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T ıp'nln 0!1<'>'" ollıaı çimento IOI'Unu"on geçtikçe dol'� 
Io,.p bud<ıl<lonl)"", •. 

log_ kGıIOr garu ... n.l'n 0 ....... 1 allotlyle Ilgi n klImı-
lOn ınoiıi yo k ........ �1 moc:to:ı>", dıı!<�uııU • • •  

l ıılnlori ,bI' kıımı honuz ortoyo dııkulmoyon gumrtık 
Çıkıı belgeleti .. yurt dııındo etki dDOllo,1a çolııtırdıllı 11'
ketlorle olon ıllıklıor. " 

Çimento k_nun,JIoıbokonın �c<Of'Ot Iıletindo oloilan 
uıtU �Ior gGI .... n ol le" yönUndon . .. ıslçOd. ınoiıil>", ko
""",na )'<ıkıo,ocaaını ve bunu no aıocaıııno POI_ 
ııralanan belgeletin zaman ıçındold adalet ısnund.kl d.
.-lendl,U"," gGllO ... cok. 

A
ncak jimdiden be lli olon apaçık hir ge rçek var. 
Çimentolor ister bir hayali ıirk ete satdmıı gibi g1:Sste 

rifip çıkııı yopılrnayo rok yurt içinde ko raborsoya sUrU lf'I'I"i 
01 ... " istene de olağan biçirn:::le ihraç e dilmiı bulunsun;SoI -
boko� Oon-irel vebakonkırınınoloyda istifa etmelerini ve hak 
Ior.ndo ylJc:e divan öncesi SOf\Jıturmcı yapılmasını ge re kti ren 
blr durum vardır. 

Neden vardır? 
ÇU'*u Demirel ve hlkUrneti,l6 e ylul 1975 tori.hli bir ka

rarnamenin altına imza"nı basarak,aslında TUrkiye'de dorlı�ı 
çeki len,koroborlayo dOJrnuJ bu luna" çi mentonun ihracını ko
IoYlolhfTnı1lor,b.Jnun içi n ödenen vergi iadesi miktarını ar

t1rm1ıkurlır. 
Şirrdl AtilJo Özçelik'miJ,Voduz'daki hayali JirketmiJ ,fo. 

larvnı ı fiJonmıl, aslında hepsi önemli bir o roJtırma konulU,her 
birisi .,w Iyon luk yolsuzluk ihtimalinin i PJç lorı olon bu nokta
ları bir kenoro bırakıp,soruna ıadece huk.umetin sOlvmlulv§u 
açısından bokolım; 

Oterim dorlıöı yUzunden yurt içinde sıkıntısı duyulan,ko
roborso)'CI duten bir molın ihracını teJvik etmenin nedeni ne
dj'? 

Sayın 8oJbakon veya hukumetin bir ilgil!'i,bu iılemin ge· 
nokçerlnl.JllYIe .nlne boyuna inandırıcı blr'ıekllde açık la>"" 
blh,Ie,'" acaba? Çimento ihraç edilmiı "">'" edi l memityu' 
dııırd*l ;rk •• lerin hepli veya bir k"mı hayaliymi J veya d.· 
al lril,bu�lot.n hiçbirinin ö,.mi yoktur. Bosının yoptı�ı sap
tornabınıbozı bakanlık bunyelerinde baıloyon soruJturmcı -
ların yerecea110tlJÇ ,. oluna olıun,I6 eylul korarnomedni 
imzalayan 8ıajbak�nın .;. bakanların IONmk.ıl�u zerrece 0-
zalrnaz,1ıCIdeee crtor. 

·KardeJlerim:l.n,�enlerirrden bono Miben elirrden ge
çen "'Iyarlonn hooobını veririm,ben boyl. lıl.rin deiji l,bU
yuk TurI<lyo'nln poılndoylm' dlyoduran Soyın O ...... I,mll -
yonlon bırakıp çimento kararname,inln altına attıöı im zanın 
hetobını .,....,.lIdir önce, 

ÇImento konulUrda ortada gezen ,Irketlerin boılıcalorı, 
kordeıleti .... etkl orkodaılarına alt olmalOydl bII., Soyon Boı-
bakan yı ... yuzde yU.z sc:irumlu olurdu 16 eylul kdrornameai'" 
�n altına attıöı Imzodon. 

Tır\dyo'd. koro�ı ç.kl len bi, mall.Uz.rine hazine
den prim yer .... yurt dııına ıottırmoyo kolk _ımak yol,uzluk 
iddiakrı", vrra.inamomakta,bunkırlo i 19i ii Macll, soruıturmo
bı rdan kurtulmakta gerçekten u,ta olan Demirel bakımın -
dan bl la/altırdan hiç biri turlu kalkılamayocak akm bir 0-
layd ... 

D evJetfn gUcU,devletln Itlborı,devletin çıkarları diye 
r'lJtuklor atmak kolaydır ama lOdece ekonomının kurol� 
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OloydalcllOI'Umlulu!lun apaçık .. roda ol;""ına ,aamo n, 
herilold. d.mek gonıaınl duyuyoruZ;çunkU ... çlm moydonlorı
nın dcöruluk"" ahlak JOmpyonu MSP,anahtorınl sad.c.yol
IUzluk lONıtvnnolorınl kllltlerneklO kullanı)""'. 

IWTAlJK SIYASI HAIIEIt VE YORUM DERQIsı ızmit : YUlUr ALTINTAŞ 

Sah;:';: 
_SA&GIN 
Yazı ıfteri Müdürü: 
Metin ÇULH�LU 
Teknik Sekreler: 
tJtOU OK/oCAN 

Uenel Yayın Yönelmeni: 
Osman SAKALSIZ 
Yazı Kurulu' 
UmurOOŞKUN 
�dn ÇUUtAoCLU 
Mduııet AKt)Zf.R 
Vu\okOZWW2K 
Ercan EY080CLU 

Iltanbul : Hacı KAHTARCı 
ızmir : Aydan GEDhC.AıJ 
Eıkişe/ıir : Vedat .'.llANOOLU 
BurlO : Cal"" KOÇ 
Adana : Ccyhun CAN 
Diyarbakır: Ruhi KOÇ 
Aurupa : Ratlt KAYA 
" aue lmile DlAbob noı. 

PARIs 

YON.TlN, 

«ŞiMDiKi DEMiREL'LER 
HARiKA ... » 

T oricl ye hôriko bir ulke oldu. Belki her zoman o)"" 
nı özelllöi vordı do. soyın Demirel'ler kodor kl� bu hô-. 
rikolıöı gerek ,iyaselte gerek ıkoreıte btsy'-rJne vurgu -
loyıp kulianarrGdı' . btsyleJlne .. rgi leyeroedl. 

şu ıon çimento olayına insan nereden bokoc�ını ao
Ilrı)'Of i öyleıine boıordı bir tjcoret ve öyleline bece
rikli ıekllde yUrurulmuı ki. onc:ok Demirel bi�erJ.re ya
kı�ıyor. Ş'rrdi dutUnelim bir kez: Borun Turki ye Yohya oe� 

.mirel'l n tlcorj dohaSlna hayron kolmlJ,boJOfIII iı .. rtNen
lerini izlemlı, kerdjlini tanıyıp yaptıklarını biuol Mon
ye 6cıkonına &avundurtrncıktoki u,talı�ını gı::ımtJtken,bir -
denbire gölgede bırokdıvermiı.jr Yohya DemireL. Onun -
kirden do bofOrlll iı i ii tki leri çıkmııtır ortaya.Ama bu 
Demirel'I kim 0lOililmi •• ir? Kim oklcok,botko Demi rel ' -
ler • • .  8oba.1 ve omco ... 

Fokot,oemirel SirederJer Yohya'eton do önemli bir ti
cori boJorı göltermiıtir.Kerdi ticOfeıleri.kordelleri 801-
bokon Demirel'in Imzasıyla hazırlanıp yUrtJırluae giren bir 

"kararnameyle" der« duıunulmlJfluır • . •  
16 Eylul t975'te bir malUm karameıme çıkarmııt ., MiL

liyetçi, ohlakçı .... foziletll iktidar . Kararname,çlmento 
ihracatırdo devletin ihracotÇilyo ödediOi "vergllcıdesl,.-, 
tek ve özel bir hıhno hokmu getirerek,tam beı kotınoytjc:� 
sehmlırir . • •  Tobii çimen to ihracotçıları do ,bu oroclo De· 
mirel biroderlerin "GÖLTAŞ" Ji�eti de e;ok sevinmiıtir bu 

K lIçuk buyı.ı§unu tırnek alır denir ya,bJ ricoret 1-
ılrde Yohya'nın hakkını tanımak IOzım,boytJkJ.r kUçuaU 
tsmek olmııtl r : 

Önc:e.lhracat için " iıhal6lçl" aranırken,hemenYah
ya oemireltin boıardı u)'Qularncılarıno bokıvennlılerdir . 
Yohya Demirel kime yapmlJtır ihracatını? Uechten.te
In'deki ,vePAR" kuruluJUno" • .voPAR adına kım Imza -
klm1ıtır mobilya kontratını ?Kirkor AttIen ş.lleryan. YO
ni, Tıırid ye 'den �vlete mi lyonkırco takıp kaçan Mtgır
dıe; Şellefyan'ın "iılerine" yardımcı okln oaıu. PMI ,kim
di r bu M::>PAR'ln sahibi gözuken yetki ii ve Ioıumlu ... :8u 
tOr "tlcal'lltte" fazlasıyla ehliyetli okln Plter Ritter. 

80ba ve amco Demirel, Yahya'dan oıaaı kolır IN hiç. 
Hemen "oemir.I�Şellefyan�tter--Özçelik" I"mleri,. yan 
yano getiren i "tki ler kuruluvermiı: 30. '7. t975 tarih, i,," 

soyı ve 150 gun sureli Teıci I-Usa". be�yle,"GÖl -
TAŞ· ın UechterKtein'daki "SOLfCAlOO"ya çlıwn
to it.-ocatı duzenkıni .... rmil. Ve tabii, Yahya Demirel'in 'I 
ve mobilyo i liılcilerirde baıordı ıınav veren Şellefyan -
laUe, i kilhi olduöurdan, anc:ak kOOıt Uzerinde mew:.ut 
bJlunon" SOLfCALDO"nun Rit ter'e ait ol".,ııno, daha 
dcıOrusu ait gözlkUp mJhtemeMn becerikU I ı adomı �i� 
lefyan'o oit olmal ina dikkat edi Imi,. 

Ru.ıôn 'ının bu kadarı da olmoz,denıMliA\l' .adece 
bi r hokUmel kararnomesi ne konu.,.ri len öre i ç� mento � 
muyl�, Uechtenstein'deki �Iya i thalOtçlıı lleçi""nto 
ilhalôtçııının eJ olmasıylo.Oemlrel, ş.llefyan:lltMr i -
.iml.ri ni n biraraya gelmesiyle bi t mi  yot. Mobi lya lan kım 
baıorıylo taJımııtı? A,ilkı Özçelik.Honi "hayaM"".,1 ta
IldlAı ve yolıuzlvk yaph§1 iddiOllYkl hakkında ENlIi MDh 
kemesinin gl10bi tutukloma kararı oldı§ı,oncaık )"A'tdı -
ıında bulunup ıu ordo konun koc;cıı§ı d\IfVmJrdo akln tu.
ki becerikli iı adomımız. Yohyo Demirel, Özçelik'in hlz
metirden çok memnun kalmıı o:.lca6ı: ki, baba.,. omı:a o.. 
mirel'ler hemen Özçelik'in "DElTA" noknyat 'riı:etini bu� 
luver miller."OElTA", 27/7/t974 tarif,inde Yohya'nt n "'mo
bi lyalarını" Karoi:feniz Ere§ Iili 'nden ıtalya'ya ,.. .. trııılı
tl ya, aynı "OElTA" lirketi,bJ kez oerN'relblrader5eırin 
"çlmen�06unu", 2 Ocok 1976 torihi nde. ya lo çıkarmll.A. 
talya Go�unt.ın "resmi" belgelerirde be.rtJldIDI ...... gO-
re • . •  

8tsylece,il aleminin dtırt boıorılı Jtrni, oyMn mobil
ya Ihracafırodo old�u gibi ,çimento l tındlı deblrc:ınt)'CI rı 
ml.rir: oemlrel-Şe lIefyan-Ritter-Özçelik • . • 

A .lırdo ,horitesten önce oemı"ı birod .... ı.rı !tut -
klmok "er.klr.Slyaıe"e de ticar.tte de LU .,..."Wcetln yU
zUnU ak çıkorıyorlar.ll'1IOn,Aziz Nıesin'in Onlu kl �nı ha
'ırklrnodon edemlyor.Gerçekten, tlrrdl kl "Oem"' I.' .r • 
Ioo�ko "" 
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öncesi SOf\Jıturmcı yapılmasını g kti

hlkUrneti,l6 e ylul 1975 tori.hli bir ka
imza"nı imza"nı basarak,k,k aslında TUrkiye'de dorlı�ı 

dOJrnuJ bu luna" çi mentonun ihracını ko
içi n ödenen vergi iadesi miktarını ar

elik'miJ,Voduz'daki hayali JirketmiJ ,fo. 
aslında hepsi önemli bir o roJtırma konulU,her 
yolsuzluk ihtimalinin i PJç lorı olon bu nokta

,soruna ıadece huk.umetin sOlvmlulv§u 

yUzunden yurt içinde sıkıntısı duyulan,ko
molın ihracını teJvik etmenin nedeni ne

veya hukumetin bir ilgil!'i,bu iılemin ge· 
boyuna inandırıcı blr'ıekllde açık la>"" 

Çimento ihraç edilmiı "">'" edi l memityu' 
hepli veya bir k"mı hayaliymi J veya d.· 

hiçbirinin ö,.mi yoktur. Bosının yoptı�ı sap
k bunyelerinde baıloyon soruJturmcı -

,. oluna olıun,I6 eylul korarnomedni 
.;. bakanların IONmk.ıl�u zerrece 0-

·KardeJlerim:l.n,�enlerirrden bono Miben elirrden ge
ını veririm,ben boyl. lıl.rin deiji l,bU

poılndoylm' dlyoduran Soyın O ...... I,mll -
çimento kararname,inln altına attıöı im zanın 

önce, 
konulUrda ortada gezen ,Irketlerin boılıcalorı, 

odaılarına alt olmalOydl bII., Soyon Boı-
sc:irumlu olurdu 16 eylul kdrornameai'" 

mzodon. 
koro�ı ç.kl len bi, mall.Uz.rine hazine

dııına ıottırmoyo kolk _ımak yol,uzluk 
vrra.inamomakta,bunkırlo i 19i ii Macll, soruıturmo

gerçekten u,ta olan Demirel bakımın -

gUcU,devletln Itlborı,devletin çıkarları diye 
kolaydır ama lOdece ekonomının kurol� 
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gonıaınl duyuyoruZ;çunkU ... duyuyoruZ;çunkU ... duyuyoruZ;çunkU çlm moydonlorı

JOmpyonu MSP,anahtorınl sad.c.yol
lONıtvnnolorınl kllltlerneklO kullanı)""'. 

SIYASI HAIIEIt VE YORUM DERQIsı ızmit ızmit : YUlUr : YUlUr ALTINTAŞ ALTINTAŞ 

Uenel Yayın Yönelmeni: 
Osman SAKALSIZ 
Yazı Kurulu' 
UmurOOŞKUN 
�dn ÇUUtAoCLU 

Iltanbul : Hacı KAHTARCı 
ızmir : Aydan GEDhC.AıJ 
Eıkişe/ıir : Vedat .'.llANOOLU 
BurlO : Cal"" KOÇ 
Adana : Ccyhun CAN 
Diyarbakır: Ruhi KOÇ 

YON.TlN, 

tsmek olmııtl r : 
Önc:e.lhracat için " iıhal6lçl" aranırken,hemenYah

ya oemireltin boıardı u)'Qularncılarıno 
Yohya Demirel kime yapmlJtır ihracatını? 
In'deki ,vePAR" kuruluJUno" • .voPAR 
klm1ıtır mobilya kontratını ?Kirkor AttIen 
ni, Tıırid ye 'den �vlete mi lyonkırco takıp 
dıe; Şellefyan'ın "iılerine" yardımcı 
di r bu M::>PAR'ln sahibi gözuken yetki 
tOr "tlcal'lltte" fazlasıyla ehliyetli okln 

80ba ve amco Demirel, Yahya'dan 
Hemen "oemir.I�Şellefyan�tter--Özçelik" 
yano getiren i "tki ler kuruluvermiı: 

soyı ve 150 gun sureli Teıci I-Usa". be�yle,"GÖl 
TAŞ· ın UechterKtein'daki "SOLfCAlOO"ya 
to it.-ocatı duzenkıni .... duzenkıni .... duzenkıni rmil. Ve rmil. Ve rmil. tabii, 
ve ve mobilyo i liılcilerirde baıordı ıına
laUe, ilaUe, i kilhi olduöurdan, anc:ak kOOıt 
bJlunon" SOLfCALDO"nun Rit ter'e 
dcıOrusu ait gözlkUp mJhtemeMn becerikU 
lefyan'o lefyan'o oit olmal ina dikkat edi Imi,. 

Ru.ıôn 'ının bu kadarı da olmoz,denıMliA\l' 
Imi,. 

olmoz,denıMliA\l' 
Imi,. 

bi r hokUmel kararnomesi ne konu.,.ri len 
muyl�, Uechtenstein'deki �Iya i thalOtçl
ilhalôtçııının eJ olmasıylo.Oemlrel, 
.iml.ri ni n biraraya gelmesiyle bi t mi  yot. Mobi t mi  yot. Mobi t mi  
baıorıylo taJımııtı? A,ilkı Özçelik.Honi 
IldlAı ve yolıuzlvk yaph§1 iddiOllYkl 
kemesinin gl10bi tutukloma kararı oldı§ı,oncaık 
ıında bulunup ıu ordo konun koc;cıı§ı 
ki becerikli iı adomımız. Yohyo Demirel, 
metirden çok memnun kalmıı o:.lca6ı: 
mirel'ler mirel'ler hemen Özçelik'in "DElTA" 
luverluver miller."OElTA", 27/7/t974 tarif,inde 
bi lbi lyalarını" Karoi:feniz Ere§ Iili 'nden 
tl tl ya, aynı "OElTA" lirketi,bJ kez 
"çlmen�06unu", "çlmen�06unu", 2 Ocok 1976 torihi nde. torihi nde. torihi 
talya talya Go�unt.ın "resmi" belgelerirde 
re re • . •  

8tsylece,il aleminin dtırt boıorı
ya ya Ihracafırodo old�u gibi ,çimento l
ml.rir: ml.rir: oemlrel-Şe lIefyan-Ritter-Özçelik 

,çimento 
lIefyan-Ritter-Özçelik 

,çimento 

A .lırdo ,horitesten önce oemı"ı 
klmok "er.klr.Slyaıe"e de ticar.tte 
zUnU zUnU ak çıkorıyorlar.ll'1IOn,Aziz 

"er.klr.Slyaıe"e 
çıkorıyorlar.ll'1IOn,Aziz 

"er.klr.Slyaıe"e 
Nıesin'in 

'ırklrnodon 'ırklrnodon edemlyor.Gerçekten, tlrrdl
IooIoo
'ırklrnodon 
Ioo
'ırklrnodon 'ırklrnodon 
Ioo
'ırklrnodon 

�ko 
'ırklrnodon 

�ko 
'ırklrnodon 
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CiNAYET CARSISINDA 
- - . 

SOYGUN 
YALÇIN KUÇUK 

Büyük Fransız Devrimi'nde bir süre yönetimi elde eden Jirondenler 
düştü. Robespierre'in liderliğinde Jakobenler yönetimi aldı. Terör başladı. Bu 
döneme, terör saltanatı qönemi denildi. Jakobenler, soldan bir muhalefetle 
karşılaştı. Terör yoğunlaştı. Terörün yoğunlaşmasını, Engels, Marx'a yazdığı 
bir mektupta, Jakobenlere "terör ilham eden halkın saltanatı değil, korkudan 
titreyenleri" saltanatı" olarals. değerlendirdi. Korkudan tir tir titreyenler terö· 
rü artırdılar. Korkudan titreyenler, terörü artırıyorlar. 

Milliyetçi Cephe Hükümetinin zamanı doldu. Hergün bir fiyat artışı
nı, yeni bir zammı, açıklıyorlar. Hergün bir kıtlığı kabul etmek zorunda kalı
yorlar. Hergün bir soygun açıklanıyor. Dış politikada hergün bir yalanları yüz
lerine vuruluyor. Dayandıkları sermaye sınıfı, hergün yeni bir istekle karşılar.
na çıkıyor. Ilerici sendikalara karşı sınırlayıcı önlemler alınmasını, ücretlerin 
dondurulmasını istiyorlar. Kendi hükümetlerinin ı;ücünü zorluyorlar. Cephe 
partilerinin, bütün bunlara verebileceği, tek cevabı kaldı. Cinayetleri artırmak. 
Terörü yoğunlaştırmak. Şimdi bu yapılıyor. 

Türkiye, bir cinayet çarşısı. Ilericiler, özellikle ilerici öğrenciler, bu 
cinayet çarşısında rehine. Milliyetçi Cephe partileri sıkıştıkça yeni cinayetler 
işleniyor. Cinayetlerin sayısı, sıkışmanın yoğunluğuyla doğrudan orantılı. Az 
sıkışırıarsa bir ölü. Çok sıkışırıarsa çok ölü. Çok yaralı. Durum, bu kadar açık. 
Durum yalnızca, beyinleri sermayenin kiniyle çimentolaşmış olan sorumsuz· 
lır için açık değiL. Durum sadece, dünyaya bir beyinle gelip sonra beyinleri 
sulanan ve bir süre sonra da donmuş çimentonun cansızlığına ulaşanlar için 
açık değiL. Durum yalnızca, yüreklerinde taşıdıkları kini, sorumsuzluk giysisi 
arkasına gizlemeye çalışanlar için açık değiL. 

Durum çok açık. Açıklığı MC organı televizyon bile gizleyemedi. 
Kaçıncı cinayet? Bir günde üç tane. Beşyüz metrelik bir mesafede. Kim işliyor 
bu cinayetleri? Kuşkusu olan kaldı mı? Artık belli değilll'!i?:. Devlet 
soyut bir kavram. Fakat somut olan, aygıtları. Somut olan polisleri. Etrafı po· 
lislerle sarılı Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin önünde, caddeden açılan ateşle bir 
genç daha ölecek. Öldürenler ellerindeki tabancalarla Siyasal Bilgiler Fakülte· 
si'nin bulunduğu Cebeci'de kurulu perşembe pazarına doğru kaçacaklar. Pa
zarda alışverişe gelmiş kalab'atığı ürkütecekler. Ve bunlar yakalanmayacak. 
Bunu kime anlatabilininiz? Polise gUvenmeden böyle bir cinayeti kimden giz
leyebilininiz? Kimseden gizleyemezsiniz. Polis, katilleri yakalamadığı sürece, 
cinayetin ve aynı gün işlenen cinayetlerin, sorumluluğundan kurtulamaz. Ka· 
tiller ortay.. çıkarılmadıkça, devlet, işlenen cinayetl�rin sorumluluğundan 
kurtulamaı. Katiller, bulunamadı. Diğer cinayetlerin katilleri gibi. 

Cephe partilerinin kütlelerden soyutlanma süreci sürüyor. Sermaye, 
kütleleri arkasından sürükleyebildiği sürece demokrattır. Bu süre geride kaldı. 
Artık sermaye partilerinin kütlelere vcrebileceği tck nimet var: Terör. Fakat 
sermaye partileri, ne denli terörist örgütlerden oluşursa oluşsun, tek başlarına 
terörü uygulayamazlar. Tek başlarına terörü yoğunlaştıramazlar. Terörü yo· 
ğun bir biçimde uygulayabilmek için devlet aygııını ellerine geçirmeleri ge
rekli. Milliyetçi Cephe hükümeti ile devlet aygıtının komutasını ellerine al
dılar. 

Daha önce de yazıldı. Cephe Hükümetinin kuruluş hazırlıkları başl .. r
ken. Demirel, karanlığı arayan adam olarak nitelendi. Kendi aydınlığım karan
lıkta aradı. Karanlığı arayışı, yalnızca içinin karanlığını artırdı. Her adımı küt
lelerin daha çok aydınlanmasına yol açtı. Demireı, 12 Mart öncesinin yanıltıcı 
görünümünü tekrarlayamadı. Şiddetin solculardan geldiğine kimseyi inandıra
madı. Yüreği ve beyni çimentolaşmış olanlardan başka kimseyi inandıramadı. 
ilericiler çok kayıp verdiler. Fiyat yüksek oldu. Ama şiddetin, cephe hüküme· 
tinden ve dayandığı sınıftan geldiği gün gibi ortaya çıktı. Bu açıklık yaygın
laştıkça korkusu arttı. Bu açıklık çoğaldıkça sonunun yaklaştığını görüyor. 
Gördükçe şiddetin yoğunluğunu artırıyor. Kimilerine akıı dışı gelen eylemleri 
ortaya koyuyor. Tüm girişimleri, son bir çaba ile batmaktan kurtulmaya çalı· 
şanların hareketlerinde mantık aramanın mantıksızlığını gözler önüne seriyor. 
Bugün Demirel'le ve Cephe partileri topluluğu ile yola çıkmak, bile bile bat
maya gitmekten farksız. Cephe lideri, bürokrasinin kendisi için en değerli ke· 
sitlerinde bile bu kuşkuyu yarattı. Bu dalgalanmayı yarattı. 

Tekrar. Fakat cinayet çarşısında cinayetlerin tekrarlandığı, hergün 
yeni bir soygunun ortaya çıktığı, hergün yepi bir zammın açıklandığı, hergün 
yeni bir yalanın belli olduğu bir zamanda tekrardan çekinmemek gerekiyor. 
Milliyetçi Cephe Hükümeti, çarşıdan marul alınır gibi milletvekili satın alına4 
rak kuruldu. Finansmanı, sermaye sınıfı yaptı. Cephe hükümeti süresince, MC 
kurulurken milletvekili pazarının sonuna kadar kullanılmadığı belli oldu. Ada
İCİ Partisi, bir kaç milletvekili daha satın almak yerine, komando örgütü ile or
taklık kurdu. Adalet Partisi, hükümet kurabitmek için değil, terörü yoğunfaş
tırabilmek için komando örgütü ile ortak oldu. Adalet Partisi, terörü yoğun· 
laştırıp yaygınlaştırmak için devlet legalitesini zorlama gereğini gördü. Ko· 
mando örgütü, devlet aygııı ile bütünleşti. Komando örgütü, devlet ıygıtının 
sorumunu gizlemek için kullanıldı. Kullanılıyor. 

Bugün bütün sorumlar açık. Bütün sorumluluklar ortada. Yapılacak 
ve yapılmakta olan işler de ortada. Yapılacak iş,Cephe Hükümetinin düşüşünü 
hızlandırmak. Bunun yolu ise kütle eylemlerini yoğunlaştırmak. Yoğunlaşın 
teröre karşı tek yol kütle eylemlerini artırmak. Çünkü Cephe Hükümetinin de, 
dayandığı sınıfın da tek korkusu kütlelerden. Bugünün öznel koşulları içinde 
kütle eylemlerini Cephe Hükümetini düşürecek düzeye çıkarmaktan başka bir 
yol yok. 0'1 

Marx'ın kuramının oluşmasında Fransız siyasal eylemlerinin yeri bü-
yük. Ihmal edilmeyecek kadar büyük. Fransız Devrimi, sermayenin enternas· 
yonalist niteliğini göze çarpıcı bir şekilde ortaya çıkardı. işçi sınıfı enternas
yonalizmine kaynaklık eııi. Sermayenin terörünü bütün yoğunluğu .ile gözler 
önüne serdi. Sermayenin diktatörlüğü bir kavram olarak belirginleşti. Işçi sı
nıfı, 'sermayenin öğrencisi oldu. Ve dünyanın bir yerinde rüzgarla fırtınanın 
karşılaştırması yapıldı. Rüzgar bu karşılaşıırmayı dünyanın başka yerlerine 
götürdü. Şimdi her yerde bu karşılaştırma biliniyor. Beyinleri çimentolaşmış 
olanlardan başka herkes bu karşılaşıirmayı biliyor. 

SOYGUN 
YALÇIN KUÇUK 

Fransız Devrimi'nde bir süre yönetimi elde eden Jirondenler 
Robespierre'in liderliğinde Jakobenler yönetimi aldı. Terör başladı. Bu 

döneme, terör saltanatı qönemi denildi. Jakobenler, soldan bir muhalefetle 
yoğunlaştı. Terörün yoğunlaşmasını, Engels, Marx'a yazdığı 

mektupta, Jakobenlere "terör ilham eden halkın saltanatı değil, korkudan 
titreyenleri" saltanatı" olarals. değerlendirdi. Korkudan tir tir titreyenler terö· 

Korkudan titreyenler, terörü artırıyorlar. 
Cephe Hükümetinin zamanı doldu. Hergün bir fiyat artışı
açıklıyorlar. Hergün bir kıtlığı kabul etmek zorunda kalı

soygun açıklanıyor. Dış politikada hergün bir yalanları yüz
Dayandıkları sermaye sınıfı, hergün yeni bir istekle karşılar.

sendikalara karşı sınırlayıcı önlemler alınmasını, ücretlerin 
istiyorlar. Kendi hükümetlerinin ı;ücünü zorluyorlar. Cephe 

bunlara verebileceği, tek cevabı kaldı. Cinayetleri artırmak. 
yoğunlaştırmak. Şimdi bu yapılıyor. 

bir cinayet çarşısı. Ilericiler, özellikle ilerici öğrenciler, bu 
rehine. Milliyetçi Cephe partileri sıkıştıkça yeni cinayetler 

Cinayetlerin sayısı, sıkışmanın yoğunluğuyla doğrudan orantılı. Az 
Çok sıkışırıarsa çok ölü. Çok yaralı. Durum, bu kadar açık. 

beyinleri sermayenin kiniyle çimentolaşmış olan sorumsuz· 
Durum sadece, dünyaya bir beyinle gelip sonra beyinleri 
sonra da donmuş çimentonun cansızlığına ulaşanlar için 

yalnızca, yüreklerinde taşıdıkları kini, sorumsuzluk giysisi 
çalışanlar için açık değiL. 

Durum çok açık. Açıklığı MC organı televizyon bile gizleyemedi. 
günde üç tane. Beşyüz metrelik bir mesafede. Kim işliyor 

Kuşkusu olan kaldı mı? Artık belli değilll'!i?:. Devlet 
Fakat somut olan, aygıtları. Somut olan polisleri. Etrafı po· 

Bilgiler Fakültesi'nin önünde, caddeden açılan ateşle bir 
Öldürenler ellerindeki tabancalarla Siyasal Bilgiler Fakülte· 

Cebeci'de kurulu perşembe pazarına doğru kaçacaklar. Pa
gelmiş kalab'atığı ürkütecekler. Ve bunlar yakalanmayacak. 

anlatabilininiz? Polise gUvenmeden böyle bir cinayeti kimden giz
Kimseden gizleyemezsiniz. Polis, katilleri yakalamadığı sürece, 

gün işlenen cinayetlerin, sorumluluğundan kurtulamaz. Ka· 
çıkarılmadıkça, devlet, işlenen cinayetl�

sorumluluğundan 
�

sorumluluğundan 
rin sorumluluğundan 

Katiller, bulunamadı. Diğer cinayetlerin katilleri gibi. 
partilerinin kütlelerden soyutlanma süreci sürüyor. Sermaye, 

sürükleyebildiği sürece demokrattır. Bu süre geride kaldı. 
partilerinin kütlelere vcrebileceği tck nimet var: Terör. Fakat 

ne denli terörist örgütlerden oluşursa oluşsun, tek başlarına 
uygulayamazlar. Tek başlarına terörü yoğunlaştıramazlar. Terörü yo· 

uygulayabilmek için devlet aygııını ellerine geçirmeleri ge
Cephe hükümeti ile devlet aygıtının komutasını ellerine al

Daha önce de yazıldı. Cephe Hükümetinin kuruluş 
ken. Demirel, karanlığı arayan adam olarak nitelendi. Kendi aydınlığım 
lıkta aradı. Karanlığı arayışı, yalnızca içinin karanlığını artırdı. 
lelerin daha çok aydınlanmasına yol açtı. Demireı, 12 Mart 
görünümünü tekrarlayamadı. Şiddetin solculardan geldiğine 
madı. Yüreği ve beyni çimentolaşmış olanlardan başka kimseyi 
ilericiler çok kayıp verdiler. Fiyat yüksek oldu. Ama şiddetin, 
tinden ve dayandığı sınıftan geldiği gün gibi ortaya çıktı. 
laştıkça korkusu arttı. Bu açıklık çoğaldıkça sonunun yaklaştığını 
Gördükçe şiddetin yoğunluğunu artırıyor. Kimilerine akıı dışı 
ortaya koyuyor. Tüm girişimleri, son bir çaba ile batmaktan 
şanların hareketlerinde mantık aramanın mantıksızlığını gözler 
Bugün Demirel'le ve Cephe partileri topluluğu ile yola çıkmak, 
maya gitmekten farksız. Cephe lideri, bürokrasinin kendisi 
sitlerinde bile bu kuşkuyu yarattı. Bu dalgalanmayı yarattı. 

Tekrar. Fakat cinayet çarşısında cinayetlerin tekrarlandığı, 
yeni bir soygunun ortaya çıktığı, hergün yepi bir zammın 
yeni bir yalanın belli olduğu bir zamanda tekrardan çekinmemek 
Milliyetçi Cephe Hükümeti, çarşıdan marul alınır gibi milletvekili 
rak kuruldu. Finansmanı, sermaye sınıfı yaptı. Cephe hükümeti 
kurulurken milletvekili pazarının sonuna kadar kullanılmadığı 
İCİ Partisi, bir kaç milletvekili daha satın almak yerine, komando 
taklık kurdu. Adalet Partisi, hükümet kurabitmek için değil, 
tırabilmek için komando örgütü ile ortak oldu. Adalet Partisi, 
laştırıp yaygınlaştırmak için devlet legalitesini zorlama gereğini 
mando örgütü, devlet aygııı ile bütünleşti. Komando örgütü, devlet 
sorumunu gizlemek için kullanıldı. Kullanılıyor. 

Bugün bütün sorumlar açık. Bütün sorumluluklar 
ve yapılmakta olan işler de ortada. Yapılacak iş,Cephe Hükümetinin 
hızlandırmak. Bunun yolu ise kütle eylemlerini yoğunlaştırmak. 
teröre karşı tek yol kütle eylemlerini artırmak. Çünkü Cephe 
dayandığı sınıfın da tek korkusu kütlelerden. Bugünün öznel 
kütle eylemlerini Cephe Hükümetini düşürecek düzeye çıkarmaktan 
yol yok. 0'1 

Marx'ın kuramının oluşmasında 
0'1 

oluşmasında 
0'1 

Fransız siyasal eylemlerinin 
yük. Ihmal edilmeyecek kadar büyük. Fransız Devrimi, sermayenin 
yonalist niteliğini göze çarpıcı bir şekilde ortaya çıkardı. 
yonalizmine kaynaklık eııi. Sermayenin terörünü bütün yoğunluğu 
önüne serdi. Sermayenin diktatörlüğü bir kavram olarak belirginleşti. 
nıfı, 'sermayenin öğrencisi oldu. Ve dünyanın bir yerinde 
karşılaştırması yapıldı. Rüzgar bu karşılaşıırmayı dünyanın 
götürdü. Şimdi her yerde bu karşılaştırma biliniyor. Beyinleri 
olanlardan başka herkes bu karşılaşıirmayı biliyor. 



roRKIYE' DE YURrM1Ş 

AKITTIGI KANDA 

Bir mektup zarfının Uzerine "Adi 
hırsızlar, profesyonel hınıılar" diye ya
zıldlRınd., mektubun han,i adrese ,ide
eeli biliniyor. Ama artık i aynı ıadın 
üzerine "Adi katiller, profesyonel katil· 
ler" diye de yazıı ... mektubun aynı ad· 
rese ul�calı kesin: "emperyalizme ka· 
yıLla kOfulsuz b.lımh büyük aennaye 
ve müttefiki ,erici .ınıf ve tabakalar . 
Türkiye ... ' , 

Adreı uzun ama açık ... 
Demoluuinin ıerçek "vunucuıu 

işçi mnı(ı ile birlikte emekçi kitlelerin, 
tüm yurtseverlerin yıllardır lawnduklan 
gerçek, her zamankinden daha açık ve 
kesin bir biçimde kitlelerce benimseni· 
yor artık. 

Dünyayı kana boy.yan savaşlann 
yaratıcısı emperyalizmin, özünde insanın 
inal.ru sömürmeaine dayanan uluslararası 
kapitalist siatemin ve onun dünyadaki iş
birlikçisi baRırnh yönetimlerin, ;;,rüşvet 
ve &oyııunlarl. be.lendikleri, cinayetlerle 
ayakta kalmaya çalıştıklan ve çöktük
çe daha fazla kan döktükleri gerçeRi, 
Türkiye'de her zamankinden daha açık 
ve Çarpıcı biçimde ,özler önünde ... 

Soyıun ve yolsuzlukJann saklana
mayacak ölçülere varmasıyla, "Bu ana
yasa ile bu memleketin idare edilemiye
ceRi" sözleri aruında elbette yakın iliş
kiler, kanlı terör eylemleriyle, faşizan 
&aldınlar ve cinayetlerle, demokruiyi 
tahrip harekatı aruanda organik yakın
hklar ve de elbette' 'işçi ücretlerinin faz
la olduRu" yolundaki yakınmalarla, işçi 
Ilmfı ve emekçi kitlelerin ezilmesi ara
smda derin ballar mevcut. Ballar yo
lunlqtıkça çelişkiler daha net ve kes
kin biçimde açıla vuruyor ... 

KANlı PERŞEMBE 

Bütün bu ol,ulann zemini üzerinde 
bir yıl önce başlatılan f ... ist tırmanış, 
,eçtilimiz haftanın Perşembe günü An
kara 'yı kana buladl. .. 

YOROYOŞ'ün dizgiye hazırlandılı 
stralarda, bir gün önce faşist sürülerle 
polisin ortakl ... a hazırladılı cinayet şö
leninde, hayatlarını kaybeden devrimci 
ölrencilerden Orhan Enaari'nin cesedi 
hastahaneden kaçırılarak gömülÜyor, 
Burhan Bmm adlı devrimci ölreneinin 
cesedi memleketi çorum'a doRru gizlice 
yola çıkmıyordu. 

Gene Perşembe günü SBF önünde 
katledilen devrimci ölrenci Hakan Yur
dakuler'in cesedi ise bütün uRraşllara 
ralmen topraRa indirilemiyor ve huta
hane buzluklannda dolaştmlıyordu ... 

Bir yıldan bu yana ülkenin tüm de
mokratik ve ileri mevzilerine devlet deı· 
telinde terör, bükı ve kan yaldıran bü
yük sennayenin yamalı cephesi, 8 Nisan 
,ünü balıkentte demokrasiye varoluş tıl
ıımını sunuyordu: Daha ço.k kir için da
ha çok kan! ... 

Ilerici öRrenci gençliRe kar,ı 8 Ni
san IÜnü giri,ilen terör, elbette bu teme
le dayanıyordu. Işçi sınıfını ve emekçi 
kitleleri daha çok ezmenin yolu faşiıt 
tırmant4tan geçiyordu ve o ydlda yurt-
• ever, demokrat, yil it gençlerin kanla 
iptal edilmeleri gerekiyordu. Demokrasi
nin kanla geri püıkürtülme.inden &onra 
işçi .ını(ı üzerinde politik ve ekonomik 
baskının daha da alırla,tınlmuı deneni. 
yordu. 8 Nisan kanlı bukınının temel
de yatan gerçeRi buydu. 

KANlı KURGU 

Ne olmu,tu? 8 Nisan günü öRrenci 
gruplarının üzerinde ölüm gezdirmenin 
nedeni neydi?. 

Olaylar, SBF'de başlıyordu, daha 
dolru.u b8flatılıyordu. 

YVRVYVŞ· /3 NISAN /976·4 

Sınavların ertelenmeıinden .onra 
ikinci devre demere ıirme karan alan 
ölrenciler o sabah (akülteye ııelmi,lerdi. 
Kapıda bekleyen poliı, ölrencilerin üze· 
rinde &rama yapmı, ve artık olaRan hale 
ıetirilen bu duruma bir bir tepki de gös
terihnemi,ti. 

Normal olarak derunelere daltlma
ya b8flayan ölrenciler koridorlarda 10 -
16 ki,ilik komando grubunu gördüler ve 
bunların da polis tarafından aranmasını 
iıtediler. Polisin bu andaki tutumu olay
ların ne seyir izleyecelini gösteriyordu. 
Polis, komandoların arandıaını söylüyor 
ve bir daha arama zahmetine katlanma
yacaaını tekrarlıyordu ... 

Mizansen en ince noktalanna kadar 
hazırlanmı,tı, neme lazım titizlikle de 
uygulanıyordu. 

PUSUDAKI öLüM 

Poliıin komandoları &ramamuı üze
rine öRrenciler, fakillte içinde muhtemel 
olayların meydana gelmemesi için, saacı 
grubu fakülte dışına çıkardı. 

PoLiI işte tam bu anda olaya müda
hale etti. öRrenciler ne yapacakları bi
linen komandolarm fakülteye alınmama
ii yolunda direnirken polis karşı hareka-
ta ,irişti. 

. 

Ancak bundan &onra mizansenin 
kanlı safhası başlıyordu. ölrenciler fa
külte bahçesinde polis tarafından tartak
lanırken, hukuk fakültesinin bahçe du
van kısmında mevzilenen 10 kadar ko· 
mando tabancalannı ateştiyorlardı. 

Fakülte bahçesinin yan kısmından 
açılan yaylım ateş sonunda Hakan Yur
dakuler adlı ölrenci alnından vuruldu. 
Aynı anlarda bir kısım komando grupla
rının açıkça polis barikatının arkasında 
ve polis panzerlerini siper edinerek ateşe 
devam ettikleri görülüyordu. 

Bu arada bazı güvenlik görevlileri· 
nin, komandolara hitaben "Kardeşim ar
tık durma, kaç" dedikleri de duyuluyor
du ... "Devlete yardımcı güçlere" bu ka
darcık bir yardım polis taraCından esir
genmiyorduL. 

SBF önünde kanh terör sürerken, 
Hacettepe'de ve Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi önünde de aynı mi
zansen tekrarlanıyordu ... 

Bu okuııarda da, devrımcı öarenci
ler derslere ginne konusunda aldıkları 
kararları uyguluyorlar ve aynı tertipler
le kar,ı1aşıyorlardl. 

PO llS PO LlS PO LlS 

Poliı, tek yanlı olarak devrimci öl
rencilerin üzerlerini arıyor, Cakat koman
dolar bu işlemden geçirilmiyordu. 

Daha önceki günlerde DMMA'da 
poli.in arama faaliyetine eıki Olkü Ocak
lan .Başkanlarından, 1970'de Nail Kara
çam'ı öldüren Sami Bal da katılmı,tı .. 

Sivil güvenlik görevlilerinin arasın
da, ttMütehaasıa uzman" slCatıyla olsa ge
rek devrimci ölrencilerin üzerlerinin 
aranmasında yol göıtenni,ti ... 

Kanlı baskın harekatının Hacettepe 
Üniversitesi önünde canıız bıraktılı ce· 
aedin sahibi de devrimci Orhan Ensari 
oluyordu .. 

Hacettepe öRrenci yurdu polis tara· 
(ından tam bir yaylım ateşine tutulu· 
yordu. Bu arada durumu yerinde gözle
mek ve totoRrana tesbit etmek isteyen 
gazeteciler polis tarafından toplu olarak 
dayaktan geçiriliyor ve muhabirierin not 
defterleri yırtılıyordu ... 

Yaralı olarak içerden ahnan öaren
cilerin, tekme yumruk dövülen kız-erkek 
ölrencilerin ııuetelere yaDSımamaal için 
var .ücüyle çalışıyordu polis ... 

KURTULUŞ 
MEYDANıNDA KATLIAM 

Ilerleyen saatlerde Kurtuluş meyda· 
nında ise tam bir insan avı .. hnesi sergi· 
leniyordu. 

Arkadaşları Hakan Yurdakuler'in 
katlini protesto etmek amacıyla SBF'
den Kurtuluş meydanı yönüne dolru 
ilerleyen SOO kişilik öRrenci grubu bir
den bire karşılanna çıkan panzerli poH. 
barikatına çarpıyor ve üzerlerine ate, 
yaldırılıyordu ... 

Hiç beklemedikleri anda ölüm bom
bardımanına uRrayan savunmaaız ölren
ciler Kurtuluş Lisesi duvarına kadar ko
,abiliyorlar ve orada birbirlerine kenet
lenerek bir et yumalı oluşturuyorlardı. 

Poliıin hedefi artık tekti. Kurtuluş 
Lisesi duvarı önünde birbirlerine kenet· 
lenmiş halde yerde yatan et yumalını 
alabildiRine kurşunlamak ... 

Olayın görgü tanılı bir doktorun 
sonradan "Aklın, insanlııı.ın alamıyacalı" 
dedili olay aynen bu şekilde devam edi
yordu ... 

Polisler ellerindeki tabancaları bo· 
şaltıyorlar, yeni yeni kurşun kovanlarını 
tabancalarına ıürüyorlardı ... 

Durumu Kurtuluş parkı önünde iz
leyen bir trafik polisi de sonunda daya
namamış, belinden çıkardılı tabancayı 
iyice nişana yönelttikten sonra tetili 
çekmeRe başlamıştl. .. 

CEPHELER 

Olay, halkın gözü önünde, açıkça 
ıcereyan ediyordu. Çeşitli tarihlerde, çe
şitli yerlerde sürdürülen insan avı apaçık 
gözler önündeydi... Evet, cephe sözlü
Ründe "katli vacip anarşistler"di kurşun 
yalmuruna tutulanlar. Tetikteri sıkanlar 
da devletin güvenlik görevlileri ve onla
nn ardında gene aynı işleme yardımcı 
güçlerdi... 

Yüzlerce yaralımn arasında Durhan 
Barım adlı devrimci genç cansız kalmış
tı. Yarahların arasında hayatından umut 
kesilenler vardı ve olaylan izleyen saat
lerde Ankara'da, ölüleri polisin ıakladı
Iİ söylentileri dolaşıyordu ... 

Katliam 8 Nisan ak,amı bu tabIoy
la noktalamyordu ... 

Her şey o kadar açık ve insanlık 
adına o kadar sefih bir tabloda cereyan 
etmişti ki, TRT haber bültenlerini din
leyenler, olayları oldukça doRru yanıı
tan mikrotonun havasına hakim olan 
salltla anlam veremiyorlardı ... 

TRT Genel Müdürü Şaban Kara
taş'ın ve ekibinin Kıbrıı'ta oldukları öR
renilmeıdnrjen sonra olay bir parça ay
dınlıRa kayuşacaktı ... 

FEyzlOCLU SAHNEDE 

Kanlı Perşembe, aynı gün toplantı 
haıindeki TBMM'ye yanıımakta gecik
medi. 

O sabah ahşıldlRı ve ku.turdulu bi· 
çimde "anar,ist eylemler:" konusunda 
bir açıklama yapan Cephe'nin ,erbetçisi 
bir başka anlamda tahrik ettiRi CHP'liler 
tarafından Mecliıte dövülüyordu ... 

Saat lS'te toplanan Millet Meclisi
nin gündeminde bazı yasa teklif ve lau
nları vardı. 

Bu arada, işçilerin pasaport .ünleri
nin 5 yıla uzatılmasına ilişkin tasan ka· 
bul edilmi, sıra gündemin önemli bir 
maddesine� emekliıere ödenecek 30 ay
lık tutannda ikramiye ile ilgili kanun ta
lsan,ına gelmişti. 

Tam bu sırada Meclis'te bulunan 
Cephe hükümetinin tek bakanı Turhan 
Feyziollu'nun salonu terkettili ıörüldü. 
lçtüzüle ,öre Feyziollu ortalıkta olma
dılı için emeklilerin ilgiyle bekledikleri 
t&san görüşülemiyordu .. 

Başka bir yasa tasansının görü,üı· 
mesine geçildili anda ise Feyzi
oRlu salona giriyor ve belli bir taktik sür
dürülüyordu .. 

Biraz önce salonda olmayan cephe
nin işbilir oRlu gündemin bir başka mad
desi söz konusu edilince "Hükümet bu
rada" diye sesleniyordu. BardaRı taşıran 
damla da bu oluyordu .. 

VAR'LAR VE YOKLAR 

Televizyonda saatlerce emeklilere 
ödenecek 30 aylık ikramiye konusunda 
cephe reklamı yapan Ft!yziollu, biraz 
önce yasa tasarısının görüşülmesine en
gel oluşunun sebebi olarak "Bu konuda 
teknik bilgi sahibi olmadılıoı" söylüyor
du .... 

Aynı anlarda CHP ıZmir milletveki
li Yüksel' Çakmur kendisine şöyle balı
rıyordu: 

"- 12 Martlarda varsın. Sıkıyönetim
lerde varaın. Cephelerde varsın. Ama işi
ne gelmeyen konularda yoksun! ... " 

Feyziollu, bu sözleri, CHP Gazian
tep milletvekili Mustafa Güneş'ten yedi
Ri şiddetli tokattan sonra genel kurul sa
lonunu terk ederken şöyle cevaphyordu: 

tt- 12 Mart'ı sizin gibiler için yap_ 
tık ... " 

Koskoca genel kurul salonunda 
Feyziollu'nun koluna girebilen tek cep
hed yoktu ve "cephe destekleyicisi ba
Rımsız" Kemal Gönül'ün yanında salonu 
terkederken tahrikten geri kalmıyordu ... 

Feyziollu 'nun yanına neden sonra 
partilisi Kayseri milletvekili Mehme� 

çalıştıklan ve çöktük
döktükleri gerçeRi, 

zamankinden daha açık 
önünde ... 

yolsuzlukJann saklana
varmasıyla, "Bu ana

idare edilemiye
elbette yakın iliş

eylemleriyle, faşizan 
cinayetlerle, demokruiyi 

organik yakın
ücretlerinin faz

yakınmalarla, işçi 
kitlelerin ezilmesi ara

mevcut. Ballar yo
daha net ve kes

vuruyor ... 

PERŞEMBE 

zemini üzerinde 
f ... ist tırmanış, 

Perşembe günü An

dizgiye hazırlandılı 
faşist sürülerle 

hazırladılı cinayet şö
kaybeden devrimci 

Enaari'nin cesedi 
kaçırılarak gömülÜyor, 

devrimci ölreneinin 
çorum'a doRru gizlice 

günü SBF önünde 
ölrenci Hakan Yur

bütün uRraşllara 
indirilemiyor ve huta

hane buzluklannda dolaştmlıyordu ... 
ülkenin tüm de

mevzilerine devlet deı· 
ve kan yaldıran bü

sennayenin yamalı cephesi, 8 Nisan 
balıkentte demokrasiye varoluş tıl

ço.k kir için da

gençliRe kar,ı 8 Ni
elbette bu teme

sınıfını ve emekçi 
ezmenin yolu faşiıt 

ve o ydlda yurt-
gençlerin kanla 

gerekiyordu. Demokrasi
püıkürtülme.inden &onra 

politik ve ekonomik 
alırla,tınlmuı deneni. 

bukınının temel

KANlı KURGU 

Nisan günü öRrenci 
ölüm gezdirmenin 

Poliıin komandoları &ramamuı üze
rine öRrenciler, fakillte içinde muhtemel 
olayların meydana gelmemesi için, saacı 
grubu fakülte dışına çıkardı. 

PoLiI işte tam bu anda olaya müda
hale etti. öRrenciler ne yapacakları bi
linen komandolarm fakülteye alınmama
ii yolunda direnirken polis karşı hareka-
ta ,irişti. 

. 

Ancak bundan &onra mizansenin 
kanlı safhası başlıyordu. ölrenciler fa
külte bahçesinde polis tarafından tartak
lanırken, hukuk fakültesinin bahçe du
van kısmında mevzilenen 10 kadar ko· 
mando tabancalannı ateştiyorlardı. 

Fakülte bahçesinin yan kısmından 
açılan yaylım ateş sonunda Hakan Yur
dakuler adlı ölrenci alnından vuruldu. 
Aynı anlarda bir kısım komando grupla
rının açıkça polis barikatının arkasında 
ve polis panzerlerini siper edinerek ateşe 
devam ettikleri görülüyordu. 

Bu arada bazı güvenlik görevlileri· 
nin, komandolara hitaben "Kardeşim ar
tık durma, kaç" dedikleri de duyuluyor
du ... "Devlete "Devlete yardımcı güçlere" bu ka
darcık bir yardım polis taraCından esir
genmiyorduL. 

SBF önünde kanh terör sürerken, 
Hacettepe'de ve Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi 
zansen tekrarlanıyordu ... 

Bu okuııarda da, devrımcı öarenci
ler derslere ginne konusunda aldıkları 
kararları uyguluyorlar ve aynı tertipler
le kar,ı1aşıyorlardl. 

PO llS PO LlS PO LlS 

Poliı, tek yanlı olarak devrimci öl
rencilerin üzerlerini arıyor, Cakat koman
dolar bu işlemden geçirilmiyordu. 

Daha önceki günlerde DMMA'da 
poli.in arama faaliyetine eıki Olkü Ocak
lan .Başkanlarından, 1970'de Nail Kara
çam'ı öldüren Sami Bal da katılmı,tı .. 

Sivil güvenlik görevlilerinin arasın
da, ttMütehaasıa uzman" slCatıyla olsa ge
rek devrimci ölrencilerin üzerlerinin 
aranmasında yol göıtenni,ti ... 

Kanlı baskın harekatının Hacettepe 
Üniversitesi önünde canıız bıraktılı ce· 
aedin sahibi de devrimci Orhan Ensari 
oluyordu .. 

Hacettepe öRrenci yurdu polis tara· 
(ından tam bir yaylım ateşine tutulu· 
yordu. Bu arada durumu yerinde gözle
mek ve totoRrana tesbit etmek isteyen 
gazeteciler polis tarafından toplu olarak 
dayaktan geçiriliyor ve muhabirierin not 
defterleri yırtılıyordu ... 

Yaralı olarak içerden ahnan öaren

kurşunlamak 
Olayın görgü tanılı bir doktorun 

sonradan "Aklın, insanlııı.ın alamıyacalı" 
dedili olay aynen bu şekilde devam edi
yordu ... 

Polisler ellerindeki tabancaları bo· 
şaltıyorlar, yeni yeni kurşun kovanlarını 
tabancalarına ıürüyorlardı ... 

Durumu Kurtuluş parkı önünde iz
leyen bir trafik polisi de sonunda daya
namamış, belinden çıkardılı tabancayı 
iyice nişana yönelttikten sonra tetili 
çekmeRe başlamıştl. .. 

CEPHELER 

Olay, halkın gözü önünde, açıkça 
ıcereyan ediyordu. Çeşitli tarihlerde, çe
şitli yerlerde sürdürülen insan avı apaçık 
gözler önündeydi... Evet, cephe sözlü
Ründe "katli vacip anarşistler"di kurşun 
yalmuruna tutulanlar. Tetikteri sıkanlar 
da devletin güvenlik görevlileri ve onla
nn ardında gene aynı işleme yardımcı 
güçlerdi... 

Yüzlerce yaralımn arasında Durhan 
Barım adlı devrimci genç cansız kalmış
tı. Yarahların arasında hayatından umut 
kesilenler vardı ve olaylan izleyen saat
lerde Ankara'da, ölüleri polisin ıakladı
Iİ söylentileri dolaşıyordu ... 

Katliam 8 Nisan ak,amı bu tabIoy
la noktalamyordu ... noktalamyordu ... noktalamyordu 

Her şey o kadar açık ve insanlık 
adına o kadar sefih bir tabloda cereyan 
etmişti ki, TRT haber bültenlerini din
leyenler, olayları oldukça doRru yanıı
tan mikrotonun havasına hakim olan 
salltla anlam veremiyorlardı ... 

TRT Genel Müdürü Şaban Kara

lçtüzüle ,öre 
dılı için emeklilerin 
t&san görüşülemiyordu 

Başka bir 
mesine geçildili 
oRlu salona giriyor 
dürülüyordu .. 

Biraz önce 
nin işbilir oRlu 
desi söz konusu 
rada" diye sesleniyordu. 
damla da bu oluyordu 

VAR'LAR 

Televizyonda 
ödenecek 30 
cephe reklamı 
önce yasa tasarısının 
gel oluşunun 
teknik bilgi sahibi 
du .... 

Aynı anlarda 
li Yüksel' Çakmur 
rıyordu: 

"- 12 Martlarda 
lerde varaın. 
ne gelmeyen 

Feyziollu, 
tep milletvekili 
Ri şiddetli tokattan 
lonunu terk ederken şöyle 

tt- 12 Mart'ı 
tık ... " 

Koskoca 
Feyziollu'nun 
hed yoktu ve 
Rımsız" Kemal 



BOGULACAKTIR 

AltmltyedioRlu gelecek, o da, kulis�e 
daha şiddetli bir tokadı CHP Afyon mıl' 
letvekili Süleyman Mutlu'dan yiyen Fey
ziotlu'nun yere dÜfen gözlüA'ünü sahibi
ne iletmekten öte bir yardımda bulun· 
mayacaktı. 

Saç-baş dalınık halde bumu kana
yan ve bu arada göz yaflannı da saklaya
mayan FeyzioRlu AP kulisinden geçer
ken yalnızca seyrediliyordu ... 

Aynı anlarda bir gazeteci, FeyzioR' 
lu 'nun biraz sonra muhtemelen basma 
yapacalı açıklamanın metnini tahmin 
ediyordu: Muhtemel açıklamaya göre 
"CHP sokakta başlaUıIı anarşiyi mecli
se getinnişti! ..... Biraz sonra yapılan 
açıklamada da nitekim aynı şeyler tek
rar ediliyordu ... 

ÖLDORMEK VE OZOLMEK 
OZERINE 

Cephe'nin büyük başı ise aynı anlar
da, kanlı olaylar konusunda görüşünü 
açıkhyordu. Olaylar "k8J'1ıllklı bir hu
.umelin netices.idir" diyordu. 

Demirel'e göre, "silahlı çatışmalar 
fevlu.lade esef verici bir hadise" idi. "ö· 
lenler .. tan çocuktan" idi... 

ınandmcıhklan yoksun bir takım 
ifadelerin ardında bir çares.izlik de yatı· 
yordu. Canına kıyılan gençlerden Hakan 
Yurdakuler, Cumhuriyet Senatosu Milli 
Birlik Grubu üyesi MuzafCer Yurdakuler' 
in olluydu ve Demirel, sahte bir "üzün· 
tü" perdeli arkuında, bu kez, ölenlerin 
"yatan evlatlan" oldulunu söylemek zo
runda kalıyordu! ... 

Cephe'nin büyük bll4ının dilindeki 
bu alı,ılmı, ve Cakat sahte izler taşıyan 
IÖzler elbette ciddiye alınmıyordu. Nite
kim Pel1embe ak,am saatlerinde TBMM 
ye ıelen Muzaffer Yurdakuler'e bir 
üzüntü teı"..rı ,elecek ve telgraf yırtıla
rak çöp aepeline atılacaktı. Yurdaku
ler'e ,elen telgrafm altındaki imza ko
mandob .. ına aitti. 

Cephede zorunluluk da ola. "hem 
öldürürüm, hem üzülUrüm" duygulan ye
,ermi,ti!. .. 

OAC FARE DOCURURSA 

Bütün olup bitenler kar,ısında CHP' 
nin tam? .. 

Hemen herkes bu sorunun cevabını 
bekliyordu. Millet Meclisinde 189 ki,i1ik 
,rubuyla CHP, bir yıldır yolun bir an
lamda Mlyircİai kaldıltı f .. i.t tırmanışın 
8 Nisan baaarnalında neler dü,ünüyor
du? __ 

Per,embe ve Cuma günleri saatlerce 
toplantı halinde kalan CHP grup toplan
hlarından çıkan sonuç belirsiz. Bir mi
ting hazırlılı ve parlamentoda tınna 
önergelerinden öte cephenin kan dökü
cülülüne br,. etkin demokratik bir ey
lem biçiminin .. planamadılı anlaşıl' 
maktadır. 

Cuma günü Cumhurba,kanı Fahri 
Korutijrk ile görüştükten ,onra Grup 
toplantııında konu,an Ecevit, Cumhur
ba.şkanı ile konu,malarından duyduA'u 
memnuniyeti dile getirmekten öte bir 
,ey lÖylemedi. 

Ecevit'in konu,masına göre, Cum
hurbll4kanı, kanh olaylardan derin bir 
üzüntü duyuyordu. 

Korutürk bu konudaki endişelerini 
Demirel'e de duyunnu,tu. Onun için de 
Demirel Çsnbya'yı üzgün terketmişti... 

Ecevit, Korutürk'e, polisin olaylar 
ııruanda .. ıcı gruplardan yana tutum 
takındılına iIi,kin buı belgeler de sun. 
mu,tu. Cumhurbaşkanı belgeleri ve SÖy
lenenleri ilıiyle kar,llaml,tl .. 

Bu arada kendisine TRT Genel Mü
dürlüA'üyle ilgili endişeler de hatırlatı!· 
mış, Karataş yönetimindeki TRT'nin ge
leceRi üzerindeki kuşkular hissettirilmiş-
ti... 

Cumhurbaşkanının, Demirel tara
fından tekrar gündeme getirilmesi muh
temel "hükümet bunalımı"na karşı ted
birU olmuı ve hükümetin devamı paha
sına kendisine kredi tanınmaması isten-
miş

t.iA·�cak bütün bu söylenenlerin, Cum
hurbaşkanının gönlündeki CHp·AP koa
lisyonu fikrinin yeniden dolmasına ne
den olabileceA'i düşünülmemiş miydi? .. 

YOROYOŞ'ün baskıya geçtiA'i an
larda yapılması beklenen Korutürk-Erim 
görüşmesinde muhtemelen bu konu üze
rinde durulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
grubu başkanı eski balyozcu Erim pek 
mümkündür, eski Cormülü tekrar piyasa
ya sürecektir. Gerekçesi "Kardeş kanına 
son"a dayanan reçete bilindiA'i üzere bü
yük sermayenin imzasını taşıyor ... 

SON ŞANS: 
BOCULMAMAK 

Cephe'ye belli bir süre rahat nefes 
aldırmaktan öte geçerlik ve anlam taşı
mayan reçete CHP Larafından itibar gör
meyecektir. 

CHP 'nin, MC'nin dalııması halinde 
kurulacaA'ına kuvvetle inandıA'ı bir hü
kümet bileşimi vardır. Ancak bunun 
aritmetiksel yanı henüz kesin olmasa ge· 
rektir. 

ışin ucunda bir MSP vardır. Gerek
tilinde pek ili kan dökme işleminde 
ortaklanna renk katan bir MSP, bir yıl
lık dosyasıyla hangi kalıba oturtulacak
tır? .. 

Gelişmelerin' gösterdili tek yön, 
MC ortaldılının hergün biraz daha soy
gun, yolsuzluk, cinayet batalına saplan
dılı ve kıpırdadıkça daha da gömüldüıü· 
dÜl. Bu, ,imdiye kadar çok söylendi, ya
zıldı ama fU da bir gerçek ki, MC, gö
müldüRü bataRı daha da derinleştirmek
ten ve akıtlıltı kanda bolulmaktan öte 
hiç bir ,anu ve olanala sahip deliL. Bu 
konuda Şansı yaver gidecektir!. .. 

• IŞTE KATILLERIN KIMLIKLERI 

Uzun bir .Urcdir kapalı bulunan Ankara D�111�1 Mimar'''' V� NUh.ndil/U, 
Akademi,; (ADMMA) 29 Mart Ilünü açıld,. Ukulun oçuma. au,in. tI.ttk,. 
girmek için okııllarına giden ölrencil.l', okulu" komando �.ali "'I,ntl4 bu'un: >dulunu gördüler. Bahçedeki poluler/e birlik/. itıci alı".dalı; olr,,1lı dlf41tdara 
uyreden ölrcncilcr .onımda evlerine ,er; döndüler, 

�� 
lşıa/ci homa"do/a"ın tck onıoe' bu d.ıildi ADMMA yı ".ricI6, 

rita elindeN düııürmek, komando ./rate};.;,.i,. yalnızca bır PfU't;"... Dil.' 
lu olay çıkartarak ortalı,ı kana bularnail. lIunu ertH; liill �rç •• '", 

Komandolar eric,; gün okulun çeIJIv.inde m,ıızi/endi/.,. Hılllo cWtu 
lerden bu amaç içi" kat kjraloclıhları bil. biliniyor. Vile, bil' ıöykııll � 
YSE'ye alınan ,icilli ltomatıdolımn oIQy günü izinli olm.ıı. YSE iN b;rlUı"'�. 
komando YUUOlI halini alan diger devlel dd;relerind�lı; IHıl�m.kre miibo:N.-' 
goza için izin verildili .öy/eniyor. 

Komandolar okula gelen öğrenciler;n üzerine dört bi,. Yandan ale, açııım'. 
IiLi vurulanlardan biri Sami Ovalloğlu oldu. Vurulan OIJGlıollu anCak bi,. MGt 
sonra hastahaneye götürü/ebi/di. Doktorun ifade.ine ,Öre de ,eç kalınıp {az" 
kan kaybettiği için Ova/ıoRlu hurla"lomadı. 

Bu cinayetin faili meçhıı/ deliL. Çevrede buluMn IÖ'1/Ü Ianılıla", Necdet 
Altıparmak, Hüseyin Karaman ve Nadiye Aktan'ın ifadelerine göre ölrencf 
topluluğuna ve Ova/ıoRlu 'na kurşu,. •• kanlar arCUinda UZatmaiı katil Sam; Bal 
ile birlikte Aki! Our. Alaaddin Dagan, Rami,: Olgun ve Cem Hakan adı, ko
mando/ar kesilllillle tesbit edildiler. 

Hiç bir müdahaleye ugramadon ortalıkta de. tekli atış yapan konuındo-
nun Aki! OUr olduğu da belli. 

Şimdi .oruyoruz: Görp i uar, bunlar bcu:ı 
B .... 

nisan ağıdı 
( ... hakan, burhan, orhan .. .için) 

biz üç küçük yıldızcıktık 
gökovadan yola çıktık 
bengiyıldızı bulmaya 

karanlık eritU bizi 
köreitti gözlerimizi 
böyle düşürdü pusuya 

biz üç gümüş çakılcıktık 
yalıda gezmeye çıktık 
bengiköpülü bulmaya 

karanlık aldattı bizi 
köreitti gözlerimizi 
böyle düşürdü pusuya 

biz üç yılmaz kanneaydık 
hep güneşten Önce aydık 
bengiçabaya koşmaya 

karanlık durdurdu bizi 
elimizi kolumuzu 
ölüm vurdu prangaya 

biz üç telli kemençeydik 
kara günde ağlancaydık 
mutlu günde eRlenceydik 

karanlık kırdırdı bizi 
ibriş ibriş !elimizi 
kopardı binbir parçaya 

biz üç yavru turnacıktık 
kırlara uçmaya çıktık 
bengikanat takınmaya 

karanlık avladı bizi 
'pembe- yüreklerimizi. 
becerdi kana banmaya 

biz üç gonca güleelizdik 
gelin kızlara çeyizdik 
bengiduvak giyinmeye 

karanlık soldurdu bizi 
yoldu eteklerimizi 
koydu kuru çöp olmaya 

biz üç karasevdalıydık 
çiçekte eri k dalıydık 
bengiçiçeli açmaya 

• ILGINÇ BIR YOROYOŞ DACITMA TATBIKATı 
karanlık kestirdi bizi 
döktü çiçeklerimizi 
çevirdi kuru çalıya 

Ankara'da, Akdere yolu. ÜZerinde, Depo DuraAı olarak bilinen mevkide 
bir jandarma karakolu var. Saat 14.00 civannda bu karakolun Önünden geçen
ler Önce hayretle irkiliyorlar. Karakoldaki jandarmaJar birbirlerine girmişler
dir. İsyan mı var acaba? Ama niçin hergün aynı saatte yapsınlar bu işi? 

Olayı bir süre daha seyredenler işin aslını anlıyorlar. Yapılan, bir talımden 
başka bir şey delildir. Jandarmaların, subaylannın nezaretinde talım yapma
Ian çok dolal. Ancak, pek doeal olmayan ya da .şaşırtıcı gelen başka bir nok
ta var. TaHmin içeriei ve biçimi. Olan biten şu: 

Jandarmalar ıkı gruba aynhyorlar. Silahsız ve dalınık biçimde yürüyen 
birinci grup jandarma "Kahrolsun faşizm" "Katil iktidar" vs. gibi sloganlar 
haykınyorlar. İkinci grup ise düzenli bir biçimde ve makinalı lüCek ve copla 
mücehhez olarak ilk grubun üzerine yürüyor. Tatbikatın amacı, birinci grubun 
"başanlı" bir biçimde daeıtılması. Subaylar da bi yandan bu asayiş tatbikatı. 
nı izlerken "daha çabuk" "daha sert" gibi uyanlarla müdahalede bulunuyor-
lar. . 

Tatbikatın en ilginç yanı ise şu: Yürüyüşü da�ıtmak üzere müdahale eden 
grup, her sererinde karşı grubun ya da "göstericilerin" en önünde yürüyen iki 
kişiye hiç dOkunmayıp onları hattın gerisinde "emniyet" altına almaları. çev. 
rede tatbikatı izleyen halk, herşeyi anlıyor da, bu iki kişinin ayrıcalı�ına bır 
türlü akıı erdiremiyor. Yoksa, güvenlili sallanan bu kişiler, kal abah Iİ en uç 
noktaya kadar tahrikle görevli Djan provokatörler mi? 

İlginç olan bır başka nokta da, dalıtılacak gösterici topluJulu olarak hep 
"katıl Iktidar" "kahrolsun faşizm" sloganlarını haykıranların seçilmesi. Gü. 
venIIk kuvvetlerinin olaylar sırasında tarafsız davranmadıkları iddiaları öteden 
beri Ileri sürülUyor. Bunun nedeni, önceki tatbikatların hep tek taranı olarak 
yapılması olmasın? 

biz üç genç balansıydık 
özgürlükte yanşıydık 
bengibalı devşlrmeye 

karanlık baA'ladl bizi 
yaktı kovanlanmızı 
koydu balı erimeye 

biz üç ışık lomurcuktuk 
halk anamız biz çocuktuk 
senden bengisüt emmeye 

karanlık kanladı bizi 
senden ayrıladı bizi 
al na ölüm kondurmaya 

biz üç ndan boylu gençtik 
zulme zindana dirençtik 
bengisevinç olunmaya 

karanlık katlelti bizi 
üçtük bengilelli bizi 
kendisini yok kılmaya 

8 nisan perşembe 
ankara yaşar minıç 
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B .... 
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Türkıye Işçi Partisi Genel Sekrete· 
ri Nihat Sargm 'ın açıkladıRı Demirelle
rin çimento yolsuzluRu, geçtiRimiz haf
tanın en çok tartışılan konusu oldu. Po
litika, Cumhuriyet ve Vatan gazeteleri
nin olayın üzerine gitmesi, yeni bulguia
nn ortaya çıkmasını saelarken, yolsuz
lutun giderek Mobilyadaki boyutıan da 
aşan bir özelliee büründüRü görülüyor. 

ÇIMENTO YOLSUZLUCUNUN 

IKI YöNO 

Çimento yolsuzluRunun, biri dieeri
ne çok aRır basan Iki yönü var. üzerinde 
özenle durulması gereken en önemli yö
nü Demirel başbakanheındaki MC Hükü
metinin 16 Eylül 1975 günlü Resmi Ga
zete'de yer alan "Ihracatta vergi iadesi" 
karan ile ilgili. Bu kararla çimentada 
vergi iadesi oranı, üstelik alt ve üst sı
nır tamnmaksızın % 25'e çıkanlıyor. 
Böylece, bir imza ile çimento ihraç e
denlerin cebine beş kat daha fazla para 
hazineden aktanlıyor. Bu aktannadan 
yuulananlann başında da Demirel kar· 
de,lerin çimento firması Göltaş geliyor. 

YoıSuzluRun dlRer yönü ise, Ihraca
tın hayali olup olmadıRı lle ilgili. Ancak 
işin bu yönü sonucu pek etkilen�iyor. 
Politikadaki yazısmda Adil özkol'un da 
beıırttlRl gibi, o kararnamede bulunan 
imza, Demirel'i, yüce divana götürmek 
için yeter de artar bile. Ancak ihracatın 
hayali olabileceRine ilişkin kuvvetli de
ııııer bulunması, yolsuzluRun bu yönü 
üZerinde de durulmasını gerektiriyor. 
Çünkü, işın bu yönü sonucu deeiştinnl
yor ama pekiştiriyor. 

DEMIREL'IN IMZASı NE KADAR 
IADE SACLADI? 

15 Eylül 1975 tarihinde yayınlanan 
Ihracatta vergi Iadesi kararnamesi. pek 
çok ihraç Urunünü kapsamına aldı. Ayn
ca bu ürünlerin ihracında uygulanacak 
Iade oranlannı da arttırdı. 1975 yılı iti
bariyle resmen açıklanan rakamlara gö
re, vergi iadesinden yararlanan ürün ih
racatı 7 mllyar 401 milyon 330 bın ii. 
ra. Devlet kasasından iade 

-
olarak bu bir 

avuç ihracatçıya verilen para ise 1 miL
yar 382 milyon 780 bın Ilra. Ihracatçı. 
lara aktanlan bu para, işçinin, memu
run, esnaf ve zenutkann ödedieı vergi
lerden olu,uyor. 

Demlrel 'In kardeşleri nedeniyle öZel 
Imtiyaz tanidıRı çimentoda ise, 1975 
yılı ıçınde 276 mlıyon 258 bın 785 lira. 
lık ihracat var. Verilen iade mıktan Ise 
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CiM E N TOYA 
-

ÇiMENTO iHTiYAÇ SAHiPLERiNE 

D U Y U R U  
Yml başlayan veyA dt"vnm cd .. n Inşaatların çimento 

Jhllyacını karşııRmak OTerI', ( Inşaat ruhsaıı ve fotokopı,i) 
ıle mUnetlot edilmek knydıyle Vlliiyeıçc tespıt edilmiş fi· 
yattan şanliye teslimi �imcnlo satışına devam olundutu 
i1gUllerin dikkatine arwlwı.ur. 

Çlllnılrotlu Çlmenlet 

Tlurethanul 

Clball, AhdlilealpLŞa cad. ın 
Tır. ıı ıg 75 

27 milyon 86 bin 599 lira. Bu iade mik
tannın 15 milyon 801 bin 223 lirası, 
sözkonusu Demirel kararnamesi çıkana 
kadarki sekiz ayda verilmiş. Kararname
nin çıkış tarihinden yıl sonuna kadarki 
dört aylık dönemde ise devlet kasasın
dan çıkan miktar 11 milyon 285 bin 
376 lira. 

Bir de belgeli bir gerçek var. Demi
reL kardeşlerin Göltaş çimento finnası 
27 haziran 1975 de, 754 bin 200 liralık 
çimento ihracatı için tescil belgesi alıyor 
ve bu ihracatı 16 Eylül 1975 tarihli ka
rarname çıkana kadar bekletıyor. İhra
catı 16 Ekim 1975 tarihinde gerçekleş
tiren finna % 25 oranında vergi iadesin
den yararlanıyor. Somut ve belgeli ger
çek bu. Bunun aksini ispatlamak yüce 
divan önünde Demirel 'e düşen bir görev. 
Kardeşlerini de�j) de lilkenin yüce men
faatini düşünerek kararnameyi imzaladı· 
Rma, yüce divan, üyelerini ikna edebil
mesi ise olanaksız. 

KARABORSADAKl ÇiMENTO 

1975 yıhnda çimentonun karabor
sa da oldueunu bilmeyen yok. Gazete
ler, o tarihlerde çimento sıkmtısını dile 
getirdiler. Bu gazeteler arasında serma
ye sıfınının dotrudan sözcülüeünü ya
panlar var. Gecekondusunu yaptıran· 
dan, bahçesine duvar örenine kadar her
kes bunu billyor. Bilmez görünen biri 
var. O da DemireL. 

Çimentonun karaborsaya düşüş yo
lu, ihrpcatından geçiyor. Türkiye'de çi
mento uretimi, tüketimi karşılıyar. Hat
ta zaman zaman aşıyor. Ancak, daha 
çok kar için çimentoyu karaborsaya dü· 
şürrr.ek gerek. Yüzbinlerce lon çimento
yu ihraç edilmiş gibi gösterip Tilrkiye'de
stoklamak ve sonra darheın başlamasıy
la yüksek fiyatla piyasaya sünnek. Ayrı
ca vergi iadesi yoluyla da %25 oranında 
hazineden para almak. Çimento kara
borsasının iç yüzü bu. 

ISMARLAMA ILANLAR 

Çimento yolsuzlueunun açıklanma
sını izleyen günlerde, büyük tirajlı ga
zetelerde Ilginç ilanlar çıkmaya başladı. 
-IVukanda örnekleri görülen ilanlar çok 

çeşitli bayiler tarafından veriliyor. 
Amaç Türkiye'de çimento karaborsası· 
nın bulunmadıRı imasını yaratmak. An
cak aklı evvellerin akıl edemedıeı, tüm 
Uanlann harfi harfine aynı olması. do
layısıyla aynı kalemden ç'ıktlRının kesin
lik kazanması. 

Tatlı kblan nedeniyle Demirel 'ler· 
den yana baş koyanlann, Demirellerde 
semboUeşen sistemi mazur gösterme yo· 
lunda başvurduklan çocuksu bir çözüm. 
Yaratılmak istenen imajı yıkan ise gene 
MC Iktidannın Cuma günkü karan oldu. 
Çimentonun satışı ve daha önce satılan
lann teslimi 14 Nisan 'a kadar durdurul
du. Çimento ticareti ile ulratanlar bu 

sürede beyanname verecekler. Çimento
nun fiyatı arttınhyor. Nedeni ise kara
borsa. 

ÇiMENTO IHRAÇ ETMEK 
IHANET MI! 

Türkiye 'nin büyük ölçüde enerji 11-
kıntısı içinde bulundueunu, sabah ka
ran he ında yataRından kalkan ilkokul 
çocuklan bile biliyor. Türkiye enerji üre
timinde petrolün yeri büyük. Elektrik 
petrOlden üretiliyor. Petrol ise, çok bü
yük ölçülerde ithal ediliyor. Çimento 
üretiminin önemli girdileri arasında tse, 
petrol ve elektrik büyük yer tutuyor. 

Çimento ihracatının bir an için ha
yalilieini bir yana btrakalım. ıhracata 
yönelik çimento üretimi, Türkiye koşul
lannda, en hafif deyimiyle ülke aleyhine 
ça1lşmaktır. Enerji yetersizliei nedeniyle 
bazı üretim da1lannın kapasitesinin çok 
altında Ça1IŞtl�I, hatta bir ara ceryan
lann birer, ikişer saat kesildi ei bir ülke
de, çimento ihracatını devlet kasasın
dan teşvik etmek, ihanettir. 

PLAN NE DIYOR? 

AP oylanyla kabul edilen Uçün
cü Beş Vıllık Plan'da çimento ihracatına 
karşı çıkmakta ve 1977 yılında çimento 
ihracatının sıfıra indirilmesini öngör
mektedir. Buna neden ise yukarda belir
tilen enerji sıkıntısı oluyor. Planda ayn-
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çeşitli bayiler tarafından veriliyor. 
Amaç Türkiye'de çimento karaborsası· 
nın bulunmadıRı imasını yaratmak. An
cak aklı evvellerin akıl edemedıeı, tüm 
Uanlann harfi harfine aynı olması. do
layısıyla aynı kalemden ç'ıktlRının kesin
lik kazanması. 

Tatlı kblan nedeniyle Demirel 'ler· 
den yana baş koyanlann, Demirellerde 
semboUeşen sistemi mazur gösterme yo· 
lunda başvurduklan çocuksu bir çözüm. 
Yaratılmak istenen imajı yıkan ise gene 
MC Iktidannın Cuma günkü karan oldu. 
Çimentonun satışı ve daha önce satılan
lann teslimi 14 Nisan 'a kadar durdurul
du. Çimento ticareti ile ulratanlar bu 

ÇiMENTO 
IHANET

Türkiye 'nin 
kıntısı içinde 
ran he ında yataRından 
çocuklan bile 
timinde petrolün 
petrOlden üretiliyor. 
yük ölçülerde 
üretiminin önemli 
petrol ve elektrik 

Çimento 
yalilieini bir 
yönelik çimento 
lannda, en hafif deyimiyle 
ça1lşmaktır. Enerji 
bazı üretim da1lannın 
altında Ça1IŞtl�I, 
lann birer, ikişer 
de, çimento 
dan teşvik etmek, 

PLAN NE 

AP oylanyla 
cü Beş Vıllık 
karşı çıkmakta 
ihracatının sıfıra 
mektedir. Buna 
tilen enerji sıkıntısı 
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ÇiMENTO IHTIYAÇ 
SAHIPLERINE DUYURU 

Veni başlayan ' veya devam eden in .... t1arm 

�.:�':.üu."'!,=���� 
Vl.lIyetçe telbit edUm.i, fiattaıı tantb"e t.Umi Çimento aatıtına devam ohmduaU iJaiLLIerin dikkati
De wnuJur. 

ADRESI " 

Hayriye Ttıccu! Cad. No< i. 
Aboroy 
TEL< 2715 03 

ca "çimentonun a�u Cakat ucuz bir mal 
olması nedeniyle dış ticarette önemli bir 
yeri olamıyacalı" da belirtiliyor. 

üçüncü Beş Yıllık Plan'ın 453 ncü 
sayfasında yer alan "Çimento thraç 
Tablosunda" 1972'de 84 bin olan çi
mento ihraç miktan, 1977'de sıfır ola
rak gösteriliyor. Buna karşılık Demirel 
Ba.şbakanhRındaki MC iktidan çimen
to ihracatını teşvik ediyor ve 1975 yı
lında ihracat 900 bin tonu buluyor. 

IHRACAT HAYALI MI? 

B u  noktadan itibaren sorunun 
ikinci yönü i,in içine giriyor. Şimdiye 
kadar sergilenen deliller Demirel'i yüce 
divana göwnneye yeterli ise de, ihraca
tın hayaliHRlnin ispatı çimento karabor
suının nedenine kesin açıklık getirecek. 
YolsuzluRun bu yönü üzerinde Politika 
gazetesi ve İsmail Cem özenle duruyor. 
Elde edilen belgeler ve toplanan veriler 
bu yönde son derece ciddi kanıtlar ge
tiriyor. 

Daha önce açıklanan belgelerde 
Vaduz-Lichtenstein adı yer alıyordu. 
Her nedense Demirel sülalesi bu ufak 
kenUe ticari ilişki kunnaktan büyük 
zevak alıyor! Çimento ihracatında adı 
geçen Solecaldo şirketi, mobilya yolsuz
luRunda adı geçen Mopar gibi paravana 
bir kuruluş. Biligdili gibi bu küçük dev
lette şirket kurmr.k çadır kurmak kadar 
kolay. Küçük bır para karşılılı büyük iş
ler yapar görünen bir şirket kuruluveri
yor. $olecaldo'nun da böyle bir şirket 
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olduRu kesinlikle ortaya çıktı. Demirel
lerin Göltaş'ı bu şirketle 30.7.1975 ta· 
rihinde kati satıŞ anlaşmasını yapmış ve 
aynı gün ihraç tescil belgesini almış bu
lunuyor. Yapılacak sözde ihracatın Türk 
parasıyla deReri 3 milyon 277 bin 500 
lira. Bu Solecaldo şirketinin yetkilisi ise 
mobilya yolsuzlulundaki Mopar şirketi
nin yetkilisi olan ve Şeııeryan adına iş 
yapan Dr. Peter Ritter. 

BELGELER KONUŞUYOR 

AşaRıda fotokopUeri görülen, 24 ve 
27 Ocak tarihli GümrÜk ÇıkıŞ belgeleri
nin ikinci sayfalannın incelenmesinden. 
üzerinde önemle durulması gereken iJ· 
ginç sonuçlar çıkıyor. 24 Ocak tarihli 
belge 4 bin ton çimentonun, Kıbns bay· 
raklı Yivi gemisine 1.2.1976 günü yük
lenmediRini gösteriyor. 27 Ocak tarihli 
olanı ise, aynca ihraç tescili alınan 150 
ton çimentonun aynı tarihte, yani 1 Şu
bat 1976 tarihinde gemiye yüklendilini 
belgeliyor. Son parti için 250 tonluk 
tescil yaptınımış ancak 150 ton yüklen· 
miş. 

Şimdi sormak gerek, 4 bin ton ne
rede, 150 ton nerede? Bu 150 ton çi· 
mentonun tescili neden sonradan yaptı
nhyor ve aynı gemiye YÜkleniyor. 150 
tonun Türk parası kalı1lıl1 49 bin 500 
lira. 4 bin tonun karşıhlı ise, 1 milyon 
320 bin lira. 49 bin lira Demireller için 
kafa kaşımaya bile deAmez. Acaba 4 bin 
ton Türkiye'de kaldı da yalnızca 150 
Ion mu Llbya'ya ıllll! 

Diler bir nokta da, Ihracatın, Mo
bilya davası sanıRı, halen yurtdışında 
kaçak bulunan Atilla özçelik'In Delta 
Deniz AcentalıRı aracılılı ile yapılmış 
olması. Görülebileceli gibi mobııya yol
suzlueundakl tüm �atm ve müesseseler 
aynen çimento yolsuzlu�unda da karşı
mıza çıkıyor. Yetkilisi aynı, Mopar'ın 
yerini Solecaldo alıyor. Yer ve adres 
aynı. Zarrın üzerine Demirellerin u�ra, 
alanına giren bır malı yazdın mı, o, Lle· 
tenstein'daki Dr. Peter Ritt.er'l buluyor. 
Hırsız diye yazıldılında kimi bulacalı
nı ise DP milletvekili Bay Dıkmen bill. 
yor. 

BU KADARLA KALMıYOR 

Demireller'in bir yüksek, bir dü
şük miktarda çimento ihracatı yalnızca 
bu belgelerle ispaUanmıyor. Demirel· 
I.rin Göltaş" 6.6,1975 günü 10 bın Ion 
çimento karşılıl'ı 3 milyon 290 bin lira
lık ihraç tescili yaptınyor. 10.6.1915 
günü ise 200 ton karşıtıAı 63 bın liralık 
tescili hem de telgrana alıyorlar. Iki gün 
sonra ise 15 bin ton çimento kartılılı 

4 milyon 725 bın IInIık yeol bır _, 
de bulunuyorlar. 

Şimdi bu 200 tonluk arayı ııa,ık, 
üstelik çok acele oIdutu teipa!ia alın, 
mı, olmasından belli mıktann açıklan· 
ması gerekiyor. 25 bin ton çimento ya
nında 200 tonun IÖZÜ dahi edilmez. An
cak bu miktar Demireller için neden 
böylesine önemli? 

Ihracat,n büyük ölçüde Libya'ya 
yapıldıR' görilnÜ41en aoIqıbyor, LlbyaC 
da liman In, .. t, yapan bır 'rurk _ 
var, Nitekim Ibraç beı,.ıorı.ı. biri üze
rinde bu ilim de ıörülüyor. Ancak elde 
ettlllmlz bılgılo ... ıö ... bu 'rurk _ 
salt liman In, .. b ıçın ufak çapta bır çl
menlo tabrikası kurm", dwumda. 

Sonuç olarak ı.aacı y_ alı
nına a1ı Çlmentodalıl y_kiar 
gün gıbı ortadL Şimdiye dek kOll1lJa 
iIi,kin bır açıldama DomInI'don pImo
d., Gelecell d' yok IIbı. Her ne _ 
Abdi'nln glZ'lesI DemiN! adı .. __ 
lük görevlol yüklendi ioe de._ etti
II aç,k1ama bır tiiJlü ...-s. MalIye 
Bakanbl' Tetıı, Kunılu ioe yoı.u.tu" 
el koydu, Görrrl,ncIlrIIeıı ıııiIf'w.ıor 
arqbrmaja batlodılar, 
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27 Ocak tarihli GümrÜk ÇıkıŞ belgeleri
nin ikinci sayfalannın incelenmesinden. 
üzerinde önemle durulması gereken iJ· 
ginç sonuçlar çıkıyor. 24 Ocak tarihli 
belge 4 bin ton çimentonun, Kıbns bay· 
raklı Yivi gemisine 1.2.1976 günü yük
lenmediRini gösteriyor. 27 Ocak tarihli 
olanı ise, aynca ihraç tescili alınan 150 
ton çimentonun aynı tarihte, yani 1 Şu
bat 1976 tarihinde gemiye yüklendilini 
belgeliyor. Son parti için 250 tonluk 
tescil yaptınımış ancak 150 ton yüklen· 
miş. 

Şimdi sormak gerek, 4 bin ton ne
rede, 150 ton nerede? Bu 150 ton çi· 
mentonun tescili neden sonradan yaptı
nhyor ve aynı gemiye YÜkleniyor. 150 
tonun Türk parası kalı1lıl1 49 bin 500 
lira. 4 bin tonun karşıhlı ise, 1 milyon 
320 bin lira. 49 bin lira Demireller için 
kafa kaşımaya bile deAmez. Acaba 4 bin 
ton Türkiye'de kaldı da yalnızca 150 
Ion mu Llbya'ya ıllll! 



YURUYUŞ'ün yayın hayatına atllmlSl yaklaşık 

olarak MC Hükümetinin başlangıcıyla eşzamanh oldu. 

Aradan geçen bir yıllık süre, 12 Mart taşlzan döne· 

minden sonra, Türkiye tarihinin en karanlık günlerini 
getirdi. ııerici, demokratik ve sosyalist güçlere uygula· 
nan baskılar en yüksek düzeylere vardı. ışçi 'Sınıfına, 
toplumun tüm emekçi kesimleiine, politik ve demok· 
ratik öl'gÜtlere yönelen saldınlar gün geçtikçe yo�un· 
laştı. İktidar çevrelerinin koruduRu ve kışkırttıeı katil 
güruhlannın işlediRi ve resmi aRızIardan "faili meç· 
hul" diye nitelendirilen siyasal amaçlı cinayetlerin sa· 
yısı giderek arttı. 

Bu baskı ve terör ortamında YORUYUŞ, çeşitli 
engelleme ve karalama çabalanna ra�men 1.  sayısında 
okuyucu lan na verdiRi sözü yerine getirdi. Haberlerin 
seçiminde, yorumlarda, araştınna .yazılannda, kültür 
ve sanat sayfaıannda gözetilen ana kıstas, gerçeRin, 
doeru olarak ve ilerici, demokratik, sosyalist hareket 
açısından verilmesi oldu. Yanlışlıklar yapılmadı, eksik 
yönler kalmadı deRi!. Ama, yanlışlıkJardan ders alın
dı, tekrarlanılmamasına çalışıldı. Ba�ımsızlık, demok· 
rasi, sosyalizm yolunda onurlu bir görev yapmanın ge· 
rektirdiRi biçimde davranıldı. 

YÜRÜYÜŞ VE TÜRKIYE 
DEVRIMCI HAREKETI 

YURUYUŞ, Türkiye'deki devrimci hareketi 
dünya devrimci sürecinin aynımız bir parçası olarak 
ele aldı ve öyle deRerlendirdi. Birinci sayısından baş
layarak, emperyalizme ve faşizme karşı tüm güçlerin 
en geni, biriiRini savundu. !Türkiye'deki, devrimci ha
reketi bölünmüş, parçalanmış gibi görmek ve göster
mek isteyenlerin yanlış!IRını sergiledi. " Bölünmüşlük" 
iddiasının sosyalist örgütlenmeye karşı bir gerekçe 
olarak ileri sürülmesinin ne gibi .yanlışlıklan içerdiei. 
ni gösterdi. 

Emperyalizm ve faşizme karşı en güçlü silah 
olan, sosyalistler ve ilerici·demokratik unsurlann bir· 
tiRi yolunda çabalannı yoRunlaştıran YURUYUŞ, 
sayfalanm sosyalistler kadar sosyalist olmayan fakat 
anti-emperyalist, anti-faşist çizgideki ilericilere de aç· 
tı, Onlann görüşlerini yansıttı, yorumladı, eksiklikle· 
rini gösterdi. Ama, bir haber ve yorum dergisi olarak, 
teorik ve ideolojik yazılann yayınlanması YURU
YUŞ'ün asıl işlevi de�i1di. Hükümet bunalımının bir 
anayasa bunalımına dönüştü�ü ve demokrasinin tehli
keye düştü�ü gerçe�i ilk kez YOROYOŞ tarafından 
belirtildi. 

.' 
YUROYOŞ, Türkiye ışçi Partisi'ni kuruldueu 

gunden bu yana destekledi. Parti ve liderlerinin duyu
rulanna, bildirilerine götP.şlerine geniş yer ayırdı. Baş
ta Işçi sınıfı olmak üzere, geniş yıA"ınlara ulaşan sosya. 
list birikimi örgütlü sosyalist güce dönüştürme ugraşı. 
n� �ürüten Türkiye Işçi Partisi'nın görüşlerini, etkınli. 
�ınıı toplumun çeşitli sınıf ve tabakalanna ulaştırma
ya ÇalıŞtı. 

Ilerici, devrimci hareketin güncel görevinin top· 
lumun demokratikleştirilmesi oldueu yolundaki TIp 
tezi en geniş yankısını YURUYOŞ 'te buldu. Bu tezin 
doRrulu�u bugün bazı "Sol" grupçuklar dışında hare· 
ketin geniş kitlesi tarafından kabul ediliyor. 12 fı;kim 
seçimlerinde YOROYOŞ 'ün Lakındı�ı tavır bu teze 
uygun oldu. Seçimlerin faşizm ve demokrasi arasında 
bir referandum niteli�i taşıdığı açıkç.a ortaya çıktıg-ı 
zaman "MC 'ye Hayır" sloganıyla demokrasiden yana 
güçlerin desteklenmesi savunuldu. Bu, somut olarak, 
sosyalistlerin CHP'ye oy vermesi gerekli�i anlamına 
geliyordu. 

Seçimlerde CHP'nin desteklenmesi geregi ilke· 
siz bir karar deCildi. Faşizme karşı, örgütlenmiş bir 
güç olarak CHp'nin durumu ve sosyalistlerle sosyal 
demokratların güçbirliCinin ça�ımız koşullarında tak· 
tik de�i1 de stratejik bir gerek olarak belirmesi bu des· 
teein temelini oluşturuyordu. 

PAJRON 
SENDlICACl.lGlNIN 
MASKESI DUSUYOR 

YURUYOŞ'ün her sayısı, işçi sınıfının ekono
mik' ve politik mücadelesine, örgütlenmesine, işçi sını· 
fının ekonomik ve politik düzeyde birliğinin sa�lan· 
ması çabalarına geniş yer ayırdı. Grevler en somut bi· 
çimde desteklendi, grevci işçilerle, işçi liderleriyle gö· 
rüşmeler yapıldı, sorunlan, karşılaştıkları güçlükler, 
deneyimleri yansıtıldı. 

İlerici, devrimci işçi sınıfı sendikalarının patron· 
lara ve sarı sendikalara karşı verdikleri mücadele 
YUROYOŞ'ün başlıca konulanndan biri oldu. Yöne
tici kadrosundaki bazı uyumsuz unsurlara raCmen 
DİSK'in devrimci mücadeledeki yeri ve önemi sürekli 
olarak vurgulandı. Türk.lş'ten ayrılan ve DISK'e katı· 
lan veya katılacak olan sendikaların sayısının gün geç· 
tikçe artmasıyıa ortaya çıkan yeni durumun deCer· 
lendirilmesi, bu durumun devrimci sendikacılık ve 
genel olarak işçi sınıfı hareketi açısından yarattıgı so
(unların tartışılması ilk defa olarak YURUYUŞ'te 
yapıldı. Bugün bu deeerlendirmenin doCru çıktıCını 
görüyoruz. 

Hemen tümüyle ilerici çizgide olan demokratik 
kitle ve meslek örgütlerinin yoCun baskılar altında yü· 
rütlükleri mücadeleyi YURUYUŞ her zaman destek· 
ledi ve sayfalarında yansıttl. Emperyalizmin ve yerli 
işbirlikçilerinin ekonom)k ve politik baskıları karşı· 
sında, geçim sıkıntısı çeken, özgürlükleri kısıtlanan ge· 
niş kitlelerin giderek işçi sınıfı ideolojisine yaklaşma
larını ve işçi sınıfının mücadele yöntemlerini benimse. 
meye başlamalannı, YURUYUŞ, tekellere ve faşist 
girişimlere karşı olumlu bir gelişme olarak gördü. Bu 
gelişmeyi hızlandırmak ve özellikle tüm çalışanların 
sendika kurma özgürlüRüne kaV\lşmaları yolunda çaba 
göstennek YURUYOŞ'ün büyük önem verdiei so· 
runlardan biri oldu. 

Kent işçilerinin ve demokratik kitle örgütlerinin 
mücadelelerine geniş yer ayıran YUROYUŞ'ün aynı 
ilgiyi köylülerin ve larım işçilerinin mücadelesine gös
leremernesi açık yüreklilikle kabul edilmesi ve hızla 
giderilmesi gereken bir eksiklik oldu. 

Ilerici harekette özel ve önemli bir yerı olan Uni. 
versite gençliRi sorunlan, eylemleri YORUYUŞ'te 
enine boyuna tartışıldı. Hareketin ilerici ve demokra. 
tık yönü vurgulanırken kullanılan bazı yöntemlerin 

yanlışlıRı ve geçmişten alınması gereken dersler 
tildi. ılerici gençlik hareketine yöneltilen baskı 
det karşısında izlenmesi gereken yolun ne 
!irtiidi. Saldırıların, dnayelh,'rin arkasında 
lerin bulunduğu b('lg('lcrli' ortaya konuldu. 
Ocaklarında çörC'klen('n fa:o;istlerin yürüttükleri 
ların ytin('lil'ilı'riniıı Y('l ltUYOŞ tarafından 
ması j.(eııiı;; yankılar uyandırdı. 

I lı'ricilcrilı, dt'mukraLlann ve 
önünd(' duran en �uncı'l görevin MC'nin 
düşürülmC'si, g('niş cmt'ı..çi yıv,ınlanna en geniş 
özgürlüklerin sağlanması olduğunu sürekli olarak ' 
yen YURUYUŞ, demokrasi mucadelesinin parlarnen
toya hapsedilemeyec('i!iııi ve asıl etkin yöntemin ge. 
niş demokratik kiLl(' hilr('kNleri olduöunu 

Bugün, bu �i)rü�lı'r yalnızca sosyalisller 
dan de�i1, ilerici, demokral birçok örıüt ve ki,i t.ara. 
fından da benimseniyor. YOnUYUş, MC iktidan kar
şısındaki mücadeleyi yalnızca parlamentoya hapsetme 
eeilimlerini sürekli olarak eleştirmekle, gerçekten et
kin bır kitle muhalefptinin oluı;;turulmasına, bir yaym 
organı olarak katkıda bulunduj'!u inancındadır. 

YÜRÜYÜŞ VE CHP 

YUROYUŞ, CHP'nin ne olup ne olmadı�ıru or
taya koyarken sosyalist bir örgütün görevlerini CHP'· 
ye yüklerneye çalışan ve dolayısıyla sosyalist örgüUe .... 
menin gereklili�ini inkara kadar gidebilen görütleri de 
eleştiriyordu. YURUYUŞ, tüm sosyal demokrat par. 
tilerde gözlenen bir olguyu sürekli olarak sergiiemeye 
çalıştı. Yani, CHP içNisindl' çeşitli eRilimlerin bulü
nabileceeini, ilerici, demokrat anti-emperyalist unsur. 
lan n yanısıra, sermaye ile organik ilişkileri olan 
ya da kanatlann da CHP içinde yer aidıRı 
işaret etti. Genel sosyal dl'mokrasi tahliJini, 
de CHP düzeyinde somuta indirgedi. 

YUROYUŞ, anti-empery&list, anti-faşist güçbif.. 
liginde CHP 'nin önemli işlevleri olduRunu tekrarlacla. 
Ancak, CHP 'nin bu işlevl('ri hangi koşullarda Ye ne 
çüde yerine getirebileceği ni de uzun uzun tarta,b. Bu 
arada, CHP 'nin ilerici mücadelede ileri adımlu atma. 
nın, sosyalistlerden gelecek yapıcı eleştirilere baIIL 
oldueunu vurguladı. YOI{UYUŞ sürekli olara.k CHP 
için çekişmelerden sosyalizm adına yararlanma ya. 
Iışına karşı uyanlarda bulundu. CHP'nin iç bütü� 
nün taşıdıRı büyük önemden hareketle bu Up elUlaı .. 
lere karşı durdu.Bu çerçe\'e içerisinde, CHP içerisin
de sözde "sol" görünüp fırsatçılıktan öte hiçbir .., 
yapmayan unsurların teşhirini de görev bildi. 

YÜRÜYÜŞ VE FAŞIST TıRMANıŞ 

Yayın hayatına başladı�ı v e  sürdüntüRü buka 
ortamında YORUYUŞ, faşizme ve faşist girişimle .. 
karşı etkin bir mücadele vE'rdi. r'aşi7.m heveslerinin ar
kasında yatan gerçe�in, Türkiye tekelci 
ve emperyalizmin saplandıeı çıkmaz yol olduıUnu 
gösterdi. Kapitalizmi bir sisl('m olarak eleştinneden, 
kapitalizmden söz etmeden faşizmi eleştirmenin, r ... 
şizme karşı çıkmanın tümüyıl' tutarlı olarnayacalını 
vurguladı. 

. 

MC iktidannın empE'ryalizmle elele yürüttülli 
faşist tırmanışın biçimi ve yönü üzerinde duruldu. lle
rici, demokratik kamuoyunda "ö�retmen kıyımı" ft 
"memur kıyımı" diye adlandırılan girişimlerin aslında 
bir cezalandırma, gözdağı \'('rme nitelieinden çok 
daha ileriye geçti�i: devl('t kadrolarının raşisUe,UrO
mesi, ele geçirilmesi niteli�ine büründü�ü ilk defa YU .. 
RUYUŞ'te belirtildi. 

Egemen sınıfların çeşitli kesimlerini temsil edeD 
MC partileri arasında, bu kesimlerin sürtüşmesindeD 
do�an anlaşmazlıklardan kaynuklanan fakat ileriel. 
demokratik, sosyalist harekl't karşısında bir kenara bı
rakılan çelişkileri n niteliei ve biçimi YUROYUŞ'te 
sürekli olarak tartışıldı. Egemen sınıflar aruındakl çe
lişkilerden yararlanmanın devrimci hareket için ne ka
dar hayati bir önem taşıdı�ı belli olduguna göre hare
ketin taktiklerinin saplanması sırasında bu çell,kUe. 
de hesaba katılması gerekiyordu. 

Geniş halk yıeınıanna baskı ve terörden battl 
bır şey getirmeyecek olan taşizmin dolal olarak bır 
kitle tabanından yoksun olması sonucu, ta,lzm b ..... 

YURUYUŞ, Türkiye'deki devrimci hareketi hareketi har
sürecinin aynımız bir parçası olarak 
deRerlendirdi. Birinci sayısından baş

emperyalizme ve faşizme karşı tüm güçlerin 
biriiRini savundu. !TürkTürkiTürkye'deki, devrimci ha

bölünmüş, parçalanmış gibi görmek ve göster
yanlış!IRını sergiledi. " B" Bölünmüşlük" 

sosyalist örgütlenmeye karşı bir gerekçe 
mesinin ne gibi .yanlışlıklan içerdiei. 

Emperyalizm ve faşizme karşı en güçlü silah 
alistler ve ilerici·demokratik ilerici·demokratik ilerici·demokr unsurlann bir· 

çabalannı yoRunlaştıran YURUYUŞ, 
alistler kadar sosyalist olmayan fakat 

anti-faşist çizgideki ilericilere de aç· 
Onlann görüşlerini yansıttı, yorumladı, eksiklikle· 

Ama, bir haber ve yorum dergisi olarak, 
ideolojik yazılann yayınlanması YURU

işlevi de�i1di. Hükümet bunalımının bir 
bunalımına dönüştü�ü ve demokrasinin tehli

keye düştü�ü gerçe�i ilk kez YOROYOŞ tarafından 

YUROYOŞ, Türkiye ışçi Partisi'ni kuruldueu 
destekledi. Parti ve liderlerinin duyu

bildirilerine götP.şlerine geniş yer ayırdı. Baş
olmak üzere, geniş yıA"ınlara ulaşan sosya. 

list birikimi örgütlü sosyalist güce dönüştürme ugraşı. 
Türkiye Işçi Partisi'nın görüşlerini, etkınli. 

PAJRON 
SENDlICACl.lGlNIN SENDlICACl.lGlNIN SENDl
MASKESI DUSUYOR 

YURUYOŞ'ün her sayısı, işçi sınıfının ekono
mik' ve politik mücadelesine, örgütlenmesine, işçi sını· 
fının ekonomik ve politik düzeyde birliğinin sa�lan· 
ması çabalarına geniş yer ayırdı. Grevler en somut bi· 
çimde desteklendi, grevci işçilerle, işçi liderleriyle gö· 
rüşmeler yapıldı, sorunlan, karşılaştıkları güçlükler, 
deneyimleri yansıtıldı. 

İlerici, devrimci işçi sınıfı sendikalarının patron· 
lara ve sarı sendikalara karşı verdikleri mücadele 
YUROYOŞ'ün başlıca konulanndan biri oldu. Yöne
tici kadrosundaki bazı uyumsuz unsurlara raCmen 
DİSK'in devrimci mücadeledeki yeri ve önemi sürekli 
olarak vurgulandı. Türk.lş'ten ayrılan ve DISK'e katı· 
lan veya katılacak olan sendikaların sayısının gün geç· 
tikçe artmasıyıa ortaya çıkan yeni durumun deCer· 
lendirilmesi, bu durumun devrimci sendikacılık ve 
genel olarak işçi sınıfı hareketi açısından yarattıgı so
(unların tartışılması ilk defa olarak YURUYUŞ'te 
yapıldı. Bugün bu deeerlendirmenin doCru çıktıCını 
görüyoruz. 

Hemen tümüyle ilerici çizgide olan demokratik 
kitle ve meslek örgütlerinin yoCun baskılar altında yü· 
rütlükleri mücadeleyi YURUYUŞ her zaman destek· 
ledi ve sayfalarında yansıttl. Emperyalizmin ve yerli 
işbirlikçilerinin ekonom)k ve politik baskıları karşı· 
sında, geçim sıkıntısı çeken, özgürlükleri kısıtlanan ge· 
niş kitlelerin giderek işçi sınıfı ideolojisine yaklaşma
larını ve işçi sınıfının mücadele yöntemlerini benimse. 
meye başlamalannı, YURUYUŞ, tekellere ve faşist 
girişimlere karşı olumlu bir gelişme olarak gördü. Bu 
gelişmeyi hızlandırmak ve özellikle tüm çalışanların 
sendika kurma özgürlüRüne kaV\lşmaları yolunda çaba 
göstennek YURUYOŞ'ün büyük önem verdiei so· 
runlardan biri oldu. 

Kent işçilerinin ve demokratik kitle örgütlerinin 
mücadelelerine geniş yer ayıran YUROYUŞ'ün aynı 
ilgiyi köylülerin ve larım işçilerinin mücadelesine gös
leremernesi açık yüreklilikle kabul edilmesi ve hızla 
giderilmesi gereken bir eksiklik oldu. 

Ilerici harekette özel ve önemli bir yerı olan Uni. 
versite gençliRi sorunlan, eylemleri YORUYUŞ'te 

taya koyarken sosyalist 
ye yüklerneye çalışan 
menin gereklili�ini gereklili�ini ger inkar
eleştiriyordu. YURUYUŞ, 
tilerde gözlenen bir 
çalıştı. Yani, CHP 
nabileceeini, ilerici, 
lan n yanısıra, sermaye 
ya da kanatlann da CHP 
işaret etti. Genel sosyal 
de CHP düzeyinde somuta 

YUROYUŞ, anti-empery&list, 
liginde CHP 'nin önemli 
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gösterdi. Kapitalizmi 
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Geniş halk yıeınıanna 



BI R YI LI 
.men sınınınn kendilerine toplumsal bir taban 

yuaiini. çabalannın somut biçimleri YOROYUŞ say· 
taıumda ortaya kondu. Emekçi tabakalara ekonomik 
oIanakIu sallıma maskesi altında faşizm için destek 
yaratma girişimleri sergilendı. 

Faşist tırmanış ka�ısında, varolan demokratik 
hak ye özgüllüklerin sonuna dek savunulması ve gide
�k dahı da genişletilmesi en güncel ve. hiç bir biçim
<if ihmal edilmeyecek kadar önemli bir sorun olarak 
bellrtinleştili için YURUYUŞ bu hak ve özgürlükle
rin korunulması yolunda çaba gösterdi. Bazı grupçu k
lann kuııandıklan yöntemlerin benimsenecek hiçbir 
yönü olmamasına karşın, bu hareketlerin demokratik 
Ö2IÜM sahip çıkıldı, savunuldu. öRrencilere karşı yü
rütiilen sindirme ve baskı politikasının ardında yatan 
r ... ı güçler teşhir edildi. 

t,çi sınıfının sendika seçme özgürlüRüne yönel· 
tilen saldınlar Tariş ve Seydişehir'de en yoeun biçi· 
me büıündüRü zaman Tariş ve Seydişehir işçileri en 
büyük de,teg; YURUYUŞ sayralannda buldular. 
YORUYUŞ özel muhabirieriyle olaylan yerinde izle· 
di te rn doRru, en geniş biçimde yansıtlı. özellikle 
SSK'da işçilerin memur yapılmak istenmesi sonucu 
oruy. çıkan mücadelenin önemi, bu mücadelede ba
fU1 kazanılamazss sonuçlann işçi sınıfı hareketi açı
lIDdan ne anlama geleceei belirtildi. 

I,çi sınıfının ekonomik örgütlenme mücadelesi· 
ae yöneltilen saldınlann neden kamu sektöründeki 
itye.wrinde başlatıldı�ının ilk ve en doeru çözümlen· 
lDeIL YOROYOŞ'te yapıldı. Devlet kadrolanna dol· 
dunılan faşist elemanlarla san sendikalann işbirliei 
seııUendi. 

Faşizme tezgahlama yolunda yasalan ve yargı 
orpnlannı hiçe sayan MC iktidannın TRT'yi faşiz
ilin borazanı durumuna getirmek için harcadıe"! çaba· 
1Ir, bmail Cem'in TRT'nin yasal Genel Müdürü olarak 
bbul edilmemesi sorununda düeümlendi. YOROYOŞ 
Iller bütün ilerici yayın organlan gibi ısmail Cem'i sa· 
tundu. İsmail Cem ki şili ei yüzünden deeil, faşizm· 
demokrasi kavgasında demokrasinin TRT sorununda 
limceleşmiş görüntüsü oldueu için savunuldu. Sol gös
terip sae vuran veya "tarafsız" olma iddiasında olan 
kimi yayın organlannın NevzatYalçıntaş'ın TRT Ge
nel Müdürlüeünden istifası dolayısıyla bu kişiyi bir de· 
mokrasi havarisi gibi gösterme çabalannın gülünçlÜeü, 
konuRu ortaya çıktı. 

Bazı kesimlerce demokrasinin garantisi gibi gö
dilmek istenen Cumhurbaşkanı Korutürk'ün açıkça 
taraf tutma, yetki a,ması diye nitelendirilebilecek 
Uvnnışlannı cesaretle eleştiren tek ilerici yayın or· 
pm YUROYUŞ oldu. Korutürk'ün bu nitelikteki de· 
IDfÇ ve davranışlan, hukuk kurallarına aykırılıeı yargı 
arpnlan karanyla belirlft1miş olan atama kararname· 
lerini hiçbir sakınca görmeden imzalanması, güvenoyu 
aiawn" olan Innak hükümetini sanki güvenoyu al
.. çuma desteklemesi, yargı organlarının bazı olay· 
lIrdan ders aıması gerektiRi yolundaki sözleri ve diRer 

açıkça taraf tutan. davranışlan YURUYUŞ 
tarafından kıyasıya eleştiriidi. 

YüRüYüŞ, KAPITALIST DüNYA 
VE TüRKIYE KAPITALIZMI 

. Emperyalist sistemin günümÜZdeki özellikleri, 
gelişme yönleri ve eeilimleri, bu sistemde yer alan üı· 
kelerin ve özellikle de ABD 'nin durumu YORUYUŞ'· 
ün sık sık üzerinde durduRu bir konu oldu. Dünya ka· 
pitalist sisteminin genel bunalımının bir görüntüsü ola· 
rak ortaya çıkan para, enerji bunalımı gibi konular bi
limsel olarak incelendi. Emperyalizmin ekonomik ve 
politik gücünün günümüz koşullarında nereye kadar 
uzanabileceei, nerelerde yenilgiye ueratıldı�ı, emper· 
yaıizmi "kadir·i mutlak" gibi gösterme çabalarının 
yanlışııgı, ABD emperyalizminin en önemli araçlımn
dan biri olan CIA 'nın gücünün emperyalizmin gücü 
ile sınırlı oldu Au gerçekleri dile getirildi. CIA ve baR· 
Iantıları sürekli olarak gözler önüne serildi. 

Türkiye kapitalizminin ekonomik ve politik so· 
runları, emperyalizmle ilişkileri ayrıntılı bilimsel in· 
celemelerle ortaya kondu. Türkiye sanayiinin yapısı, 
dışa baRımlılıel, faşist bir belge niteliei taşıyan Uçün· 
cü Beş Yıllık Plan'ın Türkiye'nin kapitalist yoldan kal· 
kınması için önerdiei yoııann emekçi sınıf ve tabaka· 
lar açısından ne anlam taşıdıeı, MC iktidarı bütçesinin 
içeriRi ve getirdiei sorunlar, vergi yükü, kapitalist pa· 
zann daralınası sorunu, teşvik tedbirieri ve vergi iadesi 
gibi politikalann niteliei ve sonuçları vb. konular ile· 
rici-sosyalist açıdan incelendi, yorumlandı. 

Türkiye'nin doeu ve güneydoeu bölgelerinin ge· 
ri kalmış yapısı, egemen sınınann ideolojik propagan· 
dalan ve durumun yanlış çözümlenmesi sonucu ileri· 
ci, sosyalist hareketin bir kesiminde bile yanlış yo
rumlamalara ve eylem programlanna kaynak oldueu 
için YOROYUŞ bu konu üzerinde özellikle durdu. 
Sorunun özünü,kapitalizmin, dünya ölçeRinde oldugu 
kadar ulusal ekonomiler ölçeeinde de eşit olmayan 
gelişmesinin oluşturdueu belirtildi. Egemen sınınarın 
bu eşit olmayan gelişmeyi daha da körükleyerek nasıl 
bir sosyo-ekonomik gerili�e yol açtıkları somut kanıt· 
larla saptandı. Doeu bölgesinde yaşayan halkın kurtu
luşunun bütün emekçi sınıf ve tabakaların verdiRi kur
tuluş mücadelesiyle birlikte olacaeı vurgulandı. 

YüRüYüŞ VE DüNYA 
DEVRIMCI SüRECI 

YURUYUŞ, dünya devrimci hareketinin çeşitli 
kesimlerine, eylemlerine, başarılarına, sorunlarına 
geniş yer ayırarak, tutarlı bir enternasyonalist çizgi iz· 
leyerek sermaye basını tarafından çarpıtılan dünya 
gerçeklerini okurlanna en doRru biçimde aktarmıştır. 

Dünya sosyalist sistemindeki gelişmeler, emper· 
yalizme karşı kazanılan başarılar, başta SSCB olmak 
ü7.ere bütün sosyalist ülkelerin aktif çabaları sonucu 
gerçekleştirilen Helsinki anlaşmasının önemi, sosya· 
list ülkelerin devrimci harekete yaptıkları politik, eko· 
nomik, aşkeri ve ideolojik katkıların büyüklü�ü YU· 
RUYUŞ'ün her sayısında yer aldı. 

Kapitalist ülkeler işçi sınıfı hareketleri ve parti. 
leri temel konu olarak ('le alındı, eylemleri ve başan· 
lan geniş ölçüde yansıtıldı. Bu başarıların hangi ko· 
şullar altında kazanıldıeı, Türkiye devrimci hareketi· 
nin bu eylemlerden alması gereken dersler vurgulandı. 
Şili halkının ve Unidad Popular'ın kanlı Pinochet fa· 
şizmine karşı verdiei savaşın niteliei, Portekiz'de ileri 
demokratik toplumun kurulması yolunda PKP'nin iz· 

lediRi tutarlı çizgi, Ispanya halkının mücadelesi bütün 
yönleriyle tanıtıldı. 

Vietnam, Kamboçya, Angola, Mozambik halk
Iannın emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı verdikleri 
savaşın başanlan, dünya devrimci hareketinin başansı 
oldu. Ulusal kurtuluş savaşlan sonunda emperyalizmi 
yenen ve baeımsızlıklannı kazanan bu ülkeler halklan· 
nın gerek savaş sırasında gerekse zaferden sonra önle· 
rinde duran sorunlann neler olduRu, çözüm yoııannın 
güçler dengesinin hangi yöne eeilmesi sonucunda 
belirleneceei gibi konular geçmişin zengin deney biri· 
kimleri de gözönünde tutularak incelendi. 

Sözde devrimci olan fakat aslında emperyalizm
le işbirliei içinde dünya devrimci hareketine ihanet 
eden Maoculann NATO ve AET yanında ve Angola'da 
CIA beslernesi sahte kurtuluş örgütleri safında yürüt
tükleri politikanın gerçek niteliei sergilenmeye çalı
şıldı. Goşizm diye nitelendirilen ve ülkemizde de etki· 
leri görülen radikal küçük burjuva eylemcili�inin ger
çek devrimci harekete verdi�i büyük zararlar üzerinde 
duruldu. 

YOROYOŞ, dünya devrimci hareketinin üç ke· 
simi arasındaki birliei, bütünlü�ü, sürekli etkiteşrneyi 
ön plana çıkardı. Sosyalist sistemin belirleyici yönünü 
vurguladı, emperyalizme karşı başarı kazanabilmenin 
en önemli koşulunun dünya işçi sınıfı hareketiyle 
bütünleşme k oldueunu belirtti. 

YUROYOŞ'ün bir yıllık yayın hayatına baktı�ı
mız zaman onurlu bir mücadelenin bir parçası olma
nın verdifi sorumluluk, dürüstlük ve iyiniyetle hareket 
etti�imizi iddia edebiliriz. Yapılan yanlışlıklar, eksik· 
likler YORUYUŞ'ün başarılı çizgisiyle karşılaştırılın· 
ca gerçekten önemsenmeyecek bir düzeyde kalmak
tadır. Okuyucularımıza verdifimiz sözü tuttuk. Te· 
kellerin emrindeki basın ve yayın organlarının hasıral· 
tı etti�i haberleri verdik,yorumlan yansıttık. Bunu ya
parken de bilimsel sosyalizmi, ilerici ve demokratik 
hareketin yönünü kendimize pusu la edindik. 

YUROYOŞ, baRımsızlık, demokrasi ve sosya
lizm yolunda bir yaşına bastı. Bu amaçlara kendini 
adamış herkese kutlu olsun. 

örgütlenme mücadelesi· 
kamu sektöründeki 

doeru çözümlen· 
kadrolanna dol· 

sendikalann işbirliei 

yasalan ve yargı 
iktidannın TRT'yi faşiz

harcadıe"! çaba· 
Genel Müdürü olarak 

düeümlendi. YOROYOŞ 
ısmail Cem'i sa· 

deeil, faşizm· 
TRT sorununda 

savunuldu. Sol gös
iddiasında olan 

lçıntaş'ın TRT Ge
bu kişiyi bir de· 

çabalannın gülünçlÜeü, 

garantisi gibi gö
Korutürk'ün açıkça 

nitelendirilebilecek 
ilerici yayın or· 

oldu. Korutürk'ün bu nitelikteki de· 
kurallarına aykırılıeı yargı 

atama kararname· 
imzalanması, güvenoyu 

sanki güvenoyu al

kınması için önerdiei yoııann emekçi sınıf ve tabaka· 
lar açısından ne anlam taşıdıeı, MC iktidarı bütçesinin 
içeriRi ve getirdiei sorunlar, vergi yükü, kapitalist pa· 
zann daralınası sorunu, teşvik tedbirieri ve vergi iadesi 
gibi politikalann niteliei ve sonuçları vb. konular ile· 
rici-sosyalist açıdan incelendi, yorumlandı. 

Türkiye'nin doeu ve güneydoeu bölgelerinin ge· 
ri kalmış yapısı, egemen sınınann ideolojik propagan· 
dalan ve durumun yanlış çözümlenmesi sonucu ileri· 
ci, sosyalist hareketin bir kesiminde bile yanlış yo
rumlamalara ve eylem programlanna kaynak oldueu 
için YOROYUŞ bu konu üzerinde özellikle durdu. 
Sorunun özünü,kapitalizmin, dünya ölçeRinde oldugu 
kadar ulusal ekonomiler ölçeeinde de eşit olmayan 
gelişmesinin oluşturdueu belirtildi. Egemen sınınarın 
bu eşit olmayan gelişmeyi daha da körükleyerek nasıl 
bir sosyo-ekonomik gerili�e yol açtıkları somut kanıt· 
larla saptandı. Doeu bölgesinde yaşayan halkın kurtu
luşunun bütün emekçi sınıf ve tabakaların verdiRi kur
tuluş mücadelesiyle birlikte olacaeı vurgulandı. 

YüRüYüŞ VE DüNYA 
DEVRIMCI SüRECI 

YURUYUŞ, dünya devrimci hareketinin çeşitli 
kesimlerine, eylemlerine, başarılarına, sorunlarına 
geniş yer ayırarak, tutarlı bir enternasyonalist çizgi iz· 
leyerek sermaye basını tarafından çarpıtılan dünya 
gerçeklerini okurlanna en doRru biçimde aktarmıştır. 

Dünya sosyalist sistemindeki gelişmeler, emper· 
yalizme karşı kazanılan başarılar, başta SSCB olmak 
ü7.ere bütün sosyalist ülkelerin aktif çabaları sonucu 
gerçekleştirilen Helsinki anlaşmasının önemi, sosya· 
list ülkelerin devrimci harekete yaptıkları politik, eko· 
nomik, aşkeri ve ideolojik katkıların büyüklü�ü YU· 
RUYUŞ'ün her sayısında yer aldı. 

lediRi tutarlı çizgi, Ispanya halkının mücadelesi 
yönleriyle tanıtıldı. 

Vietnam, Kamboçya, Angola, Mozambik 
Iannın emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı 
savaşın başanlan, dünya devrimci hareket
oldu. Ulusal kurtuluş savaşlan sonunda emperyalizmi 
yenen ve baeımsızlıklannı kazanan bu ülkeler 
nın gerek savaş sırasında gerekse zaferden 
rinde duran sorunlann neler olduRu, çözüm 
güçler dengesinin hangi yöne eeilmesi 
belirleneceei gibi konular geçmişin zengin 
kimleri de gözönünde tutularak incelendi. 

Sözde devrimci olan fakat aslında emperyalizm
le işbirliei içinde dünya devrimci hareketine 
eden Maoculann NATO ve AET yanında ve 
CIA beslernesi sahte kurtuluş örgütleri örgütleri örgütler safında 
tükleri politikanın gerçek niteliei sergilenmeye 
şıldı. Goşizm diye nitelendirilen ve ülkemizde de 
leri görülen radikal küçük burjuva eylemcili�inin 
çek devrimci harekete verdi�i büyük zararlar 
duruldu. 

YOROYOŞ, dünya devrimci hareketinin 
simi arasındaki birliei, bütünlü�ü, sürekli 
ön plana çıkardı. Sosyalist sistemin belirleyici 
vurguladı, emperyalizme karşı başarı kazanabil
en önemli koşulunun dünya işçi sınıfı 
bütünleşme k oldueunu belirtti. 

YUROYOŞ'ün bir yıllık yayın hayatına 
mız zaman onurlu bir mücadelenin bir parçası olma
nın verdifi sorumluluk, dürüstlük ve iyiniyetle 
etti�imizi iddia edebiliriz. Yapılan yanlışlıklar, 
likler YORUYUŞ'ün başarılı çizgisiyle karşılaştırılın· 
ca gerçekten önemsenmeyecek bir düzeyde 
tadır. Okuyucularımıza verdifimiz sözü tuttuk. Te· 
kellerin emrindeki basın ve yayın organlarının 
tı etti�i haberleri verdik,yorumlan yansıttık. 
parken de bilimsel sosyalizmi, ilerici ve 
hareketin yönünü kendimize pusu la edindik. 

YUROYOŞ, baRımsızlık, demokrasi 
lizm yolunda bir yaşına bastı. Bu amaçlara 
adamış herkese kutlu olsun. 



kasılli işçidl'n koparmaya çalışmak. 

SENDIKAL MüCADELEDE 
SAHTEKARLAR AÇı CA 

ÇıKıYOR 
Türkiye'de gerici. emek düşmanı 

iktidarların baş hedeflerinden birinin 
işçi sınıfı ve onun çeşitli düzf'ylerdeki 
mücadelesi olduRu defalarca söylendi. 
Türkiye'de öteden beri uygulanan giri· 
şimiere baklldlAında, gerçekten de işçi 
sınlCının, sermayenin ve onun iktidarla· 
rının baş hedefi olduRu ortaya çıkıyor. 

Toplumun itici gücü olan işçi stnı
(ının baş hedef olması büyük bir anlam 
taşıyor. Bir başka deyişle, işçi sınıfı ha
reketini yalnızca baskı, şiddet ve açıkça 
yasa dışı önlemlerle durdunna olanatı 
yok. Işçi sınıfına karşı bunlann yanısıra 
bir çok "ince" yöntem geliştirilmiş. Ya· 
sa perdesi arasındaki çeşitli boşluklar, 
işçi sınıfının ekonomik mücadelesine 
karşı kullanılıyor. 

Kullananlar, işçi sınıfı adına ortaya 
çıkan ama patrondan yana sendikalar. 

'Günümüzün bir başka özelliei daha var. 
Bugün içıkça patrondan yana oluşunu 
açıkça sergileyen, işçi sınıfını açıkça sa
tan sendikaların tutunma olanaeı hiç 
yok. Bunun yerine sözde işçi sınıfından 
yana, hatta "sosyal demok=ıt" sendika
lar ortaya çıkıyorlar. Ama pratikte yap
tıklan, işçi sınıfının ilerici sendikalarının 
önünün kesip bunlan yok etmeye ÇaJıŞ
maktan başka bir şey deeil. 

Son günlerdeki en somut örnek, 
kimilerinin "sosyal demokrat" ya da ile
rici bildikleri Oleyis Sendikası ve yaptık
Ian. Oleyis'in yaptıklarıyla, ilerici bili
nen sendikaJarın, kimi yöneticilerin elin· 
de, gericiliein deeirmenine su taşıma iş
levi daha sık. olarak .ortaya ç ıkıyor. 

Oleyis Sendikasının amacı, aynı iş
kolunda DISK'e baeıı Turizm-İş Sendi· 

• DIRENIŞ 

Başta da dl'eindi�iıniz gibi. bu sırada ya· 
saların içindl' bırakılmış çeşitli boşluk
lardan da yararlanıyor. vünkü Türkiye'
dt" toplu iş sözleşınfsi uygulamasının 
her Wrdfn sahtfkarlıga açık kapı bırakır 
bir biçiındf gelişmesi. işçiden kopuk 
ama üçkieıtçılıktan yana nasibini alan 
sendikaların çfşitli oyunlar oynamaları
na olanak tanıyor. 

SAHTEKARLIK öRNEKLERI 

Sözde "sosyal dttmokrat" Oleyis 
Sendikasının, ilerici Turizm-İş karşısın· 
da giriştiei oyunlardan bazılarını kısaca 
sıralayalım: 

ı.  ETAP OTELI SAHTEKARLICI:  
OL ey is  yöneticileri, ET AP Otelinde çalı
�an ve Turizm·lş Sendikası üyesi olan iş· 
çilerin adına sözleşme yapabilmek için, 
işçilerin imzılannı taklit etmişler, böy· 
lelikle düzenledikleri sahte giriş fişlerini 
kullanmışlardır. Adlarına imza düzenle
nen işçi�erin itirazı üze�i�e oıa� �rt��a i 
çıkmış, ımzaların sahteheı yemınh bılır
kişi tarafından saptanmıştır. Bu olay so· 
nucunda Oleyis yöneticilerinden üçü 
hakkında dava açılmıştır. 

2. HILTON OTELI SAHTEKAIU.I· 
Cı: OL ey is sendikası yöneticileri bu kez 
Hilton Oteli'nin 445 işçisi üzerinde bir 
dolap çevirmeye kalkıyorlar. Bu iş için, 
yardımcı seçtikleri bir kişi daha vardır: 
Istanbul lO. Noter başkatibi. Sendika 
yöneticileri ve noter başkatibi, Turizm
İş Sendikası üyesi olan 445 Hilton işçisi· 
nin bu sendikadan istifa ettiklerine iliş
kin sahte istifa belgeleri düzenliyorlar. 
Bu da işçilerin bp.şvurması üzerine açıea 
çıkıyor. Oleyis yöneticileri ve hempaları 
noter başkatibi şimdi adalet önünde. 

3. HILTON'DA BIR BAŞKA SAH· 
TEKARLIK: Hilton'da yapılanlar bun
dan ibaret deeildir. Geçtigimiz yılın yaz 

Karabük Demir ve Çelik Fabri!(ası ve Çelik.iş Sendikası arasmda aktedi
len 7. dönem Toplu Iş Sözleşmesi işçiler arasında tepkiyle karşılandı. Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikalarının ek tesislerinin kurulmasında çalışan Karabük 
Demir ve Çelik işçileri, bu sözleşmeyi protesto gösterisiyle işyerindeki çalış
mayı bıraktılar. Toplam 1200 montaj işçisinin direnişine neden olan sözleş. 
menin kısaca özeti şöyle: 

1 ·  Saat ücretli daimi işçilere birinci yıl  440 kuruş/saat, muvakkat çalışan 
işçilere 150 kuruş/saat olarak kabul edilmiştir. 

2- Kuruluş yıldönümünde (Karabük Demir Çelik Fab,) dağıtılması karar
laştırılan 10 günlük ücretleri tutarındaki temettünün salt daimi işçilere veril: 
mesi, muvakkat işçilere verilmemesi, 

3- Çelik-Iş Sendikasmdan olan ustabaşı ve postabaşılar işyeri temsilcisi 
olarak atandığı Karabük Demir Çelik Fabrikasında, işçi alma ve işçi çıkarma 
yetkileri de bu sendikalarca kullanılmaktadır , 

4- Ereğli Demir ve Çelik Fab. Yüksek Fırın, Soğuk Makas, Kok Fab. gibi 
ek tesislerin montajını alan Karabük Demir Çelik Işletmesine bağlı bulunan iş
çilerin salt 250 işçisi daimi, geriye kalan 950 işçisi ise muvakkattır. 

Kok fabrikası, yüksek fırın ve soAuk makas ünitelerinin montajmda çalı
şan Karabük Demir Çelik işçilerinden Uç işçi arkadaşımız iş kazaları ile, daha 
önce hayatlarını kaybettiler, Işçilerin kanıyla sulanan sözleşme, ustabaşı ve 
postabaşı gibi yüksek kademe ii işlerde çalışan milliyetçilik, TürkçUlUk, ırkçı. 
lık ve mezhepçilik sloganıyla baskı ve terör yaratan kişiler adına yapılmıştır. 

Direnişi yürüten işçilerle (muvakkat) konuşmak isteyen gazetecilerr. 
daimi işçiıer engel olmuşlardır. 
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BURJUVAZi 

aylannda Oleyis'ten isLira ederek Tu
rizm.lş'e kaydolan 337 Hilton işçisi adı
na, Oleyis sahte üyelik belgeleri düzenle· 
miş ve bu belgelerle Bölge Çalışma Mü· 
dürlü�ü'nden Hilton için yetki almışlar· 
dır. Işçilerin başvurusu üzerine, lstanbul 
Bölge Çalışma Müdürlüeü üyelik belgele
rini incelemiş ve sahtekariıRı saptamış
tır. Oleyis üyelerinden biri, üyelik (işle
rindeki sahte tarihleri kendisinin attlRını 
kabul etmiştir. 

Bunların dışında, Oleyis Sendikası, 
sahte üye fişi düzenleme, resmi evrakta 
sahtekarhk, noter sahleciliRi, aidat sah· 
teksrlıeı !:ibi yöntemlere Cariton Oteli 
Gönen kaplıcaları ve Bursa Çelik Palas 
gibi işyerlerinde de başvurmuş, bunların 
tümünde işçilerin başvurusu üzerine 
Oleyis yöneticileri hakkında dava açıl
mıştır. 

Başta da söyledik. he
def alan oyunlar çok 
lık ve üçkaRıtÇllıkta uzmanlaşmış söz
de yöneticiler ilerici işçi hareketi karşı
sında bir çok boşluktan yararlanabili
yorlar, Ama yine Oleyis örneRinde gö· 
rtildüeü gibi, son SÖZü tabandaki devrim
ci işçiler söyleyecek. Sahtekarlan, işçi 
sınıfı düşmanlannı kendi elleriyle birer 
birer orlaya çıkaracaklar. 

NASIL 

• ÇUKUROVA'DA SAHTE 
EYLEMLI SAHTE 

SENDIKALAR 

Mersin'deki Soda rabrikasında çalı
şan 900 işçi üzerinde oynanan oyunla· 
rın dökümü YURUYUŞ'ün geçt'n sayı
sında yer alıyordu. Ayrıca okurlanmız, 
san sendikaların ve faşistlerin bütün sap
tırmacalarına karşılık, Soda grevinde el
de edilen hakları rakam rakam okuyup 
öRrendiler. 

Ancak, Mersin'deki grevin, genel 
olarak Çukurova bölgesi için ö�rettie:i 
başka önemli noktalar da var. Bunlar, 
işçi sınırı mücadelesi geli�tii<çe, işçiler 
üzerindeki oyunların daha bir çeşitlilik 
ve karmaşa kazandıCını sergiliyor. Tu
rizm-Iş Sendikasının mücadele etmek 
zorunda kaidıRı türlü çeşitli oyunlar der· 
gimizin bu sayısında yer alıyor. Buna 
benzer, daha dolambaçlı uygulamalu, 
Çukurova'da yürürlükte. Çukurova'da 
da ilerici sendikal hareket bir çok enl"l
le mücadele etmek zorunda. 

BURJUVAZi 
CAN AÇIKGOZ 

işveren Sendikaları Konfederasyonu'nun genel kurulu geçtiğimiz günler. 
de yapıldı. Burjuvazinin çeşitli sözcüleri konuştular bu genel kurulcLı, Konuş
tular ve konuştukça gerçek yüzlerini, anti-demokratik kimliklerini bir kere 
daha açıkça gösterdiler. işçi sınıfının kazanılmış demokratik özgürlüklerine, 
ekonomik ve sosyal haklarına, zaten kısıtlı olan bu haklara, pervaslZc� saldırıp 
durdular. Kendilerine "ilericilik" atfedenleri bir kere daha utandırdılar, hiıYiıl 
kırıkl ığına uğrattılar. 

YüRüYüŞ'ün satışa çıktığı bugün ise başka bir konfederasyonun genel 
kurulu başlamış olacak. Amerikan tipi sendikacılığın temsilcisi olan ve yanuıh 
bi� boh5aya dönmüş bulunan TüRK.l ş'in genel kurulu. Gerçekten, bugün, 
TURK-IŞ, faşist sendikalardan sosyal demokratlara kadar açılan bir yelpue
yi kucaklamaktadır. Içinde MHP'lisi, AP'lisi, MSP'lisi, CHP'lisi bir aracLı bulu
nuyor. Bağlı sendikaların alt kademelerinde ve işyerlerinde ise sosyalist unsur. 
lar hızla çoğalıyor. Bu yüzden de TüRK-Iş her gün kan kaybediyor, işçiler 
DISK'e yöneliyorlar. 

TüRK·lş Genel Kurulunda ne olacağı, genel kurul öncesi üç aşağı beı 
yukarı belli oldu. CHP ve AP genel başkanlarının partilerine üye sendika lider' 
lerini bir araya toplayarak " ne yaparsanız yapın ama TORK-Iş'in bütünlüAünü 
mutlaka muhafaza edin" demelerinden nasıl bir yönetim oluşturulacilAı ortiı' 
ya çıktı. Gazetelerde pazarlık haberleri birbirini kovaladı. Genel Kurul kişisel 
b�zı hesapların da üstesinden gelirse CJ=lP'li ve AP'1i sendika yöneticilerinin 
TüRK-Iş üst yönetiminde bir araya gelmeeri beklenmelidir. Ama bu kıSiı va. 
deli bir çözüm olacaktır. Türk-Iş içindeki kavgalar ve işçilerin Türk-Iş'ten 
uzaklaşmaları sürecini uzun silreli olarak engelleyemeyecektir, 

. 
Gen�,

1 �urul öncesi belli olan bir husus da, genel kurulun yine kesif bir 
antı-komunızm propogandası alanı haline getirilmek isıeneceğidir. Genel ku. 
rula sunulan çalışma raporu, bunun işaretini vermektedir, 

. . 
Burjuvazinin, genel olarak demokratik hak ve özgürlüklere, özel orariık 

ışçı s�nıfın� saldırı�ın.ın arttığı, işçi sınıfının bir bölümünü yine Türk-Iş içinde tutabilmenın çaresının arandığı ve yeni toplu sözleşmeler dönemine girildiği 
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Bu da işçilerin işçilerin işçiler bp.şvurması üzerine açıea 
çıkıyor. Oleyis yöneticileri ve hempaları 
noter başkatibi şimdi adalet önünde. 

3. HILTON'DA BIR BAŞKA SAH· 
TEKARLIK: Hilton'da yapılanlar bun
dan ibaret deeildir. Geçtigimiz yılın yaz 

Demir ve Çelik Fabri!(ası ve Çelik.iş Sendikası arasmda aktedi
Toplu Iş Sözleşmesi işçiler arasında tepkiyle karşılandı. Ereğli 
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kuruş/saat olarak kabul edilmiştir. 

yıldönümünde (Karabük Demir Çelik Fab,) dağıtılması karar
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işveren Sendikaları Konfederasyonu'nun genel 
de yapıldı. Burjuvazinin çeşitli sözcüleri konuştular 
tular ve konuştukça gerçek yüzlerini, anti-demokratik 
daha açıkça gösterdiler. işçi sınıfının kazanılmış 
ekonomik ve sosyal haklarına, zaten kısıtlı olan 
durdular. Kendilerine "ilericilik" atfedenleri bir 
kırıkl ığına uğrattılar. 

YüRüYüŞ'ün satışa çıktığı bugün ise başka 
kurulu başlamış olacak. Amerikan tipi sendikacılığın 
bi� boh5h5h aya dönmüş bulunan TüRK.l ş'in genel 
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faşist sendikalardan sosyal demokratlara 

yi kucaklamaktadır. Içinde MHP'lisi, AP'lisi, MSP'lisi, 
nuyor. Bağlı sendikaların alt kademelerinde ve 
lar hızla çoğalıyor. Bu yüzden de TüRK-Iş her 
DISK'e yöneliyorlar. 

TüRK·lş Genel Kurulunda ne olacağı, genel 
yukarı belli oldu. CHP ve AP genel başkanlarının 
lerini bir araya toplayarak " n" ne yaparsanız yapın 
mutlaka muhafaza edin" demelerinden nasıl bir 
ya çıktı. Gazetelerde pazarlık haberleri birbirini 
b�zı hesapların da üstesinden gelirse CJ=lP'li ve 
TüRK-Iş üst yönetiminde bir araya gelmeeri 
deli bir çözüm olacaktır. Türk-Iş içindeki kavgalar 
uzaklaşmaları sürecini uzun silreli olarak engelleyemeyecektir, 

. 
Gen�,

1 �urul öncesi belli olan bir husus da, 
antı-komunızm propogandası alanı haline getirilmek 
rula sunulan çalışma raporu, bunun işaretini vermektedir, 

Burjuvazinin, genel olarak demokratik hak 



SAVASINI 
-

VERiYOR ? 
GREV VAR, 

URETIM SURUYOR! 

Egemen sınınand, sanayiin, işçi sı
nıfının gellştlti bölgelerde işi baştan sı
kı tutmak istedikleri biliniyor. Egemen 
sınınıno Çukuro\la'da gelişmiş yerleş
miş bir Ilerici sendikal harekete taham
müııeri yok. Oyunlar da bunu engelle
meye yönelik. 

Menin Soda grevinde olup bitenler 
yalnızca bir örnek. Başka yerlerde başka 
örnekler de var. Çukurova'da san sendi· 
kalann elinde inleyen işçilerin durumu 
bugün pek az kişi tarafından biliniyor. 
Bugün hi li Çukurova'da korsan sendi· 
kalar işçinin sırtından milyonlar vurabi
lıyor. 

örneRin bır san Petroı-tş Sendikası 
yar. Bu sendika Mersin'de AKFA'dl ay· 
lardır pev sürdürüyor. Ama bu, sözde 
bir pevdlr. Fabrikanın kapısında grey 01-
dulu yazılıdır, ama grevei işçiler vardi· 
yalı olarak çalışırlar işverene. Urünlerini 
sahte grevi bahane ederek patronu bazı 
ucuz taahhüUerinden kurtannak. Urün
lerini daha pahalıya satabilmesini saRla
ma..t. Bunun aracı da tabii Petrol.İş olu
YOf. Oıteli k  bu sendika. bjlmeyenlere 
kendisini "aylarca grev sürdüren bir sen
cUb" olarak tanıtabiliyar. 

GöZ BOY AMA GREVLERI 

San sendikaların işçilerin gözünü 
boyama oyunları yalnızca AKFA'da 
olup bitenlerden ibaret deRil. Sarı sendi· 
kalann tutunabilmesi için özellikle dev· 
lete ait işyerleri büyük masrafları göze a
labiliyorlar. Aynı İzmir Tariş örnelinde 
olduRu gibi. Çukurova'daki örneli. Tar
sus Sümerbank boya (abrikası .  Petrol.lş 
burada aylarca grev sürdürdü. Sonunda 
pek de önemli sayılamayacak haklar el· 
de etti. llerid sendikaları grevleri üzerin
de pek hassas olan -çevreler, Petroı-Iş'in 
Sümerbank'ta aylar süren grevini umur
samadılar bile. Amaç. yine açık. Devlet 
eliyle sarı sendikalara prim kazandırmak 
ve böylelikle ilerici sendikaların yolunu 
kesebilmek. 

Bütün bunlar olup biterken. Demir
el Mersin'de "İşçi. işveren elele" dövizi 
ile karşılanıyor. Yukanda deRinilen tür
den grevler de yine "İşçi işveren elele" 
sloganı altında yapılıyor_ 

Ancak bütün bunlara karşılık Çu
kurova egemen sınıflar ve onlann parale
lindeki sendikalar için tekin yer deliL. 
Çukurova işçisi. sını( sendikalarını seç· 
me süreci içinde. Oyunlar bu süreci dur· 
duramayacak. 

• "IŞVERENE BAGLI OLMAMA" SUÇU 

MC iktidarının,·toplumun çeşilli sını( ve tabakaları üzerinde uygulayaca�ı 
baskılar biliniyor. Öldürülen işçiltır, öerenciler gibi, binlerce ilfçinin işlerin· 
den atılmaları. bu baskı politikasının bir parçası. 

Bu olaylardan birine ilişkin gerekçe elimizde. Bu gerekçe, işçilerin işLen 
atılmalarında hangi " kıstas"ların kullanıldıeının güzel bir örneti. 

Mithat Dursun, Kayseri'de ÇiNKUR Çinko Sanayiinde çalışan bir işçi. 
Aynı zamanda Türkiye 'Işçi Partisi Kayseri Iı Yönetim Kurulu üyesi. Mithat 
Dursun, işyeri disiplin kurulunun 20 Mart.larihinde aldılı bir kararla işlen atı. 
lıyor. Disiplin kurulu kararına göre Mithat Dursun'un suçu, "yasa dışı düşünü. 
şü ve adı geçenin işyerine ballllıkla baedaşmayan ve her vesile ile şirketimiz 
aleyhine takındıeı tutumudur." 

Nasıl, ne büyük bır suç deRiI mi? "Yasa dışı düşünce" deyimi ile işveren. 
lerin düşünce özgürlüRü konusundaki tavırları açı kça ortaya çıkmıyor mu? 

Suç delili de Mithat Dursun'un Arkadaş adlı gazeleye gönderdi ei bir ya
Zı' Kayseri'de çıkan bu gazeteye gönderdili yazıda Dursun, daha önce yapılan 
bir işten çıkarma işlemine delinerek, bu Işleme karşı hareketsiz kalınmasını 
eleştiriyor. Disiplin Kurulu karanna göre Dursun bu eleştiriyi yaparak 
"kanunsuz bir direnişe götürülmemiş olmanın üzüntüsünü dile getirmekle. 
dir," ( ! )  

Dahası d a  var .. Yine disiplin kurulu karanna göre, Dursun, b u  yazıyı ga. 
zeteye göndererek "işverene baRtılıkJa baedaşmayan tutumunu leyid etmiş. 
tir." 

Işte, bir işçiyi işten attıracak suçlar bunlar: Yasa dışı düşünmek! Işvere. 
ne baltı olmamak! 

,VE SENDiKAL HAREKET 

bugünlerde ilerici sendikal hareketin durumu da önem kazanıyor. 
Çünkü, burjuvazi elinden gelse işçi sınıfının her türlü örgütlenmesinin kö. 

künün kazınmasından yanadır ve gücü yettiği oranda bunu sağlamanın imkan
larını arar. Ama unutmamak Ihım; bu, her zaman burjuvazinin elinde olan ve 
onun iradesine baAIı bir husus değildir. Böyle olduğu için de, burjuvazi bakı
mınebn sorun, işçi sınıfının sendikal örgütlenmesinin şu veya bu yolla kontrol 
altında tutulmasıdır. Hareketin belli bir düzeyde ve nitelikte "ehlileştirilmesi" 
de ",burjuvazinin işini görebilir. Burjuvazinin ve uluslararası kapitalizmin bu 
uAurda kullandığı çeşitli metotlar ise biliniyor ve senelerdir yazılıp çiziliyor 
Türkiye'de, Özellikle stratejik önemi olan bazı işkollarının kesin kontrol altın
da tutulmak istenmesi, bunu sağlamak için gerektiğinde nice "seceresi alemin 
malumu olan"ların "solcu", "devrimci" kesilmeleri görülmemiş durumlar de
Aildir, CIA denen örgütün sadece gerici, sağcı ajanlar kullanmadıAı, yer yer 
gerektiAinde kullandığı "solcu" nice elemanlarının olduğu da biliniyor. Ama 
konumuz bu değiL. 

Ilerici sendikal hareketin durumu önem kazanıyor, çünkü, önümüzdeki 
dönem eğer burjuvazi kazanacaksa, kendi gücünden çok, ilerici sendikal hare. 
ketin hatalarından dolayı k�zanacaktır. Onun için işçi sınıfının sendikal hare. 
ketinin yeni köşe başlarına yaklaştığı günümüzde, sorunları aşmanın yolu, 
bazı konularda açık fikre sahip olmaktan ve hatasız politikaları yürütmekten 
geçiyor. 

Hata yapmamanın ilk koşulu, Türk.lş artığı metotlardan vazgeçilmesidir. 
Burjuvazinin ilerici sendikal hareketi "ehlileştirme"nin yollarını aradıAı gün
lerde belli ayak oyunları ile ilerici sendikal hareket içindeki sosyalist birikimi 
etkisiz hale getirmek unutulmamalı ki burjuvaziden başka kimseye hayır ge. 
tirmez. Ve bu metotları uygulamaku ısrar etmek burjuvazinin deAirmenine su 
taşımaktan başka anlam taşımaz, 

Amerikalı Millen isimli bir zat var. Bu zat Türkiye'de Amerikan Çalışma 
Ateşesi olarak görev yapmış. Daha sonra ABD Çalışma BakanlıAı Siyaset 
Planlama ve Araştırma Dairesine atanmış ve bu görevde iken bir makale yaz-

mış. Millen bu makalesinde, "Amerika Birleşik Devletleri'nin, taktik, teknik 
ve hatta fel!efe olarak sağladığı unsurların pek çoğunun, yalnızca Türk.lş'in 
değil, fakat aynı zamanda ilk sendikacılık dı=neylerini"" ücre"t bilinci"ne dayalı 
sendikacılık içinde geçirmiş üyelerin meydana getirdiği DISK'in politikasını 
muhtemelen etkilemekte devam edeceğine" dair umudunu ortaya koymakt�
dır."· 

Böyle olunca Millen'i haklı çıkarmak kimsenin isteyeceği bir durum 
olmamak -gerekir. Çünkü Millen'i haklı çıkarmak ve isteyerek veya istemeye. 
rek bu yönde " katkl" larda bulunmak kimseye şeref kazandırmaz. Sosyalistler 
yıllardır Millen'i haklı çıkarmamak ve onun umutlarını kursağına tıkamak için 
ellerinden geleni yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. 

Hata yapılmaması için unutulmaması gereken diğer bir koşul da, dünya· 
nın artık çok küçUldüğü ve herkesin ne zaman, nerede, ne yaptlAının çok ko
lay bilineceğidir Kısa vadeli grupçu hesaplarla, kariyerizm hasulıgına teslim 
olarak atılan adımların da iz bıraktığı ve bir kalemde silinemiyecegi hatırd� 
tutulmalıdır, Burjuvazinin ilerici sendikal hareket içindeki sosyalistlerin birli
ğini bozmak için serptiği ayrılık tohumlarını sulayıp yeşertmek kimseye yarar 
sağlamaz. Çünkü gün gelir, yapılan "işbirlikleri"nin, "güçbirlikleri"nin defteri 
açılır ve bazılarının defterleri de bir daha açılmamak üzere dürüıür. 

Hatalardan kaçınmanın başka bir koşulu da, yapılanların sonunda gdece 
kişisel yok oluşlara yol açmayacaAı"ın ama güncel görev olan demokratik hak 
ve özgürlüklerin korunup daha da geliştirilmesi. toplumun demokratikleştiril
mesi mücadelesini sekteye uAraucaAının tJilinmesidir. Bu mücadelede işçi sını
fının eylem birliAi ve bu eylem birHAi içinde belli bir nitelikteki ilerici sendi· 
kal hareketin varlıAınl sürdürmesi mücadelenin başarıya ulaştırılmasının ön 
koşullarında biridir. 

• MILLEN, Bruce H., "Factiotıl of the Turkah labor movement differ over 
political role", MontIy Labor Review, U.S. Dep. of Labor, June 1 969. 
(Sendikacılık vc Siya.ct. Doç. Dr. AIl'"lan ışıklı, i. 443-444'den nakil) 
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Ama bu, sözde 
grey 01-

işçiler vardi· 
Urünlerini 

patronu bazı 
kurtannak. Urün

satabilmesini saRla
.İş olu

bjlmeyenlere 
bir sen

Bütün bunlar olup biterken. Demir
el Mersin'de "İşçi. işveren elele" dövizi 
ile karşılanıyor. Yukanda deRinilen tür
den grevler de yine "İşçi işveren elele" 
sloganı altında yapılıyor_ 

Ancak bütün bunlara karşılık Çu
kurova egemen sınıflar ve onlann parale
lindeki sendikalar için tekin yer deliL. 
Çukurova işçisi. sını( sendikalarını seç· 
me süreci içinde. Oyunlar bu süreci dur· 
duramayacak. 

SENDiKAL HAREKE

hareketin durumu da önem kazanıyor. 
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sınıfının sendikal örgütlenmesinin şu veya bu yolla kontrol 
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metotlar ise biliniyor ve senelerdir yazılıp çiziliyor 

stratejik önemi olan bazı işkollarının kesin kontrol altın
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ve hatta fel!efe olarak sağladığı unsurların pek çoğunun, yalnızca 
değil, fakat aynı zamanda ilk sendikacılık dı=neylerini"" ücre"t bilinci"
sendikacılık içinde geçirmiş üyelerin meydana getirdiği DISK'in politikasını 
muhtemelen etkilemekte devam edeceğine" dair umudunu ortaya 
dır."· 

Böyle olunca Millen'i haklı çıkarmak kimsenin isteyeceği 
olmamak -gerekir. Çünkü Millen'i haklı çıkarmak ve isteyerek veya 
rek bu yönde " katkl" larda bulunmak kimseye şeref kazandırmaz. 
yıllardır Millen'i haklı çıkarmamak ve onun umutlarını kursağına 
ellerinden geleni yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. 

Hata yapılmaması için unutulmaması gereken diğer bir koşul 
nın artık çok küçUldüğü ve herkesin ne zaman, nerede, ne yaptlAının 
lay bilineceğidir Kısa vadeli grupçu hesaplarla, kariyerizm hasulıgına teslim 
olarak atılan adımların da iz bıraktığı ve bir kalemde silinemiyecegi 
tutulmalıdır, Burjuvazinin ilerici sendikal hareket içindeki sosyalistlerin 
ğini bozmak için serptiği ayrılık tohumlarını sulayıp yeşertmek kimseye 
sağlamaz. Çünkü gün gelir, yapılan "işbirlikleri"nin, "güçbirlikleri"nin 
açılır ve bazılarının defterleri de bir daha açılmamak üzere dürüıür. 

Hatalardan kaçınmanın başka bir koşulu da, yapılanların sonunda 
kişisel yok oluşlara yol açmayacaAı"ın ama güncel görev olan demokratik 
ve özgürlüklerin korunup daha da geliştirilmesi. toplumun demokratikleştiril
mesi mücadelesini sekteye uAraucaAının tJilinmesidir. Bu mücadelede işçi 
fının eylem birliAi ve bu eylem birHAi içinde belli bir nitelikteki ilerici 
kal hareketin varlıAınl sürdürmesi mücadelenin başarıya ulaştırılmasının 
koşullarında biridir. 



DONYADA YlJRCM:IŞ 

1975 YılıNıN ilAŞINiMN ilERI ORTADOCU'DA MEYDANA 
GELEN GELIşMELER, ARAP ULUSAL J<:URTULUŞ HARE· 
KETI ıÇiNDE SURIYE VE FKÖ'NÜN öNEMINI ÖN PLANA Çı· 
KARDI. BIR YANDAN MISIR YÖNETIMI AMERIKAN·EMPER· 
YAlıZMIYLE UZLAŞIRKEN. DIGER YANDAN DA ARAP 
ÜLKELERI ARASINDAKı SIYASAL DENGE.ILERICI VE DE· 
MOKRATIK GÜÇLER LEHINE DEGI ŞIYORDU. AMERIKAN 
EMPERYALIZMININ MISIR YÖNETIM INI YANıNA ALMASı· 
NA RAGMEN, BUNDAWŞIMDILlK ÖNEMLI POLITIK Çı· 

SURiYE 
HUKUMETiNDE 
KOMUNiSTLERiN 
ROLÜ 
- Soru: Çeşitli ilerici siyasal güçlerin 
temsil edildiği hükümette, yaklaşık on 
yıldır Suriye Komünist Partisi de yer alı
yor. Bu yer almanın sonuçlarını nasıl de
ğerlendiriyorsunuz? 
- Cevap: Bilindi�i gibi, komünistlerin hü· 
küme le katılmaları sorunu, her zaman 
için ülkedeki duruma ve hükümetin nile
ligine bagıldır. Degişik somut siyasal 
durumlar karşısında, biz de, legal, yarı
legal ve illega! degişik koşullarda çalış
ma durumunda olduk. 23 Şubat 1966', 
dan ve özellikle Kasım 1970'den itiba
ren, Komünist Partisi için, parlamento 
ve hükümet düzeyinde çalışma ve ilerici 
güçlerin geniş cephesinin kurulması için 
başanyla mücadele etme olanae-ı ortaya 
çıkmıştır. Sosyalist bir doe-rultuyu seç
miş olan devrimci demokratlar Baas Par
tisinin ve ülkenin yönetimine gelmişler· 
dir. (23 Şubat 19S5'da sol Baas'çılar 
Baas partisinin ve ülkenin yönetimini al
dılar. Iç politikada ilerici toplumsal he· 
deneri, uluslararası i1işkilerd� de, özel
likle Orta·Ooe-u sorununda anti·emper· • 
yalist bir tutumu benimsiyorlardı. Bu 
kesimin durumu, Hafız Esad'ın başında 
oldueu Parti'nin askeri kanadının Baas 
yönetimine geldie-i tarih olan Kasım 
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1970'ten sonra daha d a  güçlendi.) Suri· 
ye Komünist Partisi'nin Merkez Komi· 
tesi, bu nedenle, komünistlerin hüküme· 
te katılma�ını onaylamıştır. Bu olgu, or· 
taya çıkan yeni koşullarda, Komünist 
Partisi 'nin ve ilerici güçlerin ülkenin ge· 
!işimindeki etkisinin artması anlamına 
geliyordu. 

Uç temel ilkeden hareket ediyor
duk: 

. Baas ve di�er ilerici ulusal güçler
le ittifak, 

- Parti 'nin özerklieini ve baeımsız· 
Iıe-ını, yani kendi siyasal çizgisini açık· 
lamak ve uygulama özgürlüeünü sürdür· 
rnek, 

- Emekçileri çıkarlarının tutarlı ola.l 
rak savunulması, onların talepler. için 
mücadele edilmesi. 

Zaman, kararımızın doe-ru oldueu
nu göstermiştir. Suriye, komünistlerin 
etkin desteeiyle, bir tarım reformunun 
gerçekleştirilmesinde ilerlemektedir; bü
yük işletmeler devletleştirilmiş. ,bir dizi 
ilerici ekonomik ve toplumsal önlem uy· 
gulamaya konmuştur. 1970 Kasım'ın
dan sonra, ekonomik gelişme ve sanayi
leşme hızı daha da yükselmiştir. 

KARLAR SACLAYAMAMASI, ASLl NI>A OlnAllOGU'lMKI 
DENGEYI DECIŞTIREMEMIŞ OLMASıNA DAYANıYOR. 
ARAP CEPHESI ıÇiNDE ÖN PLANA ÇıKAN SURIYE, UIR SO· 
REDIR, ıÇiNDE KOMÜNISTLERIN DE GöREV ALDıCı BIR 
HOKÜMET TARAFINDAN YöNETILIYOR. AŞAClDA, SURI
YE HABERLEŞME BAKANı VE.SKP POLITIK BORO OYESI 
öMER EL-SIBAI ILE BU KONUDA YAPILAN BIR GöROŞME; 
YI OKUYACAKSINIZ. 

• 
SURl-YE KOMÜNIST PARTISI 

1924 yı/mda kurulan Sııriye Komünist Partisi, 19-'11 yılıııa l:o(/or Sıır;ye 'li 

ve Lübnan 'lı !ramiinistleri biraraya toplal1ll�tır. 1954 YIIUldo Şi�cıhfı r('}iıııiI/1ı1 

devrilmesiulıı lıozırfonmasına al dll bir biçimde lıatlIon SKP, HağcIal l'ul:tl'/la, 

Süvey� 'c yapılaıı iiçiii saldırıya ve 1957 .'olmda Sııriye 'yi Iıecler olaıı iLI� pr{Jl'o, 

Iıosyonlara Iıorşı miicodele etmiştir. SKP J 958 Mart 'ındaıı sonra Rizi; çalı�mah 

zorunda kolmı�tır. 1 9 5 9 'da Parti yoğUtl baslulara !ıl'der olırıu�tıır 1966 �II· 
bat 'mdon sonra bir iiyeyle Iıü/�ümete Iıalılon SKP, 1970 Kosıili 'ıncla Hofız 

Esat 'tn başlıorılığıııdo Imrula" Iıü/�iimcte illi iiye vermi�tir. Yerel organlar l'L' 

Halk Konseyi seçimleri/ıde SKP 7 milfelvcllilliği IWzolılııl�tır. Porti'Ili" "Hal

kın Mücadelesi" (Nidal AI Şaab) adlı IJir yayııı orgol1l vardır. 

Devrimci demokratik bir temel üze· 
rinde başlıca parti ve örgütleri bir araya 
getiren bir tıerici Ulusal Cephe yaratıl
mıştır. Yerel yönetim organlan seçimi, 
Suriye tarihinde ilk kez gerçekleştiriı· 
miştir, Suriye Arap Cumhuriyeti Anaya
sası hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Bir 
Halk Konseyi seçilmiştir. Bu deeişimle
rin gerçekleştirilmesinde yönetici rolün 
Baas tarafından oynandı�ı açıktır. Ne 
var ki, Parti 'nin kitleler içindeki örgüt . 
sel ve siyasal çalışmasına dayanarak ko· 
münistıerin hükümetteki varlıeı, reform
lan n tutarlı ve kararlı olarak hayata ge
Qirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. 
Bu, Suriye'de ilerici ulusal rejimin mev· 
zilerinin güçlenmesine ve uluslararası a· 
Iandaki iti"barının, Arap ulusal kurtuluş 
hareketindeki öncü rolünün yükselmesi
ne olanak sae-Iamıştır. 

Hükümete katılmamız, emekçilerin 
çıkarlarını daha etkin olarak savunma
mızı, ekonomideki devlet sektörünün ge
nişlemesi ve Suriye'nin ekonomik po· 
tansiyelinin yükselmesi ve Sovyetler Bir
li�i ile sosyalist toplulueun die-t'r ülkele· 
riyle ilişkilerinin sıkılaştırılması için mü· 
cadele etmemizi olanaklı kılmıştır. 

• 
- Soru: ilerici toplumsal hedefler 

için mücadele, somut bakanlık faaliyeti
nizde nasıl yansırnaktadı:,,? Hükümetteki 
diğer partilerin temsilcileriyle işbirliği 
pratikte nasıl örgütlenmektedir? 

- Cevap: Suriye'nin ekonomisinin n 
savunma kapasitesinin güçlendirilmesin
de önde gt>.len bir önem taşıyan alanlar 
(haberleşme ve taşıma), yönetimin bana 
verdiği bakanlığın çerçevesinf' girmekte· 
dir. Bu alanda gelişme projE'leri oluştu
rulmuştur. Bunların gerçekleştirilmesi, 
ülkt'nin ekonomik potansiyelinin yüksel· 
tilmesini ve emekçilerin refah,"," artını
masını sağlayacaktır. Aynı zamanda, ko· 
münistlerin de yer aldı eı Ilerici Ulusal 
Cephe'de bulunan tüm devrimci güçle· 
rin genel hedt'nerine de uygun düşmek
tedir. Somut bir alandaki işbirlilinin 
pratik tt'meli budur. 

Bu konuda bugüne kadar önemli iş
ler yapılmıştır. Akdeniz kıyı lan nı Ku
zey'deki tarımsal bölgelere balhyan bir 
demiryolu hattı kurulmuştur. Aynı ,e· 
kilde, başlıca kentleri arasında bir olo 
yolu kurulmuş bulunuyor. Kentler ve 
köyler arasındaki demir ve- oto yolu .E'" 
bekesi genişlemiştir. Haberleşme de dü
zcltilmiştir. Son dört yılda te-Iefon sayı· 
sı yaklaşık dört katına çıkmıştır. 

Hükümet -üyeleriyle-, Baas'çılara, 
Ulusal Ct>pht" nin g(>ne-I platformunu df>S· 
tekleyen Vf' ülkt'deki tüm ilerici güçlerin 
birli�inin sürdürülmesini ulusal çıkar
lara uygun görf'n ht'rkf'Sle yürekten iliş· 
kiler kurmayı başnrmış bulunuyorum. 

ı-;Ibt'lle-. zaman zanınn hükümt'lte ve 
bakanlıkta güçlükler ortaya çıkmakta, 
ancak başarıyla gidt'rilmektedir. Gerçek. 
tt', rejimin gösterdiği tereddütleri ve twl
li df'ngpsizlikleri eleştirirken, Komünist 
Partisi dl'vrimci demokrasi hükümetint' 
karşı mücudcll' ı·tmeml'kte. aksint' onun 
glic;l('ndirilın<'si için mücndele etmekte. 
dir. KomUnist I)nrtisi Ml'rkez Ko. 
mill'si c..;('nel S<'krett'ri Kh Bndga{ın 4. 
kongr('dt' belirttiği gibi, devrimci de· 
mokratlarln ittifakını uzun süreli bir 
aşama olarak gören Parti, devrimci de
mokrasinin geni� tabakalarının bilim. 
sel sosyalizmin konumuna ç("kile-bilp. 
c('Ri ve kııpitalisL olmayan kalkınma aşa. 
masından sosyalizmin kurulmlf.Sl aşama. 
sınn ı.:idı'r('k gf'c;ilcbilec('Ri inancındadır 
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taya çıkan yeni koşullarda, Komünist 
Partisi 'nin ve ilerici güçlerin ülkenin ge· 
!işimindeki etkisinin artması anlamına 
geliyordu. 

Uç temel ilkeden hareket ediyor
duk: 

. Baas ve di�er ilerici ulusal güçler
le ittifak, 

- Parti 'nin özerklieini ve baeımsız· 
Iıe-ını, yani kendi siyasal çizgisini açık· 
lamak ve uygulama özgürlüeünü sürdür· 
rnek, 

- Emekçileri çıkarlarının tutarlı ola.l 
rak savunulması, onların talepler. için 
mücadele edilmesi. 

Zaman, kararımızın doe-ru oldueu
nu göstermiştir. Suriye, komünistlerin 
etkin desteeiyle, bir tarım reformunun 
gerçekleştirilmesinde ilerlemektedir; bü
yük işletmeler devletleştirilmiş. ,bir dizi 
ilerici ekonomik ve toplumsal önlem uy· 
gulamaya konmuştur. 1970 Kasım'ın
dan sonra, ekonomik gelişme ve sanayi
leşme hızı daha da yükselmiştir. 

Devrimci demokratik bir temel üze· 
rinde başlıca parti ve örgütleri bir araya 
getiren bir tıerici Ulusal Cephe yaratıl
mıştır. Yerel yönetim organlan seçimi, 
Suriye tarihinde ilk kez gerçekleştiriı· 
miştir, Suriye Arap Cumhuriyeti Anaya
sası hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Bir 
Halk Konseyi seçilmiştir. Bu deeişimle
rin gerçekleştirilmesinde yönetici rolün 
Baas tarafından oynandı�ı açıktır. Ne 
var ki, Parti 'nin kitleler içindeki örgüt . 
sel ve siyasal çalışmasına dayanarak ko· 
münistıerin hükümetteki varlıeı, reform
lan n tutarlı ve kararlı olarak hayata ge
Qirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. 
Bu, Suriye'de ilerici ulusal rejimin mev· 
zilerinin güçlenmesine ve uluslararası a· 
Iandaki iti"barının, Arap ulusal kurtuluş 
hareketindeki öncü rolünün yükselmesi
ne olanak sae-Iamıştır. 

Hükümete katılmamız, emekçilerin 
çıkarlarını daha etkin olarak savunma
mızı, ekonomideki devlet sektörünün ge
nişlemesi ve Suriye'nin ekonomik po· 
tansiyelinin yükselmesi ve Sovyetler Bir
li�i ile sosyalist toplulueun die-t'r ülkele· 
riyle ilişkilerinin sıkılaştırılması için mü· 
cadele etmemizi olanaklı kılmıştır. 
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TW,.,: DaIXlY' Itoybwtti. 

Birkaç gündür Pekin'in Tyananmen 
merkez meydanı, Çin başkenti sakinleri· 
nln, Mao rejimini ve politikasını protes· 
to için toplandıklan bir gösteri yeri hali· 
ne ıeldi. Çın 'de geleneksel olarak yapı· . 
lan resmi anma günlerinde, Tyananmen 
meydanındaki Devrim Kahramanlan 
Amu'na çelenkler konulmaktadır. Ama 
bu kez "Çin'deki zararlı Maocu faaliyet· 
Ierin yokedilmesini" isteyen, "kültür 
denimlnin'" gerçekleştirilmesine yöne· 

ÇiN 
YORUMU 

lik kampanyayı ve Çu en Lal'i yeren an· 
timaoist yazıların bulundulu çelenkler 
kondu amta. 

Meydanda toplananıara Teng aley· 
hine sürdürülen kamyanyamn, başlan n
da Mao Tse Tung'un eşinin buiunduRu 
bir grup tarafından kışkırtlldlRına deRi
nen bir bildiri okundu. Polisler ve silah
lı askerler tarafından, meydandaki kala
balık daRıtıldı. Tevkif edilenler 0Idu . . 5 
Nisan gecesinde itibaren meydandaki bü· 
tün çelenkler toplatıldı. 

Ertesi sabah çok sayıdaki kalabalık 
meydanı tam anlamıyla doldurarak çe
lenkleri geri istedi. Mitinge katılanlar 
çelenkleri toplatan yönetimi yerdiler, 
Mao aleyhtan sloganlar haykırddar. 
Meydan polis kuvvetlerince kordon altı
na alındı. ,Meydan yakınlarındaki Pekin 
askeri karargAhlarına ve civar evlere çok 
sayıda silahlı asker yerleştirildi. Gösteri
cilerin birkaç otomobili .yaktıklan, mey
dandaki binalardan birini de yakmaya 
kalkıştıklan doRrulandl. Güvenlik kuv· 
vetlerinin ve askeri birliklerin yardımı 
ile yeni gösteri daRıtıimış, çok sayıda 
kişi tevkif edilmişti. 

Resmi Çin makamlan Tyananmen 
meydanındaki hareketlerin antimaoist 

KIBRIS-TA TAKKE 
DUSTU ••• 

Kıbns konwunda sürdürülen ikili 
ıörü,meler yenıden büyük bir çıkmaza 
ııplandı. Bu duruma bazı "hesaplanma
dık" gelişmelerin neden oldu�u anlaşıl
mattadu. 

Şubat ayında tamamlanan 5. Viya
na ıörüşmelerinden sonra, tekJinerin ka
palı zarf usulüyle BM temsilcisine teslimi 
formüıünün bulunmasından .sonra, özel
likle kamuoyundan gelecek tepkileri 
frenliyecek bir yola girildiRi düşünÜıü· 
yordu. YOROYOŞ'ün 47. sayısında, bu 
&fADlIdan sonra dikkatlerin Rum kesi· 
mindeki engellerin, bu arada Makarios 
engelinin ortadan kaldırılmasına çevril
dili bildirilmişti. Görüşmelerde şimdi 
ortaya çıkan yeni durum, bu planın bi
linmeyen yönlerini ortaya çıkardı�ı gi. 
bi, uygulanamadıRını da ortaya koymak· 
tadır. 

5. Viyana görüşmelerinde, teklifle
rin 6 hafta içinde teati edilmesi üzerinde 
anı",ılmış, ancak herMn arkasından 
Denktaş yönetiminin Makarios ve Kili
se'ye karşı savaş açtılı, bu arada KIeri
des 'e yandaş çıktılı görülmüştü. 

Şimdi ortaya çıkan gerçekıere gö
re, sonraki geli,meler şöyle olmuştur: 
Viyana'da Denktaş ile Klerides arasında 

. ıizli bir anlaşma da yapılmış, Makarios 
yönetimine haber verilmeyen bu anlaş
mada, Rum teklınerinın önce Türk tara· 
fına verilmesi ve bu tekliner okunduk
tan sonra Türk taralının karşı teklifleri 
vennesi kararlaştlnlmıştı. Yunanistan'ın 
isteklerine uygun olan bu anlaşmanın 
Rum kamuoyuna açıklanmayacılı, an
cak dışan bır sızma olmadan Rum hükü
metine kabul ettirilebileceAI umuluyor
du. Böyle bır plan yapılmaksızın, Kleri
des'in Denkta"'a altı hafta sonrası için 
IÖZ vermesi beklenemezdI. Rlerides Yu
nanistan hükümeti tarafından da destek· 
lendiRlne göre, anlatmanın Makarios'a 
kabul ettirilmesinde Yunanistan'ın da 
bulusına güvenildiRI anlaşılmaktadır. 

Anla.şı1an odur kı, tasarlanan bu 
plan gerçekleştlrilememiş, gizli anlaşma 
Rum yönetiminin diRer unsurlarına ka
bul ettirilememlştir. Bu yüzden, Rum 
tekliflerinın BM temsilcisine verilmesi 6 

haftalık süreyi de doldunnuştur. Rum 
yönetiminin teklifleri ambargolu olarak 
vennekte ısrar etmesi, Denktaş'ın gizli 
anlaşmayı açıklamijSına yol açmıştır. 
Rum yönetimi, bunun üzerine anlaşma· 
mn gereline uymak zorunda kalmış, an
cak bu arada KIerides'in tasfiyesi bir 
zorunluluk haline gelmiş ve Rum teklif
lerinin Denktaş'ın eline geçmesi aradaki 
bütün köprülerin atılmasına engel olama
mıştır. Bunda böyle Rum tarafının tutu· 
munun bütünüyle katılaşaca�ı, bu katılı· 
gın kolay kolay çözülmeyeceli anlaşıl
maktadır. 

ABD 'nin güvenilir adamı olan Kleri
des 'in "siyasi hayatının sona ennesi" ve 
gizli anlaşmalann açıla çıkması, "kapalı 
zarf" usulü Kıbrıs'ı ihaleye çıkaran Was
hington, Atina ve Ankara'daki yönetici 
çevrelerde ve NATO'da büyük bir hayal 
kınkhRı yaratmıştır. Bu yöndeki ilk tep· 
ki, ima yollu da olsa Denktaş ve Çaela· 
yangil'den gelmiştir. Denktaş, Klerides'. 
in "kötü bir duruma düşürülmesinden" 
yakınmış, Çallayangil ise "Makarios yö
netiminin bir tertibiyle" karşı karşıya 
olundulunu ilan etmiştir. Son olarak, 
B. Alman yönetici çevrelerine yakınlı
Iıyla bilinen Frankfurter Algemeine 
Zeitung gazetesinde yayınlanan ve 
TRT'nin de geniş olarak yer verdili bir 
yorumda, durum açıla çıkmıştır. Gaze
te, "başanlı",  "yeri doldurulmaz",  "par· 
I.ak" sıfatlarıyla övdülü Klerides'in Ati
na, Ankara ve Washington'a büyük güven 
verdilini ve Istifasının bu başkentlerde, 
özellikle Ankara'da "üzüntü"ye yol açtı
Iını bildlnnektedir. Gazete, Klerides'in 
kaybının, NATO'da, ABD'den sonra 
ikinci etkin güç olan "Bonn'da da üzün
tü yarattı�ını" açıklamı,tır! 

eIA'nın güvenilir bir adamını kay
betmesi, en çok Denkta,'ı zor durumda 
bırakmı,tır. NATO'nun ve ona baRtı 
başkentlerin Kıbrıs'a kendi hazırladıkla
n bir planı kabul ettlrmeleri bundan 
sonra daha büyük güçlUklerle karşıla/la
eaktır. Kıbns halkına zorla çözüm em
poze edilemeyeeell bır kere daha görül
müştür. 

• 

karaktt'rini kabule mrcbur kalmllflır. 
Pekin Devrim.Komitesi UU�: ba�kanının 
hoparlörle yayını anti n söylevinde "gös· 
tericilerin anma gününü polilik bir olay 
haline getirmeye çalıştıkları, devrim 
aleyhtarı zararlı faaliyette bulundukları 
ve Başkan Mao ile onun yönetimindeki 
Merkez Komitesi'ne karşı şiddetli bir 
mücadeleye girilftikleri " belirlilmekte· 
dir. 

Mao yönetimince alınan olalanUstü 
tedbirlerle ve çok sayıdaki tevkıne Çin 
başkentinde durum şu anda biraz nor
male dönmüştür. Yihe de askerler hıila 
hükümet binalarının önünde durmakta
dıriar. Tyananmen meydanı civarı, gü
venlik kuvvetleri ve askeri birliklerce ko
ridor altına alınmıştır. 

çEşITLI 
ÜlKELERDE 

SOVYETLER BIRLlOI'NIN 
KAHIRE'YE NOTASı 

• Sovyet.ler Bırlili Hükümeti 31 Mart' 
ta Mısır hükümetine, 1971 yılında imza
lanan Dost.luk ve Iı;birlili Antlaşmasının 
Başkan Sedat tarafında iptali üzerine bir 
nota verdi. Nota'da, iki on yıllık dostça 
işbirlili döneminde, "Sovyetler BiriiRi'· 
nin, Mısır'a, ekonomisini gelişimi ve sa
vunma kapasitesinin güçlendirilmesi için 
cömert bir yardım .. Iladılı" belirtildi. 

Son yılarda Mısır yöneticilerinin 
SSCB ile işbirlili politikuından ve ant
laşmasının ilkelerinden uzakla,tıkları 
belirtilen notada daha sonra şöyle den
di: "Orta DoRu sorunlarının çözümünde 
bu açık olarak ortaya çıkmıştır. Mısır 
Arap Cumhuriyeti yöneticileri Mısır 
halkının gerçek dostlarının haberi ol
maksızın ve saldırganla karşı karşıya 
olan diler Arap ülkelerine sırt çevir
mişlerdir . ısrail 'le tek başına yaptılı 
anlaşmalar Mısır'ı, işgal altındaki Arap 
topraklarının kurtuluşu mücadelesinin 
cephesinden pratikte safdışı etmiştir. 

" Saldırganla uzlaşma politikaıını 
haklı göstermeye çalışan Mısır yönetimi, 
SSCB ile olan özellikle askeri plandaki 
işbirlili ile ilgili bütün gerçekleri tersine 
çevirmeye başlamıştır. Oysa, Mısır kuv
vetlerinin, Sovyet silah desteli sayesin
de ısrail saldırısına karşı uzun bir süre 
direniş gösterebildili ve Ekim 1973 
çarpışmalarında başanyat ulaşabildilini 
herkes bilmektedir." 

"Mısır yönetimi, mali ilişkiler ve 
SSCB ile Mısır arasındaki krediler soru· 
nu konularında da kendi halkını ve dün· 
ya kamuoyunu aynı şekilde yanıltmak
tadır. Gerçekte ise, Mısır'ın taleplerine 
yanaşan Sovyet tarafı, yürürlükteki an· 
la,maları, amortismanlarının ödeme va· 
desini uzatacak biçimde defalarca göz· 
den geçirmiştir. Çok kısa bir süre önce, 
SSCB, bütün alanlarda işbirlili konusun· 
daki iyi niyetini kanıtlamıştır." 

"Mııır'daki kimileri, Sovyet-Mısır 
antlaşmasının iptalinin, SSCB ile Mısır 
arasındaki ilişkilerde ve genel olarak Or· 
ta Dolu'daki durumda büyük şeyler de
Riştlrmeyeceli kanısındadırlar. Ancak 
bu görüş açısı gerçekıere uymamakta· 
dır." 

"Bugünkü Mısır yönetiminin uygu
ladılı politika, Mısır halkının ve diRer 
Arap ülkeleri halklarının gerçek çıkarla' 
rına ters düşmektedir. Bu dolrultu, Or· 
ta Dolu'da adil bir düzenlemeye gidi!
mesini engellemekte, larail tarafından iş· 
gal edilmiş toprakların kurtarıımu! ve 
Filistin Arap halkının me,ru ulusal hak
larının sallanması için Arap ülkelerinin 
harcadıkları çabaları zayı na tma ktadır . 
Bu politika, Mısır halkının ve diler Arap 
halklarının düşmanlarından, emperya
lizm, Ilericilik ve siyonizm güçlerinden 
başkasına yaramımıktadır." 

Tyananmen meydanındaki olaylar 
yin'deki iç politik savaşın gittikçe dtiha 
ciddi bir durum aidıRım göst.crmektedir. 
Pekin diplomatik çevreleri, Çin toplu· 
munda gittikçe artan bir ayniıRın oluş
tuRunu ve mücadeleye Mao yönetiminin 
politikasına karşı çıkan emekçi grupla· 
nn da katıldıRını tahmın etmektedir. 
Çın 'in politik yaşantısında meydana ge· 
len yeni gelişmeler, ülkeyi politik yalnız
hRa ve ekonomik durgunluRa sürükle
yecek nitelikte bir politika izleyen Mao 
grubuna karşı olumsuz tepkilerin gittik
çe arttıRını göstermektedir. Bugünlerde 
meydana gelen olaylardan, Maocuların, 
rejim aleyht.an hareketlere son vermek 
için baskı tedbirlerine başvuracaRı anla
şılmaktadır. 

SSCB'nin Arap h mücaqe· 
lesini desteklemeye devam edecelinin 
belirtildili notad .. , "eylemleriyle Sov
yet-Mısır ilişkilerini tehlikeye atan ve 
SSCB ile işbirlilini yoketmeye çalı,an' 
ların aRır bir sorumluluk altına girdili" 
açıklanmaktadır. 

ISPANYA 

• Ispanya'da Demokratik Cunta ile 
Birle,me Platfonnu'nun 0lu4turduklan 
yeni " Demokratik Koordinasyon" un, 
kuruluşu sırasında yayınlanan ,bildiride 
amaç şöyle saptandı :  

"Ispanya toplumuna, bugünkü Dev· 
let'in yerine barışçı yoldan Demokratik 
bir Devlet'i getirecek güçte gerçek bir 
iktidar alternatifi sunmak. tt 

Ortak bildiride saptanan hedener 
ise şunlar: 

Siyasal tutukluların derhal özgür
lüklerine kavuşması, sürgündekilerin ıeri 
dönmesi ve af. 

özgürlüklerin ve inaan haklannın 
bütün yurttaşlarca tam olarak kullanıla
bilmesi. 

- Sendika özgürlülünün derhal saR' 
Ianması. 

- ıspanyol devletini oluşturan bütün 
milliyetıere ve bölgelere siyasal öz(Ürlük
lerinin ve haklarının tam olarak saRian
ması. 

- Her demokratik toplumda oldulu 
gibi tek ve baRımsız bir yargı gücünün 
kurulması. 

. Silahlı kuvvetlerin tarafsızlılı ve 
dış savunma görevini yerine getirmesi. 

- Anayasaı yollardan demokratik 
kopuşun sallanması, bunun için genel 
oyla bir seçim yapılması. 

"Demokratik Koordinasyon", bu 
hedeflerin, demokratik olarak seçilmiş 
bir hükümetin iktidara gelmesini salla· 
yaeaRım belirtti. 

TUNUS 

• Tunus Komünist Partisi ve Halk Bir
liRi Hareketi, ülkedeki demokratik ve 
ilerici güçlerin birliline dolru atılan ö
nemli bir adım sayılan bildirilerinde, ül· 
kedeki durumu deRerlendirdiler ve de· 
mokratik özgürlüklerin tam olarak uylU' 
Ianmasını talep ettiler. 

Ortak bildiride şu görüşle re yer ve· 
rildi: " BaRımlı bir kapitalizmin geli4ti· 
rilmesine dayanan buiÜnkü yol, halkımı
zın önündeki sorunları çözecek nitelikte 
delildir ve balımsızhRın kazanımlannı 
tehlikeye atmakta, uluw kalkınmanın 
gereklerini çignemektedir." Bildiride, 
"ulusal baRımsızlıRa ve yoksul toplum· 
sal tabakaların isteklerinin kar,ılanmuı' 
na uy(Un bir kalkınma politikasının iz· 
lenm"esi" istendi. 

Ortak Bildiri, "An.yasa'da yer alan 
örgütlenme özgürlülü d bütün de· 
mokratik özgürlüklerin gerçekten kulla· 
nılabilmes;nin zoruniuRu olduaunu" be· 
lirtti. Bu arada, "her türlü baskı biçimi
ne son verilmesi ve bütün politik tutuk· 
luların arfedilmesi, bütün ulusal örgütle· 
rin özerkliline sayıı gösterilmesi" talep 
edildi. 
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faaliyet· 
"kültür 

gerçekleştirilmesine yöne· 

kişi tevkif edilmişti. 
Resmi Çin makamlan Tyananmen 

meydanındaki hareketlerin antimaoist 

IS-TA IS-TA IS-T TAKKE KKE 
••• 

sürdürülen ikili 
çıkmaza 

"hesaplanma
anlaşıl

5. Viya
sonra, tekJinerin ka

teslimi 
.sonra, özel

tepkileri 
girildiRi düşünÜıü· 

sında, bu 
Rum kesi· 

Makarios 
kaldırılmasına çevril

şimdi 
planın bi

çıkardı�ı gi. 
koymak· 

teklifle
üzerinde 

arkasından 
ve Kili

arada KIeri

gerçekıere gö
olmuştur: 

arasında 
Makarios 

anlaş
Türk tara· 
okunduk

teklifleri 
Yunanistan'ın 

anlaşmanın 
kamuoyuna açıklanmayacılı, an

Rum hükü
umuluyor

yapılmaksızın, Kleri
sonrası için 

Rlerides Yu
destek· 

Makarios'a 
ettirilmesinde Yunanistan'ın da 

anlaşılmaktadır. 
tasarlanan bu 

haftalık süreyi de doldunnuştur. Rum 
yönetiminin teklifleri ambargolu olarak 
vennekte ısrar etmesi, Denktaş'ın gizli 
anlaşmayı açıklamijSına yol açmıştır. 
Rum yönetimi, bunun üzerine anlaşma· 
mn gereline uymak zorunda kalmış, an
cak bu arada KIerides'in tasfiyesi bir 
zorunluluk haline gelmiş ve Rum teklif
lerinin Denktaş'ın eline geçmesi aradaki 
bütün köprülerin atılmasına engel olama
mıştır. Bunda böyle Rum tarafının tutu· 
munun bütünüyle katılaşaca�ı, bu katılı· 
gın kolay kolay çözülmeyeceli anlaşıl
maktadır. 

ABD 'nin güvenilir adamı olan Kleri
des 'in "siyasi hayatının sona ennesi" ve 
gizli anlaşmalann açıla çıkması, "kapalı 
zarf" usulü Kıbrıs'ı ihaleye çıkaran Was
hington, Atina ve Ankara'daki yönetici 
çevrelerde ve NATO'da büyük bir hayal 
kınkhRı yaratmıştır. Bu yöndeki ilk tep· 
ki, ima yollu da olsa Denktaş ve Çaela· 
yangil'den gelmiştir. Denktaş, Klerides'. 
in "kötü bir duruma düşürülmesinden" 
yakınmış, Çallayangil ise "Makarios yö
netiminin bir tertibiyle" karşı karşıya 
olundulunu ilan etmiştir. Son olarak, 
B. Alman yönetici çevrelerine yakınlı
Iıyla bilinen Frankfurter Algemeine 
Zeitung gazetesinde yayınlanan ve 
TRT'nin de geniş olarak yer verdili bir 
yorumda, durum açıla çıkmıştır. Gaze
te, "başanlı",  "yeri doldurulmaz",  "par· 
I.ak" sıfatlarıyla övdülü Klerides'in Ati
na, Ankara ve Washington'a büyük güven 
verdilini ve Istifasının bu başkentlerde, 
özellikle Ankara'da "üzüntü"ye yol açtı
Iını bildlnnektedir. Gazete, Klerides'in 
kaybının, NATO'da, ABD'den sonra 
ikinci etkin güç olan "Bonn'da da üzün
tü yarattı�ını" açıklamı,tır! 

eIA'nın güvenilir bir adamını kay
betmesi, en çok Denkta,'ı zor durumda 
bırakmı,tır. NATO'nun ve ona baRtı 
başkentlerin Kıbrıs'a kendi hazırladıkla
n bir planı kabul ettlrmeleri bundan 
sonra daha büyük güçlUklerle karşıla/la

• Sovyet.ler Bırlili Hükümeti 31 Mart' 
ta Mısır hükümetine, 1971 yılında imza
lanan Dost.luk ve Iı;birlili Antlaşmasının 
Başkan Sedat tarafında iptali üzerine bir 
nota verdi. Nota'da, iki on yıllık dostça 
işbirlili döneminde, "Sovyetler BiriiRi'· 
nin, Mısır'a, ekonomisini gelişimi ve sa
vunma kapasitesinin güçlendirilmesi için 
cömert bir yardım .. Iladılı" belirtildi. 

Son yılarda Mısır yöneticilerinin 
SSCB ile işbirlili politikuından ve ant
laşmasının ilkelerinden uzakla,tıkları 
belirtilen notada daha sonra şöyle den
di: "Orta DoRu sorunlarının çözümünde 
bu açık olarak ortaya çıkmıştır. Mısır 
Arap Cumhuriyeti yöneticileri Mısır 
halkının gerçek dostlarının haberi ol
maksızın ve saldırganla karşı karşıya 
olan diler Arap ülkelerine sırt çevir
mişlerdir . ısrail 'le tek başına yaptılı 
anlaşmalar Mısır'ı, işgal altındaki Arap 
topraklarının kurtuluşu mücadelesinin 
cephesinden pratikte safdışı etmiştir. 

" S" Saldırganla uzlaşma politikaıını 
haklı göstermeye çalışan Mısır yönetimi, 
SSCB ile olan özellikle askeri plandaki 
işbirlili ile ilgili bütün gerçekleri tersine 
çevirmeye başlamıştır. Oysa, Mısır kuv
vetlerinin, Sovyet silah desteli sayesin
de ısrail saldırısına karşı uzun bir süre 
direniş gösterebildili ve Ekim 1973 
çarpışmalarında başanyat başanyat ulaşabildilini 
herkes bilmektedir." bilmektedir." 

"Mısır yönetimi, mali ilişkiler ve 
SSCB ile Mısır arasındaki krediler soru· 
nu konularında da kendi halkını ve dün· 
ya kamuoyunu aynı şekilde yanıltmak
tadır. Gerçekte ise, Mısır'ın taleplerine 
yanaşan Sovyet tarafı, yürürlükteki an· 
la,maları, amortismanlarının ödeme va· 
desini uzatacak biçimde defalarca göz· 
den geçirmiştir. Çok kısa bir süre önce, 
SSCB, bütün alanlarda işbirlili konusun· 
daki iyi niyetini kanıtlamıştır." 

"Mııır'daki kimileri, Sovyet-Mısır 
antlaşmasının iptalinin, SSCB ile Mısır 
arasındaki ilişkilerde ve genel olarak Or· 
ta Dolu'daki durumda büyük şeyler de
Riştlrmeyeceli kanısındadırlar. Ancak 
bu görüş açısı gerçekıere uymamakta· 
dır." 

"Bugünkü Mısır yönetiminin uygu
ladılı politika, Mısır halkının ve diRer 
Arap ülkeleri halklarının gerçek çıkarla' 
rına ters düşmektedir. Bu dolrultu, Or· 
ta Dolu'da adil bir düzenlemeye gidi!
mesini engellemekte, larail tarafından iş· 
gal edilmiş toprakların kurtarıımu! ve 
Filistin Arap halkının me,ru ulusal hak
larının sallanması için Arap ülkelerinin 
harcadıkları çabaları zayı na tma ktadır . 
Bu politika, Mısır halkının ve diler Arap 

Birle,me Platfonnu'nun 
yeni " D" Demokratik Koordinasyo
kuruluşu sırasında yayınlanan ,bildiride 
amaç şöyle saptandı :  

"Ispanya toplumuna, 
let'in yerine barışçı yoldan 
bir Devlet'i getirecek 
iktidar alternatifi sunmak. 

Ortak bildiride saptanan 
ise şunlar: 

Siyasal tutukluların 
lüklerine kavuşması, sürgündekilerin 
dönmesi ve af. 

özgürlüklerin ve 
bütün yurttaşlarca tam 
bilmesi. 

- Sendika özgürlülünün derhal 
Ianması. 

- ıspanyol devletini 
milliyetıere ve bölgelere 
lerinin ve haklarının tam 
ması. 

- Her demokratik 
gibi tek ve baRımsız 
kurulması. 

. Silahlı kuvvetlerin 
dış savunma görevini 

- Anayasaı yollardan 
kopuşun sallanması, bunun 
oyla bir seçim yapılması. 

"Demokratik Koordinasyo
hedeflerin, demokratik 
bir hükümetin iktidara 
yaeaRım yaeaRım belirtti. 

TUNUS 

• • Tunus Komünist 
liRi Hareketi, ülkedeki 
ilerici güçlerin birliline 
nemli bir adım sayılan 
kedeki durumu deRerlendirdiler 
mokratik özgürlüklerin özgürlüklerin 
Ianmasını talep talep ettiler. ettiler. 

Ortak bildiride şu 
rildi: rildi: " B" BaRımlı bir kapitalizmin 
rilmesine rilmesine dayanan buiÜnkü 
zın zın önündeki sorunları 
delildir delildir ve balımsızhRın 
tehlikeye tehlikeye atmakta, uluw 
gereklerini gereklerini çignemektedir." 
"ulusal "ulusal baRımsızlıRa ve 
sal tabakaların isteklerinin kar,ılanmuı' 
na uy(Un bir kalkınma 
lenm"lenm"esi" lenm"esi" lenm" istendi. 

Ortak Bildiri, "An.yasa'da 
örgütlenme örgütlenme özgürlülü 
mokratik mokratik özgürlüklerin 
nılabilmes;nılabilmes;nin zoruniuRu 
lirttirtti. Bu arada, "her türlü 
ne son verilmesi ve bütün 
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VARLıK IJZMENEK 

YOROYOŞ'ün 50. sayısında, 1946 yılında "Sa
yın Türk Emniyetine" hilaben yazılmış bir ihbar mek
tubunu yayınlayıp, bu arada Şükrü Koç'. "Bu mektu
bu hatırlıyor musunuz?" diye sormuştuk ... 

ıGeçen sayımızda yer alan açıklamaya bakılırsa, 
Koç mektubu halırlıyor. Hatırlamakla kalmıyor, 
"Can çıkar huy çıkmaı." ömeA'i, yeni ihbarıarat yeni 
karal.m.lan girişiyor. 

EQ'cr Bay Koç, açıklamasının bir bölümünde yer 
aıan ve "Yücel \� Tonguç'un görevlerinden ayrılmala
rını bizim bir mektubumu:a b_ılı olarnk deA'erlendir
rnek bilgisizlik ve Türk toplumunun 1945'lerdeki olu
şumuna yanlış teııhis koymaktan başka bir şey deAiI
dir" şeklindeki ifadeyle yetinseydi, öfkesini iıir.fana 
baitışler geçerdik ... 

Hatti Bay Koç'un, kendi yaşamında gerçek pek 
öyle olmamakla beraber, "Türkiye'de ve Dünya'da 
pek çok politikacının, yazann, düşünüriin, hayatının 
delişik zamanlannda deA'işik görüşlere sahip olduk
lan" şeklindeki mazeretini de hoşgörüyle karşılaya
bilir, kendi yarıısını yüzüne tekrarlayıp, "Şükrü Koç, 
bu durumu, kendisi için ayıp sayabilecek kadar açık 
ve cesur bir çizgi üzerinde yürüyen kişilerden biriy· 
mi," de diyebilirdik! .. 

Geriye, Koç'un Hasanollan Yüksek Köy Ensti· 
tüsü'nden 1945'de dea ii de, iki yıl önce mezun oldu· 
�u, Londra'ya da o tarihte delil de, 19S0'lerde ıit· 
tıli şeklindeki önemsiz ayrıntılar kalırdı ki bu konu
da gerekli düzeltmeleri yapmakLan da geri k�lmazdık .. 

Açıklamasında yer alan ve "Söke kaymakamı 
Mehmet Can'ın zengin çiftlik alalarından yana, 
Koç'un fakir köylüden yana olduluna" ilişkin ifade· 
lere ve CHP Aydın tı Başkanı Saadettin Demirayak'ın 
batkanlıkLan alınması olayına ise itirazlarımız olur ve 
li$an-ı münasiple, kazın ayaA:ının pek anlatmala çalış
tı,ı ıibi olmadlAınl hatırlatırdık ... 

KOÇ O KOÇ 

Ama balık kavala çıkmıyor .... Kırk yıllık kBni, 
olmuyor yanL .. 

Bay Koç, ölrctmen Federasyonu'nun 1 964'deki 
Eskişehir Kongresinde rakip liste için söyledili "Sivri 
uçlar karşımızda birleşti" sözü hatırlatıldılında, yalan 
a�maktan ve ıene bir anlamda ihbar yapmaktan çe-

_ kınmiyor: "Eskişehir ve Adapazarı kongrelerinde kar· 
,ıma, TİP'in desteklediai arkadaşlarım aday oiarak 
çık.tı" diyor. Ve bu durumu babamızın da iyi bildilini 
eklıyor ..... 

Şimdi hayatta olmayan babamızı ve ondan dev· 
raldılımız "ıosyeteyi" ( ! )  daha ıonraya bırakarak ��� 'un yalanlarına ye anlamlı şaşırtmacalarına geçe: 

· FederBlyonun Eski,ehir ve Adapazarı kongrele
rınde Şükrü Koç'un karşısına çıkartılan TİP adayla
rını merak edeceluiniz. Söyleyelim: 

Eaki,ehir'de : M. Rauf tnan 
Adapazan'nda : Hayrettin Uysa!.. ..  
Koç'un alzındaki "TİP", kendinden önceki Fe

derBIyon Başkanı Turhan Feyziollu'ndan delişik 
delil tabii: "Hakiki" bir karalama ve .. Idırı aracı 

· Mürekkep balılıyla koyunun koç 'u birbirleriyi� �;�
ıe
�����madııar ama iki mahlukun huyu elollunda 

OrLalıRı bulandır, ıonra vur!... 
Şimdiki grup başkan vekilini "TİP 'in destekledi

li ad��" olarak ilin ederken ne gibi ,bir hesap yapı
yor bılınmez ama, M. Rauf İnan'ı o yıllarda ".ivri 
uç" şimdi de "Tİp adayı" olarak' ilAn ederken bir 
"1946 ruhunun" depre,tili ııerçek.. .. 

Çünkü, M. Rauf Inan, 1946'da, yani o malum ih��
d
����:.

ır .. ında HuanoRlan Yübek Köy Enstitüsü 

· . YurUever, ilerici ve dürüst insan İnan'ın c;ok sev. ����t
��

H
öf���::�:;d

:�bar edilmelerinden duydulu 

Ama kendisi de LS yıl ıonra ".ivri uç" 30 ıl 
�nra �a, KoC; sözıÜRündeki anlamıyla "TIP' ada:ı" 
ılan edılmekten kurtulamıyacaktır. 

M. Rauf Inan'ın 1964'lere kadar, seçimde 
CH�'den milletvekili adayı oldulunu Koç iyi bilmek. 
tedır ama işine böyle ıeimektedir ..... 

Adapazarı'nda, Hayrettin Uysal karşısında ise 
havlu atmıştır. Şimdi bunun adı "kendi IsteRiyle 
başkanlıktan ayrılma" olmaktadır ... 
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DEFTER AFFETMIYOR 

Sizin hayat hikByenize ilgi duymamak maale· 
sef mümkün deltil Bay Koç. Hele hele öteden beri 
bir işçi sendikasının mali kaynakl�ı üzerinden 
C.�'nin "Demokratik Sol" kanat liderliline, "Ha
kıkı solculuk" rampasından sıçrama k istediltiniz bu 
günlerde, elbette defterleriniz karıştırılacaktır. 

Benim, sizin deyinıinizle "Politika ve meslek ha· 
yatında başarısızlı�a uRrarnış" kişilerden esinlenerek 
"hayat hikByenize" eRildiA:imi ileri sürüyorsunuz. 

Hayır Bay Koç, sizin 30 yıllık hayatınızın star
tını teşkil eden 1946 yılından dört yıl önce benim 
hayat hi kB yem Köy Enstitülerinde başladı. Köy Ens· 
titülerinde doldum ve hayatımın ilk ve saAlam izle· 
nimlerini gellt! o kurumlarda edindim. 

.. Am.a ne garip bir raslantı, kulaklanma ilk gelen 
sozier, ıhbara, kıyıma, sürgüne ilişkin sözlerdi ... Bu 
direkt sizi ilgilendirmez ama biraz ilgilendirsin Bay 
Koç ! .. 

Köy Enstitülerinin kuruluşundan çökertilişine 
kadar, 12 yıl o kurumlarda yöneticilik yapan babam 
hakkında da sayısız ihbarlar yapıldı. Sizin 19S0'Ierde 
taltifen Londra'ya gönderildiitiniz sıralarda biz evcek 
o sürgün yerinden bu sürgün yerine, evde denk açmaz: 
dık .... Bu öylesine bir "sosyete" idi ki, bu satırların 
yazan beş yıllık ilk öitrenimini tam altı deRişik yerde 
ve okulda Lamamladı ..... . 

Köy Enstitülerinin yurtsever kurucusu i. Hakkı 
Tonguç hakkı.nda yıllar sonra, günün rüzgarına göre 
anma töreni düzenlediliniz zaman Tevfik Ileri'nin 
saR kolu Ali Uygur bakın kitabında sizin için ne di
yor: 

" -Hakkı Tonguç'un ne olduA:unu en az bizler ka
dar .bilen Şükrü Koç'un ona anma töreni tertip ettir
mesıne akıı erdirmek güçtür ... " 

Aynı Ali Uygur'un bizim babamız için neler de
diRin.e de bakalım. Uygur, iki yıl önce "Adalet" ga
zetesınde yayınlanan "Komünist Yuvalan: Köy Ens
titüleri" adlı dizi yazısında Hamit Özmenek hakkında 
1946'larda verilen bir raporu naklediyor ve sahip çıkı' 
yor: 

. "-Pulur Köy Enstitüsünün ıon derece disiplinsiz 
bır hale gelmeai Elitimbaşı Hamit özmenek'in de 
�.olcu fikirleri desteklemesi ve bizzat muzır kitapları 
olretmenlere ve öRrencilere okutmak için çalı ,ması 
ve Milli ERitime hiç kıymet vermp.mesi yüzündendir .. " 

Evet, o Ali Uygur, hani aizi, elindeki belgelerle 
konuşturmak olanaRına sahip oldulunu iddia eden 
�Ii Unur, 1951 'Ierde bizzat benim de tanık oldulum 
bır sahnede, evcek bizi lzmit-Arifiye'den Diyarbakır'a 
sÜfjün gönderiyordu ... 

20 YAŞıN GüNAHı MI? . 

Ali Unur'un yudıklarıyla "kişiler hakkında hU
küm verilmeye itibar oluruaydı, sizlerin (Vatan lfaini) 

ya da oldu;-unuza inanmamız pre· 
kirdi ..... " diye kaydırmaca yapıyorsunuz Bay Koç. 

Size 19�6 ruhunuzu c8l\Iandıracak bir olay an· 
latayım. Bu satırların yazarı, 1972'de 12 Mart rejimin
de TRT'den bir ihbar üstüne milli ıı\ivenlile zararlı ol
duRu gerekçesiyle tasfiye edildL .. 

Huydur çeker, çoktur kokar ... 
Sizi iıgilendiriyor delil mi? .. 
Hayatınızın hiç bir diliminde, hiç bir Şahsı put

laştırmadlAınızl $Öylüyorsunuz. Yalan. Yerine zama
nına göre, Tonguç'u putlaştırdınız ve gene e�n yele 
göre o putu kırdı�ınız da oldu ...  

1954'lerde, yani ı. Hakkı Tonguç'un adını alza 
almanın suç oldu�u devirlerde "Köy Enstitülerinin 
kaderine hakim olan bazı idareciler zamanında bir 
taassup dalgası esmişti" diyen de sizsiniz, 1961'lerde 
aynı Tonguç hakkında "Onun nasıl bir ülkü adamı, ne 
çetin bir iş eri ,  ne yaman bir ileriyi gören kimse oldu
itunu anlamak için pek çok olçuler vardır ... Bir dev 
adam ki, gücünü ve delerini en az anlayan bizim mil
letimiz oldu" diyen de sizsiniz ... 

Ne "görüşlerde deRişiklik", ne de 20 yaşın cü
nahları Bay Koç? _ Omurga meselesi omurga! .. 

Şimdi gelelim yeni ihbarınlZ8 .. 
" ... S?lcululu Türkiye için delil de, bir başka 

emperyaJızmin temsilcilili anlamında YÜI'utmek iste
yenler ... " 

Bu dergi, ajana ajan, s�tılmışa satılmış sendib 
kongresi, parti toplantısı basan çapulcuya da Maocu 
Bozkurt der .. Ve hepsi:,i de enselerinden tutup belıe-
lerı e tanıştırır.. 

' 

rir. 
Feyziollu mukallitlerine de gerektili cevabı ve· 

S�ndik.� paralarıyla Maocu bozkurtlara balı, ve
renlerın, gunden güne emperyalist-kapitalist sistem 
yanına k.aya": �a�ululun alışılmış diliyle saldınya 
geçmelerı ve IŞI bır anlamda ihbara vardırmaları biz. 
de�, 

ço� • . �k ayaAı üzerinde otuz dolap çevire� sizi 
ve Hakıkı solcululunuzu ilıilendirir. 

Meslek hayatlarında, ihbarıara, kıyım ve sürgün. 
lere raRmen başanyla devam eden arkada,larınızlR 
1961 'lerde açtılı krediyi dört yıl Federasyon başbn
i�ii yaparak erittiniz. Şimdi "ba,arISlz ve kendi kabi
Iıyetleri kendi ihtiraslarına yetmeyen" diye nitelendir
diiiniz ar.kadaşlarınız arasında MC kıyımından yakayı 
kurtaramayanlar var. 

. Edebiyat ve sanat dalında yalnız Türkiye'de de
lıI, adlarını dünyada duyurmu, arkadaşlarınız buıı\in. 
lerde şerene ıeldiler. 

Her birinin kapılarının önünde poli. var 
Siz de kalkmış otuz yıllık hayatınızd�n söz edi-

yorsunuz. � 

tşçi sını(ı ideolojisiyle ilginiz de, bir sendika ile 
k.urdulunuz ve yıllardan beri sürdürdUlünüz iIi,kile
rın makbuz koçanlarına yansımasından başka bir şey 
delil.. 

Durup dururken TiP'e, MC alzıyla saldırmak da 
ne oluyor? 

Gene 46. ruhuyla dopdolusun ... 

mazeretini de hoşgörüyle karşılaya
yarıısını yüzüne tekrarlayıp, "Şükrü Koç, 

kendisi için ayıp sayabilecek kadar açık 
üzerinde yürüyen kişilerden biriy· 

diyebilirdik! .. 
Koç'un Hasanollan Yüksek Köy Ensti· 

dea ii de, iki yıl önce mezun oldu· 
o tarihte delil de, 19S0'lerde ıit· 

önemsiz ayrıntılar kalırdı ki bu konu
düzeltmeleri yapmakLan da geri k�

ki 
�

ki 
lmazdık .. 

yer alan ve "Söke kaymakamı 
zengin çiftlik alalarından yana, 

köylüden yana olduluna" ilişkin ifade· 
tı Başkanı Saadettin Demirayak'ın 

alınması olayına ise itirazlarımız olur ve 
li$an-ı münasiple, kazın ayaA:ının pek anlatmala çalış

hatırlatırdık ... 

KOÇ O KOÇ 

kavala çıkmıyor .... Kırk yıllık kBni, 

ölrctmen Federasyonu'nun 1 964'deki 
nde rakip liste için söyledili "Sivri 

birleşti" sözü hatırlatıldılında, yalan 
bir anlamda ihbar yapmaktan çe-

"Eskişehir ve Adapazarı kongrelerinde kar· 
eklediai arkadaşlarım aday oiarak 

durumu babamızın da iyi bildilini 

olmayan babamızı ve ondan dev· 
eyi" ( ! )  daha ıonraya bırakarak 

ye anlamlı şaşırtmacalarına geçe: 
ıonraya bırakarak 

geçe: 
ıonraya bırakarak 

Eski,ehir ve Adapazarı kongrele
Koç'un karşısına çıkartılan TİP adayla

edeceluiniz. Söyleyelim: 
: M. Rauf tnan 
: Hayrettin Uysa!.. ..  

alzındaki "TİP", kendinden önceki Fe
Turhan Feyziollu'ndan delişik 

"Hakiki" bir karalama ve .. Idırı aracı 
balılıyla koyunun koç 'u birbirleriyi� 

ama iki mahlukun huyu elollunda 

bulandır, ıonra vur!... 
başkan vekilini "TİP 'in destekledi

ilin ederken ne gibi ,bir hesap yapı
M. Rauf İnan'ı o yıllarda ".ivri 

de "Tİp adayı" olarak' ilAn ederken bir 
depre,tili ııerçek.. .. 

Rauf Inan, 1946'da, yani o malum ih
HuanoRlan Yübek Köy Enstitüsü 

ilerici ve dürüst insan İnan'ın c;ok sev. :;
d

:;
d

:; :�bar edilmelerinden edilmelerinden edilmeler duydulu 

de LS yıl ıonra ".ivri uç" 30 ıl 
sözıÜRündeki anlamıyla "TIP' "TIP' "TIP ada:ı30 ıl :ı30 ıl 

" 
kurtulamıyacaktır. 

Inan'ın 1964'lere kadar, seçimde 
milletvekili adayı oldulunu Koç iyi bilmek. 

böyle ıeimektedir 

DEFTER AFFETMIYOR 

Sizin hayat hikByenize ilgi duymamak maale· 
sef mümkün deltil Bay Koç. Hele hele öteden beri 
bir işçi sendikasının mali kaynakl�

Hele hele 
�

Hele hele 
ı üzerinden 

C�'nin "Demokratik Sol" kanat liderliline, "Ha
kıkı solculuk" .kıkı solculuk" .�kıkı solculuk" 

�
rampasından sıçrama k istediltiniz bu 

günlerde, elbette defterleriniz karıştırılacaktır. 
Benim, sizin deyinıinizle "Politika ve meslek ha· 

yatında başarısızlı�a uRrarnış" kişilerden esinlenerek 
"hayat hikByenize" eRildiA:imi eRildiA:imi ileri sürüyorsunuz. 

Hayır Bay Koç, sizin 30 yıllık yıllık hayatınızın star
tını teşkil eden 1946 yılından dört yıl önce benim 
hayat hi kB yem Köy Enstitülerinde başladı. Köy Ens· 
titülerinde doldum ve hayatımın ilk ve saAlam izle· 
nimlerini gellt! o kurumlarda edindim. 

.. Am.a ne garip bir raslantı, kulaklanma ilk gelen 
sozier, 

.. 
sozier, 

.. 
ıhbara, .ıhbara, . kıyıma, sürgüne ilişkin sözlerdi ... Bu 

direkt sizi ilgilendirmez ama biraz ilgilendirsin Bay 
Koç ! .. 

Köy Enstitülerinin kuruluşundan çökertilişine 
kadar, 12 yıl o kurumlarda yöneticilik yapan babam 
hakkında da sayısız ihbarlar yapıldı. Sizin 19S0'Ierde 
taltifen Londra'ya gönderildiitiniz sıralarda biz evcek 
o sürgün yerinden bu sürgün yerine, evde denk açmaz: 

biz 
açmaz: 

biz evcek 
açmaz: 
evcek 

dık .... Bu öylesine bir "sosyete" idi ki, bu satırların 
yazan beş yıllık ilk öitrenimini tam altı deRişik yerde 
ve okulda Lamamladı ..... . 

Köy EnstiEnstiEnsttülerinin yurtsever kurucusu i. Hakkı 
Tonguç hakkı.nda yıllar sonra, günün rüzgarına göre 
anma töreni düzenlediliniz zaman Tevfik Ileri'nin 
saR kolu Ali Uygur bakın kitabında sizin için ne di
yor: 

" -" -Hakkı Tonguç'un ne olduA:unu en az bizler ka
dar .bilen Şükrü Koç'un ona anma töreni tertip ettir
mesıne akıı erdirmek güçtür ... " 

Aynı Ali Uygur'un bizim babamız için neler de
diRin.e de bakalım. Uygur, iki yıl önce "Adalet" ga
zetesınde .zetesınde . yayınlanan "Komünist Yuvalan: Köy Ens
titüleri" adlı dizi yazısında Hamit Özmenek hakkında 
1946'larda verilen bir raporu naklediyor ve sahip çıkı' 
yor: 

. "-Pulur Köy Enstitüsünün ıon derece disiplinsiz disiplinsiz dis
bır . bır . hale gelmeai Elitimbaşı Hamit özmenek'in de 
�.�.�olcu fikirleri desteklemesi ve bizzat muzır kitapları 
olretmenlere �olretmenlere �.olretmenlere .�.�olretmenlere �.� ve öRrencilere okutmak için çalı ,ması 
ve Milli ERitime hiç kıymet vermp.mesi esi es yüzündendir .. " 

Evet, o Ali Uygur, hani aizi, elindeki belgelerle 
konuşturmak olanaRına sahip oldulunu iddia eden 
�Ii Unur, 1951 'Ierde bizzat benim de tanık oldulum 
bır 
�
bır 
�

sahnede, evcek bizi lzmit-Arifiye'den Diyarbakır'a 
sÜfjün gönderiyordu ... 

20 YAŞıN GüNAHı MI? . 

ya da ya da 
kirdi ..... " diye kaydırmaca yapıyorsunuz 

Size 19�6 ruhunuzu 
latayım. Bu satırların yazarı, 
de TRT'den bir ihbar üstüne 
duRu gerekçesiyle tasfiye 

Huydur çeker, çoktur 
Sizi iıgilendiriyor delil 
Hayatınızın hiç bir 

laştırmadlAınızl $Öylüyorsu
nına göre, Tonguç'u putlaştırdınız 
göre o putu kırdı�ınız da 

1954'lerde, yani ı. 
almanın suç oldu�u devirlerde 
kaderine hakim olan bazı 
taassup dalgası esmişti" diyen 
aynı Tonguç hakkında "Onun 
çetin bir iş eri ,  eri ,  er ne yaman 
itunu anlamak için pek 
adam ki, gücünü ve delerini 
letimiz oldu" diyen de sizsiniz ... 

Ne "görüşlerde deRişiklik", 
nahları Bay Koç? _ Omurga 

Şimdi gelelim yeni ihbarınlZ8 
" ... S... S... ?lcululu Türkiye 

emperyaJızmin ?emperyaJızmin ? temsilcilili 
yenler ... " " 

Bu dergi, ajana ajan, 
kongresi, parti toplantısı 
Bozkurt der .. Ve hepsi:,i 
lerı e tanıştırır.. 

rir. 
Feyziollu mukallitlerine 

S�ndik� paralarıyla 
renlerın, �renlerın, � gunden .gunden .� gunden � .� .gunden .� . güne 
yanına kaya": �a�ululun 
geçmelerı .geçmelerı . ve IŞI bır ": IŞI bır ": �

IŞI bır 
� �IŞI bır � anlamda 

de�, 
ço� • . �. �. k ayaAı üzerinde 

ve Hakıkı solcululunuzu 
� 

Hakıkı solcululunuzu 
� . Hakıkı solcululunuzu . �Hakıkı solcululunuzu �. �. Hakıkı solcululunuzu . �. 

Meslek hayatlarında, 
lere raRmen başanyla 
1961 'lerde açtılı krediyi dört 
i�ii yaparak erittiniz. Şimdi 
Iıyetleri kendi ihtiraslarına 
diiiniz ar.kadaşlarınız arasında 
kurtaramayanlar var. 

Edebiyat ve sanat dalında 
lıI, . lıI, . adlarını dünyada duyurmu, 
lerde şerene ıeldiler. 

Her birinin kapılarının 
Siz de kalkmış otuz 

yorsunuz. � 

tşçi sını(ı ideolojisiyle 
k.urdulunuz ve yıllardan 
rın makbuz koçanlarına 
delil.. 
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9. Empery4l.lizm ve GericiiiAi" Tutukluiarına Özgürlük! 
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ve Ang�la Halk Cumhuriyeti Içişleri Bakanı Alue, Bati,ı, Bulguistan 
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kümeti Başbakanı Fidel Ktutro Ruz. Ispanya Komünist Partisi Başka· 
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Berlinguf!r. Portekiz Komünist Partisi Genel Sekreteri Alııoro Cunhol, 

Şili Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Politik Komisyon 
Üyesi Amuiho Sorrilya. Vietnam Emekçi Pırtisi Merkez Komitesi 
Birinci Sekreteri Le Duan. O bilil ı PK 265 

yayın aM SIR KECI ISTANBUL 

TRT • • •  TRT 

"TRT ELE GEÇIRILMIŞTIR BAŞBUGUM. ARZEDERIM ..  " 

Bu "tekmil" ileriidi mi Ilerilmedi mi. ,imdilik bilmiyoruz. Ama bildilimiz 
bir ,ey vor: TRT. MC tarafından ele geçirilmi,tir. Bu ele geçirme iki "harekdt· 
to" gerçekle,tirildi. Birinc;'i ''Yalçınta, harekatı ", ikinc;'; "KaratOf harelta· 
tı. " 

Harekat, yöneten "komuta heyeti" Demirel, Erbakan. Feyzlollu. Tiirke, 
dörtlüıü, ilk cephe komutanı Yalçınta,'ın harekat yönetiminden pek memnun 
olmadılar. A.lında Yalçınto" ''hırı'' '' komuta heyetinin "akıllı " komutanı 
taıırıyla başlamı,tı göreııe. TRT içinden Ile dı,ından gelecek tepkileri de he14' 
bo katarak "uzun Ilodeli" he14plar yapıyordu. Kamuoyundan olumlu puanlar 
toplama yoluna girjyordu nerdey.e! Ama komuta heyetiyle anlOfomadl. çe· 
kildi. Böylece "ikinci harekat" ba,latıldı TRT'de: "Karalaf harekatı". 

Tarihin durdurulmaz okı,ı içinde kendi .onlarını çobu/do,hnyordu .er· 
maye cephe.j'nin ''komuta heyeti". Karato, .ert girdi .0IlGfa. Nefe. nefele 
,imdi. TRT'deki tayin. nakil. atama Ile yeni görevlendirmeler, kendi bOf,"a 
Çorap örmekten başka bir ,ey getirmeyecektir Karataf yönetimine. Çünkü 
herke. biliyor artık oynonon oyunu. Çünkü artık oyunun .onuçlan YOMıyor 
mikrofonlara. ekranlaro. 'TV .atı,lan .on aylarda büyük gerileme gö.teriyor. tl 

"Programlar .eyredilir gibi delil. tt 
Kim yapacak seyredilebilir programları. Olmeyen Cemilollu 'nun "oç"'ı 

greııinde öldülü " uydurmtuına mal bulmu, malribi gibi ıonlan, .iy"h çe1enlı· 
ler, bOJIn bildirileri Ile meıılid törenleri düzenleyen düzenbazlar mı� Yoba 
"Komünizm ue Faşizm tl diye program yapmaya çabalayıp, " o  kalıo bu kalıo 
biz. çıkhk ak 'a it düşünee.iyle ne dedilini bilemiyen parsacılor mı? Yolua "mil· 
li gururu " ilkokul tarih kitaplan düzeyinde anlayan kafalar mı' Euroıı;'ion 'da 
Rum şorkıeıya sıra geldi diye yayını ke.enlerden ne beklenir' Bunlar yann. 
örnelin bir futbol maçında Yunanhların gollük akınlan .ırCJJında yay,nı lee.· 
mezler mi7 

Halkımızın bilinçli demokrotik mücadele.j karfııında, zaten ayaklcm yere 
bafmayan çald", kafalar .ilinecektir. Yürüyen merdiuenler üıtiinde ten yöne 
koşnuJya çabalayanlar er geç dü,erler. Ve merdiııen çılıı, yön.iinde döner dö· 
ner ...  

"TRT HABER MERKEZI'NE (HAZIRLATIIRILAN) 
HABERLERI DIN LEDINIZ." 

ŞIMDI DE HABERLERIN NASIL HAZIRLATIIRI LDlGINI 
GöRELIM ..  

Haber Merkezi yönet�cileri, TRT'nin bu bölümünde çalışanlara, yaptık· 
lan işin gazetecilik olduRunu söyler dururlar. Ama hizmeti yürütenlere 1w11 
davranışlan, hiç de gazetecilik OıMM\Iyl. baRdaşır davranıtlar delildir. Bir mu· 
habirin izlediRi olay, ekran ya da mikrofona gelinceye kadar öyle "denetim· 
lerden" geçer ki, deRi! haberi izleyen muhabir, haberi ya,ayanlar bile olayla 
haber arasında bir balıantı kuramazlar. MC'nin her polltlkaclJına tek tek 
ödünlü baRtanıştar içine girer de haber merkezi, kitleleri ilgilendiren olaylan 
karşı kayıtsız kalabilir. MC tktidan'nın bir yılını doldurduRu 'u IÜJllerde, 
kimsenin gözünden kaçmıyor bu. . 

Devletin bu kurumu kimlerin hizmetinde? diye bir ıoru ıonnak çocukluk 
etmekten de öte bir sanıktır. Çevir radyonun televizyonun dülmHini " sey
reyle gözüm dhanı'·. 

" Karşıt görüşlü öRrendler arUlOda çıkan çatışmada" diye ba,layan CÜM' 
lelerin ardından, ölenler .... yaralananlar ..... ve, ve "polis kaçan katilleri tesbıt 
edememiştir ... ·• Ne yazık ölenler de katilleri "tesbit" edemiyorlar. 

Dünyanın bilmem hangi köşesinde atılan bomba, vitrin camlannın Ionl· 
masına yol açmı' .... diye izlediRimiz haberlerde toplam "tahribal", Ankara'· 
nın ortasında patlayan bombalann bir tanesinin yol ıçlılı hasar kadar bile de
Rilken Eurevision kanalıyla alınan filmler araclllRıyla sunulur izleyicilere. Ama 
Ankara'daki olaylann filmi "arşiv"e kaldınhr. 

Bir zamanlar Haber Metni'ne "Eski Şili Devlet Ba,kanı M a r  k s i i t 
D t K T A T  ö R Alilnde" diye yazanlar da vardı TRT Hıber Merkezi'nde. 
Şimdi yeni yöneticileri de bazı devlet adamlınna "sıfıtıar" yıkışlınncı, kim· 
bilir ne güzel anlaşıyorlardır. 30 Mart 1976 günü, 19.00 Haber Bülteninde bir 
haber şöyle başlıyordu: "CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit BinglZl'de, 
M a r k s i s t eRilimii. Angola Başbakanı Lopo da Nasclmento ile görü,tü." 
Marksist ealllmli sı(atı habere, bizzal Haber Daire Başkanı'nın emriyle eklen· 
mişti. Oysa aynı günlerde Diliişleri Bakanı ıhsan Sabri Çallıyangil de, ABD 
Dışişleri Bakanı Emperyalist eallimli Dr. Kissinger ile görüşüyordu. 

Ya Metin Toker'in 1 Nisan perşembe akşamı yayınlanan "Komünizm ve 
adlı "Haber Programıoda komünist eylemleri görüntülerken. 13 Marl 

1976 günü Ankara TandoRan Meydanı'nda yapılan ve 50 binden razla kişinin 
kallldlRı. 10 demokratik kuruluşun düzenledılı Miting'ten görüntüler vtrmeaj· 
ne ne demeli. ... 

Yakışlırın dilediRiniz sıCatları diledieinizce ...... 
Bakalım tarih size ne "sıCat" bulacak? ... 
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Raporu ve Parti'nin Iç ve Dış Politikadaki 

Brejnev (24 Şubat 1976) 

Konuşması (1 Mart 1976) 

Çalışmaları ve Iç ve Dış Politikada Parti 'nin 
L. i. Brejnev'i" Raporu Hakkında SBKP 

Mart 1976) 

SSCB'nin Ekonomik Gelişmesinin Temel 
N. Koıigin (1 Mart 1976) 

Konuıması (4 Mart 1976) 

Hazırlanan Taslak "SSCB Ulusal Ekonomisi
Arası Gelişimi Için Öngörülen Temel Doğrul

Kongre'i K.rarı (4 Marl 1976) 

Ekonomisinin 1976 · 1980 Yılları Arası Gelişimi Için 
Doğrultular. , 

Kapanıı Konuıması (S Mart 1976) 

Tutukluiarına Özgürlük! 
(2 M.rt 1976) 

Konuk Parti'lerin Yöneticilerinin Söylevleri 

Hareketi Merkez Komitesi Politik Büro üyesi 
Cumhuriyeti Içişleri Bakanı Alue, Bati,ı, Bulguistan 

Komitesi Birinci Sekreteri ve Devlet Konse
Fransız Komünist Partisi Politik Büro üyesi 

Gtulon Pliuonnier. Küba Komünist Parti· 
Sekreteri, Küba Cumhuriyeti Devrim Hü· 

Ktutro Ruz. Ispanya Komünist Partisi Başka· 
ıtalyan Komünist Partisi Genel Sekreteri Enrico 

Komünist Partisi Genel Sekreteri Alııoro Cunhol, 

Merkez Komitesi Sekreteri ve Politik Komisyon 
Vietnam Emekçi Pırtisi Merkez Komitesi 
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ler, bOJIn bildirileri Ile meıılid törenleri düzenleyen düzenbazlar mı� 
"Komünizm ue Faşizm tl diye program yapmaya çabalayıp, " o  kalıo bu 
biz. çıkhk ak 'a it düşünee.iyle ne dedilini bilemiyen parsacılor mı? 
li gururu " ilkokul tarih kitaplan düzeyinde anlayan kafalar mı' Euroıı;'ion 
Rum şorkıeıya sıra geldi diye yayını ke.enlerden ne beklenir' Bunlar 
örnelin bir futbol maçında Yunanhların gollük akınlan .ırCJJında 
mezler mi7 

Halkımızın bilinçli demokrotik mücadele.j karfııında, zaten 
bafmayan çald", kafalar .ilinecektir. Yürüyen merdiuenler üıtiinde 
koşnuJya çabalayanlar er geç dü,erler. Ve merdiııen çılıı, yön.iinde 
ner ...  ner ...  ner 

"TRT HABER MERKEZI'NE (HAZIRLATIIRILAN) 
HABERLERI DIN LEDINIZ." 

ŞIMDI DE HABERLERIN NASIL HAZIRLATIIRI LDlGINI 
GöRELIM ..  

Haber Merkezi yönet�cileri, TRT'nin bu bölümünde çalışanlara, 
lan işin gazetecilik olduRunu söyler dururlar. Ama hizmeti yürütenlere 
davranışlan, hiç de gazetecilik OıMM\Iyl. baRdaşır davranıtlar delildir. 
habirin izlediRi olay, ekran ya da mikrofona gelinceye kadar öyle 
lerden" geçer ki, deRi! haberi izleyen muhabir, haberi ya,ayanlar bile 
haber arasında bir balıantı kuramazlar. MC'nin her polltlkaclJına 
ödünlü baRtanıştar içine girer de haber merkezi, kitleleri ilgilendiren olaylan 
karşı kayıtsız kalabilir. MC tktidan'nın bir yılını doldurduRu 
kimsenin gözünden kaçmıyor bu. . 

Devletin bu kurumu kimlerin hizmetinde? diye bir ıoru ıonnak 
etmekten de öte bir sanıktır. Çevir radyonun televizyonun dülmHini 
reyle gözüm dhanı'·. 

"" Karşıt görüşlü öRrendler arUlOda çıkan çatışmada" diye ba,layan 
lelerin ardından, ölenler .... yaralananlar ..... ve, ve "polis kaçan katilleri 
edememiştir ... ·• Ne yazık ölenler de katilleri "tesbit" edemiyorlar. 

Dünyanın bilmem hangi köşesinde atılan bomba, vitrin camlannın 
masına yol açmı' .... diye izlediRimiz haberlerde toplam "tahribal", 
nın ortasında patlayan bombalann bir tanesinin yol ıçlılı hasar kadar bile 
Rilken Eurevision kanalıyla alınan filmler araclllRıyla sunulur izleyicilere. 
Ankara'daki olaylann filmi "arşiv"e kaldınhr. 

Bir zamanlar Haber Metni'ne "Eski Şili Devlet Ba,kanı M a r  
D t K T A T  ö R Alilnde" diye yazanlar da vardı TRT Hıber Merkez
Şimdi yeni yöneticileri de bazı devlet adamlınna "sıfıtıar" yıkışlınncı, 
bilir ne güzel anlaşıyorlardır. 30 Mart 1976 günü, 19.00 Haber Bülteninde 
haber şöyle başlıyordu: "CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit 
M a r k s i s t eRilimii. Angola Başbakanı Lopo da Nasclmento 
Marksist ealllmli sı(atı habere, bizzal Haber Daire Başkanı'nın emriyle 
mişti. Oysa aynı günlerde Diliişleri Bakanı ıhsan Sabri Çallıyangil 
Dışişleri Bakanı Emperyalist eallimli Dr. Kissinger ile görüşüyordu

Ya Metin Toker'in 1 Nisan perşembe akşamı yayınlanan "Komünizm 
adlı "Haber Programıoda komünist eylemleri görüntülerke

1976 günü Ankara TandoRan Meydanı'nda yapılan ve 50 binden 
kallldlRı. 10 demokratik kuruluşun düzenledılı Miting'ten görüntüler 
ne ne demeli. ... 



rÖB·DER ANKARA ŞUBESI BAŞKANı 
ıLHAN ALKAN'IN YÜRÜYÜŞ'E DEMECI 

ÖRGÜTLÜ 

TöB-DER Ankara Şubesi Başkanı olarak önü
müzdeki dönem içinde bulunacağınız çalışma vc faali
ye�leri kısaca özetliyebilir misiniz? 

Önümüzdeki acil sorun örgütlenme. Ankara'da 
onbeşbin eRitim ve öRretim ııörevlisi var. Bunlann 
içinden, ancak üç bin kişiyi örtüt çatısı altında top
layabilmişiz. Bu pek büyük bir başarı deRil. Kuşkusuz 
bunda Caşist baskıların payı olduRu kadar bizlerin de 
eksikliRi var. 

Faşizmin hızla tırmandı Rı günümüzde, Örtüt dı' 
şında kalanları bünyemizde toplamak daha bir önem 
kazanıyor. Bir kere şunu açıklıkla vurgulayabm: Ör
pt dışında kaIanların büyük bir çoRunluRu anti-Caşist 
ölretmenlerdir. Belirli çevrelerin kurdurdukları sun'i 
ölretmen örgütlerine bu arkadaşlarımızın iltifat etme
meleri, saVlmızl doRruluyor. O halde Ankara Şubesi 
olarak önümüzdeki acil sorunlardan birisi, bu arkadaş
larımızı mutlaka TöB-DER'e kazandırmaktır. 

Burada açıklıkla vurgulayalım. örptlenme der
ken, sadece sayı artırmayı kasdetmiyoruz. Kuşkusuz 
nicel büyüme önemli. Ama aynı derecede nitel gelişim 
de önemli. Faşizmin hızla tırmandılı, kitlelerde yıl
(inlık yaratmaya ÇalıştlRı günümüz Türkiye'sinde, bü' 
tün demokratik kitle örgütlerinin üyelerini belirli bir 
eRitimden (eçirmeleri şarttıı. Öncelikle kendi mesle
Rimizle il(ili konulardan başlayarak, baRımsızlık ve 
demokrasi mücadelesini de içeren bir elitim programı 
hazırlayıp, bunu titizlikle uYlUlayacaRız. 

Ankara'da kıyılan, sürülen ve çeşitli baskılara 
ulrayan bütün öRretmenlerle sıkı bir dayanışma için
de olacalız. Bunu kitle tabanı kazanmak için taktik 
bir sorun deitil, örgütsel bir görev sayıyoruz. 

Gene burada belirtelim. Ankara Şubesi olarak 
en önemli ıörevlerimizden birisi de demokratik kitle 
örgütleriyle ve yandaş kuruluşlarla canlı ilişkiler kur
maktır. Bu(Ün buna her zamankinden daha fazla ihti
yaç vardır. 

Biz Genel Merkez çapında bir ölretmen Sorun
ları Kurultayı 'yapılmuını düşünmekteyiz. Bu kurulta
yın hazırlanmuı, ilk komisyon raporlarının ölretmen 
kamuoyuna iletilmesi ve kurultayın kotarılmuı için 
Ankara'daki üyelerimizi seferber edebiliriz. Yani Ge
nel Merkez'le ortakla.şa böyle bir kurultayı toplayıp 
sorunlanmızı derli toplu biçimde saptayarak bu dol
rultuda kamuoyu yaratılması için çalışmalara girebi
liriz. önerimiz Genel Merkez'ce onanırsa, önümüzdeki 
yaz yolun bir çalı,mayla bütün Türkiye ölretmenleri
nin temtil edildili bir kurultay toplamak ve sonuçlan
dırmak dü,üncesindeyiz. 

TöB-DER Türkiye çapında etkili meslek örgüt
lerinden biri. Bu çerçevede derneiin etkinliiinin daha 
da artırılması amacına yönelik olarak yapılabilecekler 
nelerdir? 

.. . TÖB:DER bu(ün 600 ,ubeıi ve 100 bini a,kın 
uyeııyle, bır yandan üyelerinin özlük ve ekonomik LO
runlarının çözümü için mücadele ederken bir yandan 
da işçi sınıtının yanında, batımııdık ve' demokı_i 
i��n aat tutmBl.I (ereken demokratik' bir kitle örgütü
dur. Emperyalııt·kapltali.st ,i,te'm sürdükçe TöB. 
DER'in bu ikili işlevi devam edecektir. 

' 

��B-DER'in . temel eylemlerinden biri hiç kuş��.uz .?Iret.menlenn ekonomik sorunlannın çözümü 
ı�ın �ucad�le .et.mektir. Kat&ayı artı,ı, i, ri.ki ve eRi
bm ödenetı (ıbı talepler ancak öra:ütlü bir mücadele 
ile alınabilir. Hayat pabalıhlının bütün emekçi ıınıt 
ve tabakalarla birlikte, ölretmenleri de ezdili bir dö
nemde, ekonomik mücadeleyi yükaeltmek örlÜtümüz 
jçin vu(eçilmez bir görevdir. 

Ayrıca meslekael ve özlükael bir ylRın sorunian
mız vardır. Milli ERitimdeki bütün yöneticilerin öRret
menler tarafından seçilmesi, disiplin kurulları kaldırı
larak yerine balımıız idari mahkemelerin kurulma'lı 
tettiş .isteminin çatın (ereklerine (öre düzenlenmesi 
ilk alızda aayabilecelimiz özlük ıorunlarımız arMın
da ıelir. 

MÜCADELEMiz 

SÜRECEKTiR 
TöB·DER 'in temel (örevlerinden biri de eRiti

min demokratikleştirilmesi için mücadele etmektir. 
Elitimde sosyal eşitiiite, yetenekli halk çocuklarının 
sonuna kadar okumalannın saitlanması, her türlü 
elitim hizmetlerinin sosyalleştirilmesi , ülkenin gerek
sinimlerine uy(un yeni eititim kurumlannın açılması, 
üniversitelerin bilimsel ve idari özerklilini engelleyen 
tüm faşist uygulamalara son verilmesi ve TRT'nin ta
rafsızlılı için mücadele, elitimin demokratikleştiri!
mesi için verilecek mücadelenin bölümleri olarak görü' 
yoruz. 

Ancak bütün bunların çözümü için verilecek 
mücadelede, kısıt.lı dernekler yasası karşımıza büyük 
bir engel olarak çıkmaktadır. Bu yasanın anti·demok
ratik maddelerinin kaldırılması, FISE ve benzeri ileri
ci demokrat ölretmen örgütlerine katılmak için müca
dele vermeyi öngörmekteyiz. Bu da yetmez. Demok
ratikleşme süreci içinde önemli bir adım olan tüm ça
lışanlar için Grevli-Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı 
için mücadele gündemde. Bu hakkımız er geç onu gas
beden burjuvazinin elinden koparılacaktır. 

MC iktidarının öiretmenler üzerindeki sistemli 
ve yoğun baskıları sizce hangi nedenlere dayanmakta
dır? Faşizan girişimler çerçevesinde, öğretmenlere 
özellikle ve sistemli biçimde baskılar yöneltilmesinin 
nedeni üzerinde durabilir misiniz? 

Türkiye öRtetmenlerinin altmış yıllık örgütlü 
mücadele geleneli var. öitretmenlerin kurduklan ilk 
örgüt, Mua1limler Cemiyeti'dir. Bu cemiyet Birinci 
Dünya Savaşı'nın en kanlı günlerinde ortaya çıktı. Bu
nu Türkiye MuaIlim ve Mua1limeler Cemiyeti izliyor. 
Daha sonra TIkkiye ölretmen Dernekleri Milli Fede
rasyonu ve daha sonra da TöS kuruldu. Son olarak da 
TöB-DER. Bütün bu. örgütler kendi dönemlerinin ko
şuııarı içinde (erek ekonomik, ıerek meslek ve (erek
se demokratik mücadele verdiler. Fakat TöB-DER dö
neminde olduRu kadar hiç bir dönemde kıyım olma
dı. MC döneminde sürülen ölretmenler binlerle, löre
vine son verilen ölretmenler yüzlerle anılıyor. SÜl'fÜn 
yoluyla pek çok ölretmen ailesi dalıtıldı. Bir çok öR
retmen yaralandı, aaldırıya ulradı. LokaIlerimiz tah
rip ettirildi. En önemlisi de altı arkadaşımız katledildi. 

Başka birkaç kez vurguladık. Faşizm tırmanı
yor. Hem de kitle tabam kazanmaya çalışarak. Bir 
yandan da devlet kadrolarını ele (eçiriyor. Bu süreç 
oldukça hızlı gelişti. 

F8.fizmi tez(a.h1amak isteyenlerin amaçları daha 
doRrusu hedeneri Türkiye işçi sınıfıdır. Türkiye işçi 
sınıtı öncÜıüRünde (eHşen baRımıızlık, demokrui ve 
sosyalizm mücadelesinin kanla boRulmBIıdır. Ancak 
şimdilik buna (üçleri yetmiyor. Ileride de yetmeye
cektir. Faşizmi tezıahhyanlar, dolrudan işçi sınıfı
nın mücadelesine (üçleri yetmeyince, onu kitleler· 
den soyutlamak için bütün yandaşlannı, ilericileri 
ve demokratları hedef almaktadırlar. ışte, bunlar 
içinde önemli bir yer tutan ve gerek "nıfaal kökenIe
ri ve (erekse politik bilinçleriyle işçi sınıfına yakın 
olan Türkiye öRretmenleri, faşizmi tezgahlamak iste· 
yenıerin boy hedefi olmaktadır .. Ayrıca yüz bin anti-

emperyalist ve anti-(8.fi.t üyesiyle halkımıza bilinç 
ta.şıma görevini başarı ile yürüten, demokrui cephe
sinde önemli bir yer tutan yurlaever Türkiye Ölrel.
menlerinin böyle kıyıma uitramuını normal kar,ı
lıyoruz. Sınıf mücadelesinin bir uzantısı _yıyoruz. 
Başka bir deyişle MC'nin ölretmenlere olan bukı .. -
nı, tüm emekçilere yapılan b_kı ve kıyımlann bir 
parçuı sayıyoruz. 

T opluluğumuza karşı sürdürülen girişimler br
şısında, örgüt olarak sizce en etkin mücadele yöntemi 
nedir? Bu konuda, kendi örgütünüz ve diğer demok
ratik kitle örgütlerine düşen görevler olan.k neleri sa
yabilirsiniz? 

Türkiye'deki faşizan baskıların ve anti-demok
ratik uygulamaların özellikle işçi sınıfını hedef aldı
lını vurgulamıştık. 

Bu (irişimlere karşı etkili mücadele verebilmek 
için, önce TöB-DER ve diler demokratik kitle örJÜt
lerinin yapısını iyi bilmek (erekmektedir. Bu öl'(Üt1er 
siyasi örtüUer (ibi kapitalizmin ürünüdürlcr. Amaçları, 
temsil ettikleri kitlenin ekonomik - demokratik hak 
ve çıkarlarını sermaye sınıfına karşı korumak ve (eli,· 
tirmektir. 

Bunun yanında, demokratik kitle öl'(Ütleri ıenel 
planda yerini, balımsızhk ve demoluuiden yana 
koyacaktır. Ancak bunun öncüsü ve örJÜtleyiciai ol
mayacaktır. 

Siyasi partilere k&rfl balıml.lzhlını koruyacak. 
ancak işçi sınıfı denetiminde i,lerlilini sürdürecektir. 
Işçi Slrufının denetimi dışına kalan kitle örtüUerinin 
mücadelesi tümü ile Ilnırlı ve yanb,lıklar yapmay. 
açıktır. 

Demokrat.ik kitle öl'(Ütlerinin IÜcü iyi _pta.n
malı, sosyal mücadeledeki xerleri abartılrnamalıdu. 
Balımsızhk ve demokrasi mücadelesinde "eylem için 
eylem" ıörüşünden hareket etmeden, eylemlerin y. 
ve zamanıru iyi saptayarak, emekçi yııınıarta iç içe 
kendi üzerine düten ıörevi ebiUiz yerine ,etirmeU
dir. 

Bu çerçeve de IÜnümüz Türkiye'linde, şiddetini 
artırarak ıelişen f .. ist baalul.... k .... ı mücadelede. 
işçi sınıfının denetiminde diler demokratik kitıe ör
(Ütleriyle bir araya ıel.bilir, en lÜçlü ve en etkin d� 
ni, örnekleri verebiliriz. 

Sonuç olarak şunu diyebiliriz: Türkiye'de bu. 
gün sermaye ıınıfı ve onun siyaai temsilcileri kendi 
koydukları kurallan açıkça çilner duruma ıetmi,tir. 
Anayasaya (öre tarafsız olmaaı ıereken buı kurumla
rın ınal altında bulundurulmuı, Danı,tay kararlan
nın h.içe sayılmuı, ıokaklarda IÜpetündut, herkeabı 
(özü önünde bir sürü cinayetin i,lenmesi ve taillerinin 
yakalanmayu,ını somut ömekler olarak .ö.terebiliria. 
Bütün bu olup bitenler kartıaında tüm anti-fatilt ve 
anti-demokratik (üçlerin kenetlenmesini, dalınıkhk. 
tan kurtulmaıını beklemekteyiz. 

Bunca kıyıma bunca zulüm ve cinayetlere kar
şın örgiitlenme ve örfÜtlü mücadele tavaamanu,tır. 
Tavsamayacaktır. 

DÜZELTME 

Dergimizin S2. sayısında yayınladığımız, Türkiye I,çi Piınisi Genel &aşkiı
nı Behice Boran'ın Gaziantep'te yaptığı konu,manın bir bölUmU oliın "Ezen 
ve Ezilen Her Zaman Bir Sosyal Sınıftır" başlıklı yazının UçUncü kolonunun 
beşinci satırında başlayan cümle "Burjuvui, kUçUk burjuvui, ariı ubiıkaliır 
öncü vasıflarını yitirmişlerdir"i aynı kolonun sondan sekizinci satırında biı,la
yan cümle ise "Ama hiç bir faşist baskıcı yöntem, hiılka kendini zorla, daya
tarak kabul ettirmeye çalışan rejim hiç bir yerde hiç bir zaman uzun süreli ve 
kalıcı olmamaktadır" şeklinde yer alacaktır. 

Düzeltır t Sayın Boran'dan ve okurlarımızdan özUr dileriz. 
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şuııarı içinde (erek ekonomik, ıerek meslek ve (erekve (erek
se demokratik mücadele verdiler. Fakat TöB-DER dö
neminde olduRu kadar hiç bir dönemde kıyım olma
dı. MC döneminde sürülen ölretmenler binlerle, lörelöre
vine son verilen ölretmenler yüzlerle anılıyor. SÜl'fÜn SÜl'fÜn 
yoluyla pek çok ölretmen ailesi dalıtıldı. Bir çok öR
retmen yaralandı, aaldırıya ulradı. LokaIlerimiz tahtah
rip ettirildi. En önemlisi de altı arkadaşımız katledildi. 

Başka birkaç kez vurguladık. Faşizm tırmanıtırmanı
yor. Hem de kitle tabam kazanmaya çalışarak. Bir Bir 
yandan da devlet kadrolarını ele (eçiriyor. Bu süreç 
oldukça hızlı gelişti. 

F8.fizmi tez(a.h1amak isteyenlerin amaçları daha 
doRrusu hedeneri Türkiye işçi sınıfıdır. Türkiye işçi 
sınıtı öncÜıüRünde (eHşen baRımıızlık, demokrui ve 
sosyalizm mücadelesinin kanla boRulmBIıdır. Ancak 
şimdilik şimdilik buna (üçleri yetmiyor. Ileride de yetmeye
cektir. cektir. Faşizmi tezıahhyanlar, dolrudan işçi sınıfı
nın nın mücadelesine esine es (üçleri yetmeyince, onu kitleler· 
den den soyutlamak için bütün yandaşlannı, ilericileri 
ve demokratları hedef almaktadırlar. ışte, bunlar 
içinde önemli bir yer tutan ve gerek "nıfaal kökenIe
ri ve (erekse politik bilinçleriyle işçi sınıfına yakın 
olan Türkiye öRretmenleri, faşizmi tezgahlamak iste· 
yenıerin boy yenıerin boy hedefi olmaktadır .. Ayrıca Ayrıca yüz yüz bin anti-anti-

ratik kitle ratik kitle örgütlerine örgütlerine düşen düşen 
yabilirsiniz? yabilirsiniz? 

Türkiye'deki faşizan 
ratik uygulamaların uygulamaların özellikle 
lını vurguvurgulamıştık. 

Bu Bu (irişimlere karşı 
için, için, önce önce TöB-DER ve diler 
lerinin lerinin yapısını iyi bilmek 
siyasi örtüUer (ibi kapitali
temsil ettikleri kitlenin ekonomik 
ve çıkarlarını çıkarlarını sermaye sermaye sınıfına sınıfına 
tirmektir. 

Bunun yanında, demokratik 
planda yerini, balımsızhk yerini, balımsızhk 
koyacaktır. koyacaktır. Ancak bunun 
mayacaktır. mayacaktır. 

Siyasi Siyasi partilere k&rfl 
ancak işçi sınıfı denetiminde 
Işçi Slrufının Slrufının denetimi dışına 
mücadelesi mücadelesi tümü ile Ilnırlı ve 
açıktır. 

Demokrat.ik Demokrat.ik kitle kitle öl'(Üöl'(Ü
malı, malı, sosyal mücadeledeki 
Balımsızhk Balımsızhk ve demokrasi 
eylem" eylem" ıörüşünden hareket 
ve ve zamanıru iyi saptayarak, emekçi 
kendi kendi üzerine düten ıörevi 
dir. dir. 

Bu çerçeve de IÜnümüz 
artırarak ıelişen f .. ist baalul
işçi sınıfının denetiminde diler 
(Ütleriyle bir araya ıel.bilir, 
ni, örnekleri verebiliriz. 

Sonuç olarak şunu 
gün sermaye gün sermaye ıınıfı ıınıfı ve onun 
koydukları kurallan açıkça 
Anayasaya (öre tarafsız olmaaı ıereken 
rın ınal altında bulundurulmuı, 
nın h.içe sayılmuı, ıokaklarda 
(özü önünde .önünde . bir sürü cinayetin i,lenmesi 
yakalanmayu,ını somut ömekler 
Bütün bu olup bitenler kartıaında 
anti-demokratik (üçlerin 
tan kurtulmaıını beklemekteyiz. 

Bunca kıyıma bunca 
şın örgiitlenme ve örfÜtlü 
TavsamTavsamayacaktır. ayacaktır. 

DÜZELTME 

Dergimizin S2. sayısında yayınladığımız, Türkiye I,çi Piınisi Genel 
nı nı Behice Boran'ın Gaziantep'te yaptığı konu,manın bir bölUmU 
ve ve Ezilen Her Zaman Bir Sosyal Sınıftır" başlıklı yazının UçUncü kolonunun 
beşinci beşinci satırında başlayan cümle "Burjuvui, kUçUk burjuvui, ariı 
öncü öncü vasıflarını yitirmişlerdir"i aynı kolonun sondan sekizinci satırında 
yan yan cümle ise "Ama hiç bir faşist baskıcı yöntem, hiılka kendini 




