örgütü' nde Eleştiri ve özeleştirinin 
Durumu f i  adlı kararında, tüm parti için 
önemli olan bazı sorunlar üzerinde dur
du: Herşeyden önce, eleştiri ve özeleş
tiri yönteminin özüne dikkati çekti. 
.Bu öz, şu veya bu örgütün. şu veya bu 
bireyin faaliyetinin bütün yönlerinin ob
jektif bir deRerlendirmeye tutulmasıdır. 
Bu öz, mevcut yetersizlikleri orta
dan kaldırmak için aynı yetersizlik
lerin her yönden çözümlenmesidir. 
Bu öz, yetersizliklere ya da bu yeter
aizlikleri hoşgörenlere karşı liberalizmin 
olamayacaRıdır. İnsanlara karşı güven ve 
saygı, görevlerinden sorumlu olanlara 
karşı gösterilecek yüksek titizlikle baş
başa gitmelidir. Bu parti çalışmasının 
bir yasasıdır; yalnız parti çalışmasının 
deRil bütün çalışmamlZın yasasıdır. Yol
daşlar, eleştiriye karşı verilecek her tür
lü yanlış karşılık. Parti organlarında kuş
kusuz sert ve süratli bir tepki uyandır
malıdır. 

"Sert tepki" derken, kuşkusuz, ifa
dedeki sertlilıi delıil. meselenin özünü 
kastediyoruz. Eleştirinin deReri, salılıklı 
olmasında ve ortaya konan sorunun top� 
lumsal önemindedir. öte yandan özeleş
tirinin deRerini de. samimi olması ve 
yanlışlan ve eksiklikleri derhal düzelt
meye girişmeye hazır olunması tayin 
eder. 

KARARLARıN DENETIMI 
VE izLENMESI 

Eleştiri ve özeleştiri sorununun ya
nısıra Merkez Komiteli, verilmiş kararla
nn uygularırnasının denetimi ve izlenme
si sorununu da ele aldı. Bu konu, Mer
kez Komitesi'nin Politik Bürosu'nun ?e 
Sekretaryarun toplantılarında tekrar 
tekrar görüşüldü. Politik Büro'nun tiirn 
Parti örgütlerine gönderdiRi özel bir 
mektupta ve yine SBKP Merkez Komite
si 'nin aldıRı bir dizi kararda bu konu 
üzerinde duruldu. 

Burada özel bir yoruma gerek oldu
Runu sanmıyorum: Verilmiş kararların 
uygulanması gerektiıli açıktır. Bu karar
lar, Parti'nin kararlarıdır; onun kollektif 
iradesi ve kitlelerin yollunlaşmış deneyi
dir. Bununla birlikte, gevşek denetim 
nedeniyle zaman zaman bazı kararlar ye
rine getirilmemekte ya da ekaik veya ye
tersiz olarak yerine Iletirilmektedir. 

Bazan, belli bir karar yerine getiril
mezse aynı konuda bir ikinci, hatta bir 
üçüncü karar alınmaktadır. İçerik olarak 
bu kararlar yerinde gözükebilir. Fakat 
asıl sorun, bunların, daha önce yapılmı, 
olması gereken bir konuyla ilgili olması
dır. Bu durumda şu soruyu sormamak 
elde deliildir: Eaki bir konuda yeni bir 
karar alınması bir çeşit taviz, bir libera
lizm ifadesi deRil midir? Bu. titizlik 
ölçütlerini düşürmez mi?� Bu uygulama
ya bir son verme zamanı gelmiştir. 

Verilmiş kararların yerine getirilıne
sinin denetimi ve izlenmesi, örgütael ça
lışmanın kilit noktalarından biridir. 
Bunlar, her Parti, hükümet ve ekonomi 
görevlisinin, her Parti organının ve her 
birincil Parti kurulunun ödevleridir. Bu 
noktada, Birlik Cumhuriyetleri Komü
nist Partileri Merkez Komitesi Sekretar
yalarının, yerel ve bölgesel Parti komite
lerinin, Cumhuriyetlerin Bakanlar Ku
rullarının. Emekçi Halk Milletvekilleri 
Sovyetleri Yürütme Komitelerinin ve Ba
kanlık ve departman kollegyumlarının 
rolünün artınlmB8l zorunludur." 

HER AŞAMADA YENI BIR IÇERIK 

"Bütün bunları. verilmiş kararların 
uygulanmasında ya da eleştiri ve özeleş
tiri konularında Partimizde tehlikeli bir 
durum ortaya çıktlRı için söylemiyo
rum. Asıl amacım başka bir noktaya 
dikkatleri çekmektir. Leninist çalışma 
tarzının şaşmaksızın uygulanması. tüm 
Parti. hükümet ve ekonomi organlarının 
başarılı çalışmasının ve planlanmızın 
gerçekleştirilmesinin bir ön şartıdır. 

Kuşkusuz ne Parti ne de Parti 'nin 
faaliyetinin nitelilli dellişmeden uzaktır. 
Her aşamada Parti çalışması yeni bir 
içerik kazarur. Bu nedenle, 25. Kongre'
nin ortaya koyacallı yeni görevlerin, 
parti çalışmasının biçim ve yöntemleri· 
nin bilimsel temele dayalı olarak gelişti
rilmesini gerektirmesi dollaldır." 
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şudur: Her 
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bir sonucu

Brejnev'in konuşmasında "Gelişmiş 
Sosyalizm Koşuııarında Parti" başlıklı 
bölüm önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
bölümde, Parti'nin komünizmin kurul
masında öncü rolü oynamasının gerek
leri tartışılmakta ve bunun için Parti 
yapısının gelişme dollrultuJarl belirlen: 
mektedir. Parti'nin üye yapısında olum
lu bir niteliksel gelişmenin bulundullu
nu belirten raporda, genç kadroların ro· 
lünün artınlması ve parti diaiplininin 
geliştirilmesiyle ilgili bölümler dikkati 
çekınektedir: 

ADAY ÜYELIK SÜRESI 

"Yeni mesafeler alınıp Parti daha 
büyük görevlerin üstesinden geldikçe, 
aaflannı taze güçlerle doldurmak, ilk se· 
viyedeki Parti kurullarının, çalıştıkları 
kollektiperin dikkatini çekenlerin, üre· 
timde ve toplumsal yaşamda faal olduk
larını göstereulerin üzerinde durmak 
daha da önem kazanmaktadır. Bunun 
için, Parti üyeliRi için adaylık süresine 
daha çok önem vermek gereklidir. vermek gereklidir. vermek ger Par
ti üye adaylarının politik nitelik ve ye· 
teneklerinin her yönden sınanmasına ve 
Marksist-Leninist eRitimlerine çok bü
yük bir titizlikle yaklaşılmalıdır. Her ko
münistin yüksek bir ideolojik düzeyde 
bulunması, aktif bir Parti savaşÇıSı ol
ması ve komünizmin kurucuları arasında 
ön saf ta yer alması gerektiliini unutma
malıyız. 

PARTI KARTLARıNıN 
YENILENMESI 

SBKP, Lenin 'in Lenin 'in Lenin buyruklarına uya
rak, Parti üyesinin saygınlıRına verilen 
önemi artırmak için hiçbir şeyi esirge
memiştir. Bu konuda, 24. Kongre'nin 
kararıyla yürütiilen Parti kartlarının ye
nilenmesi önemli bir rol oynadı. Yeni
lenmeden güdülen amaçların gerçekleşti
lIini söyleyebilınek için yeterli gerekçe
ler mevcuttur. Bu, komünistıerin ve Par
ti örgütlerinin önlerindeki görevleri ye
rine getirme mücadelesindeki faaliyetle
rine zindelik katılmasına yardımcı ol
muştur. 

Yenilemenin önemli sonuçlarından 
biri şudur: Komünistler birbirlerine kar
ŞI daha titiz hale gelmişler ve Parti ku
rullarında hiçbir Tüzük ihlalini hoşgör

LENINisT ÇALIŞMA TARZı" 

"Gelişmiş Sosyalizm Koşullarında 
Parti" başlıklı bölümde daha sonra 
"Leninist çalışma tarzının tl önemine 
deRinilmekte ve bu konuda iki nokta 
üzerinde durulmaktadır. Bu noktalar, 
eleştiri ve özeleştiri yöntemi ve Parti 
kararlarının uygulanmasının denetimi ve 
izlenmesi sorunudur. Brejnev bu konu
larda şunları söylemiştir: 

"Yoldaşlar, Leninist çalışma tarz� 
Parti öncülüllünün başarısı için önemli 
bir koşuldur. Leninist çalışma tarzı, 
bütün toplumsal süreçlere yaratıcı ve bi
limsel. subjektivizme yer vermeyen bir 
yaklaşım demektir. Bu çalışma tarzı. 
kendine ve başkalarına karşı yüksek bir 
titizlik göstermek anlamına gelir; her 
türlü kendini be!ıenmişliRi reddeder ve 
her türlü kırtasiyeciliRin ve formalizmin 
karşısındadır. 

ELEŞTIRI VE ÖZELEŞTIRI 
SORUNU 

Bu konuda eletiri ve özeleştiri so
rununa deliinmek istiyorum. Merkez 
�omitesinin tam üyeli toplantılarında 
bu sorun üzerinde ciddi ve ilkeli Çalış
malar yaptık. Bu çalışmalar, üstesinden 
gelmemiz gereken görevlerin boyutları 
ve karmaşıklıllı arttıkça, her türlü konu
da eleştirel yaklaşımın özel bir önem 
kazanması nedeniyle yapıldı. 

Merkez Komitesi,"Tambov Bölgesel 
Parti örgütü' nde Eleştiri ve özeleştirinin 
Durumu f i  adlı kararında, tüm parti için 
önemli olan bazı sorunlar üzerinde dur
du: Herşeyden önce, eleştiri ve özeleş
tiri yönteminin özüne dikkati çekti. 
.Bu öz, şu veya bu örgütün. şu veya bu 
bireyin faaliyetinin bütün yönlerinin ob
jektif bir deRerlendirmeye tutulmasıdır. 
Bu öz, mevcut yetersizlikleri orta
dan kaldırmak için aynı yetersizlik
lerin her yönden çözümlenmesidir. 
Bu öz, yetersizliklere ya da bu yeter
aizlikleri hoşgörenlere karşı liberalizmin 
olamayacaRıdır. İnsanlara karşı güven ve 
saygı, görevlerinden sorumlu olanlara 
karşı gösterilecek gösterilecek göst yüksek titizlikle baş
başa gitmelidir. Bu parti çalışmasının 
bir yasasıdır; yalnız parti çalışmasının 
deRil bütün çalışmamlZın yasasıdır. Yol
daşlar, eleştiriye karşı verilecek her tür
lü yanlış karşılık. Parti organlarında kuş
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Runu sanmıyorum: 
uygulanması 
lar, Parti'nin 
iradesi ve kitlelerin yollunlaşmış deneyi
dir. Bununla 
nedeniyle zaman 
rine getirilmemekte 
tersiz olarak yerine 

Bazan, 
mezse aynı 
üçüncü karar 
bu kararlar 
asıl sorun, 
olması gereken 
dır. Bu durumda 
elde deliildir: 
karar alınması 
lizm ifadesi 
ölçütlerini 
ya bir son verme 

Verilmiş 
sinin denetimi 
lışmanın 
Bunlar, her 
görevlisinin, 
birincil Parti 
noktada, Birlik 
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yalarının, yerel 
lerinin, Cumhu
rullarının. 
Sovyetleri Yürütme 
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CEMAL 

NADIR 
KARlKATÜRCÜLER DERNECI, ISTANBUL 
BELEDlvESI KARIKATÜR MÜZESINDE, CEMAL 
NADIR 'IN ANISINA 60 KADAR ORIJINAL. ESER 
VE KJTAPTAN OLUŞAN BIR SERGI DÜZENLEDı' 
CUMHURlvET GAZETESI VE KARIKATÜR MÜ
ZESI ARŞIvLERINDEN DERLENEN BU SERGI, 
MART AVI BOVUNCA IZLEVlclLERE SUNULA
CAK. AŞACIDA, CEMAL NADIR'IN SERGI VE 
KJTAPLARINDAN SEÇiLEN KARIKATÜR ÖR
NEKLERINI SUNUYORUZ. 

Türk karikatüriinün büyük ustalanndan Cemal 

Nadir bundan 29 yıl önce 45 yaşında iken öldü. tık 

çizim döneminde, "iyi kadın resmi çizemedi�inden" 

dergi sahiplerince "az ticari" bulunan ve ilgi görme
yen Cemal Nadir, bunun üzerine do�um yeri olan 
Bursa 'ya döndü. Bir süre tabelacılık yaptı ve Akşam 
gazetesi sahibince, bir yenilik olarak ' günlük karlka
tür çizmesi için İstanbul'a ça�dı. Ve siyasi karl
katürleri yayımlanmaya başladı. 

Bir "Cumhuriyet karikatüristi" olan Cemal Na
dir, çizgileri ile, taraftan oldu�u rejimin aksayan, 
hatalı davraruşlannı eleştiriyordu. Zamanın hükÜlne
tinden "lehte karikatür yap" uyarılannın gelmesiy
le Cemal Nadir'in kendine özgü üslubu oluşmaya 
başladı. Bu üslup, kişileri de�il, okuyucuyu muhatap 
alıyordu. Yani, aksaklıkIan okuyucuya, okuyucuyu 
bir anlamda eleştirerek gösteriyor, farkettiriyordu. 

n. Dünya Savaşı sırasındaki tavizsiz anti-faşist, 
banş yanlısı tutumu kamuoyunda ve genç çizerlerde 
büyük etki yaptı. Akşam 'dan sonra girdi!!i Cumhuri· 
yet gazetesinde de Naziler ve faşizm, Nadir'in ç(zgile
rinde acımasızca aşallılandı, yeriIdi. Bu karikatürlere 
hakim olan çizgi, artık yumuşaklık ve siyasi kişilerle 
ullraşmama de�i1, sivrili ve yere batıncı bir çizgidir. 

Savaş zenginleri, karaborsacılar, spekülatörler, 
dalkavuklar, alafrangaln da "rejimin yeni düzensiz
likIeri ve çıbarılan" olarak Cemal Nadir'in eleştiri
lerinden paylannı aldılar. 

Bu tip eleştirilerde, okuyucu ile şöyle bir diyalog 
kuruluyordu : 

Bakın, şurada, şu adamlar ,öyle şöyle yapıyorlar, 
şöyle işıer oluyor, ben size gösteriyorum. Istiyorum 
ki, bilesiniz .. 

Konulan, gördü�ü, duydu�u, anladı�ı aksaklıklar
dı. Kendisi, yaptı�ı işi şöyle arılatıyor: Mevzularımın 
hayatla ne derece alikalan oldu�unu merak eden
ler, nüktelerin sırtındaki mübala�a elbiselerini atıp ha. 
kikate erebilirler. Nadir'de, konulan açma, derirıleş
tirme, toplumsal ana\iz yoktu. Çünkü zamanın top
lumsal oluşumunu da göz önünde bulundurup de�er
lendirinek, yapısı bunu mÜlnkün kılmıyordu. 

Bunurıla beraber "elde kalem, gözler ufukta ka
fiye düşünen şalr la5laklan gibi konu düşünmekten 
çok 'kendili�inden komik' hadiseleri ki�ıtlara 
çizivermekten başka bir şey yapamaylZ" diyerek 
özetledi�i temel sanat arılayışı, Cemal Nadir'i belir
leyen ö�edir_ 

- Şu dlvana bak h_le Amca 
hey ... 

YVR VYVŞ - 9 Mart 1976 - 1 4  

... Ba,tan ba,a mehtap, zev. 

rakçe, Ille, 8.Z, bülbOl ve ,arap ... 

. .. Şairler, laifur kod_hl.rden 

rUlrenk ,.npları Içerler ... 

... [ Nim _un peymaaoyl •• kl, 

lamam .ııın b_nı 1 cil,.. bOIbaı 

rlbl ,lIr ISyl_rl_rml, ... 

A. B. - Bu bir-,ey ml • c .... ,., 

,Imcil I.hlıu r.kııı Içip d. ,11r 

ıa,.ıı,..n ,.Irler vu I .. 

kadın resmi çizemedi�inden" 
ticari" bulunan ve ilgi görme

bunun üzerine do�um yeri olan 
süre tabelacılık yaptı ve Akşam 

yenilik olarak ' günlük karlka
İstanbul'a ça�dı. Ve siyasi karl

yayımlanmaya başladı. 
karikatüristi" olan Cemal Na

taraftan oldu�u rejimin aksayan, 
eleştiriyordu. Zamanın hükÜlne

karikatür yap" uyarılannın gelmesiy
kendine özgü üslubu oluşmaya 

kişileri de�il, okuyucuyu muhatap 
aksaklıkIan okuyucuya, okuyucuyu 

eleştirerek gösteriyor, farkettiriyordu. 
sırasındaki tavizsiz anti-faşist, 

kamuoyunda ve genç çizerlerde 
Akşam 'dan sonra girdi!!i Cumhuri· 
Naziler ve faşizm, Nadir'in ç(zgile

aşallılandı, yeriIdi. Bu karikatürlere 
yumuşaklık ve siyasi kişilerle 

ullraşmama de�i1, sivrili ve yere batıncı bir çizgidir. 
karaborsacılar, spekülatörler, 

dalkavuklar, alafrangaln da "rejimin yeni düzensiz
olarak Cemal Nadir'in eleştiri

aldılar. 
eleştirilerde, okuyucu ile şöyle bir diyalog 

şu adamlar ,öyle şöyle yapıyorlar, 
ben size gösteriyorum. gösteriyorum. göster Istiyorum 

duydu�u, anladı�ı aksaklıklar
şöyle arılatıyor: Mevzularımın 

alikalan oldu�unu merak eden
sırtındaki mübala�a elbiselerini atıp ha. 

Nadir'de, konulan açma, derirıleş
ana\iz yoktu. Çünkü zamanın top

göz önünde bulundurup de�er
bunu mÜlnkün kılmıyordu. 

"elde kalem, gözler ufukta ka
la5laklan gibi konu düşünmekten 

komik' hadiseleri ki�ıtlara 
bir şey yapamaylZ" diyerek 
arılayışı, Cemal Nadir'i belir



TiYATRO DERKEN 
MESUD ODMAN 

2 Mart 1976 Salı günü Ankara'da, Çağdaş Sahne salonunda bir "açık tar· 

tışma" yapıldı. Vecdi Sayar'ın yönettiği "Devrimci Tiyatro, Ulusal Tiyatro" 

konulu tartışmaya, Devlet Tiyatrosu oyuncusu Bozkurt Kuruç, Prof.Dr.Özde· 

mir Nutku, Çağdaş Sahne'den Erdoğan Akduman, Devrimci Ankara Sanat 

Tiyatrosundan Erkan Yücel ve Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan Rutkay Aziz ka· 

tıldılar. 
"Revizyonizm"li, "sosyal emperyalizm"li tekerlemelerin bol bol kullanıl· 

dığı bu toplantıdan geriye kalan, "Mao Zedung düşüncesi"nin sanat alanında· 

ki bir temsilcisinin incileri. "Marksizm·Leninizmin ideolojik ve politik düşma· 

nı Maoizm"in sanata nasıl yansıtıldığını görmek bakımından, bu incilerden bir 

bölümünü buraya aktarmakta yarar var. (Bu noktada, hiç mi doğru şey söy· 

lenmedi? diye sorulabilir. Ama onca yanlış arasında birkaç doğru sözün güme 

gitmesinden doğal ne olabilir?) 
Şunları söylüyor Erkan Yücel : 
"Türkiye'de devrimci sanatçılar halkımızın dostlarını ve düşmanlarını iyi 

bilmiyorlar. Bugün söylenmesi gereken şey, ulusallığın temelinin, halkımızın 

iki süper devlete karşı mücadelesi olduğudur." 
"lıerici-devrimci tiyatrolar, iki süper devlete karşı mücadeleyi anlayamı. 

yorlar. Zaman zaman devrimci oyunlar oynuyorlar ama, repertuvarlarını bu 

esas meseleye göre düzenlemiyorlar." 
"Sovyetler Birliği'nde yaratılmış olan ve bugün iktidarı ele geçirmiş bu· 

lunan elit burjuva sınıfına seslenen eserlerin devrimcilikle hiç bir ilgisi yoktur. 

Onları her fırsatta eleştirmekten korkmamalıyız. Sosyalist sanat, Çin 'de ve 

Arnavutluk'ta yapılmaktadır." 
"SSCB'deki sanat eserleri insanları ele almaktadır. Oysa, devrimci eser· 

ler, insanları değil sınıfları ele alır. Dünya halklarının en büyük düşmanı olan 

BEN BİR ŞtlR lşÇISIYiM 
TORKONON GOMOŞÇOSOYOM 

kardeşlerim ben de her gün 
şu lacivert işlilıimi 
giyip türküler söylerim 
size coşkunun telini 

AKREP ATEŞ ÇEMBERDE 
· MC'ye . 

Ki korku kan oturmuştur gözlerine 
ve sonun başlangıcı geçti · bilirsin 
saplanmak üzeredir son ok yerine 
içi geçmiş kofçınarca devrilirsin 

Sovyetler Birliği 'nde, bir toprak ağasının iyi bir işçinin kötü yanları olabilece· 
ğini söyleyen ürünler verilmekte; 'insan tabiatı teorileri' geliştirilmektedir." 

Yukarıdaki alıntılardan da anlaşılacağı gibi, bu arkadaş için artık yapıla· 
cak bir şey kalmamıştır. Asıl önemli ve düşündürücü olan, bu saçmalıklara 
karşı öteki tartışmacılar tarafından hiç bir ciddi eleştirinin yöneltilmemiş ol· 
masıdır. Ciddi eleştiri bir yana, "Lenin devrim, Kruşçev karşı-devrim yaptı" 
biçimindeki bir yargının, sessizce geçiştirilerek zımnen kabullenilmesi, "bi. 
l imsel sosyalizmin öğrencisi" olduğunu ileri süren bir insan için bağışlanabilir 
bir davranış mıdır? Ya, Prof.Nutku'nun "Yalnızca iki süper devlete karşı mü· 
cadeleyi ele almak, tiyatroyu kısırlaştırır" sözlerindeki açık kabullenişe ne 
demeli? 

Sonra, E.yüceI'e karşı çıkarken "Evet, Sovyetler Birliği de biraz emper· 
yalizme haymıştır ama, bugünkü mesele o değil, ABD emperyalizmidir" diyen 
izleyiciler arasındaki genç arkadaş, ne dediğinin, bu sözlerin bir adım ötesinin 
ne olduğunun hiç mi farkında değildir acaba? 

Bu soruları, şimdilik, cevaplandırmak durumunda olanlara bırakalım ve 
yeniden ' kültür,sanat sorununa dönelim. Lenin, insanlığın kültür mirasının 
"yıkılmasına" karşı, şunları söylüyor: "Kültürümüzün temellerini ayakta tut· 
mak için her türlü çabayı göstermek zorunludur; çünkü, onların yıkılmasına 
göz yumarsak, proletarya bizi asla bağışlamayacaktır.".(Lenin On Literotun 
and Art, s.668) 

E. Yücel'in sözlerinde anlatımını bulan öneri ise, sosyalizmden önceki 
kültür mirası bir yana, sosyalist dünyanın yarım yüzyılı aşkın bir süredir yarat
tığı ve günden güne geliştirdiği kültür birikiminin reddedilmesidir. 

Evet, dünya proletaryası onları asla bağışlamayacaktır. 

MEKTUP 

Oyelillim onaylandı 
Parll kartım yarumda 
YüreRim çatlayacak sevinçten sorrna 

Yüzlerce kardeşim var şimdi 

dokur g\imüş tezgahımda 
size şarkılar söylerim 
bengirenkli mekilıiınie 

Bala·kan göleklenir bastılıın yerde 
lakin ışkınlar sürer bire karşı bin 
yetmez ki saklamaya kör gölgeler de 
yutar sancıyla seni kendi çirkefin 

"Sanki bir anadan doRmuş gıbı" 
Hep bir aRızdan türküler söyledik 
SO ora bır arkad aş 
"Zahit"i söyledi kalın sesiyle 

Y arın şehir bizim dışlere uyanacak 
Avşar kllimi gibi güzel duvarlar 
Hazırlanıyoruz büyük mitinge 
Balıımsızlık, demokrasi, sosyalizm ıçın 
Unutulmaz bır ders vereceRiz faşizme 

kardeşlerim ben de her gün 
yürei!imin ocalıında 
kızartır ak ekmekleri 
oldurur ham meyveleri 
şu şiir çıknclRımda 
size gerçelıi söylerim 
size inci kozasında 
çabalayan böcekleyin 
şiir lpeAi örerim 

ben bir şiir işçisiyim 
canın maden ocallında 
türkünün gümüşçüsüyüm 
çekicin çarkın dalıında 
ben bir şiir işçisiyim 

her gün yeniden yeniden 
üretip yürelıimi ben 
aize sevinçler sunanm 
güzellik çeşmelerinden 
alııt olur da kanarım 
acı olulıundan bazen 

ben bır şiir lşçisiyim 
fabrikalar koyallında 
yaşamın gümüşçü&Üyüm 
can Işçiler tan işçiler 
şu ı.civert lşliRlmle 
ben bır şıır I,çisiyim 

Yarasa kanatların tutuşur birden 
tutuşur karanlıklara hasretin de 
boştur kurtulamazsın ateş çemberden 
kıvranır akrep . al!un kendi etinde 

2.3.76 
Ahmet AKSOY 

akıp gidiveriverir 
cömert gönüllerinizde 
türküceler üretirim 
'çalgılar çalarım size 
acı umut sevinç dolu 
emek düllünlerinizde 

beni anlarsınız beni 
çoşturuverir de sizi 

Sen mitlngte en önd� olmalısm 
Pankarı taşımallSın hem de 
Insan bir yilrüyüşte güzeldir 
Dövüşürken bır de. 

Polat DEMIR 

alıp gider gülden güle 
renk karıncalan gibi 
binhalkların bahçesinde 
ışık arıları gibi 
aygöçmenkuşları gibi 
gC'ıdiriveririm sizi \Tt �I �i { 
ezgili sözcüklerimle 

ben bir şiir işçisiyim 
kardeşlerim ben şiirin 
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devrimci oyunlar oynuyorlar ama, repertuvarlarını repertuvarlarını repertuv bu 

düzenlemiyorlar." 
'nde yaratılmış yaratılmış yar olan ve bugün iktidarı ele geçirmiş bu· 

sınıfına seslenen eserlerin devrimcilikle hiç bir ilgisi yoktur. 

eleştirmekten korkmamalıyız. Sosyalist sanat, Çin 'de ve 

yapılmaktadır." 
sanat eserleri insanları ele almaktadır. Oysa, devrimci eser· 

sınıfları ele alır. Dünya halklarının en büyük düşmanı olan 

OSOYOM 

gün 

AKREP ATEŞ ÇEMBERDE 
· MC'ye . 

Ki korku kan oturmuştur gözlerine 
ve sonun başlangıcı geçti · bilirsin 
saplanmak üzeredir son ok yerine 
içi geçmiş kofçınarca devrilirsin 

mak için her türlü çabayı göstermek zorunludur; çünkü, 
göz yumarsak, proletarya bizi asla bağışlamayacaktır.".(Lenin 
and Art, s.668) 

E. Yücel'in sözlerinde anlatımını bulan öneri ise, 
kültür mirası bir yana, sosyalist dünyanın yarım yüzyılı aşkın 
tığı ve günden güne geliştirdiği kültür birikiminin reddedil
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TÜRKIYE IŞçi PARTIsI MERKEZ YÖNETIM 
KURULU ÜYESI VE TURIZM-Iş SENDIKASı 
GENEL BAŞKANı TURGUT GÖKDERE'NIN, 
TÜRKIYE Işçi PARTIsI 'NIN 28 ŞUBAT GÜNÜ 
ANKARA'DA DÜZENLEDICI TOPLANTıDA 
Y APTıCı KONUŞMANIN BIR ÖZETINI 
SUNUYORUZ. 

YIGI 

FASizM 
Ülkemiz, işçi ve emekçi halkımızın cephede sa

vaştıRı ilk kurtuluş savaşım açan bir ülke olmasına 
raRmen emperyalist kapitalist diliıya ilişkileri dışı
na çıkamadıR! için adım adım tekrar emperyalizmin 
ekonomik ve siyasal glrdabına düşmüştür. Fakat, 
halkımızın bilincinde derin izler bırakan ulusal kur
tııIuş mücadelesi bugün çok daha salılam temeller 
üzerinde yükselmekte, işçi sımfı ve.. emekçi kitleler 
içinde bulunduklan baskı ve sömürünün kayna�ımn 
kapitalizm olduRunu daha iyi görmektedir. Bütün 
zorluklara, bütün baskılara, bütün hairıliklere karşın, 
Işçi ve emekçi sınıOanmızın balıımslZlık, demokrasi 
ve ııoeyalizm yolundaki yilıit, başı dık ve önü alına
maz mücadelesi güçleniyor. Emperyalizmin iç ve dış 
gerici güçlerin, eli karılı faşist zorbalann baskı ve cina
yetleri, zulüm ve terörleri bu selin akışım durdurama
dı. Durduramaz ve durdurarruyacaktır. 

MC FAŞIZMIN SIMGESIDIR 

Her geçen gün faşizmin kudurgarılılıı aı:tıyor, 
hergün çakaJların uluma sesleri çoğalıyor, ama derin
den derine işçi sınıfımlZın sağlam adımlanyla yürü· 
yüşü de duyuluypr. Derinden derine, işçi sınıfımızın 
kollanna sarılmış zincirlerin kınlışının sesleri duyulu. 
yor. Faşizme karşı tüm ilerici demokratik güçlerin di
renci artıyor. İnancımlZı de�i1, matematiksel bir ger
çe�i haykmyoruz: Kapitalizm ve onun bir kolu olan 
faşizm mutlaka son bulacak ve sosyalizm mutlaka bir 
güneş gibi dolıacaktır. Tarihin akışı demokrasi ve 
sOsyalizmden yanadır. 

Ama yine biliyoruz ki, insanlı�ın mutlu gelece
�ine kendiliğinden van1unıız. Bunun için her adımda 
başta �çi ıınıfuruz olmak üzere bütün emekçi halkı
mızı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi 
için örgütlernek zorundayız. Bu örgütlü güce dayana
rak taşizmin tırrnanmasının karşısına dikllmek zo
rundayız. Bugün, MC hükümeti faşizmin simgesi, 
faşizmin tırınanınasını hızlandıran bir faktör duru
mundadır. Bu hükümeti oluşturan partilerin sınıfsal 
yapıli dikkate alınırsa, MC hükümetinden zaten baş
ka birşey beklemerıln müılıkün olmadığı apaçık anla
,ılır. MC hükümeti bır bütün olarak büyük burjuvazi
nin en gerici kesiminin, uluslararası emperyalist tekel
lerin Işbirlikçisi olan tekelci burjuvazisinin siyasi ik
tidanru yansıtan bir hükümettir. Bu işbirlikçi ve ge
rici kesimlerin ıiyasi iktidannın temsilcisi AP, bu 
hükümetin belkemiğini oluşturuyor. MHP Ise faşist 
zorbalann, ça!!dışı ka1mış ırkçı düşüncelerin siyasi 
temsilcisi olarak hükümette yer alıyor_ Böylece fa
şist sokak zorbalan do!!rudan dolıruya hükümetten 
destek kazanıyorlar. Bu durumda siyası cinayetlerin 
basit arılamda faiııeri elbette bulunamıyacak ve siya
si cinayetler elbette hergün artacaktır. 

FAŞIZMIN EKONOMIK GEREKÇESI 

Bugün ülkemizde açık işsizler ordusu 2 milyonu 
geçmiştir ve hayat pahalılıj!ı %30'a ulaşmıştır. MC 
hükümetinde dış ticaret açı�ı daha da büyümüş, döviz 
rezervleri azalmıştır. Gerçeklerin apaçık orlada olma
sına rai!men MC hükümeti son bütçe dolayısıyle her
şeyi güllük gülistanlık göstermek istemektedir. Fakat 

mızriık çuvala sı�mamaktadır. Memurların maaşlan 
dondurulmuştur, halkımızın yaşam düzeyine do�ru
dan do�ruya etkileyecek kalemlerde bütçede bir artış 
yoktur. Besbellidir ki bu bütçe enflasyonist gidişi hız· 
landıracak, hayat pahalılı�ını arttıracat< ve dış borç
lan çoj!altacaktır. MC hükümeti bu açı�ı ve dengesiz
Ii�i ancak bu yolla gizleyebilece�ini düşünmektedir. 
Baskılan arttırarak. 

IşçI SıNıFı GERILETILEMEZ . . .  

Esasen geldi�i günden beri baskılan ve terörü 
hızlandıran MC hükümeti şimdi bir yandan bu baskı
Ian fiilen sürdürürken, öte yandan yeni anti-demokra· 
tik yasalarla kendini daha çok saltlama almaya ça
balamaktadır. Demirel bir yandan gerçekten sıkıyöne
timi arzularken, diğer yandan sıkıyönetim gürültüleri 
arasında sıkıyönetimsiz bir rejim uygulamak yolunda
dır. Sermayedar sınıfların aşın kar hırslanyla, bu 
hırslannı demokratik bir ortam içinde tatminin müm
kün olmamasından do�an çelişki en açık biçimde 
işçi sınıfımızın burjuvaziye karşı mücadelesinde gö
rülmektedir. Işverenler, sermayedar sınıflar iki amacı 
gizlemeksizin apaçık sergiliyorlar. Bir yandan ücret
leri dondurmak, diğer yandan kendi ifadeleriyle ça
lışma barışını tesis etmek. Bizim dilimizle, yani 
işçi sınıfı diliyle söylersek, sermayedarlar bir yandan 
işçiler üzerinde sömürüyü arttırmak istiyor, diğer 
yandan işçilerin ve gerçekten işçiden yana devrim
ci sendikalann sömürüyü uysaılıkla karşılamalannı, 
ses çıkarmamalannı istiyorlar. Fakat işte bu mümkün 
de�i1dir. Eşyanın tabiatına aykındır. Sömürü ve bas
kının .oldu�u yerde uysallık olamaz. Sömürü ve bas
kıya dayanan kapitalist sistem içinde işçi sınıfının 
mücadelesi durmaz, durdurulamaz. Yıllardır hem sen
dikal ve hem de siyasal özgürlükleri a�ır baskılar al
tında tutulan işçi sınıfımız mücadelede gerilememiş
tir. Bugün daha da güçlenmiş olarak mücadelesini 
sürdürüyor. Terörün en şiddetli olduğu 12 Mart döne· 
mi Içinde bile işçi sınıfımızın bu güçlü ve yi�it sesi 
bastınlamamıştır. 

. . .  VE GERILETILEMIYOR 

Işçiler toplu sözleşme haklanndan, yani parasal 
çıkartanndan dahi vazgeçerek, üyesi olduj!u devrim
ci sendikanın içinde kalmayı, bunun için de müca'
dele etmeyi göze almışlardır. Ve bu mücadelelerini 
de sürdürmektedirler. Bu husus son derece önemli ve 
altı çizilecek bir durumdur. MC'nin Çalışma Bakanı
nın, Bölge Çalışma Müdürlerinin verdil!i emir uyan n
ca san, gerici sendikalara yetki verilmesi orılar açı
sından çözüm yolu oımadı�ını, politize olmuş işçile
rin verdikleri mücadeleden anlamışlardır. 

Işte işçilerin gerçek devrimci sendikalara göster
dikleri bu yaklaşımı önlemek için MC hükümetinin 
başvurdu�u baskı ve şiddet giderek artmakta, işçile
rin özgürce sendika seçmelerinin bir yolu olan refe
randum hakkına da bu nedenle karşı çıkınakladırlar. 

TIRMANAN FAŞIZME KARŞI.. .  

Tek kelimeyle faşizm tırmanış halindedir. Fa-

şizm kapılan zorluyor. Her geçen gün daha da yoRun
laııaı-ak açık faşist bir rejime doRnı gldiliyor. Bu 
gidişe karşı her alanda yı�ınsal ve örgütlü mücadele 
şarttır. En örgütlü, en disiplirıli sınıf olan işçi sınıfı, 
demokrasi için mücadelede en etkin güçtür. Demokra
tik kitle ve sınıf sendikacılı�ı bugün gittikçe daha 
saRlam temellere oturuyor_ Gittikçe daha geniş yı
Rırılan kavnyor ve gittikçe burjuvazi karşısında uzlaş
maz bir mücadele içine giriyor. Bu gel�imi hızlandır
mak işçi sılınının sendikal birli�ini satlamak ve onu 
gözbebeRimiz gibi korumak başta gelen görevimiz
dir. İşçi sınıfımlZın sendikal birIIRini güçlendirmek, 
faşizme karşı inücadelede önde duran görevdir. Ve 
aynı zamanda demokrasi için mücadelenin güçlü bi
çimde sürmesi ve başanlara varınası için etkin bir 
faktördür. Fakat elbette faşizme karşı mücadele sade
ce ekonomik planda verilemez. Faııizm kapitalist 11-
nınann en baskıcı, en sömürücü bır yönetim biçimi 
oldu�una göre, faşizme karşı. mücadele elbette siya
si bir mücadeledlr_ Bugün devrimci ııendlkalaıa .ıy..ı 
mücadelede önemii görevler düşmektedir. MC hiikii
meti ve faşizm sadece parlamento içi mücadeleyle 
alt edilemez. 

. . .  ÇOK YÖNLü SIYASAL MÜCADELL 

Faşizme karşı demokrasi için mücadelede par
lamentodaki demokratik güçlerin mücadelesi ve parta_ 
mentonun bileşimini daha demokratik kılmak elbet
te son derece önemlidir. Ancak faşizmin tırmanınasıru 
geriletmek, parlamento içi ve parlamento dışı müca
delenin bir bütün olarak birleşmesiyle mümkündür_ 
Y ı�ırılann aktif deste�ini almadan ve onu faşizme 
karşı seferber etıneden faşizmin tırmanışı durdurula
mız. İşte bu nederıle en başta devrimci sendikalaruı 
yı�lnsaI ve örgütlü gücü önem taşıyor. Elbette yılın
sııl mücadele sadece işçi sınıfının eylemierinden ibaret 
olamaz. Bütün demokratik güçler bu mücadelede ör
gütlü biçimde yer alarak, faşizme karşı demokratik 
güçlerin meyvesini oluşturmalıdırlar_ Işçi Ilmfı aynı 
zamanda iktidar için mücadele veriyor. Gerek ııoeya
lizme varına mücadelesinde, gerekse faşizmin tırma
nışı karşlSlDda verilecek mücadelede işçi sınıfımn 
siyası gücü ve siyası partisi belirleyid bır rol oyııaya
caktır. İşçi sınıluruzın demokratik ve ııoeyallat mU
cadelesini güçlendirmek, örgütlenmesini pekl,tinnek 
önde gelen bir görevdir. Biitiin bu çok yörılü geıış
me, örgütlenme ve mücadeleyle faşizm geriletUebi
Iir. Demok)'asi için yeni mevziler kazanılabilir. 

Bu mücadelede CHP daha aktif hale getiri
lebilir ve getirilmelidir_ Ve diğer demokratik güç_ 
lerle daha sa�lam ballar kurulabilmelidir. Kapita
list dünya sistemi gittikçe daha hızlı çöktüRii, 
sosyalist sistemin belirleyici bir güç olarak hızla 
lIerledi�i ça�ımızda artı!< faşizm uzun ömürlü olamaz. 
Yine kan döker, yine masum insanlan inletir ama zl\
lüm uzun süreli olamaz. Bu nederıle sadece inancımı
zı de�ıı, matematiksel kesirılikte olan gerçe!!i bir kez 
daha haykırıyoruz. MC hükümeti düşecektir. Demok
rasi mücadelesi mutlaka galip gelecektir. Mutlaka ve 
mutlaka kapitalizm son bulacaktır ve ülkemizde S06-
yalizm bır güneş gibi doi!acıktır. 
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ka1mış ırkçı düşüncelerin siyasi 

hükümette yer alıyor_ Böylece fa
do!!rudan dolıruya hükümetten 
Bu durumda siyası cinayetlerin 
elbette bulunamıyacak ve siya

elbette hergün artacaktır. 

dondurulmuştur, halkımızın yaşam düzeyine do�ru
dan do�ruya etkileyecek kalemlerde bütçede bir artış 
yoktur. Besbellidir ki bu bütçe enflasyonist gidişi hız· 
landıracak, hayat pahalılı�ını arttıracat< ve dış borç
lan çoj!altacaktır. MC hükümeti bu açı�ı ve dengesiz
Ii�i ancak bu yolla gizleyebilece�ini düşünmektedir. 
Baskılan arttırarak. 

IşçI SıNıFı GERILETILEMEZ . . .  

Esasen geldi�i günden beri baskılan ve terörü 
hızlandıran MC hükümeti şimdi bir yandan bu baskı
Ian fiilen sürdürürken, öte yandan yeni anti-demokra· 
tik yasalarla kendini daha çok saltlama almaya ça
balamaktadır. Demirel bir yandan gerçekten sıkıyöne
timi arzularken, diğer yandan sıkıyönetim gürültüleri 
arasında sıkıyönetimsiz bir rejim uygulamak yolunda
dır. Sermayedar sınıfların aşın kar hırslanyla, bu 
hırslannı demokratik bir ortam içinde tatminin müm
kün olmamasından do�an çelişki en açık biçimde 
işçi sınıfımızın burjuvaziye karşı mücadelesinde gö
rülmektedir. Işverenler, sermayedar sınıflar iki amacı 
gizlemeksizin apaçık sergiliyorlar. Bir yandan ücret
leri dondurmak, diğer yandan kendi ifadeleriyle ça
lışma barışını tesis etmek. Bizim dilimizle, yani 
işçi sınıfı diliyle söylersek, sermayedarlar bir yandan 
işçiler üzerinde sömürüyü arttırmak istiyor, diğer 
yandan işçilerin ve gerçekten işçiden yana devrim
ci sendikalann sömürüyü uysaılıkla karşılamalannı, 
ses çıkarmamalannı istiyorlar. Fakat işte bu mümkün 
de�i1dir. Eşyanın tabiatına aykındır. Sömürü ve bas
kının .oldu�u yerde uysallık olamaz. Sömürü ve bas
kıya dayanan kapitalist sistem içinde işçi sınıfının 
mücadelesi durmaz, durdurulamaz. Yıllardır hem sen
dikal ve hem de siyasal özgürlükleri a�ır baskılar al
tında tutulan işçi sınıfımız mücadelede gerilememiş
tir. Bugün daha da güçlenmiş olarak mücadelesini 
sürdürüyor. Terörün en şiddetli olduğu 12 Mart döne· 
mi Içinde bile işçi sınıfımızın bu güçlü ve yi�it sesi 
bastınlamamıştır. 

. . .  VE GERILETILEMIYOR 

Işçiler toplu sözleşme haklanndan, yani parasal 
çıkartanndan dahi vazgeçerek, üyesi olduj!u devrim
ci sendikanın içinde kalmayı, bunun için de müca'
dele etmeyi göze almışlardır. Ve bu mücadelelerini 
de sürdürmektedirler. Bu husus son derece önemli ve 
altı çizilecek bir durumdur. MC'nin Çalışma Bakanı
nın, Bölge Çalışma Müdürlerinin verdil!i emir uyan n
ca san, gerici sendikalara yetki verilmesi orılar açı
sından çözüm yolu oımadı�ını, politize olmuş işçile
rin verdikleri mücadeleden anlamışlardır. 

laııaı-ak açık faşist bir 
gidişe karşı her alanda 
şarttır. En örgütlü, en 
demokrasi için mücadelede 
tik kitle ve sınıf sendikacılı�ı 
saRlam temellere oturuyor_ 
Rırılan kavnyor ve gittikçe 
maz bir mücadele içine 
mak işçi sılınının sılınının sıl sendikal 
gözbebeRimiz gibi korumak başta 
dir. İşçi sınıfımlZın sendikal 
faşizme karşı inücadelede 
aynı zamanda demokrasi 
çimde sürmesi ve başanlara 
faktördür. Fakat elbette 
ce ekonomik planda verilemez. 
nınann en baskıcı, en 
oldu�una göre, faşizme 
si bir mücadeledlr_ Bugün 
mücadelede önemii görevler düşmektedir. 
meti ve faşizm sadece 
alt edilemez. 

. . .  ÇOK YÖNLü 

Faşizme karşı demokrasi 
lamentodaki demokratik 
mentonun bileşimini 
te son derece önemlidir. 
geriletmek, parlamento 
delenin bir bütün olarak 
Y ı�ırılann aktif deste�ini almadan 
karşı seferber etıneden 
mız. İşte bu nederıle 
yı�lnsaI ve örgütlü gücü 
sııl mücadele sadece işçi 
olamaz. Bütün demokratik 
gütlü biçimde yer alarak, 
güçlerin meyvesini oluşturmalıdırlar_ 
zamanda iktidar için 
lizme varına mücadelesinde, 
nışı karşlSlDda verilecek 
siyası gücü ve siyası partisi 
caktır. İşçi sınıluruzın 
cadelesini güçlendirmek, 
önde gelen bir görevdir. 
me, örgütlenme ve mücadeleyle 
Iir. Demok)'asi için yeni 

Bu mücadelede CHP 
lebilir ve getirilmelidir_ 
lerle daha sa�lam ballar 
list dünya sistemi gittikçe 




