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CHP MiTiNGiNiN 
ARDıNDAN 

CHP'nin düzenlediRi "Banil ve ÖZ� 
gürlük" mitingi, geçti�imiz hafta Anka
ra'da yapıldı. Miting ve yürüyüşe 80 bin 
civannda bir kalabalık katıldı; olay çık
madı. Ancak, CHP'nin "Banş ve özgül
lük" mitingi, üzerinde durulması gereken 
bazı noktalar buaktı geride. Mitinge ve 
miting sonrası deeerlendinnelere ilişkin 
bu noktalar üzerinde önemle dunnak ge
rekiyor. 

BIR IŞGOZAR CHP'L1 

Mitinge ilişkin sözlere, küçük ama 
anlamlı bir olayla başlamak gerekiyor, 
Ecevit'in konuşmasından önce, Türkiye 
İşçi Partisi üyeleri, kalabalı�a bildiri da
�ıtmakıa meşguller. Bildiri dağıtılaca
�ından. mitingi düzenleyenıerin de habe
ri vardır. CHP'li olsun olmasın, mitinge 
katılanlar ilgi ile almaktadırlar bildirileri. 
En ufak bir saldırı ya da laf atma söz 
konusu deeildir. Ta ki, CHP Denizli mil
letvekili olduğu söylenen bir zat işin içi
ne girinceye kadar. Bu Denizli milletve
kili, mitinge katılan 80 bin kişinin ara
sında her nedense TİP'in bildiri da�ıtı
mını kaldıramayan tek kişi oluyor. CHP 
milletveltilinin saldınsına TİP'liler bildiri 
da�ıtımını sürdürerek cevap veriyorlar. 
Daha sonra CHP Ankara ve Denizli iIleri 
yetkilileri olaydan duydukları üzüntüyü 
TİP'lilere bildiriyorlar. 

80 bin kişi içinde TİP'lilere müda
hale etme görevini üslenen bu kişinin 
CHP Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik 
oldu�u söyleniyor. E�er bu do�ru ise, 
Erçelik'in hassasiyetinin gerekçesi ne· 
dir? Erçelik'i özel olarak TİP aleyhine 
kışkırtanlar mı vardır ortada? 

KITLENIN KAÇ YIL 
GERISINDE? 

Mitinge ilişkin başka ilginç nokta· 
lardan söz edilebilir ... Bunlardan biri, son 
zamanlarda sözü çok edilen "kitlelerin 

şu kadar yıl gerisinde kalma" deterlen
dirmesine ilişkin. TOM·PERSON-KON 
Genel Başkanı, eski CHP milletvekili 
Sakıp Hiçerimez de kitleleJin gerisinde 
kalmanın, üstelik bir yandan ilericilik 
taslayarak kitlelerin gerisinde kalmanın 
ne demek oldutunu mitingde somut ola
rak gördü. Kürsüde, orada burada kendi· 
ni her fırsatta göstermeye çalışan Sakıp 
Hiçerimez, mitinge katılan binlerce me· 
murun protestosu ile karşılaştı. Memur
lar, Bay Hiçerirnez'in yüzünü her görüşte 
MEY AK adına sermayenin hizmetine 
tahsis edilen maaş kesintilerini hatırlıyor 
olmalılar. Hiçerimez sermaye adına, 
bunlann memurlara geri ödenmesine 
şiddetle karşı çıkmıştı. 

TİP'den pek hoşlanmadı�ı anlaşılan 
Erçelik'ten sonra, sermayenin savunucu
lu�unu yapan bir başka CHP 'li, Hiçeri· 
mez de kalabalı�ın protestosu altında 
eriyip gitti. 

AP ILE IŞBIRlıCı 

Miting, başta CHP Genel Başkanı 
olmak üzere di�er CHP'liIere de çok şey 
ö�etmiş olsa gerek. CHP Genel Başkanı 
demokrasinin korunması yollanndan 
bahsederken bir noktaya de�indi: CHP, 
gerekti�inde demokrasinin korunması 
için AP ile de işbirli�i yapabilirdi. 

Ecevit'in mitingdeki şansızlı�ı bu 
sözlerle başladı. Bir süredir. sermayenin 
bunalımlanna çözüm için kafa patlatan 
"sorumlu ve sorumsuz" kafaların temcit 
pilavı gibi öne sürdükleri bu öneriye hal
km ne dedi�ini "Halkçı Ecevit" somut 
olarak gördü. "AP ile işbirliti" sözü edi
lir edilmez Tando�an alanı u�ultuya bo-

, �uldu. Daha, sonra, AP'nin ve bemirel'in 
nitell�ir'li veciz biçimde açıklayan 
sloganıaıı onbinlerce a�ızdan karşilık 
olarak EceVit'e i1etildi. 

Sonra Ecevit, "Ama şartlanın var" 
dedi. .. "Şu, bu" dedi. Ama, en sonunda 
yı�ınların tepkisi karşısında tabiri caizse 
söylediklerini resmen "yuttu", �ir daha 
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Ecevit'in a�zından "AP ile işbirli�i" gibi 
mehter stratejisi duyulmadı mitingde. 

SEZARıN HAKKı 

CHP liderinin rnilingde ileri vaadler· 
de bulunmadı�ını söylemek haksızlık 
olacak. Bunlardan biri, memurlara iliş
kin. Ecevit, hem de bir iktidar adayı ola, 
rak, memurların da işçilerin sahip 
olduklan haklara kavuşturulacaC'lnı vaad 
etti. Bu, grevli sendikalı toplu sözleşme 
hakkının memurlara da tanınacaC'1 an· 
lamına geliyor. önemli olan, Ecevit'in 
bunu vadetmesinden çok, örgütlü ve ka
rarlı mücadelenin Ecevit'i bu konuda ile
ri bir çizgiye getirmiş olması. 

BASINDA BIR ŞAŞKıNlıK 

Büyük kitle gösterilerinde basının 
gaf yapması adet oldu. Yadırganmıyor. 
Ancak yine de bunların üzerinde durul
ması gerekiyor. İlki, ANKA'nın bir ha
berine ilişkin. ANKA 'ya göre mitinge 
"16 sendikanın yarusıra, TöB-DER ve 
MEM-DER katılmışlardır". 

ANKA'nın Türkiye'de memurlann 
demokratik haklarını savunan dernekler
den hangilerini be�enip sevdi�i önemli 
değ'i1. Ancak, sol adına ortaya çıkan po· 
lisiye tekkelere ilerilik adına basın şınn

gasınıriyapılması ve olayların kamuoyuna 
bu şekilde aktarılması önemli. ANKA 'cı- ... 
lara bir hatırlatma yapmak gerekiyor. 
çoğunuzun da "provokasyon" olarak 
nitelendirdi�i, "zararlı" görüp karşı çık· 
tığı sloganları atanlar, hareketlere giri
şenler, reklamını yaptı�ınız kişilerden 
farklı de�i1. Bunu artık ö�renmek gere
kiyor. Maocu komandolann iyi bildikle
ri bir hikaye vardır: "Da�larl Taşıyan 
Budala İhtiyar". Şimdi Maocular Türki· 
ye'de kendi önlerindeki aşılmaz da�larl 
taşıyacak "aynı nitelikte" kişiler arıyor· 
lar. Bu oyuna düşüp düşmemek ANKA'
cıların bilece�i iş. Bizden uyannası. 
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BAŞKA KALEMLER 

Mitinge ilişkin olarak çeşitli de�er
lendirmeler yapıldı. Babıali'nin "�n bü
yük" gazetesinin ek görevli bir yazarı Sa
lı günü, bilinen ve artık kanıksanan ib· 
barlannı yapıyordu. r�cevit'i ve CHP'liIe
ri "komünizme kanat germek"le suçla
yan yazar, böyle giderse "CHP·AP işbir
liğinin kurulamayacağını üzüntü ve ih
tarla hatırlatıyordu. Yazar, kendi uz
manlık dalına giren bir konuda ise şu 
bilgileri döküyordu ortaya: "Resmi ma
kamların saptayıp aynı günün gecesi ilgi
li makamlara suduğu bilgilere göre, kala· 
balı�ı oluşturanların ellerinde yüze ya· 
kın pankart vardı." 

Bu yazann niteliği "alemin malu
mu". Ancak yine alemin "ilerici" "dev
rimci" tanıdığı kimi yazarlar da bile me
yerek, ya da bazı "hesaplar" gereğince 
olayları çarpıtmaktan geri kalmıyordu. 

Burada hatırlatılması ,gereken bir 
nokta var. Türkiye 1965'lerin Türkiye'
si değiL. İlerici kamuoyu da 1965'lerin 
kamuoyu de�i1. Süreç içerisinde, parla
mento, CHP ve Ecevit gibi kimi "İlerici" 
yazarlann da geride kalma, ya da hare
kete düşme olasılı�ı mevcut. 

İlhami Soysal, Vatan'da bunun sı
cak örneklerini veriyor. Soysal, mitingde 
CHP, AP işbirli�i fikrine şiddetle karşı 
çıkan yı�ınlarla, CHP'yi sol'a karşı kış
kırtan sloganları alanları nasıl özdeş gö· 
rebiliyor. Soysal 'ın hatırlaması gereken 
birçok nokta var: Sandı�ı gibi, CHP-AP 
işbirli�i görüşüne karşı çıkanlar "top
lumun en dinamik kesimi" saydı�ı siv
riliği marifet sayan ufak goşist grupçuk· 
lar de�il. Çünkü onlann böyle konularla 
ilgileri yok, bu bir. İkincisi, ufak goşist 
ya da maoist grupların ve onlan kullan
mak isteyen polıtikaeııann CHP içinde 
çevirdikleri dolaplara Soysal'ın bilerek 
ya da bilmeyerek alet oluşu üzücü. Çün
kü bu işin sonu yok. KayseriH'nin eşe�i 
boyayıp satması belki hala mümkün, an
cak kitlelerin "en sol", "hakiki sol", 
"gerçek sol" gibi tabirlerle boyanmış 
politikacıları yutması mümkün de�i1. 
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Genel Başkanı, eski CHP milletvekili 
Sakıp Hiçerimez de kitleleJin gerisinde 
kalmanın, üstelik bir yandan ilericilik 
taslayarak kitlelerin gerisinde kalmanın 
ne demek oldutunu mitingde somut ola
rak gördü. Kürsüde, orada burada kendi· 
ni her fırsatta göstermeye çalışan Sakıp 
Hiçerimez, mitinge katılan binlerce me· 
murun protestosu ile karşılaştı. Memur
lar, Bay Hiçerirnez'in yüzünü her görüşte 
MEY AK adına sermayenin hizmetine 
tahsis edilen maaş kesintilerini hatırlıyor 
olmalılar. Hiçerimez sermaye adına, 
bunlann memurlara geri ödenmesine 
şiddetle karşı çıkmıştı. 

TİP'den pek hoşlanmadı�ı anlaşılan 
Erçelik'ten sonra, sermayenin savunucu
lu�unu yapan bir başka CHP 'li, Hiçeri· 
mez de kalabalı�ın protestosu altında 
eriyip gitti. 

AP ILE IŞBIRlıCı 

Miting, başta CHP Genel Başkanı 
olmak üzere di�er CHP'liIere de çok şey 
ö�etmiş olsa gerek. CHP Genel Başkanı 
demokrasinin korunması yollanndan 
bahsederken bir noktaya de�indi: CHP, 
gerekti�inde demokrasinin korunması 
için AP ile de işbirli�i yapabilirdi. 

Ecevit'in mitingdeki şansızlı�ı bu 
sözlerle başladı. Bir süredir. sermayenin 
bunalımlanna çözüm için kafa patlatan 
"sorumlu ve sorumsuz" kafaların temcit 
pilavı gibi öne sürdükleri bu öneriye hal
km ne dedi�ini "Halkçı Ecevit" somut 
olarak gördü. "AP ile işbirliti" sözü edi
lir edilmez Tando�an alanı u�ultuya bo-

, �uldu. Daha, Daha, Daha sonra, AP'nin ve bemirel'in 
nitell�ir'li veciz biçimde açıklayan 
sloganıaıı onbinlerce a�ızdan karşilık 
olarak EceVit'e i1etildi. 

Sonra Ecevit, "Ama şartlanın var" 
dedi. .. "Şu, bu" dedi. Ama, en sonunda 
yı�ınların tepkisi karşısında tabiri caizse 
söylediklerini resmen "yuttu", �ir daha 
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"16 sendikanın yarusıra, TöB-DER ve 
MEM-DER katılmışlardır". 

ANKA'nın Türkiye'de memurlann 
demokratik haklarını savunan dernekler
den hangilerini be�enip sevdi�i önemli 
değ'i1. Ancak, sol adına ortaya çıkan po· 
lisiye tekkelere ilerilik adına basın şınn

gasınıriyapılması ve olayların kamuoyuna 
bu şekilde aktarılması önemli. ANKA 'cı- ... 
lara bir hatırlatma yapmak gerekiyor. 
çoğunuzun da "provokasyon" olarak 
nitelendirdi�i, "zararlı" görüp karşı çık· 
tığı sloganları atanlar, hareketlere giri
şenler, reklamını yaptı�ınız kişilerden 
farklı de�i1. Bunu artık ö�renmek gere
kiyor. Maocu komandolann iyi bildikle
ri bir hikaye vardır: "Da�larl Taşıyan 
Budala İhtiyar". Şimdi Maocular Türki· 
ye'de kendi önlerindeki aşılmaz da�larl 
taşıyacak "aynı nitelikte" kişiler arıyor· 
lar. Bu oyuna düşüp düşmemek ANKA'
cıların bilece�i iş. Bizden uyannası. 
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SERMAYENiN 
KORUYUCU siSi 

YORAYAŞ 

Sınıf snaşı öAretici bir nitelik taşıyor. Sınıf savaşının yoğunlaştığı dö· 
nemlerin öğretici niteliği daha da artıyor. Yenilgi ve bozgun yıllarının öğretici 
niteliği ise en fnla. Bunun için yenilgi yıllarının sosyalistler için "en iyi okul" 
olduğu söylendi bir zamanlar. 

Sınıf savaşının yoğunlaştığı dönemlerin öğretici oluşu, pratikte büyük 
anlam taşıyor. Bunlardan biri şu: Kızgın ve yoğun mücadele dönemlerinde, 
açık, doğrudan saldırıların yanısıra, ince, hesaplı ve uıu n dönemli saldırılar, 
planlar da gündeme geliyor. Yoğun mücadelenin örtüsü altında, bu planları" 
uygulanmasında önemli adımlar atılıyor. 

Sınıf savaşının öğreticiliği, bu savaşa katılan bütün taraflar için geçerli. 
Bunun en son ve en somut örneği, 12 Mart deneyi. Belleklerde tazeliğini ko· 
ruyo:,. Gerek işçi sınıfı hareketi, gerekse sermaye, 12 Mart deneyinden çok 
şey öğrenerek çıktı. Sermaye, dışındaki kitleleri bütünüyle ve kayıtsız şartsız 
karşısına alarak açık faşizmi uzun süre yürütemeyeceAini gördü. Bu, sermaye
ye, tabandaki örgütlenmenin sınırlarını zorlamayı öAretti. Işçi sınıfı hareketi 
ise, işçi sınıfı tabanına, kitlelere yeteri ölçüde dayanmadığı sürece yenileceği· 
ni gördü. Bu, işçi sınıfı hareketine, örgütlenmenin önemini yeniden öAretti. 

• Iki karşıt hareketin öğrendikleri can alıcı bir noktada toplanıyor: Taban ve 
buradaki örgütlenme. 

12 Mart deneyi, bir anlamda geçti gitti. Ancak, öArettiklerini geride bı· 
raktı. Bugün öğrenilenler uygulanmaya çalışılıyor. Her iki tarafın elinde ve en 
yoğun biçimiyle. Böyle olduğu için mücadele daha da yoğunlaşıyor. Yeni öğ
renilenlerle birlikte, eski öArenilenler doğrulanıyor. 

Sermayenin ve işçi sınıfı hareketinin örgütlenmesi, bunların kendi "kapa
Ii av alanları" içinde cereyan etmiyor. Karşı tarafın tabandaki örgütlenmesini 
engellemek, diğer taraf için hayati bir önem taşıyor. Ancak, dış görüntülerin 
altında, hayati önem taşıyan süreci görebilmek kimileri için güç oluyor. Öğ· 
renci olaylarının örtücü boyası altında, sermayenin işçi sınıfını hedef alan 
oyunl,ırı kimilerince çok zor görülebiliyor. Sermaye, MC'nin kuruluşuyla bir· 
likte, boy hedefi olarak işçi sınıfını seçti. Demokratik birikimin bugünkü bo
yutlannda, sermayenin, işçi sınıfından taban kazanamayacağı açık. Sermaye, 
bunu biliyor. Bu yüzden oyun, işçi sınıfını kuşatmaya yöneldi. Ilerici kamuo
yunun görüş alanı yoğun öğrenci olayları ile kuşatılarak, işçi sınıfını kuşatma 
hareketi sürdürüldü. 

Kuşatma, işçi sınıfını kendi partisinden teeri· t etmeyi amaçlıyor. Serma
ye, bu amaca yönelik bir çok araca sahip. Açık faşist sOlldırılOlrdan, boy boy, 

renk renk "sol"l.mn ortaya çıkarılmasına kadar geniş bir alana yayılıyor bu 
aretçlar. 

Kimi koşUllarda, "başka sol"ların ortıya çıkarılması uygun görülüyor. Ki 
mi koşullarda ise "başka sol" ortaya çıkarılamıyor. Böyle koşullarda, açık fa
şiH sendikaların yönettiği açık faşist saldırılara başvuruluyor. Seydişehir'de 
"başka sol" ya da "daha sol" bulunup işçi sınıfı partisinin karşısına çıkimla
madl. Çünkü böyle solcuların hiç bir kesimi Seydişehir'de bulunmaya cesaret 
edemedi. O zaman sermaye, harekete karşı açık faşist saldırısını kullandı. 

Çukurova'daki durum da ben7er bir nitelik taşıyor. Çukurova sermayesi
nin tahammülSÜZlÜğü ve ekonomik mücadelede işçi sınıfının deneysi71iği, şim. 

dilik sol çeşitlemelerden çok, gerici sendikaları elverişli bir araç olarak öne 
çıkarıyor. 

Bursa'da, hem benzet, hem de farklı bir durum var. Benzerlik, sol çeşitIe
melerin Bursa'da da yeterli boyutlarda bulunmamasında. Farklılık ise, faşist 
saldırı olanaklarının Bursa'da çok daha kısıtlı olmasında. Bu koşullar, Bursa' 
da alternatif solların piyasaya sürülmesi çabalarına yeniden hız verdi. Seydi
şehir'den bonservisli faşistler yedekte beklerken "ilerici", "özgürlükçü" yaf
talı sendikalar ve siyasal örgütler işçi sınıfı hareketine bulaştırılıyor. 

Zaman zaman, tabanla tavan, gerçekle görüntü arasında bir ayırım yap
mak gerekiyor. Zaman zaman tavan ya da görüntü, tabanın ya da gerçeğin ai· 
datıcı bir görünümünü veriyor. Bu, Türkiye'deki bir çok siyasal olgu ve kurum 
için geçerli. Tavanda, görüntüde, AP MHP'ye kıyasla daha demokrat. Ama ta
banda, harekete karşı faşist militanlığı, saldırıları üstlenenler çoğu yerde AP'· 
Iilerden başkası değiL. Görüntüde, büyük merkezlerin gazeteci ve kitapçıların· 
da, solcu gazete, dergi yazarlarının ağzında, değil beş, onbeş tane sol parti 
var. Ama tabanda, Seydişehir'de, Bursa'da, Kartal'da, levent'te, Ereğli'de bu 
onbeş solun ondördü ortada yok. CHP'nin tavanı bile ıaboınını yansıtmaktan 
çok uzak. CHP'nin örgütsel anlamdaki tabanı, CHP tavanından, kimi yerlerde 
çok ileri, kimi yerlerde ise çok geri. CHP'nin tavanı, tabanının .aritmetik bir 
ortalamasını verebiliyor ancak. 

Söylenenlerin pratik anlamı üzerinde durmak gerek. CHP, daha ileri, de· 
mokrasi mücadelesinde daha tutarlı mevzilere çekilmeye çalışılırken, tabiinda, 
işçi sınıfı hareketi içinde kimi yerlerde, faşistlerden, sarı sendikalardtın çok 
CHP'lilerle uğraşmak zorunda kalınıyor. 

Tam boy açık faşizme gidilememesi, sosyalistler için bir rehOlvet kayna,ğı 
olmamalı. Sermaye, 12 ,Mart dönemindeki eksikliklerini MC döneminde ta· 
mamlamaya çalışıyor. Sermaye, tabandaki eksikliklerini tamilmladıkçil, filrklı 
iktidar formülleri"i daha rahat ileri sürebiliyor. MC, kendinden beklenilenlerin 
önemli bir bölümünü yerine getirdi. Bunları yaparken çok yıprandı. Ama so
nunda sermayeye daha rahat bir zemin bıraktı. Şimdi sermaye, bu rahat ıe
min üzerinde, başka iktidar formülleri üzerinde oynuyor. Bu zemin üzerinde, 
AP tarafından da törpülenen bir CHP'nin sermaye iktidarı için tehlikeli sayı
lamıyacağı açık. Aynı sorun yine ortaya çıkıyor: MC'ye kıyasla dah.i "de
mokratik" görünümlü bir AP - CHP formülü, faşist tırmanışın tabandaki adım
larını gizlernek üzere kotarılıyor. 

Bunları görmek ve göstermek gerekiyor. Sosyalist, ilerici, demokrat ay
dınlar, hareketin önemli ve vazgeçilmez unsurları. Ancak, işçi sınıfı hareketi· 
ni,. dışında oluşları, görilş açılarını tavanla ve görüntü ile sınırlıyor. Bu, bir 
suç değiL. Yalnızca eksiklik, Eksiklikleri olanların da mücadeleye büyük katkı
ları olabileceği bir gerçek. Ancak bu katkılar gelip bir sınıra dayanıyor. Bu sı· 
nırı aşmak, ikili bir gelişimi gerektıriyor. Birincisi, aydınların kişisel gelişim· 
lerine ilişkin. Kullandıkları gözlükleri değiştirmelerine ilişkin. Ikincisi ise, 
önündeki tüm engellere kMşın sosyalist hareketingelişip güçlenmesine bağlı. 

Geçmişte, sosy,ıli"t duşünce, aydınların büyük k.ıtk.ları ilc gelişti. Artık, 
sosyalist düşünce il:- birlikte, sosyalist hareketin gelişmesi SÖ.l konusu. Her ni· 
teliksel değişimele olduğu gibi, düşüncenin hMek<'le dönüşmesinde de bir sürü 
safranın bir kenarda k.ll,ıı.:.lğIl11 peşinen bilmek gerekiyor. 

YORAYAŞ 

öAretici bir nitelik taşıyor. Sınıf savaşının yoğunlaştığı dö· 
niteliği daha da artıyor. Yenilgi ve bozgun yıllarının öğretici 

Bunun için yenilgi yıllarının sosyalistler için "en iyi okul" 
zamanlar. 

savaşının yoğunlaştığı dönemlerin öğretici oluşu, pratikte büyük 
Bunlardan biri şu: Kızgın ve yoğun mücadele dönemlerinde, 
saldırıların yanısıra, ince, hesaplı ve uıu n dönemli saldırılar, 

geliyor. Yoğun mücadelenin örtüsü altında, bu planları" 
önemli adımlar atılıyor. 

öğreticiliği, bu savaşa katılan bütün taraflar için geçerli. 
somut örneği, 12 Mart deneyi. Belleklerde tazeliğini ko· 

sınıfı hareketi, gerekse sermaye, 12 Mart deneyinden çok 
Sermaye, dışındaki kitleleri bütünüyle ve kayıtsız şartsız 
faşizmi uzun süre yürütemeyeceAini gördü. Bu, sermaye

örgütlenmenin sınırlarını zorlamayı öAretti. Işçi sınıfı hareketi 
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sınıfı hareketine, örgütlenmenin önemini yeniden öAretti. 
öğrendikleri can alıcı bir noktada toplanıyor: Taban ve 

bir anlamda geçti gitti. Ancak, öArettiklerini geride bı· 
öğrenilenler uygulanmaya çalışılıyor. Her iki tarafın elinde ve en 

yoğun biçimiyle. Böyle olduğu için mücadele daha da yoğunlaşıyor. Yeni öğ
birlikte, eski öArenilenler doğrulanıyor. 

işçi sınıfı hareketinin örgütlenmesi, bunların kendi "kapa
cereyan etmiyor. Karşı tarafın tabandaki örgütlenmesini 

taraf için hayati bir önem taşıyor. Ancak, dış görüntülerin 
taşıyan süreci görebilmek kimileri için güç oluyor. Öğ· 

örtücü boyası altında, sermayenin işçi sınıfını hedef alan 
çok zor görülebiliyor. Sermaye, MC'nin kuruluşuyla bir· 
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yüzden oyun, işçi sınıfını kuşatmaya yöneldi. Ilerici kamuo
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sınıfını kendi partisinden teeri
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"daha sol" bulunup işçi sınıfı partisinin karşısına çıkimla
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işçi sınıfı hareketi içinde kimi yerlerde, faşistlerden, sarı sendikalardtın 
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Tam boy açık faşizme gidilememesi, sosyalistler için bir 
olmamalı. Sermaye, 12 ,Mart dönemindeki eksikliklerini MC 
mamlamaya çalışıyor. Sermaye, tabandaki eksikliklerini tamilmladıkçil, 
iktidar formülleri"i daha rahat ileri sürebiliyor. MC, kendinden 
önemli bir bölümünü yerine getirdi. Bunları yaparken çok yıprandı. 
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mokratik" görünümlü bir AP - CHP formülü, faşist tırmanışın 
larını gizlernek üzere kotarılıyor. 

Bunları görmek ve göstermek gerekiyor. Sosyalist, ilerici, 
dınlar, hareketin önemli ve vazgeçilmez unsurları. Ancak, işçi 
ni,. dışında oluşları, görilş açılarını tavanla ve görüntü ile sınırlıyor. 
suç değiL. Yalnızca eksiklik, Eksiklikleri olanların da mücadeleye 
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önündeki tüm engellere kMşın sosyalist hareketingelişip güçlenmesine 

Geçmişte, sosy,ıli"t duşünce, aydınların büyük k.ıtk.ları 
sosyalist düşünce il:- birlikte, sosyalist hareketin gelişmesi SÖ.l 
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safranın bir kenarda k.ll,ıı.:.lğIl11 peşinen bilmek gerekiyor. 



TDRI<IYE' DE YDROYtI$ 

KANLı KONUK ŞAH, 

Her biri elli yaşlanm gerilerde bı
rakmış tran elçilik yetkilileri ile allı pul
lu generaller dizisi, karşılanndaki ada
mın önünde eemyorlar ve teker teker el 
öpüyorlardı ... 

Açık ve saçık adıyla "Kalkınma 
Için Bölgesel Işbirliği örgütü" olan ReD 
zirve toplantısına katılmak üzere İzmir'e 
gelen İran Şahı Rıza Pehlevi, Çiğli hava
alanında bu tabloda karşılandı. .. 

Türkiye, İran ve Pakistan devlet 
başkanlan ve delegasonlan arasındaki 
toplantılar iki gün sürdü ve bazı kararlar 
alınarak sona erdi. 

Emperyalizmin Ortadoeu 'daki bir 
levhasını oluşturmaktan öte bir anlam 
taşımayan ReD 'nin toplantılanndan ve 
kararlanndan çok Türkiye'de İran Şahı 
konuşuldu. 

BIR BAYRAM ABONESI! 

Ulkesindeki "cephe" yönetimini en 
kanlı, en azgın ve vahşi ölçülerde sürdü
regelen Rıza Pehlevi, yıllardır zürriyet 
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hikayeleriyle meşgul edilmiş Türkiye'de 
yönetim benzerliklerine ilişkin de�işik
liklerden öte elbette bir çok yenilik de 
buldu ... 

tlerici basında, ülkesindeki vahşeti 
anlatan yazılar yer aldı ve ha]k arasında 
gerçek çehresi konuşuldu ... 

Bu arada bir rastlantı da ilginçti. 
Azılı bİr Cumhuriyet düşmanıyla kutla
nan Cumhuriyet Bayramı 'n<jan sonra, 
23 Nisan "Ulusa] Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı" da, gene azıh bir diktatörün 
Türkiye'de bulundu�u bir sırada kutlan· 
dı ... 

Son bir yılda listesine 50 ölü, terör, 
baskı ve yo�un bir şiddet uygulaması 
ekleyen cephe yönetimiyle, ülkesinde sa
yısız ilerici, devrimci ve yurlseverin ka· 
nına giren, Emperyalizmin Ortado�u 'da
ki kanlı bekçisinin yanyanalıkları elbet
te ilginçli. 

"Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği" 
gibi bir takım kadife örtüler arkasındaki 
beraberlik, bundan bir süre önce bir cep
hecinin a�zından açıkça ifade edilmişti. 

Cepheci bakan, CIA 'nın kanatları 
altında "MİT - SA V AK daimi ve orga
nik" ba�hlığından söz etmişli. 

SA V AK VE ÖTESI 

Elbette Şah Türkiye'ye geldl�i z.· 
man elindeki ölüm makinası SAVAK 
konuşulacaktı ve öyle oldu. 

Gerici ve kanlı Şah yönetiminde 
binlerce kişi Öldürülmüş, işkence görmüş 
ve zindanlarda çürütülmüştü .. 

İran'da gene insanlar öldürülüyor, 
işkence görüyor ve zindanlarda çürütü. 
!üyor ... 

tran'ın devrimci, ilerici ve yurlse
verleri Şah'a ve onun el ayak öptürerek 
kurduğu yönelime karşı günden güne ge
lişen mücadelelerini ölümleri pahasına 
sürdürüyorlar. 

tran'daki kanlı dikta, kadın-erkek, 
tüm yurLseverlere ölüm yağdırıyor. 

Benzeri uygulamaların Türkiye'de 
de YOğunlaştığı bu dönemde İran'da 
olup bilenler, dünyada olduğu gibi Tür
kiye'de de dikkatle izlenmektedir. 

Türkiye'deki ilerici, devrimci, yurt
sever güçler, İran'da Öldürülen ve halen 

ŞAH'IN TüRKIYE'YI ZIYARETI, ILGINÇ 
BIR RASTLANTı DA YARATıYORDU. 
AZILI BIR CUMHURIYET DüŞMANIYLA 
KUTLANAN CUMHURIYET BAYRAMıN· 
DAN SONRA, 23 NISAN "ULUSAL EGE· 
MENLIK VE ÇOCUK BAYRAMı" DA, GE· 
NE AZILI BIR DIKTATÖRÜN TÜRKIYE'· 
DE BULUNDUGU BIR sıRADA KUTLAN· 
DI. 

SON BIR YILDA LISTESINE SO ÖLÜ, TE· 
RÖR, BASKJ VE' YOGUN BIR ŞIDDET UY· 
GULAMASI EKLEYEN CEPHE YÖNETIMI 
ILE, ÜLKESINDE SAYıSıZ ILERICI, DEV· 
RIMCI VE YURTSEVERIN KANıNA Gl· 
REN, EMPERYALIZMIN ORTADOGU'DA· 
KI KANlı BEKÇiSININ YANYANALIKLA· 
RI ELBElTEKİ ILGINÇTI. 

işkence çeken kardeşlerini unutmuyor
lar, isimlerini saygıyla. sevgiyle anıyor
lar. 

ISIMLER, ISIMLER ... 

Toplanabilen bilgilere göre, İran'da 
şehit edilen kadınlar şunlar: 

Meniye Eşrefzade Kermani (Kurşu· 
na diziidi), Merziye Ahmet Usku, Mehr
nuş Ibrahimi, Fatma (Katrin) Adı, Fat
ma Efder Niya, Fatma Şemse Nehani, 
Fatma Hüseynpur, Perestu 8ahi (tşkence 
ile öldürüldü), Prişte Heyati (ö�renci 
yürüyüşünde öldürüldü), Merziye Ahme· 
di, Nezhet Ruhi Ahengeran, Puran Ye· 
dullahi... 

SA V AK zindanlannda çürütülenler 
de var. Onlar da şunlar: 

Şehit Rızai kardeşlerin annesi (üç 
o�lu da öldürüldü), şehi� Huşeng Tizabi' 
nin kız kardeşi, şehit Hanifnelad'm ka
rısı, Bayan Dr_ Salehi, Bayan Ezem Ta]
gani, Meniye Bustani, Bayan Caffari, 
Fatma Cehrefi, Şehin ·Tf'vekka]i (Zin
danda bebe�i ile yatıyor), Nahid Celal· 
zade, Fatma Nehavendi, Simin Nehaven
di, Şirin Meczed, Rokeye Daneşger, Ba
yan Dr. Mestur Ahmetzade (tki kardeşi 
de daha önce Şah 'ın katilleri SA V AK 
ajanlannca şehid edildi). 

SA V AK zindanlarında ilericiler, 
yurtseverler işkence görüyorlar. tşkence 
ile öldürülenler de şunlar: 

Vartan Sola Halıyan, Mahmut Ku
çek Şuşteri, K1iya Zahariyan, Perviz 
Hikmetçu (TUDEH Partisi 
Merkez Komitesi üyesi), Solvan Menze· 
vi, Hüseyin Heriri, Ayetullah Saidi... 
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tlerici basında, ülkesindeki vahşeti 
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gerçek çehresi konuşuldu ... 

Bu arada bir rastlantı da ilginçti. 
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nan Cumhuriyet Bayramı 'n<jan sonra, 
23 Nisan "Ulusa] Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı" da, gene azıh bir diktatörün 
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dı ... 
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gibi bir takım kadife örtüler arkasındaki 
beraberlik, bundan bir süre önce bir cep
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şehit edilen kadınlar şunlar: 

Meniye Eşrefzade Kermani (Kurşu· 
na diziidi), Merziye Ahmet Usku, Mehr
nuş Ibrahimi, Fatma (Katrin) Adı, Fat
ma Efder Niya, Fatma Şemse Nehani, 
Fatma Hüseynpur, Perestu 8ahi (tşkence 
ile öldürüldü), Prişte Heyati (ö�renci 
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o�lu da öldürüldü), 
nin kız kardeşi, 
rısı, Bayan 
gani, Meniye 
Fatma Cehrefi, 
danda bebe�i 
zade, Fatma 
di, Şirin Meczed, 
yan Dr. Mestur 
de daha önce 
ajanlannca 

SA V AK 
yurtseverler 
ile öldürülenler 

Vartan 
çek Şuşteri, 
Hikmetçu 
Merkez Komitesi 
vi, Hüseyin 

Şahın 
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TURKIYE DEYDI 

lann ölüm lennanlanylı kurşun. dizlle
nk öldürülen yurtseverler de var. I�te 
oruann ıdlan: Kerametullah Dıneşiyan, 
Mehdi Rııa.i ve Karde,leri, Hüseyin Se· 
lahl, HÜII'eV Teresol. 

TUrklye'de yurtseverler polis deste
linde "�vlete yı"hmet lÜçler" tarafın
dan öldüriilürken. Iran 'da da .ym uygu
lamalar faz""yl, mevcut. 

PulUy. dütüNlerek yı dı açıkça 
kwluDlanan.k öldürülenler de şöyle: 

Rezevl (Tahran Univenitesi'nde öı· 
clillüldü), Kandçl (oynı y.rd. öldürüldü) 
8oIoıınıyo (O do ünl .... ilecl. öldürüı· 
dül· 

. 

Şah, ıoıyalisl yazarları, d�nür!.ri 
do öldür!lü. 

Türkıy.'d. kitapian çocuklar tara· 
flndan sevilerek okunan Samed Behıengi 
Şah'ID Ijan1an tarafmdan öldürülenlerin 
bqındoı.llyor. 

Huşenıe Tlzıbi de yazardı ve kur· 
,ualanarak öldürüldü. 

Hı.sro Golesorhi: ,aiı. ı,kence Ile 
öldürüldü. 

Yazar Nuer Rehmanl Nejıd da ha
len bapllte. ı,k.ncel.re u'raWdl. Kay· 
_LU lçlrile ... k mldnl yakıldı. 

Dr. Saldı do, SA V AK zindanlann· 
da � ı,k.nce .&ören yazariardan 
lıIıI. ' 

YÜZKARASıYÖNTEMLER 

SAV AK 'ın işkence yöntemlerı, in
sanılRm yüz karası. TosL makinalınna 
benzeyen ızgarıl.r üzerinde, tutuklular 
kızartıhyor. 

Bu işkencelerden hayatta kalabilen
lerin iradelerine göre, bir başka Işkence 
yöntemı de, tutuklunun çıplak vücudu 
üzerine konan zehlrti böcek ve haşere
ler. SAVAK'ln bu amaçla kullandılı 
malzemeler arasında akrep ve çıyanlu 
başta geliyor ... 

Tutuklulan ayaklanndan tavana 
umak ise bir başka yöntem. Ayaklann· 
dan asılı halde unutulanlu da oluyor. 

Iran halkı yılludır bu mezalim al· 
lında yaşıyor. Şah 'ı� 60 binlik SA V AK 
ordusu, yurtseverlere, sosyalistlere karşı 
ölüm mangalan halinde çalışıyor. 

Son üç dört ay içinde öldürülenle· 
rio listesi şöyle: 

Bijen Cezeni, Hasan Ziya Zerifi, 
Aziz Zermedi, Abbas Sureki, Meşrif Ka· 
lentari, Mustafa Oevan Hoşdel, Kezem 
Zulenvar. Mehmet Çapanzade, Ahmet 
Celil Erşar, Rehim Efrahte, Mehmet Ta
ber, S. Muhsin Hamuşi, Murteza Samiti
ye, Lebat, Mehsen 8ethai, $asan SeyiRi 
8ehbehani, Ebdumza Müniri Cavit, Mur
!eza Lebar Nejad, Serm.di Geyuran, M.· 
nige Etretzade Kermani ... 
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• MiMARLAR 
PROVOKA 

KONGRE NASIL 
ANLATıLıYOR? 
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YONETiCiLERi 
TARAF MI? 

Yazıda yer alan ibareler bunlar ama 
gerçekte konuşmacı, "belirli bir siyasi 
parti yanlısı oldug-umu" de�i1. "Tıp 
yanlısı oldu�umu" diyor. Çocukların 
inanmayaca�ı böylesi bir olaya Mimarlar 
Odası bülteni yazarlan inanıyor. 1627 
no 'lu üye "TİP'li oldugum için çay ik
ram ettiler" dese ona da inanılacak ne
redeyse. Ancak olay inandırıcı degiı; 
üstelik 1627 no 'lu üye bültenin çıktığı 
tarihte Tüted merkezinde bulunuyor, 
çay içmek için deen. adam dövmek 
için. Şu da cevaplandırılmalıdır: Israrla 
sanıldugu halde No. 1627 neden kendi
sini Tüted'e kimin kaydetti�ini. fişini 
kime verdigini söylemedi? Bülten yazan 
buna inandırıcı bir yanıt buluyor mu? 
Bulmarlıgı gibi No. 1627'nin sözlerini 
delil niteliginde sayıyor: 

"bir delegenin zapla geçen sözleri 
ile kanıtionan bu sahtekarlığm örgiite 
bulaştırdığı pisliğin mutlaka temizlen
mesi gerektiği uurgulanıyor ... 

Oysa, senelerdir meslek kuruluşla
rının ücretli kadrolarında bulunanlar, 
çok demek kongresi gönnüş geçinniş 
olanlar, bazı delegelerin bu kongrelerde 
"yalan" söyledieini de bilirler. Hem de 
"devrimci taktik" adına yalan söylendi· 
line biryerlerde raslamış olmalılar. Çok 
kimse senelerdir oportünizm ve r vizyo· 
nizmle mücadele ediyorum bahanesiyle 
yalan kullanıldıeına çok sık tanık ol
muştur. Mimarlar Odası bülteni yazan 
ise şöyle devam ediyor: 

"tlyelerin zapta geçen konuşmaları 
ile açıkça ortaya çıkan kayıt sahtekôrlı
ğı üzerine ytUılı bir önerge verildi. " 

Buraya kadar iddialar ve peşin hü
kümler vardı. Buradan sonra ise yazaı: 
delegelerin ve kendisinin yaşadıeı olay
Ian başka türlü anlatıyor . Yani tahrifata 
ve "yalan"a başvuruluyor. 

"Kendilerini tutarlı devrimci çizgi
de gören kişilerin, 'maceracı' diye nile
lendirdikleri kişileri kavga etmeye kış
kırtmcuı 'gerçekten çok ilginç bir olay' 
olarak nitelendiriliyor. ( .. .) Bu arada 
'sahtekarlann' çeure,indeki militanlar 
kavga çıkartmak için sürekli kıfkırtma� 
lar yap,ıyor ... (aluJt 'olon olay çıkmaşma 
meydan vermeden terkediliyor. Salonda 
kalan grubun ",Idırgan militanlan, 150' 

yi aşkm Iıiş;,ıi,ı salonu terli etmesini 
bekliyor ue son 3 lüşirıin üstüne saldırı
yol'. Son çıhan 3 llişi 20· 30 Ilişiniıı sal
dırısına uğru.yor ue ııırpalanıyor. Salonu 
terkedenler, arlwdaşlarının dövülmesi 
üzeri,ıe koşarak geri dönüyorlar, (ailOl 
'Devrimci Birlik' grubundan üyelerin ça
baları ile olay büyümeden önleniyor. 
'Devrimci Birlih' grubu ü)!eleri, saloııu 
'Bağımsız Türkiye - Kahrolsun . .Faşjst
ler ... ' temposu ile terkediyor ... 

Yazara göre 'olaylar böyle, gerçekte 
ise öyle deeil. Yazar ısrarlı kavga kış kır
tlcılı�ının aralarında bol miktarda Mao
culann da bulundu�u "Devrimci Birlik"j 
destekleyenlerce yapıldı�ını, koltuk kol· 
larının koparılıp ceketlerin altına sokul
du�unu gizlemek istiyor. "Militanlar" 
tanımlamasının kimin için kullanıldl�1 
çok açık olmakla birlikte kavgayı bun
lar çıkarmıyor. "Saldırgan militanların" 
son 3 kişinin üzerine saldırdı�ı da başka 
bir yalan .. Çok "hırpalandı" diye daha 
sonra Tüted'in, tlerici Gençlik Dergisi
nin basılmasına neden olan kişinin, sa
londan çıkarken sa�a sola laf atması, kü
mr etmesi ve çıkardı�ı kavganın ilk 
yumru�unu atması bülten yazannın gö
zünden kaçmış olamaz. Hem de kongre
yi terkedenlerin en az yarısı salonday
klın. Kavga olayının Tüted'in ve tlerici 
Gençlik'in basılmasına bahane yapıldı�ı 
biliniyor. Oda bülteni yazarı ise yangına 
körükle gidiyor. 

Tüted ilgilileri iddialarla ilgili açık· 
lamaları herhalde yapacaklar. Zabıtlara 
pek meraklı bülten yazarı provokasyon· 
da taraf olan bir yazıyı Mimarlar Odası 
Haberler bülteninde yayınlıyor. Oda 
başkanı da buradan aldı�ı hızla Tüted 'i 
de aşıyor, başka demokratik kuruluşla
nn yöneticileri hakkında mesnetsiz iddi
alar ileri sürüyor. Oda başkanı kongre· 
den önceki hafta Tüted 'e gelip, başka 
şehirde oldu�unu, Ttp yanlısı olduğunu 
söyleyip, bu yüzden de de.lege yapılma
sını rica edenleri kimin gönderdieini 
biliyor mu? Biliyorsa onlara ne cevap 
verildieini de biliyor mu? 

Tüted'e yapılan saldırı karşısındaki 
tutum, meslek kuruluşlarında birlikte 
çalışacaklarla çalışamayacaklan ayırde
decek. Mimarlar Odası bülteni bu kez de 
"saldırganiara" karşı kükreyebilecek mi? 
Şimdi ortada kendinden menkul iddia
lar deRii, anlamlı somut saldırılar vardır. 

«DEMOKRASiyi 
GENiSLETMEK 

BiZE 
Demokrasiyi genişletmek onlara düşmez, demokrasi mücadelesi de onlara 

düşmez. Bunlara karşıdırlar. "Tek Yol Devrim" sloganını demokrasi mücade· 
lesinin karşısına çıkarmayı marifet sayarlar. Sınıf mücadelesinden o kadar so
yu Uan mışlardır, o kadar uzaklardır ki, yürüyüşleri kenardan izleyen 10 - 15 
kişiye dönüp "halkımız sanara" diye ba�rılmasını teşvik ederler, sonra da 
halkı mücadeleye getirmek için çaba sarfettiklerini zannederler. Sınıf müca
delesinin dünya ölçüsünde ve Türkiye'de çok çeşitli biçimler a1i:1l�ındant çok 
boyutlu olduğundan habersizdirier. Burjuvazi ve işçi sınıfı arasında, siyasi ve 
ekonomik iktidarı elinde tutan gericilikle tüm emekçiler arasında, bir mevzi
den ötekine verilen kıran kırana mücadeleye burun kıvırırlar. "Tırnak içinde 
demokrasi mücadelesi" diyerek bunu küçümsemeye çalışır, böylece kendile· 
rine devrimcilik payeleri verirler. 

Evet, Tüted kongresinde kürsüden "demokrasi mücadelesi bize düşmez" 
denmesiyle, Tüted'in ve llerici Gençlik Dergisi'nin basılması birbirini bütünIe
yen olgulardır. Burada çelişki gibi görünen tek şey, demokrasi için mücadele
ye bu kadar ters düşen kişilerin, meslek kuruluşlarının yönetimini ele geçir
mek için böyle hırçın bir kavgaya girişmeleridir. Oysa bunda şaşacak bir yan 
yoktur. Meslek kuruluşları bazıları için ekmek kapısı olabilir; bazıları da dev
rimeiliklerini ancak meslek kuruluşlarından gelen aeırlık ve destekte sürdürebi· 
lir. Bu doeal beraberlik işleri baskınlar venneye. adam dövmeye vardırır. An
cak, iş buraya varınca soruna bir boyut daha eklenir. Böyle baskınlar ne ya· 
pana yarar saelar, ne de saldırıya ug-rayana. Bu saldırılardan tek yararlanan 
burjuvazidir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; provokatörler bu saldırılmn 
içinde, ya yaptıran, ya yapan, ya akıl veren, ya destekleyen. ya da cesaret ve· 
renler olarak vardır. Çünkü devrimciyim diyen ve en azından (aşist saldırıları 
birlikte gö�üslemesi gereken insanlar arasına kan sokmak provokatörlerin ara
yıp bularnayacaeı bir iştir. 

Tüted baskıncılarından biri, ölçüsüz bir şımarıkhkla "biz 19?O'de TIP'i 
de basmıştık, gerekirse tekrar basanz" diyebiimiştir. Bu genç, şunu bilmelidir 
ki, beeendiei anlaşılan öncülerinin arasından, tescilli ajan-provokatör çıkmış· 
tır; delirdi�i yaygın şekilde söylenenler çıkmıştır; bunlar arasında "ah ne yan· 
lışlar yaptım" bahanesiyle soyalizmden elini ete�ini tümüyle çekenler ço�un
luktadır, bunlar yumnda elbette tutarlı de�erlendirmeler sonucunda sosyalist 
mücadele içinde sa�lam bir yer alanlar küçÜInsenmeyecek sayıdadır. Bu genç 
ve di�erleri, bu olayın öyle kabadayılık kabarmasından gelen bir tesadüf olma
dıe-ını bilmelidir. Bu ve benzer olaylar hiç tesadüf olmamıştır. tki ay kadar 
önce TOM-DER ve Ilerici Gençlik Dergisi'nin basılması da tesadüf de�ildi. So· 
rumlusu olan ajaD-provok�tör biliniyor ve yerj gelince <Le teşhir ediltr. 

Ol�p bitenl�r� serin\<anlılıkla duygusalhklan sı
_

ynlma
ya ve tesadüf1ere inanırıamaya Faşizme_ karşı gerçekten e:tkjlj pl�cadel(' 
v�rriıek istiyorsak kuraHardan biri bu. Mnılatya 'da üç genç hunhafca, ,katlediidi. 
Ele' geçmeleri tesadüf sayı)mariıalı·. Kurtuluş'da polisin ıteş açmaması halinde 
kimsenin duymayaca�ı bir eylem sırasında iki genç. öldürüldü; poJis arabaları· 
nın önce ortalıkta hiç görünmeyip, aniden meydanı sarmaları tesadür sayılma
m8'h. Kimileri 'duygusallıeı körüklemekten yarar umarak kahramanlık türkülE'd 
yakabilir, yeter ki esas önemli meseleler gözden saklanmasın. tlker'in, Yusuf'
un, Burhan'ın, F.şari'nin nasıl öldüriildü�ü hiç unutulmasın. Faşizmin zulınüne 
ve saldırısına karşı onu yenecek mticadcleyi, yeni kitleleri örgütlernek grrrkir, 
yersiz eylemlerle devrimcilerin çok kıymetli olan hayatları ucıızlatılmasın. 

Daha zaman geçmiş sayılmaz, soğukkanlı olunabiliyorsa hareket içindE'ki 
kışkırtıcıları, tahrikçileri, muhbirleri temizlemek için çalışılmah. Onları ara· 
dan çıkarmak gerekir ki ideolojik mücadele bahanesiylE' devrimciyim, sosya
!istim diyenler arasına kan girmE'sin. 

Bu hatırlatmalar bazılarını rahatsız edecektir. Bazıları da "dedikodu yapı
yorlar". " ..... ık konuşsunlnr" diyerek nıımus ve ahlak edebiyatı yapıp kendini 
aldataca�ınıı, başlarını ellerinin arasına alıp düşünmeli, sırtlarındaki a�ır so. 
rumlulu�u hissetmelidirler. 
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gönnüş geçinniş 
kongrelerde 

bilirler. Hem de 
yalan söylendi· 
olmalılar. Çok 

ve r vizyo· 
bahanesiyle 

tanık ol
bülteni yazan 

şöyle devam ediyor: 

konuşmaları 
sahtekôrlı

verildi. " 

peşin hü
ise yazaı: 

yaşadıeı olay
Yani tahrifata 

devrimci çizgi
diye nile

etmeye kış
ilginç bir olay' 

Bu arada 
militanlar 

kıfkırtma� 
çıkmaşma 

terkediliyor. Salonda 
militanlan, 150' 

bir yalan .. Çok "hırpalandı" diye daha 
sonra Tüted'in, tlerici 
nin basılmasına neden olan kişinin, sa
londan çıkarken sa�a sola laf atması, kü
mr etmesi ve çıkardı�ı kavganın ilk 
yumru�unu atması bülten yazannın gö
zünden kaçmış olamaz. Hem de kongre
yi terkedenlerin en az yarısı salonday
klın. Kavga olayının Tüted'in ve tlerici 
Gençlik'in basılmasına bahane yapıldı�ı 
biliniyor. Oda bülteni yazarı ise yangına 
körükle gidiyor. 

Tüted ilgilileri iddialarla ilgili açık· 
lamaları herhalde yapacaklar. Zabıtlara 
pek meraklı bülten yazarı provokasyon· 
da taraf olan bir yazıyı Mimarlar Odası 
Haberler bülteninde yayınlıyor. Oda 
başkanı da buradan aldı�ı hızla Tüted 'i 
de aşıyor, başka demokratik kuruluşla
nn yöneticileri hakkında mesnetsiz iddi
alar ileri sürüyor. Oda başkanı kongre· 
den önceki hafta Tüted 'e gelip, başka 
şehirde oldu�unu, Ttp yanlısı olduğunu 
söyleyip, bu yüzden de de.lege yapılma
sını rica edenleri kimin gönderdieini 
biliyor mu? Biliyorsa onlara ne cevap 
verildieini de biliyor mu? 

Tüted'e yapılan saldırı karşısındaki 
tutum, meslek kuruluşlarında birlikte 
çalışacaklarla çalışamayacaklan ayırde
decek. Mimarlar Odası bülteni bu kez de 
"saldırganiara" karşı kükreyebilecek mi? 
Şimdi ortada kendinden menkul iddia
lar deRii, anlamlı somut saldırılar vardır. 

BiZE 
Demokrasiyi Demokrasiyi genişletmek genişletmek onlara onlara düşmez, düşmez, demokrasi demokrasi mücadelesi mücadelesi 

düşmez. Bunlara karşıdırlar. "Tek Yol Devrim" sloganını 
lesinin karşısına çıkarmayı marifet 
yu Uan mışlardır, o kadar uzaklardır ki, yürüyüşleri 
kişiye dönüp "halkımız sanara" diye ba�rılmasını teşvik 
halkı mücadeleye getirmek için çaba sarfettiklerini zannederler. 
delesinin dünya ölçüsünde ve Türkiye'de çok çeşitli biçimler 
boyutlu olduğundan habersizdirier. Burjuvazi ve işçi sınıfı 
ekonomik iktidarı elinde tutan gericilikle tüm emekçiler 
den ötekine verilen kıran şöyle kıran şöyle kırana şöyle kırana şöyle devam kırana devam mücadeleye devam mücadeleye devam ediyor: mücadeleye ediyor: burun kıvırırlar. 
demokrasi mücadelesi" diyerek bunu küçümsemeye çalışır, 
rine devrimcilik payeleri verirler. 

Evet, Tüted kongresinde kürsüden "demokrasi mücadelesi 
denmesiyle, Tüted'in ve llerici Gençlik Dergisi'nin basılması 
yen olgulardır. Burada çelişki gibi görünen tek şey, demokrasi 
ye bu kadar ters düşen kişilerin, meslek kuruluşlarının yönetimini 
mek için böyle hırçın bir kavgaya girişmeleridir. Oysa bunda 
yoktur. Meslek kuruluşları bazıları için ekmek kapısı olabilir; 
rimeiliklerini 
lir. Bu doeal beraberlik işleri baskınlar venneye. adam dövmeye 
cak, iş buraya varınca soruna bir boyut daha eklenir. Böyle 
pana yarar saelar, ne de saldırıya ug-rayana. Bu saldırılardan 
burjuvazidir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; provokatörler 
içinde, ya yaptıran, ya yapan, ya akıl veren, ya destekleyen. 
renler olarak vardır. Çünkü devrimciyim diyen ve en azından 
birlikte gö�üslemesi gereken insanlar arasına kan sokmak provokatörlerin 
yıp bularnayacaeı bir iştir. 

Tüted baskıncılarından biri, 
de basmıştık, gerekirse tekrar basanz" diyebiimiştir. Bu genç, 
ki, beeendiei anlaşılan öncülerinin arasından, tescilli ajan-provokatör 
tır; delirdi�i yaygın şekilde söylenenler çıkmıştır; bunlar arasında 
lışlar yaptım" bahanesiyle soyalizmden elini ete�ini tümüyle 
luktadır, bunlar yumnda elbette tutarlı de�erlendirmeler sonucunda 
mücadele içinde sa�lam bir yer alanlar küçÜInsenmeyecek 
ve di�erleri, 
dıe-ını bilmelidir. Bu ve benzer olaylar hiç tesadüf olmamıştır. 
önce TOM-DER ve Ilerici Gençlik Dergisi'nin basılması da 
rurumlusu lusu olan olan ajaD-provok�tör biliniyor ajaD-provok�tör biliniyor ve yerj yerj gelince gelince <Le <Le teşhir teşhir 

Ol�p bitenl�r� serin\<anlılıkla duygusalhklan 
ya ve tesadüf1ere 

Ol�p 
tesadüf1ere 

Ol�p 
inanırıamaya Faşizme_ karşı gerçekten 

v�rriıek istiyorsak kuraHardan biri biri bu. bu. Mnılatya 'da üç genç hunhafca
Ele' geçmeleri tesadüf sayı)mariıalısayı)mariıalı·. Kurtuluş'da polisin ıteş 
kimsenin duymayaca�ı bir eylem sırasında iki genç. öldürüldü; 
nın önce ortalıkta hiç görünmeyip, aniden meydanı sarmaları 
m8'h. Kimileri 'duygusallıeı körüklemekten yarar umarak kahramanlık 
yakabilir, yeter ki esas önemli meseleler gözden saklanmasın. 
un, Burhan'ın, F.şari'nin nasıl öldüriildü�ü hiç unutulmasın. 
ve saldırısına karşı onu yenecek mticadcleyi, yeni kitleleri 
yersiz eylemlerle devrimcilerin çok kıymetli olan hayatları 

Daha zaman geçmiş sayılmaz, soğukkanlı olunabiliyorsa 
kışkırtıcıları, tahrikçileri, muhbirleri temizlemek için çalışılmah. 
dan çıkarmak gerekir ki ideolojik mücadele bahanesiylE' devrimciyim, 
!istim diyenler arasına kan girmE'sin. 
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BURJUVAZI BIR YANDAN TAM Aşı 

ESAPLA 
ME GöTüRECEK GIRIŞIMLERI DıEKLE
MEKTE, DEVLET MEKANIzMASıNı öGRE
TIM SISTEMININ, SENDIKAL öRG LERIN 
FAŞISTLEŞTIRILMESI VEYA EN AZıNDAN 
SA(;CILAŞTIRILMASI OPERASYONLARıNA 
YEŞIL IŞIK YAKMAKTA;ÖBÜR YANDAN DA 
"KITABıNA UYGUN" "ÖZGÜRLÜKÇÜ" Ça
(;ULCU DEMOKRASI GöRÜNÜMÜNÜ SüRDÜ
RÜCÜ "TEDBIRLERI" ALMAYA YöNELMEK
TEDIR. BIR CHP-AP KOALISYONU: BU OL
MAZSA CHP'LI BIR BAŞKA HÜKÜMET FOR
MÜLÜ BU SONUNCU :rASARININ KAPSAMI 
ıÇINDEDIR. 

çladllimiz genel tablo içinde DıSK'in üst yö· 
örJÜt yapısını gittikçe CHP'liIeştirmeye yö

soıyalist sendikalan örgütten dışan atma giri
önemli bir anlam kazanmaktadır_ Böylece 

burjuvazinin istediRi hizaya çekilmeye ÇalıŞ' 
DISK'in üye sendika sayısının artması, işçi 
.. ni,lemesi, DıSK'in ilerici, devrimci niteli

_leIemeım.,;i, daha geri çizgilere çekmemesi şar
karşılanacak, destekJenecek bir gelişme

her ne pahasına ve her ne biçimde olursa 
sınıfının sendikal birlilini sallamak deeil

İşçi Partililer, DıSK'in ilerici nitelieine 
nrmeden, bu nitelili daha da geliştirerek, işçi
DıSK'in çatışı altında toplanmalan çabası için-

politik düzeyde YULI örgütlenmesinin mümkün oldu
Au hallerde bu örgüt1enmeyi gerçekleştirmek ve geli,· 
tinnek sosyalistlerin kaçınılmaz görevidir. Türkoiye 
Işçi Partisi'nin kuruluşu ve bir yıla yakın faaliyelleri 
böyle bir örgütlenmenin mümkün oldueunu kanıtl.
mıştır. Ama hareketin rizikolan varmış, burjuvazi 
ve mışala" olaylar çıkartır, saldırılar düzenler, kadro
lantırpanlayabilinniş! Elbette. Nerede ve ne zaman iıı, 
çi sınıfının politik hareketi dikensiz gül bahçesine yü
rür gibi yürümüştür? örgüt ve kadrolar mücadele için
de yoerulur, biçimlenir, çelikleşir ve bu arada kur
banlar da verir. Burjuvazi ve iktidarlan her zaman işçi 
sınıfının sosyalist hareketini engellemek, bastırmak iı· 
te�i ve çabası içindedirler. Bunu tam başaramıyorlar
sa, güçleri yetmedieindendir. Bu güçsüzlüe-ü daha da 
artınnanın yolu yasal olanakları elinin tersiyle itip 
beklemek de�il, onlan sonuna kadar kullanıp işçi SJ
nıfını örgüUemektir. 

Çizmeye çalışb�lmlZ, burjuvazinin hesaplanna 
uygun düşen bu tabloda o hesaplan bozan bir olgu 
vardır; işçi sınıfı içinde sosyalist birikimin oluşmili 
ve artması ve bu birikimin giderek Türkiye ışçi Parti· 
si'ne yönelmesidir. Türkiye ışçi Partisi bu birikimin 
yüze çıkmctSının bir ifadesi olarak kurulmuş ve ku
rulduktan sonra bu birikimi daha da kendisine çek· 
meye başlamıştır. Burjuvazi, iktidarlan ve TJ.P:ne 
karŞı olan diler çevreler, Parti'nin belirli bir politik 
çizgiyi titiz bir tutarlılıkla ve sebatla izledi�ini, bu 
çizgiden ne sala, ne sola saptınlamıyacagını bilmek
tedirler. Bu çizgi, Türkiye'nin somut, canlı gerçekli· 
einde verilmiş ve yaşanmış on beş yıllık mücadelenin 
kazandırdılı deneyimler ışılında, somut gerçeklerin •• Jn"D� bilimsel sosyalizm açısından somut tahliline dayanan 
en geçerli çizgidir. 

Burjuvazinin ve T.t.P.'ne karşı olan diger çevre· 
lerin hesaplanDı bozan bu durumda, Türkiye ışçi Par" 
tisi'ne ikili bir taktik uygulanmak istenmektedir: Ya 
oportünizm, revizyonizm, pasifizm veya provokasyon 
suçlamalanyla T.t.P.'ni işçi sınıfı içindeki sosyalist 
potansiyelin ve devrimci aydınlann, gençlerin gözün· 
den düşünnek, bu çevrelerde Partiyi itibarslZ kılmak; 
ya da, Parti'yi bu durumdan kurtulmak ve sosyalistii
lini, devrimciliIini kanıtlamak amacıyla hesapsız, ma. 
ceracı yollara itelemek. Birinci almaşıkta Parti tecrit 
edilmiş, etkisizleştiriimiş olacak; ikinci almaşıkda ise, 
burjuvazi ve iktidan Partl'nin üzerine ablmak ve onu 
yok etmek gerekçea1nl ele geçirecek. Her ikiıinde de 
burjuvazi ve Iktidan ıç .... ndan ıynı sonuç elde edU· 

miş olacak: Parti fiilen, veya hem fiilen. hem hukuken 
ortadan silinecek. 

Işçi sınıfına, gençlile ve ilerici aydınlara ilişkin 
olarak uygulanmayı çalışılan bu taktik. DoRu. Güney 
DoRu illeri bölgesine ilişkin olarak dı uygulanmak LI
tenmektedir. Diler konularda oldutu gibi bu bölpo 
nin ekonomik, sosyal geri kalmışblına ve bölcede da
ha yoRun olarak uygulanan· antl-demokratlk� ırkçı. 
şoven baskılara ve kışkırtmalara T.I.P. dotru IqIıIsi 
koymuş ve en geçerli çözümü önermiştir. Bunun için 
de bu bölgenin halk kitlelerinin ve kamuoyunun lem
patisini ve güvenini kazanmıştır. Şımdı, ıonuç ver· 
mez, maceracı görüş ve elilimler oluşturularak, "Yenı 
T.I.P. eski T'ı.P:nden daha geri çizgiye dU,W" propa· 
ıandası yapılarak Parti yine benzeri lkilemı_kartı kar· 
şıya bırakılmak isteniyor. 

Türkıye ışçi Partisi bu oyuna gelmiyecek, onu 
boşa çıkarmasını bilecektir. 12 Mart öncesinde zamı· 
nın Türkiye Işçi Partisi duruma en dolru tethlsl 
koymuş ve olacaklan önceden haber vennltti, Şımdı 
de öyledir. Türkiye I,çl Partısı Türkıye'nın kaçınıı· 
maz tarihsel gelişiminin sol, sosyalist yönde oldulu· 
nu; Işçi sınırı var oldukça ve büyüdükçe, SOI)'alilt 
partinin geıışiminln toplumsal dayanaklannın da var 
olmakla devam edeceılnl bilmektedir. Türklyo I,çı 
Partisi şunu dı bilmektedir ki, balımslZbk, demokra
si, sosyalizm mücadelesi uzak mesafeli göru.. uzun s0-
luk ve güçlü, ısrarlı direniş gerektiren bir mücadeledir. 
Bu mücadelede acelecilile ve maceracıhla yer yoktur. 
Objektır gerçekliRE' ve subjektif koşullara uygun olan 
politik çizgi ve bu çizgide yürütülen mücadele e'leç 
dlRer çizgilere üslünlük kazanır ve kendini kabul etti
rir. Günlük çarpıcı, gürültülü olay ve girişimlere delil. 
alttan ve derinden akan gelişimlE're bakmak, onlan IÖ
rebilmE'k v(' buna göre hesaplan yapıp rotayı tuttu ... 
mak gerekir. Türkiye I,çi Partiıi bunu yapmıktadır, 
Saldan ve soldan gelen saldınlara ralmen yolunda 
emin adımlarla ilerlemekte, I,çi "nırIDln ıoıyallzml 
heder alan biricik ciddi &eçeril partisi olarak her po 
çen iLin ıııbanDI artbnnaktadır. 

artınnanın yolu yasal olanakları elinin tersiyle itip 
beklemek de�il, onlan sonuna kadar kullanıp işçi SJ
nıfını örgüUemektir. 

Çizmeye çalışb�lmlZ, burjuvazinin hesaplanna 
uygun düşen bu tabloda o hesaplan bozan bir olgu 
vardır; işçi sınıfı içinde sosyalist birikimin oluşmili 
ve artması ve bu birikimin giderek Türkiye ışçi Parti· 
si'ne yönelmesidir. Türkiye ışçi Partisi bu birikimin 
yüze çıkmctSının bir ifadesi olarak kurulmuş ve ku
rulduktan sonra bu birikimi daha da kendisine çek· 
meye başlamıştır. Burjuvazi, iktidarlan ve TJ.P:ne 
karŞı olan diler çevreler, Parti'nin belirli bir politik 
çizgiyi titiz bir tutarlılıkla ve sebatla izledi�ini, bu 
çizgiden ne sala, ne sola saptınlamıyacagını bilmek
tedirler. Bu çizgi, Türkiye'nin somut, canlı gerçekli· 
einde verilmiş ve yaşanmış on beş yıllık mücadelenin 
kazandırdılı deneyimler ışılında, somut gerçeklerin •• Jn"D� bilimsel sosyalizm açısından somut tahliline dayanan 
en geçerli çizgidir. 

Burjuvazinin ve T.t.P.'ne karşı olan diger çevre· 
lerin hesaplanDı bozan bu durumda, Türkiye ışçi Par" 
tisi'ne ikili bir taktik uygulanmak istenmektedir: Ya 
oportünizm, revizyonizm, pasifizm veya provokasyon 
suçlamalanyla T.t.P.'ni işçi sınıfı içindeki sosyalist 
potansiyelin ve devrimci aydınlann, gençlerin gözün· 
den düşünnek, bu çevrelerde Partiyi itibarslZ kılmak; 
ya da, Parti'yi bu durumdan kurtulmak ve sosyalistii
lini, devrimciliIini kanıtlamak amacıyla hesapsız, ma. 
ceracı yollara itelemek. Birinci almaşıkta Parti tecrit 
edilmiş, etkisizleştiriimiş olacak; ikinci almaşıkda ise, 
burjuvazi ve iktidan Partl'nin üzerine ablmak ve onu 
yok etmek gerekçea1nl ele geçirecek. Her ikiıinde de 
burjuvazi ve Iktidan ıç .... ndan ıynı sonuç elde edU· 

miş olacak: Parti fiilen, veya hem fiilen. hem 
ortadan silinecek. 

Işçi sınıfına, gençlile ve ilerici aydınlara 
olarak uygulanmayı çalışılan bu taktik. DoRu. 
DoRu illeri bölgesine ilişkin olarak dı uygulanmak 
tenmektedir. Diler konularda oldutu gibi 
nin ekonomik, sosyal geri kalmışblına ve 
ha yoRun olarak uygulanan· antl-demokratlk� 
şoven baskılara ve kışkırtmalara T.I.P. dotru 
koymuş ve en geçerli çözümü önermiştir. 
de bu bölgenin halk kitlelerinin ve kamuoyunun 
patisini ve güvenini kazanmıştır. Şımdı, 
mez, maceracı görüş ve elilimler oluşturularak, 
T.I.P. eski T'ı.P:nden daha geri çizgiye dU,W" 
ıandası yapılarak Parti yine benzeri lkilemı_
şıya bırakılmak isteniyor. 

Türkıye ışçi Partisi bu oyuna gelmiyecek, 
boşa çıkarmasını bilecektir. 12 Mart öncesinde 
nın Türkiye Işçi Partisi duruma en dolru 
koymuş ve olacaklan önceden haber vennltti, 
de öyledir. Türkiye I,çl Partısı Türkıye'nın 
maz tarihsel gelişiminin sol, sosyalist yönde 
nu; Işçi sınırı var oldukça ve büyüdükçe, 
partinin geıışiminln toplumsal dayanaklannın 
olmakla devam edeceılnl bilmektedir. Türklyo 
Partisi şunu dı bilmektedir ki, balımslZbk, 
si, sosyalizm mücadelesi uzak mesafeli göru.. 
luk ve güçlü, ısrarlı direniş gerektiren bir 
Bu mücadelede acelecilile ve maceracıhla 
Objektır gerçekliRE' ve subjektif koşullara 
politik çizgi ve bu çizgide yürütülen mücadele 
dlRer çizgilere üslünlük kazanır ve kendini 
rir. Günlük çarpıcı, gürültülü olay ve girişimlere 
alttan ve derinden akan gelişimlE're bakmak, 
rebilmE'k v(' buna göre hesaplan yapıp rotayı 
mak gerekir. Türkiye I,çi Partiıi bunu yapmıktadır, 
Saldan ve soldan gelen saldınlara ralmen 
emin adımlarla ilerlemekte, I,çi "nırIDln 
heder alan biricik ciddi partisi olarak 



690 LISELI öCRENCI 
4 AYDıR BOYKOlTA 

SAMANDABI ıNDA 

FASizME GEcir YOK! 
• • 

Hatay'a ballı Samanda�ı Lisesi dört 
aydır ölrenim yapmıyor. 690 ölrenci 
boykotta. Boykotu ölrenci velilen ve 
tüm Samandaeı halkı destekliyor. 

MC'nin Milli Elitim politikasını yü. 
rüten tüm yöneticiler. tepeden tımaRa 
Samandalı halkı ile boRuşuyor. Onlann 
demokratik direnişlerini kmnay. çalışı
yor. 

Boykntun nedeni: Lise Müdürü 
Mehmet Okuyan. 

tki yıl önce aynı Lise.de tarih öRret· 
meniiIi yapan Mehmet Okuyan'ıo "para 
karşw" öAYencUeri sınıf geçirdiRi ileri 
sürülüyor. Veliler sikiyetçi olmuşlar. 
Müfettiş raporlan var. Dava mahkeme-
de ..... . 

Okuyan o tarihlerde, Samandalı'n
dan alınmış, Islahiye'ye gönderilmiş ... 

Ne zaman ki, MC gelmiş iş başına, 
arayıp bulmuş Mehmet Okuyan'ı ve Sa· 
manda'. Lisesine bu kez müdür yapmI4 .. 

i,! •••• 

Dosyalıya prim vennek MC'nin işi.. 
Cephe b141 öyle ve dilerleri de öy· 

'lUrkiye'de IÜfvet, yolsuzluk olayla
n a1abııdiline. Hepsi meırulqtınlınaya 
çah,ı.hyor. Uçak alı.m·satunlannda Ame· 
rika'dan gelen "hediye paketleri", haya· 
li mobilyalar, çimento dızdızcılılı ve da· 
ha niceleri ... 

Samandalı'run nuiblne de Lise Mü· 
dürü Mehmet Okuyan dü'mü' .... 

nçe'de bir türlü tutturolamayan ta· 
,ist tırmanı,ı Okuyan'ı. lise müdürlülüne 
getirerek gerçeklettirmeye çalıtıyor 
MC ... 

SAMANDACI'NDA FAŞIZME 
GEÇITYOK! 

SamandaAı'nın onurlu halkı. itin tar
lunda. Fa,izme kendı alanlanoda geçit 
vennlyortar; komando y�ertmiyorlar ... 

MC'ye "Ne zaman ki, bu müdürü 
alınıruz bqmuzdan, okula göndeririz 
çocuklanmızı" diyorlar .. 

Nitekim, müdür, bu dört aylık süre 
içinde bır hattalık izin almı" bütün öA' 
reneller liseye gelmi,ler. Müdür okula 
dönmü" öRrenciler tekrar uRramaz ol· 
mutlar okulun ısemtine ... 
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Lisedeki diRer ölıretmenlef de tıe 
üzerinde. Birer ikişer başka iJlere sürüı· 
meye başlanmışlar .... 

MC, olayı gene malum taktiklerle 
alevi·sünni sorununa dayamak istiyor. 
SamandaRı halkının hemen tamamı 
alevi. Müdür sünni. Ama neden bu de· 
gil. Neden belli. 

Bugüne kadar SamandaRı Lisesin
den 12 müdür gelip geçmiş. 

ALEVI-SONNI SORUNU MU? 
DECIL! 

18 yılda 12 müdür. Bunların biri ha· 
riç hepsi sünni. Halk hiçbirine tepki 
duymamış. Tepki duymak ne kelime, 
hepsini saygıyla sevgiyle anıyorlar. Ama 
bu 12 müdür arasında bir de alevi müdür 
de' varmış. SamandaAı halkı tek ondan 
memnun deei!. Onun da liseden alınma· 
sı için uRr84m1şlar ... 

Hani sorun alevi-sünni sorunuydu? 
Mehmet Okuyan'ın sünni olmasına 

da bir şey demiyorlar. Ama SamandaRı'· 
nda komandolulu yeşertmek göreviyle 
ve sırtındaki d06yayla gelen Mehmet 
Okuyan'ı istemiyorlar ..... 

"Halkçı" CHP 'nin, kontenjan zem· 
bilinden milletvekili Malik Yılman boy· 
kota karşı ... Yılınan alevi ve SamandaRı· 
h. CHP Genel Merkezi "Aman bu işe bu· 
laşma, MC, işte CHP, alevi·sünni mesele· 
&i yaratmak istiyor diye hücuma kalkı· 
şır" ,eklinde talimat vermiş kendisine ... 

690 gencin birer yıllan yaruyor, 
CHP'nin kıh oynanııyor .... 

Milletvekili arkadaşı Yılınan ise gi
dip halka Sönmez'I ,ikiyet ediyor: "O 
ajanbk yapıyor" diyor ... 

CHP'nin Milli ERitim eski Bakanı 
MUltafa Ostündal ne yapıyor? 

O da parti seminerlerinde "Kanada'· 
nın kapitallst yöntemlerle nwl kalkındı· 
Iını" anlatıyor. Hem de nerede, Saman· 
dalı'nın burnunun ucunda, Adana'da. 
SamandaRı'na gidip halka omuz vermi· 
yor. 

CHP MEHTERI! .. 

Uza�a gitmeyetim, Adana'nın yanı 
başında Hamniye öRretmen Okulu'nda 

500'ü aşkın ölrenci okuldan atılmı, du· 
rumda. Okul yönetimi MC karakolu .. 

Yüzlerce genç, belediyenin verdiRi 
çadırlarda yaşıyor. Okula gidemiyorlar, 
evlerine dönemiyorlar .. 

CHP 'nin OstündaR'1 da, kapitalist 
yöntemle kalkınma masallan anlatıyor .. 
Elitimde Amerikan yöntemlerinin ba,a· 
rdannda söz ediyor .. 

Genel Başkan Ecevit de, Küçük Ku· 
rultay'da "Soldan den almaya ihtiyacı· 
mız yok" diyor. 

Halkın demokratik oylan üzerine 
çöreklenip. s06yali&tlere kata atmak ni· 
ye? CHP'ye görevleri hatırlabhyorsa, 
halkın demokratik potansiyeline borcu 
olan diyet yüzündendir. 

örnek ml? lıte Saınandllı _. 
Faşistlere diki, tutturma olanalı 

vermeyen Samandalı'na bir IÜIL bir ya
bancı gelir. Oraya bakar, buraya bakar, 
salcı tabela gö.remeı. Ne ülküciiai. ne 
ŞUlU, ne busu! ... 

Sorar: 
". Burada hiç salcı örgüt yok mu?" 
". Yok" derler Samandilidar. Son· 

ra gülerler ve gösterirter: 
". Şuradan kö",yl döneneo bır la· 

ne var: CHP .. " 
Bunu biz delil, Samandılı bııUa 

söylüyor. Bizden nakletmesl .•. 

Demokratik mücadelede mehter yil
!ÜyÜtüne yer yok! ... 

KASADA NE SAKlı? 

Genel /, Sendilrtuı'ndan, ''Genel /, Cumhuriyeti" diye bomedildi'ini 
duymayan kalmamı, gibidir. Bunun nedenleri arruında • •  endilrada, yönelim 
kadrOlunun dı,ında •• endikalı olmayan kurmayların bulunmOll en boşta Itlyı· 
labilir. Bunun dışında, üyelerinin belediyelerde bulunmtuı nedeni ile Genel 

/ş 'in yaygın bir biçimde örgütlenmiş olması dikkati çekiyor. 
Genel/ş Sendik,"ı 'nın Malatya Belediye.i ile yaptıkı ,özlellm� bugünler

de .ona ermek üzere. Ancak • •  ona ermek üzere olan toplu ,özl�fmenin bozı 
hükümleri üzerindeki kargaşa ııe tartışma bugiin halci .ürü�or. 

Sona ermehte olan toplu iş .özleşme.iriin hükümleri arasında, birinci yıl 
için günliik 7.50 TL iicret zammı da var. Ancak bu hüküm bUlÜne Iradar "yı". 
lannıamış. Uygulanmayan iicret zamların," Belediye'den tahşili için ifçil"'den 
veka.letname toplonmış. Bu veka/etnameler. sendikanın M.altillya 'daki euıııkalla
rının elinde bekliyor, Davan, açılabiime.i için Genel/ş G(nel &.kanı'nın em· 
ri bekleniyor. i 

Genel /ş Genel Başkanı iBe davanın açılmalından yana görünmüyor. Bu. 
nun nedeni olarak da yeni toplu iş .özleşmesinin yaklaştıl, bugiinlerde böyle 
bir davanın açılma .. nın yerinde olmayacağı görüşünü ileri ,üf'Ü)'or. Bir çolr if
çi de haklar' olan iicret artışın, .ağlayacak daı'Onın açılmamalının gerekçe.; 
olarak bunu ;örüyorlar. 

Oysa hazın ayal1uıırı pek de böyle olmad,ğ, söyleniyor, Malatya Belediye 
Baş/ıan" .endika,ııı, bıı davayı açanıayacakm, söylüyor. C"rekçe de f.U: Genel 

/ş Sendika" ve Belediye, toplu iş sözl"şmesi sonucuııda ö"gbrWen ücret art,. 
şın,n UYGULANMAMASı için anlaşmaya varm,şlar. Ostelik bunu bir pro. 
tohaıle de .altlama ballamışlar. Malatya Relediy"si v" Gl'nel Iş kcualarında 
.alli, duran protoholiitı altlıida. işçil"ri tenıt;ilen Genel Iş ';'" işt'ereni t"m.ilen 
d" Malatya Relediye Başkan, ''ııli imzalar' olduğu sôyleniyor, ill'tediye Başka· 
nı, davanın açıfma .. Iıalinde bu protokolii açıklayacakıili .oyliiyor. 

Malatya'da .ô)'tenetller bunlar. VISK." katılması giin me.ele.i Olan Genel 
Iş Sendika" yoneticilerini" tıe ııöyledik/eri i,e bilitımiyor. Ama biz yine de '0' 

raiJm, gerçekten böyl" bir protokolııar m, ortada.1 

sikiyetçi olmuşlar. 
Dava mahkeme-

Samandalı'n
gönderilmiş ... 

gelmiş iş başına, 
Okuyan'ı ve Sa· 
müdür yapmI4 .. 

vennek MC'nin işi.. 
dilerleri de öy· 

yolsuzluk olayla
meırulqtınlınaya 

alı.m·satunlannda Ame· 
paketleri", haya· 

dızdızcılılı ve da· 

nuiblne de Lise Mü· 
dü'mü' .... 

tutturolamayan ta· 
lise müdürlülüne 

gerçeklettirmeye çalıtıyor 

FAŞIZME 
GEÇITYOK! 

halkı. itin tar
alanlanoda geçit 
y�ertmiyorlar ... 

ki, bu müdürü 
okula göndeririz 

dört aylık süre 
almı" bütün öA' 

Müdür okula 
tekrar uRramaz ol· 

18 yılda 12 müdür. Bunların biri ha· 
riç hepsi sünni. Halk hiçbirine tepki 
duymamış. Tepki duymak ne kelime, 
hepsini saygıyla sevgiyle anıyorlar. Ama 
bu 12 müdür arasında bir de alevi müdür 
de' varmış. SamandaAı halkı tek ondan 
memnun deei!. Onun da liseden alınma· 
sı için uRr84m1şlar ... uRr84m1şlar ... uRr84m1şlar 

Hani sorun alevi-sünni sorunuydu? 
Mehmet Okuyan'ın sünni olmasına 

da bir şey demiyorlar. Ama SamandaRı'· 
nda komandolulu yeşertmek göreviyle 
ve sırtındaki d06yayla gelen Mehmet 
Okuyan'ı istemiyorlar ..... 

"Halkçı" CHP 'nin, kontenjan zem· 
bilinden milletvekili Malik Yılman boy· 
kota karşı ... Yılınan alevi ve SamandaRı· 
h. CHP Genel Merkezi "Aman bu işe bu· 
laşma, MC, işte CHP, alevi·sünni mesele· 
&i yaratmak istiyor diye hücuma kalkı· 
şır" şır" ,eklinde talimat vermiş kendisine ... kendisine ... kendisine 

690 gencin birer yıllan yaruyor, 
CHP'nin kıh oynanııyor .... 

Milletvekili arkadaşı Yılınan ise gi
dip halka Sönmez'I ,ikiyet ediyor: "O 
ajanbk yapıyor" diyor ... 

CHP'nin Milli ERitim eski Bakanı 
MUltafa Ostündal ne yapıyor? 

O da parti seminerlerinde "Kanada'· 
nın kapitallst yöntemlerle nwl kalkındı· 
Iını" anlatıyor. Hem de nerede, Saman· 
dalı'nın burnunun ucunda, Adana'da. 
SamandaRı'na gidip halka omuz vermi· 
yor. 

CHP MEHTERI! .. 

Uza�a gitmeyetim, Adana'nın yanı 
başında Hamniye öRretmen Okulu'nda 

500'ü aşkın ölrenci okuldan atılmı, du· 
rumda. Okul yönetimi MC karakolu .. 

Yüzlerce genç, belediyenin verdiRi 
çadırlarda yaşıyor. Okula gidemiyorlar, 
evlerine dönemiyorlar .. 

CHP 'nin OstündaR'1 da, kapitalist 
yöntemle kalkınma masallan anlatıyor .. 
Elitimde Amerikan yöntemlerinin ba,a· 
rdannda söz ediyor .. 

Genel Başkan Ecevit de, Küçük Ku· 
rultay'da "Soldan den almaya ihtiyacı· 
mız yok" diyor. 

Halkın demokratik oylan üzerine 
çöreklenip. s06yali&tlere kata atmak ni· 
ye? CHP'ye görevleri hatırlabhyorsa, 
halkın demokratik potansiyeline borcu 
olan diyet diyet yüzündendir. yüzündendir. 

örnek ml? 
Faşistlere 

vermeyen Samandalı'na 
bancı gelir. Oraya 
salcı tabela 
ŞUlU, ne busu! 

Sorar: 
". Burada 
". Yok" 

ra gülerler ve 
". Şuradan 

ne var: CHP .. 
Bunu biz 

söylüyor. Bizden 

Demokratik mücadelede 
!ÜyÜtüne !ÜyÜtüne yer yok! 

KASADA NE SAKlı? 

Genel /, Sendilrtuı'ndan, ''Genel /, Cumhuriyeti" 
duymayan kalmamı, gibidir. Bunun nedenleri arruında 
kadrOlunun dı,ında •• endikalı •• endikalı •• olmayan kurmayların bulunmOll 
labilir. Bunun dışında, üyelerinin belediyelerde bulunmtuı 

/ş 'in yaygın bir biçimde örgütlenmiş olması dikkati çekiyor. 
Genel/ş Sendik,"ı 'nın Malatya Belediye.i ile yaptıkı 

de .ona ermek üzere. Ancak • •  ona • •  ona • •  ermek üzere olan toplu 
hükümleri üzerindeki kargaşa ııe tartışma bugiin halci .ürü�or. 

Sona ermehte olan toplu iş .özleşme.iriin hükümleri 
için günliik 7.50 TL iicret zammı da var. Ancak bu hüküm 
lannıamış. Uygulanmayan iicret zamların," zamların," Belediye'den Belediye'den 
veka.letname veka.letname toplonmış. Bu veka/etnameler. veka/etnameler. sendikanın sendikanın 
rının elinde bekliyor, Davan, açılabiime.i açılabiime.i için için Genel/ş Genel/ş 
ri bekleniyor. i 

açılabiime.i 
i 

açılabiime.i 

Genel /ş Genel Başkanı iBe davanın açılmalından 
nun nedeni olarak da yeni toplu iş .özleşmesinin yaklaştıl, 
bir davanın açılma .. açılma .. açılma nın yerinde olmayacağı görüşünü ileri 
çi de haklar' olan iicret artışın, .ağlayacak daı'Onın açılmamalının 
olarak bunu ;örüyorlar. 

Oysa hazın ayal1uıırı pek de böyle olmad,ğ, söyleniyor, 
Baş/ıan" .endika,ııı, bıı davayı açanıayacakm, söylüyor. 

/ş Sendika" ve Belediye, toplu iş sözl"şmesi sonucuııda 
şın,n UYGULANMAMASı için anlaşmaya varm,şlar. 
tohaıle de .altlama ballamışlar. Malatya Relediy"si v" 
.alli, duran protoholiitı altlıida. işçil"ri tenıt;ilen Genel 
d" Malatya Relediye Başkan, ''ııli imzalar' olduğu sôyleniyor, 
nı, davanın açıfma .. Iıalinde bu protokolii açıklayacakıili 
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SOSYAL DEMOKRAT 
TAVRı HAPSETTi 

TUrir..!, 10. Genel Kurulu'nun, küçük ayrıntılar 
bir yana beklendili libi .onuçlandılını lÖylemek 
mümkü.n. 

C.h,ma raporu üzerinde .öz alan del�elerin bü
yük çotunJulunun toplumw ol.ylara yaklqımı, tah
ımeri, önerdiideri çözümler 'l\irlt-ı,'in yapısının .on 
,enel kuntldan bu yana oldukça ileri bit ıüriinüm ka
zandılını ,österiyor. Ne var ki bu iteri ,öriinürnun 
Türk-ı,'in tüzijlüne ve yönet.imine yaıw.blmuı çetitli 
oyunları. enıellendi. 

YOROYOŞ'ün 47. saYlJında d. belirttilimiz ı:ibi 
.otyal demokrat aendika !iderleri muhalefetlerini yal
DiZe_ kütıü eleftiMleriyle klı.tI.yarak ve sınırlayaru. 
etkili, ıonuca ııidici bir muhalefetin oluşmasını enııel
lemişlerdir. Böylece Türk-İ"in tamamıyla ıerici bir 
kadronun elinde kalmasında ciddi bir sorumluluk payı 
a,hnı,lardır. Bu sorumluluk Türk-t,'in izlediti gerici 
politikadan Halil Tunç'u ıorumlu tutına.mak politika
ııyla başlamıştır. 

CHP ETlKETLI DESTEK 

Türk-Iş'in işçi sınlCını arkadan hançerleyen bir 
kuruluş olmasının baş &Orumlularından olan Tunç, 
her ne hikmet.se &osyal demokrat bir lider olarak lanse 
edilmiştir. Ve böylece Tunç'un 50n derece usta bir 
taktikle taraflar arasında -her iki taraCın kendi yanın
dan bildili- bir tarafsız aracı rolü oynamasına olanak 
sallanmı,lır. Bunun ıonunda genel kurulu oluşturan 
277 delegeden sosyal demokrat çizgide birleşebilen 
150'yl aşkın deleıe yanıltıımı, ve Türk-tş'teki gerici 
yönetim yerini daha bir peld,tirıniştir. Bu pekiştirme 
işinde ıoıyal demokrat sendika liderlerinden bir kıs
mı dolrudan görev almı,tır. Bu liderlerin başında Ke
nan Durukan ııelmekledir. 

Ozerindeki CHP milletvekilliai sıfatı dikkate alı
nına Kenan Durukan'ın ıenel kurul süresince ıon de
rece güç bir ıörevi yerine ııetirdiai söylenebilir. Genel 
Batkanı Ecevit, AP'nin bir elinin SOYiUncuda, bir eli
nin etkiyada oldulunu künü kürlÜ, meydan meydan 
haykuırken Durukan AP'nin yurtseverlili üzerine nu
tuk çeltiyor, AP'ye öViüler yaldırıyor, AP'nin Ecevit
çe henüz bilinmeyen, &anıyoruz bundan ıonra da ket
fedilemeyecek olan faziletlerini bir bir sayıp döküyor
du. bmir AP milletvekili Orhan Sorıuç, partisine öv
ırwer düzerken, Durukan "kulallDdan tutulup" millet
vekili yapılmasındaki şanaaızlıktan yakınıyor, Türk-tş 
AP'yi detlekleme karan aldılı takdirde AP'ye girmez
le kendlıini -konu,masını dinleyen pek çok kişinin 
herhalde içinden bile geçiremediai- en aAır kürurlere 
müst.ahak kabul edeceRini söylüyordu. 

USTACA OYUNLAR 

tyi yazıımı" en Ince aynntılarına kadar herşeyi 
ilneden iplille hesap edilerek hazırlanmı, senaryonun 
tüzük delli,iklilli sahnesinde de Durukan görevini ku
ıunuz bir biçimde yerine getirmeye devam etti. Gün
deme göre tüzük delli,lklillinin diller komisyon rapor
larından önce görü,ülmeıi ıerektiıli halde Tunç, daha 
uzun ve ayrıntılı bir ııörü,meye olanak .. llamul için 
tüzük delli,iklillinin en sonra ııörü,ülmeaini savundu. 
Tunç'un bu önerisi so.yal demokratlann da oylarıyla 
kabul edildi. Böylece Tunç, tüzUk dellifiklillinin iste
line uyıun dollrultuda yapılması için önemli bir adım 
atmı, oluyordu. Muhalefet de oyuna ııetirilmi,ti. Tü
zük deli,ikliRi ıörü,ülürken oyun, bütün açıklıRı ve 
çirlUnJlAi ile ortaya çıktı. 

Diler komi.yon raporları tartı,ılıp ııra Türk-ı,'in 
izleyeceli politikanın e saptayacu olan tüzük 
deli,iklili madde.ine ııeldilinde vakit hayli ııecikmi,
ti. Birkaç deleııenin maddeyle i1liJi uzun konu,muın
dan ıonra, daha birk.ç lUt öncesi konunun uzun ve 
ayrıntılı tarllfılmuını savunan Tunç, yerinden &Özala
rak tartı,malann uzamasını önlemek için bir 
o.>rı.erisi oldulunu sOyledI. Tunç oneriıini açıklamak 
için bir ,art ileri .ürüyordu: Kendiıinden ıonra kimse
ye söz verilmemeliydi. Bu ,art da sosyal demokratla. 
rın oylarıyla ve oybirlilliyle kabul edildikten ıonra 
Tunç oldukça heyecanlı bir konutma yaparak öneri. 
sini açıkladı. Ancak Tunç, bir tüzuk maddesi olarak 
kabul edilmesini istediAi önerisini her nedense yazma· 
mı,tı. Bu geregi Durukan yerine ıetirdi. "Buyur b .... 
kanım" diyerek tam bir yaver·i has eduıyla .oıyal 

demokrat bir liderin, çalı,m. raporunun ıôriişülme
ai ııruında mangalda kül bır.kınayan sosyal demokrat 
ve de CHP milletvekili Durukan'ın öneriyi yazıp 
Tunç'a sunmuı herhalde altı çizilecf!'k bir noktadır. 
Tüzük tadilinin hiç itirauız kabulünde herhalde bu 
altıçizileceknoktanınbüyükpayıvardır. Tunç-Durukan 
ikiliainin konıreye .unmuş oldulu öneri hiç tartı,ma
ya açılmadan, UJt.elik &Osyal demokratların da oyları 
ile kabul edildi. Oylamayı ııene her neden5f! divan ba,
kanı yerine bizzat Halil Tunç yaptı. Böylece tam bir 
ıyakoyununa getirilen öneri usule aykırı bir biçimde 
ıenel kuruldan ııeçirilmiş oluyordu. 

ESKI HAMAM ESKI TAS 

Madde detiştirilmeden önce: "Türk-Iş siY8.li par
tiler kar,ısında mutlak baA:ımsızlıRını korur. Siyasi 
partilerle organik bal kuramaz. Genel Kurul kararı 
olmadıkça herhangi bir siyasi partiyi destekleyemez." 
biçiminde idi. Yapılan delişiklikle Türk-Iş bir siyasi 
;ıartiyi destekleyebilecekti. Ancak bu destekleme icra 
ve yönetim kurullarının ortak toplantısında üçte iki 
çotunlukla karar alınması şartına baRianıyordu. Kırk
bir kişilik yönetim kurulunda onüç kişi hayır derse 
karar genel kurula bırakılacak tl. Seçilen yünetim ku
rulunda, Halil Tunç başta olmak üzere 21 kişinin MC 
yanlısı oldulu dikkate alınırsa bir partiyi destekleme 
kararının ancak genel kurulda alınmasının mümkün 
olabileceli ortaya çıkmaktadır. Görülüyor ki deRişen 
yalnızca görünüştür. özde hiç bir delişme olmamış
tır. Karar gene genel kurula bırakılmıştır. 

Tüzük delişikiili son derece ince bir hesabı da 
içermektedir. Zira yeni maddeye göre bir siyasi parti
yi destekleme kararı "TBMM'nin ııenel seçim kararı 
vermesinden sonraki bir hafta içinde" alınacaktır. Da
ha önce ortaya bir siyasal tavır koymak wz konusu 
olmayacaktır. Böylece işçi sınıfına herhanııi bir siyasi 
parlinin yöneiteceli tehdid ve saldırıları protesto et
me yetkisi bile çok ustaca düzenlemelerle siyasi tavır 
sayılmış istendilinde Türk-tş yönetiminden bunlara 
karşı bir ses çıkarılmasını engellemek için gerekli ön
lemler ,imdiden alınmış olmaktadır. Durukan ve 
Tunç ikilisinin anlayışına göre işçi sınıfının politika
ya alırlı�ını koyması ancak TBMM'nin Jeçim kararı 
vermesine balııdır. Sendika - politika iIi,kisi ise mil
letvekili pazarlılıyla sınırlı tutulmalıdır. 

Tüzükte yapılan delişiklik sendika·politika ilişki
sine çok ciddi sınırlamalar getinnİştir. Bu sınırlamala
ra "öre ili,ki yalnızca ııenel seçimlerde söz konusu 
olabilecektir. Kısmi ve ara seçimlerinde böyle bir i1i,
ki söz konusu de�ildir. Ikinci olarak TBMM'nin ııenel 
seçim kararından bir hafta sonra "politikaya alırlık 
koymak" söz konusu olabilecektir. Oçüncü Olarak bir 
partiyi destekleme kararı ancak yönetim kurulunun 
üçte iki çolunluluyla verilebilecektir. Uyg:ulamada 
üçte iki ço�unlulu saRlamak mümkün olmadlAına ııö
re karar için «enel kurulun toplanması gerekecektir. 

Bütün bu yollar tüketilmeden Türk-tş'in siyua1 
bir tavır ııösterilmesi olanaksız kılınmıştır. Sosyal de
mokratların yönetimde 20'ye kar,ı 21 oyla çolunluk 
.. Iladıkları iddiuı (hala Tunç'u kendilerinden say
dıklarını gösteriyor) dolru olsa bile, sendika - politika 
i1i,kiıinde bu çotunlulun hiçbir işe yaramayacalı 
ortadadır. 

Sendikalar kanunu ise sendika-politika m,kislnde 
sendikalara yalnızca ıiyasal partilere maddi yardım
da bulunmak, tüzel ki ,i olarak siyual partilerin için
de yeralmak, bir siyual partinin adıyla sendika kur-

mak yuaA;ınl getirmişti. Göriildü'ü ııibi Tunç-Durukan 
ikiliai Türk-ı,'i yuaların bile ııeriainde tutmayı bqar
ml,1ardır. 

Tunç - Duruk'" ikilisi çok uıta bir taklitle ..,.
yal demokrat çolunJulla ralmen, ıenel kurulda sos
yal demokrat tam anti-demokratik ıınırlamalarla 
hapaetmi,lerdir. 

BOCUNTUYA GETIRILEN 
FAŞIZM TEHLIKESI 

ıo. Genel Kurul f ... ist larmınaşın doru kı ara ul ... · 
tlRı, işçi sınıfına tehdit ve saldırılann ııiderek yolun
la,tı�ı bir dönemde toplanmaaına ralmen ra,izme 
karşı tek bir soluaun bile dışarıya çıkarılmasına enııel 
olunmuştur. Oysa genel kurulda faşizme karşı bilinç
le konuşanlar olmuşlu. Türk-I, ııenel kurulunun fa
şizmin bir t.ehlike olarak kabul edilmesinden gocunan 
MC iktidarıyla aynı görüşü payla,tılı . deleıeıerin bü
yuk ço�unluRu aksi düşüncede oldulu halde - imajının 
yaratılması çabaları başarıya ulaşmı,tır. Bülün genel 
kurul konuşmalarmda faşizmi en büyük tehlike olarak 
gösteren sosyal demokratların-bu konuda da başarısız 
kalmaları düşündürücüdür. 

Seçimleri ise, müseceel muhbir Halil Tunç'un 
başkanlılındaki - Alpaslan ışıklı'nın deyimiyle ,jMC
nin bütün renklerini taşıyıln" - eski ekip oldulu gibi 
kazanmıştır. 

Bu "sarı,ın" ekibin seçilmesinde Durukan'ın bü
yük kalkı ve çabaları oldu. tık turda 150 oy alan sos
yal demokrat Bilal Şişınan, Bay Durukan'ın atraksi
yonları ile son turda 109 oy alabiidi. Böylece Türk
lş'in öreütlenme görevi AP'li Etem Ezgü'ye verilmi, 
oluyordu. 

MEMNUN KALANLAR 

Türk-Iş'le sosyal, demokratların keain bir yenilei
ye uRramış olmaları CHP 'nin Türk-I,'le kurmayı dü
,ü.ndüıü ilişkide yeni sorunlar doluracakbr_ Sosyal 
demokral sendikalann bundan böyle yürütecekleri po
litikayı eHP'nin Türk-Iş'e kar,ı takınacalı tavır belir
leyecektir. Genel kurulda yaptılı konutmada Türk-ı,'e 
devleti birlikte yönetmeyi öneren Ecevit bu(Üne ka
dar genel kurulla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. 
Ancak olaylar yakın zamanda kesin bir tavrın ortaya 
konmasını ııerekli kılacaktır. • 

Türk-t,'teki bu ııeli,meler bir zamandır DtSK'in 
yapısındaki sosyalist unsurlara kar,ı aman .. z bir mü
cadeleye giren Türkler ve ekibine tüphesiz derin bir 
soluk aldınnış oldu. Salda bu kadar aptalca bir poliu
ka izleyen Türk-Iş, Türkler ve ekibini son derece ra
hatlatmı, olmaktadır. 

Türk-ı,'leki gelişmelere sevinen yalnızca Tunç ve 
Türkler delildir şüphesiz. Ankara S.nayi Odw Ba,ka
nı Hami Kartay da sevinenler arasında_ Kartay .ynen 
,öyle diyor: "Sonuçt.an memnun olduk. Calı,ma ha-
yat.ımızda yakından tecrübeleri olan yönetici arkada,· 
ların, çalışına barışını leelSü, ettirecekle-rine ve i,ve-
renlerden gelen mi,i,terek çalı,ma teklifini fiiliyata 
koyacaklarını inanıyorum." 

Oıtadın bu kadarcık şüpheai bile yeniz. Durukan 
payandalı bu "sarışınlar" ekibi "i,verenlerde" ,elen 
müşterek çalı,ma teklifini" ne zaman reddetml,l.r 
ki, bundan sonra reddet.sinJer. 
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DESTEK 

arkadan hançerleyen bir 
&Orumlularından olan Tunç, 

demokrat bir lider olarak lanse 
Tunç'un 50n derece usta bir 

iki taraCın kendi yanın
rolü oynamasına olanak 

genel kurulu oluşturan 
demokrat çizgide birleşebilen 

yanıltıımı, ve Türk-tş'teki gerici 
peld,tirıniştir. Bu pekiştirme 
sendika liderlerinden bir kıs

Bu liderlerin başında Ke

milletvekilliai sıfatı dikkate alı
kurul süresince ıon de

ııetirdiai söylenebilir. Genel 
elinin SOYiUncuda, bir eli

kürlÜ, meydan meydan 
yurtseverlili üzerine nu

yaldırıyor, AP'nin Ecevit
&anıyoruz bundan ıonra da ket

faziletlerini bir bir sayıp döküyor
Orhan Sorıuç, partisine öv

"kulallDdan tutulup" millet
şanaaızlıktan yakınıyor, Türk-tş 

takdirde AP'ye girmez
dinleyen pek çok kişinin 

geçiremediai- en aAır kürurlere 
söylüyordu. 

OYUNLAR 

aynntılarına kadar herşeyi 
hazırlanmı, senaryonun 

de Durukan görevini ku
getirmeye devam etti. Gün

diller komisyon rapor
ıerektiıli halde Tunç, daha 

ııörü,meye olanak .. llamul .. llamul .. için 
ııörü,ülmeaini savundu. 

demokratlann da oylarıyla 
tüzUk dellifiklillinin iste

yapılması için önemli bir adım 
oyuna ııetirilmi,ti. Tü

oyun, bütün açıklıRı ve 

tartı,ılıp ııra Türk-ı,'in 
saptayacu olan tüzük 

ııeldilinde vakit hayli ııecikmi,
i1liJi uzun konu,muın

öncesi konunun uzun ve 
Tunç, yerinden &Özala

uzamasını önlemek için bir 
Tunç oneriıini açıklamak 

Kendiıinden ıonra kimse
,art da sosyal demokratla. 

kabul edildikten ıonra 

olmadıkça herhangi siyasi partiyi destekleyemez." 
biçiminde idi. Yapılan delişiklikle Türk-Iş bir siyasi 
;ıartiyi destekleyebilecekti. Ancak bu destekleme icra 
ve yönetim kurullarının ortak toplantısında üçte iki 
çotunlukla karar alınması şartına baRianıyordu. Kırk
bir kişilik yönetim kurulunda onüç kişi hayır derse 
karar genel kurula bırakılacak tl. Seçilen yünetim ku
rulunda, Halil Tunç başta olmak üzere 21 kişinin MC 
yanlısı oldulu dikkate alınırsa bir partiyi destekleme 
kararının ancak genel kurulda alınmasının mümkün 
olabileceli ortaya çıkmaktadır. Görülüyor ki deRişen 
yalnızca görünüştür. özde hiç bir delişme olmamış
tır. Karar gene genel kurula bırakılmıştır. 

Tüzük delişikiili son derece ince bir hesabı da 
içermektedir. Zira yeni maddeye göre bir siyasi parti
yi destekleme kararı "TBMM'nin ııenel seçim kararı 
vermesinden sonraki sonraki bir hafta içinde" alınacaktır. Da
ha önce ortaya bir siyasal tavır koymak wz konusu 
olmayacaktır. Böylece işçi sınıfına herhanııi bir siyasi 
parlinin yöneiteceli tehdid ve saldırıları protesto et
me yetkisi bile çok ustaca düzenlemelerle siyasi tavır 
sayılmış istendilinde Türk-tş yönetiminden bunlara 
karşı bir ses çıkarılmasını engellemek için gerekli ön
lemler ,imdiden alınmış olmaktadır. Durukan ve 
Tunç ikilisinin anlayışına göre işçi sınıfının politika
ya alırlı�ını koyması ancak TBMM'nin Jeçim kararı 
vermesine balııdır. Sendika - politika iIi,kisi ise mil
letvekili pazarlılıyla sınırlı tutulmalıdır. 

Tüzükte yapılan delişiklik sendika·politika ilişki
sine çok ciddi sınırlamalar getinnİştir. Bu sınırlamala
ra "öre ili,ki yalnızca ııenel seçimlerde söz konusu 
olabilecektir. Kısmi ve ara seçimlerinde böyle bir i1i,
ki söz konusu de�ildir. Ikinci olarak TBMM'nin ııenel 
seçim kararından bir hafta sonra "politikaya alırlık 
koymak" söz konusu olabilecektir. Oçüncü Olarak bir 
partiyi destekleme kararı ancak yönetim kurulunun 
üçte iki çolunluluyla verilebilecektir. Uyg:ulamada 
üçte iki ço�unlulu saRlamak mümkün olmadlAına ııö
re karar için «enel kurulun toplanması gerekecektir. 

Bütün bu yollar tüketilmeden Türk-tş'in siyua1 
bir tavır ııösterilmesi olanaksız kılınmıştır. Sosyal de
mokratların yönetimde 20'ye kar,ı 21 oyla çolunluk 
.. Iladıkları iddiuı (hala Tunç'u kendilerinden say
dıklarını gösteriyor) dolru olsa bile, sendika - politika 
i1i,kiıinde bu çotunlulun hiçbir işe yaramayacalı 
ortadadır. 

Sendikalar kanunu ise sendika-politika m,kislnde 
sendikalara yalnızca ıiyasal partilere maddi yardım
da bulunmak, tüzel ki ,i olarak siyual partilerin için
de yeralmak, bir siyual partinin adıyla sendika kur-

şizmin bir t.ehlike olarak kabul 
MC iktidarıyla aynı görüşü payla,tılı 
yuk ço�unluRu aksi düşüncede 
yaratılması çabaları başarıya ulaşmı,tır. 
kurul konuşmalarmda faşizmi en 
gösteren sosyal demokratların-bu 
kalmaları düşündürücüdür. 

Seçimleri ise, müseceel muhbir 
başkanlılındaki - Alpaslan ışıklı'nın 
nin bütün renklerini taşıyıln" 
kazanmıştır. 

Bu "sarı,ın" ekibin seçilmesinde 
yük kalkı ve çabaları oldu. tık 
yal demokrat Bilal Şişınan, Bay 
yonları ile son turda 109 oy
lş'in öreütlenme görevi AP'li 
oluyordu. 

MEMNUN KALANLAR 

Türk-Iş'le sosyal, demokratların 
ye uRramış olmaları CHP 'nin 
,ü.ndüıü ilişkide yeni sorunlar 
demokral sendikalann bundan 
litikayı eHP'nin Türk-Iş'e kar,ı 
leyecektir. Genel kurulda yaptılı 
devleti birlikte yönetmeyi öneren 
dar genel kurulla ilgili bir yorum 
Ancak olaylar yakın zamanda 
konmasını ııerekli kılacaktır. 

Türk-t,'teki bu ııeli,meler 
yapısındaki sosyalist unsurlara 
cadeleye giren Türkler ve ekibine 
soluk aldınnış oldu. Salda bu 
ka izleyen Türk-Iş, Türkler ve 
hatlatmı, olmaktadır. 

Türk-ı,'leki gelişmelere sevinen 
Türkler delildir şüphesiz. Ankara 
nı Hami Kartay da sevinenler arasında_ 
,öyle diyor: "Sonuçt.an memnun 
yat.ımızda yakından tecrübeleri 
ların, çalışına barışını leelSü, 
renlerden gelen mi,i,terek çalı,ma 
koyacaklarını inanıyorum." 

Oıtadın bu kadarcık şüpheai 
payandalı bu "sarışınlar" "sarışınlar" ekibi 
müşterek çalı,ma teklifini" ne 
ki, bundan sonra reddet.sinJer. 



cepARTı BASARILI 
-

BiR SINAV 
Çekoslovakya Komünist Partisi'nin 

15. Kongresi 16 Nisan'da tamamlandı. 
Gustav Husak yeniden Merkez Komitesi 
Genel Sekreterli�i'ne getirildi. 

Çekoslavakya Komünist Partisi'nin 
15. Kongresi, Parti'nin geçmişte aldı�ı 
yaralarm hızla sar.lması çalışmasının de
�erlendirildi�i ve bu konuda elde edilen 
önemli başarılarm saptandı�ı bir kongre 
olarak geçti. Parti Genel Sekreteri 
G. Husak'ın kongreye sundu�u rapor da 
bu niteli�i payla.şıyordu. Raporda, Par
ti'nin öncü rolünün yükseltilmesi, saA 
sapmanın bütün alanlarda mahkum edil· 
mesi, ideolojik bütünlÜA"ün pekiştirilme
si ve enternasyonalist dayanışmanın da
ha da ilerletilmesi konularında geniş bir 
de�erlendirme yer aldı. Aşa�ıda. 
Husak'ın sunduAu Rapor'un bazı bölüm
lerini bulacaksınız: 

"Parti'mizin ve toplumumuzun, 14. 
kongreden sonraki beş yıl içinde katetti
�i yol, kolay bir yol de�i1di. Birçok en
gelin aşılması gerekti ve toplumumuzda 
bir dizi hayati sorununiistesindeqgelindi. 
Sa� oportünizmin toplumU:muzun bir
çok a1anındaki yıkıcı faaliyetlerinin so· 
nuçlarının giderilmesi zorunluydu. Dola
yısıyla, Parti 'nin, başlıca tehlike olan 
sa� oportünizm@ karşı mücadelesi do�ru 
ve zorunluydu ve şimdi de öyledir. 

14. Kongrenin çizgisinin uygulan
masına baA:lı olarak yapılan olumlu ça
lışma, Parti'nin ve toplumun yönetilme
sinde Leninist ilkelerin tutarlı olarak uy
gulanması sayesinde, Ocak 1970 önce
_inde ve 1968/69 yıllarında Parti'yi fel· 
ce sokan ve toplumumuzun saA:hklı geli
şimini tehdit eden bütün engelleri aşmış 
bulunuyoruz." 

PARTI'NIN BAŞARILI SINAVI 

"Kongre programını uygulayarak, 
Parti, güçlerini sınamış, emekçi halkı 
kendisine kazanma ve başarıyla önderlik 
etme yeteneitini kanıtlamıştır. 

14. Kongreden sonra çözmüş bu
lunduA:umuz sorunların genişliiti ve kar
maşıkhitı, tüm Parti'nin, özellikle yöne· 
tici organlarının, bilgilenme, yönetme, 
politik-örgütsel ve eğitsel çatışması önü
ne büyük talepler çıkarıyordu. Merkez 
Komitesi ve onun seçilmiş organları, 
Merkez' Komitesi Prezidyum'u ve Sekre
teryası, yaptıkları toplantılarda, kongre 
kararlarını adım adım ele aldılar ve so
mutladılar. Ortaya çıkan yeni koşullara 
ve gereklere cevap verdiler, Kongre 
çizgisinin uygulanmasında kazarnlan de
neyi genelleştirdiler, tüm komünist.leri 
ve tüm toplumu hayati görevlerin uygu
lanmasına doA'ru yönelttiler. Kararın uy
gulanmasına, ilkeli bir Leninist yakla
şımla ve eleştirel çözümleme temelinde 
sözcülük ettiler ve eksikliklerden gerekli 
sonuçları çıkardılar." 

14. KONGRE VE SONRASı 

Husak, 14. Kongreden sonraki geliş
meleri şöyle özetledi: 

"Bu dönem, halkın sosyalist uya
nıklı�ının güçlendirilmesi, sosyalist insa
nın eı}itilni, sosyalizmin tüm temel de
ğerlerinin pekiştirilmesi ve ilerletilmesi 
Sovyetler BiriiRi ve di�er sosyalist ülke: 
le�I�_ yıkılmaz dostluk ve ittifak yolunda 
buyuk bir ideolojik ve politik mücadele 
dönemiydi. Bu dönem, bütün Parti'nin, 
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bütün devlet, ekonomi ve toplum organ
lannın, tüm ulusal cephenin ve milyon
larca emekçinin büyük ve verimli çalış
malarıyla dolu bir dönerndi. 

Parti'nin başarılı çalışması ve toplu
mun ileriye doğru gelişmesi sonucunda, 
Parti'nin lerketmek zorunda kaldı�ı 
yurttaşlar arasında derin bir farklılaşma 
süreci yürürlü�e girdi. Sağın temsilcileri 
kendilerini tam bir politik tecrit içinde 
buldular, politik heves ve görüşleri tam 
bir iflasa uA'radl. BekleneceA'i gibi, bu 
saflardan kimileri, döneklik ve sosyalist 
sisteme karşı açık düşmanlık yoluna gir
diler." 

HALKıN TAM DESTECI 

"Parti'nin, Marksizm-Leninizm'in 
tutarlı ve yaratıcı uygulanmasına daya
nan kavramsal ve gerçekçi iç ve dış po· 
Iitikası, işçi sınıfının, kooperatif çiftçi
lerinin, aydınların, gençliğin, ülkemiz
deki ulus ve milliyetıerin aktif ve smıf
bilinçli desteğini sağladı. Emekçiler, 
kendi deneyleriyle gördülerdi ki, 14. 
Kongrenin programı, Çekoslovakya'da 
sosyalizmin onların haS'ati çıkarlarıyla 
tam uyum içinde ileriye doğru gelişme
sinin gereklerini ifade etmektedir. 

Geniş halk kitlelerinin Parti'nin po
litikasını aktif olarak desteklemesi, daA:
ru bir yola oturtuğumuzu göstermekte
dir. Bu nedenle, 14. Kongre'ye, Parti'mi
zin ve ülkemizin hayatında tarihsel bir� 
dönüm noktası olarak bakmakta hakkı
mız vardır." 

Husak, daha sonra şunları söyledi: 
"14. Kongreden sonraki başarılı ge

lişme, Parti'nin tarihsel misyonunu, an
cak bütün faaliyeti Marksizm-Leninizm 
ve proleter enternasyonalizmine dayan
dığı, halkla sıkı sıkıya bağlandığı ve ba

.şında kararlı, birleşik ve azimli bir yöne
tim bulunduitu takdirde yerine getirebi
leceğini göstermiştir. Kaydettiğimiz iler
leme, Parti'nin gücünün, birliğinin ve ey
lem yeteneğinin artması, toplumdaki 
öncü rolünün güçlenmesi ve Marksist
Leninist karakterinin pekişmesi sayesin
de mümkün olmuştur." 

POLITIK SISTEM VE PARTININ 
ÖNCÜLÜCÜ 

Husak, ülkenin politik sistemi üze
rinde de şunları söyledi: 

"Toplumumuzun bütün gelişmesi, 
politik sistemimizin güçlenmesine ve 
mekanizmasının gelişmesine sıkı sıkıya 
baRiıdır. SaA' oportünistlerin ve revizyo· 
nistlerin, politik sistemimize ve bu sis
temin temel taşı olan Marksist-Leninist 
partinin yönetici rolüne yojİun saldırılar 
yöneltmeleri bir rasLlantl değildir. Leni
nist tipte bir partinin yönetici rol de bu
lunduAu politik sistem, işçi sınıfının en 
büyük de.,rimci başarılarından biridir. 
Ancak, onun yardımıyla, işçi sınıfı, te
mel çıkarlarının gerçekleşmesini sağ:la
yabilir, tarihsel misyonunu yerine geli· 
rebilir ve tüm emekçi halkı sosyalizmin 
zaferi mücadelesinde birleştirebilir." 

G. Husak, Rapor'un Parti faaliyet
leriyle ilgili bölümünde de, ileri sosya
list toplumun kurulmasında, "Parti'nin 
birli�i. toplum yaşamının bütün alanIn
rındaki yönetici rolü, bütün politik, ör
gütsel ve ideolojik çalışmasının standar
dı ve etkinliiıi, Parti saflarının güçlendi
rilmesi ve geliştirilmesi" gareitinin arttı
Rını belirttikten sonra şunları söyledi: 

VERMisTiR » 

PARTI'NIN GELIŞMESI 

"Bugün Cekoslovakya Komünist 
Partisi· büyük bir politik güçtür. 1 Nisan 
1976'daki üye ve aday üye sayısı 
1.382.860 dır. Her önemli iş yerinde 
Parti'nin temel örgütlenme birimlerin
den birinin bulunması, sosyalist inşanın 
bütün alanlarını etkisi içine almasını ve 
emekçi halkla sıkı bağlarını korumasını 
mümkün kılmaktadır. 

14. Kongreden 1 Nisan1976'ya ka
dar 333.952 aday üye Parti'ye girmiş
tir. Yeni aday üyelerin yüzde 62'den faz
lası işçidir. Parti'nin yaş yapısında iyiye 
doğru bir yönelişin başlaması da son de
rece önemlidir. Yeni aday üyelerin yüz
de 90'dan fazlası 35, yüzde 50'den fazla
sı da 25 yaşının altındadır. 

Adayların ve genç üyelerin e�itimi
ne büyük bir sorumlulukla yakJaşmak 
gerekmektedir. Bu kesim Parti üyeleri
nin dörtte birini oluşturmaktadır. Sos
yalist anayurUarının şevki i birer kurucu
su, Marksizm·Leninizm ve proleter en
ternasyonalizmine sadık birer komünist 
olarak yetişmelerinin saAlanması için 

-

herşeyi yapmak görevimizdir." 

PARTI'DE ARıNMA 

"Gelişmeler, Parti'nin arıhdırılması
nın kaçınılmaz ve doğru olduA:unu ka
nıtlamıştır. Parti'nin kendi saflarındaki 
bunalımın üstesinden gelmesi ve her 
yönden sosyalist gelişme yolunda toplu
ma önderlik etmesi, başka türlü mümkün 
olamazdı. Parti organları, görüşmeler sı
rasında ortaya çıkan yanlış ve eksiklikle
ri zamanında doldurmuştur. 

Parti, bilimsel dünya görüşü Mark
sizm-Leninizmi terkeden ve saA' oportü

. nist anti-sosyalist ve halka karşı tasarıla
rını 1968-69'da açıkça ortaya koyanlar
dan kendisini arındırmıştır. Bunun yanı
sıra, bunalım yıllarında paniite düşen, re
vizyonist baskılara yakasını kaptıran ve 
yanlış, milliyetçi, anti-Sovyet ve anti
Parti slogan ve tavırlara uyan kararsız, 
sallantıda kişiler de Parti'den ayrılmak 
ıorunda kalmışlardır. Uzunca bir zaman 
süresince pasif kalanlar da Parti'den ay
rılmışlardır_ 
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"Parti'nin, "Parti'nin, Marksizm-Leninizm'in 
tutarlı ve yaratıcı uygulanmasına daya
nan kavramsal ve gerçekçi iç ve dış po· 
Iitikası, işçi sınıfının, kooperatif çiftçi
lerinin, aydınların, gençliğin, ülkemiz
deki ulus ve milliyetıerin aktif ve smıf
bilinçli desteğini 
kendi deneyleriyle gördülerdi ki, 14. 
Kongrenin programı, Çekoslovakya'da 
sosyalizmin onların haS'ati çıkarlarıyla 
tam uyum içinde ileriye doğru gelişme
sinin gereklerini ifade etmektedir. 

Geniş halk kitlelerinin Parti'nin po
litikasını aktif olarak desteklemesi, daA:
ru bir yola oturtuğumuzu göstermekte
dir. Bu nedenle, 14. Kongre'ye, Parti'mi
zin ve ülkemizin hayatında tarihsel bir� 
dönüm noktası olarak bakmakta hakkı
mız vardır." 

Husak, daha sonra şunları söyledi: 
"14. Kongreden sonraki başarılı ge

lişme, Parti'nin tarihsel misyonunu, an
cak bütün faaliyeti Marksizm-Leninizm 
ve proleter enternasyonalizmine dayan
dığı, halkla sıkı sıkıya bağlandığı ve ba

.şında kararlı, birleşik ve azimli bir yöne
tim bulunduitu takdirde yerine getirebi
leceğini göstermiştir. Kaydettiğimiz iler
leme, Parti'nin gücünün, birliğinin ve ey
lem yeteneğinin artması, toplumdaki 
öncü rolünün güçlenmesi ve Marksist
Leninist karakterinin pekişmesi sayesin
de mümkün olmuştur." 

POLITIK SISTEM VE PARTININ 
ÖNCÜLÜCÜ 

Husak, ülkenin politik sistemi üze
rinde de şunları söyledi: 

"Toplumumuzun bütün gelişmesi, 
politik sistemimizin güçlenmesine ve 
mekanizmasının gelişmesine sıkı sıkıya 
baRiıdır. SaA' oportünistlerin ve revizyo· 
nistlerin, politik sistemimize ve bu sis
temin temel taşı olan Marksist-Leninist 
partinin yönetici rolüne yojİun saldırılar 
yöneltmeleri bir rasLlantl değildir. Leni
nist tipte bir partinin yönetici rol de bu
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Parti'de ve t.oplumda açılan yarıılın 
ve halkın devrimci kazanımlarının tehli
keye duşme,inin başlıca sorumlulullu, 
Merkez Komit.esi'ndeki ve difıer Parti, 
toplum ve devlet organlarındaki saA' 
oport.iinizmin ve revizyonizmin temsilci
lerinin sırt.ındadır. Kendilerini süri.iklen
meye bırakan, diRerlerinin politik de
magojilerine kendilerini kaptıran, zama
nında ve dolruyu görerek çeki düzene 
giremeyenler de bu sorumlulu�u paylaş
makt.adırlar." 

DECIŞKEN YAKLAŞıM 

"14. Kongreden sonra, ihraç edilen 
üyelere ve üyelikleri askıya alınanlara 
karşı defıişken bir politika izledik, Bu 
polilik yaklaşım semeresini verdi. Ken
dilerine yeni üye kartı verilmeyenlerin 
biıyiik çorıunlullu, Parti'nin başarılı po, 
lilikası ve toplumumuzun ııelişmesi sa
y6inde, yanlışlarını ve hatalannı kavra
dılar; hatalı tutumlarının, devrimci bir 
Marksist-Leninist Parti'nin üyelerinin 
davranışıyla baRdaşmadlRını gördüler. 
Onlar da çalışmalarıyla toplumun geliş
mesine katkıda bulunmakt.a, Çekoslovak 
yurttaşlarının bütün haklarını kullan
maktadırlar; politik yaşamda ve ulusal 
cephe örgütlerinin çalışmalarında yer 
alma hakkına Lam olarak sahiptirler. Bu 
deılişken yaklaşım politikasında bir de
Rişiklik yapmaya ',erek yoktur. 

Merkez Komitesi, bu deneye daya
narak, sal oportünizmin faal temsilcili
Iini yapmamış olan, iyi çalışan, sosya
lizm ve Sovyetler Birlilli'yle dostluk t.u
tumunu kararLJ ve içten olarak benimse
diklerini eylemleriyle kanıtlayan ve Par
timizin politikasını faal olarak destekle
yenIerin (tek tek bireysel dellerlendir
melere ballı olarak) Part.i üyeliline yeni
den kabul edilmesi göriişündedir." 

LENINIST ÇALIŞMA TARZı 

Parti'nin böl,e komitelerine özel bir 
önem verildilini belirten Genel Sekreter 
"Leninist. çalışma tarzından söz edilir
ken, toplumsal süreçlere bilimsel ve kap
samlı yaklaşım, kollektivite, sistematik 
kontrol, ilkeli kadro politikası, eleştiri 
ve özeleştiri ııibi gereklerin unutulma
maaı gerekt.ilini" &Öyledi. Daha sonra, 
14, Kongreden bu yana, kadro polit.ika
sında elde edilen başarıları şöyle özetle
di' 

çEşITLI üLKELERDE 

ŞILI 

Şili KomüniJt hltisl, gizli 
yayınlanan bir bildirisinde, ülkedeki du
rumun bir çözlimlemesinl yaptı. Bildiri
de, ülkenin içinde buiunduRu bunalımın 
aQırllll, rakamlarla kanıtlandı. Bildiriye 
göre, lilkedeki iljsizlik taal nüfusun yüz
de 22'sini etkisi altında bulunduruyor. 
2 milyon kişi tam ve açık işsiz durum
da. Enflasyon bugüne kadarki en yüksek 
düzeyinde. Şili Komünist Partisi, "U1ke. 
nin uçurumun kenanna getirildiRini" 
belirliyor, 

Bildiride daha SOnra şöyle deniyor: 
"Bu koşullar allında, anti-faşist mücade
le, politik ya da dinsel görüşleri ne olur
sa olsun bütün ŞilHilerin en bliylik göre· 
vidir. Şili'ye ve Şili halkına, taşist reji· 
min ayaklan altında çiRnenen onurunu, 
hak ve özgüriliklerini vermek gerekmek· 
tedir." 

"Kadro politikamızda, kadroların 
sallıklı biçimde iktikrarlı olmasına ça
lışt.ık ve çalışmaya devam edecejtiz. An
cak bu, görevlerini yerine getirmeyen, 
mesleki ve polit.ik gelişmelerinde durak
layan ve görevlerini yeterli sorumluluk
la yürüt.meyenlerin yerlerinde kalacakla
rı anlamında delildir. 

Yönetici bir işçi, otoritesini, belli 
bir mevkie atanmasıyla deRii, yetenek 
ve bilgisiyle, toplum çıkarlarını uzlaş
maksızın savunmasıyla, bilinçli ve reda· 
kir çalışmasıyla, yenilik duygusuyla ve 
halka, onun sorunlarına ve ihtiyaçlarına 
ilerici, a1çak gönüllü ve özen li tavrıyla 
kazanır. 

14. Kongreden sonra, Leninist eleş· 
tiri ve özeleştiri kavramını Parti ve top
lum hayatında yeniden canlandırmak 
için buyük çabalar harcadık. Eleştiri ve 
özeleştiriye komünist yaklaşımı benim
&emek ne kolay bir görevdir, ne de ha 
deyince yapılan eylemdir. Eleştiri ve öz
eleştirinin olaRan bir hale geldiA:i, dü
zeltml" kriterinin hakim olduRu ve hatalı 
dayanışmaya ve istenmeyen hoşgöriiye 
yer v.erilmeyen bir hava yaratılması, Par
ti organlarının ve örgütlerinin başlıca gö
revidir Eksikliklere işaret eden ve bun-

ların giderilmesi için çalışanlar t.am ola
rak desteklenmelidir." 

IDEOLOJIK MÜCADELE 

Husak, ideolojik çalışma üzerinde 
de şunları söyledi; 

"GeleceRe sahip olıın en devrimci 
güç, işçi sınıfının ideolojisi, iyimserlik 
ve insana, onun t.ükenmez yaratıcı po
tansiyeline ve onuruna güvenle doludur. 
O, insanları büyük işlere yönelten, dün
yanın devrimci dönüşümü, komünizm 
için mücadeleye sokan ideolojidir. In
sanlık ondan daha ilerici bir ideoloji ta
nımıyor, 

Bizim ideolojimize karşıt olarak, 
burjuva ideolojisi zamanımız insanına 
olumlu hiçbir şey veremez. O, tarih sah
nesini terkeden sınıfın ideolojisidir. 
Onun kötümserlijti, gelecek korkusu ve 
gerici karakteri bu olgudan kaynakla
nır." 

Genel Sekreter, daha sonra, Parti'· 
nin maruz kaldıllı anti·komünist saldırı
lar üzerinde durdu: 

"Anti-komünist. güçlerin bize saldır
masının nedeni, soylu, ilerici ve insanca 

PERU 

Peru Genel Işçi Konfederasyonu, 
birçok sendikacmın tutuklanması üzeri
ne, "hükümetin hedef şaşırmasını amaç
layan gerici manevraları" protesto etti. 

700.000 üyesiyle ütkenln en büyük 
kuruluşu olaQı COT, Gentral 

Franslsco Moıales Bermudez'in hqb.n
Iıgındaki bugünkü hükümeti, kendisin
den önceki Alvarado hükUmetinin 3 
Ekim 1965'den sonra uygulamaya baş
ladıAı politikayı $Ürdünneye çaeırdı. 
CGT, Alvarado'nun politikasını "yurt
sever, demokratik ve anti-emperyalist 
ulusal ve uluslararası bir politika" ola
rak nitelendirdi. CGT, bu politikanın, 
saR ın saldınlarına hedef OlduRunu ve sa
Rın, kapitalist sistemin bunalımının Peru 
üzerindeki etkilerini aRırlaştırmak için 
her yola başvurduAunu blılirtti. Basının, 
gerici meslek kuruluşlarının, APRA 
adındaki popülist har(lketin kontrol etti
ei sendikaların, uzun süreden beri em· 
peryalizmin yörüngesine girdiAi açıklan
dı. 

Peru Genel Işçi Konfed('rısyonu, 
yayınladı Rı bildiride, bu durumda goşiz-

olan herşeyi pratilimizde somutlaştıran 
sosyalizmi Leninist ilkeler t.emelinde in
şa ediyor olmamızdır. Bize saldırıyorlar, 
çünkü, bizler, uluıu.ımuzun en iyi evlatla
rının u�runda çarpıştıltı, acı çektilti ve 
öldültü, büt.ün dünyada gerçek devrimci
lerin ulrunda sava.ştı�ı idealleri gerçelte 
çeviriyoruz. 

Salt oportünizme karşı mücadele, 
saltın politik yenilgisiyle ve t.araftarları· 
nın politika sahnesinden çekilmesiyle 
son bulmuş delildir, Revizyonizmin ve 
oportünizmin but.ün çeşitlerine karşı 
yüksek ilkeli bir mucadele, özellikle ide· 
olojik cephede, hala başlıca görevler 
arasındadır, 

Disiplinsiz davranışların ve halkın, 
özellikle sorumlu işçilerin tut.umundaki 
anti-sosyal olgulaıa karşı gereksiz hoşıı:ö· 
rünün hareket.imize ne kadar zarar verdi· 

Itini, Parti'nin eylem yeteneltini ne ka
dar zayınattıltını ve pratikt.e nasıl opor· 
tünizme götürdültünu deneylerimizden 
biliyoruz. 

Sosyalist. yurtseverlile, proleter ve 
sosyalist enternasyona1izme doltru tu
tarh bir yöneltme, ideolojik çalışmanın 
başlıca görevi olmaya devam etmekte· 
dir." 

min de son derece lehlik('1i bir rol oyna
dıeınt belirtti. Bildiride özetleıöyle 
dendi: "Bir yandan saR, kargaşa yarat
mak amacıyla üretimi durdurmaya çalı
şırken, aşın sol da ekonominin baillca 
dallannda çatışmalar çıkarmaya uQraş
maktadır. Sag, hükümeti halk kitlelerin
den tecrit etmeye uRrquken, aşın sol 
da hükümete faşist ve itçi dü,manı tliy(' 
saldırmaktadır. Geniş kaynaklarla finan
se edilen bu aşın sol, kamuoyundan da 
raR'bet gönnektedir." 

Bu durumun hükümeti yanlış yoııa
ra sürükIediRi belirtilen Bildiri'de, "de\'. 
rimi korumak için" bazı $endikacıları 
ve onların goşist danışmanlarını tutuk
larken, hükümf>tin sagcı gruplan cezasız 
bırakmasına karşı Çıkıldı. OIkeye karşı 
tertipler içindl' olan gl'rici unsurlann 
başıboş kalmasının halkta huzursuzluk 
yaratlıeı bildirildi. 

CGT'nin bildirisi, bu durumun lt'
mel sorunu gizlem('mesi gt'rekti�ini de 
hatırlatarak, şöyle son buldu: "Temel 
sorun, devrimci dönlişiimler do�rultusu· 
nu savunmak, saAın saldırısına son n'r· 
rnek, saiıcılıj:tın ülkeyi gE'tirmek ist('di�i 
dönemeci ('ngell('mektir." 
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Husak, ideolojik çalışma üzerinde 
de şunları söyledi; 
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güç, işçi sınıfının ideolojisi, iyimserlik 
ve insana, onun t.ükenmez yaratıcı po
tansiyeline ve onuruna güvenle doludur. 
O, insanları büyük işlere yönelten, dün
yanın devrimci dönüşümü, komünizm 
için mücadeleye sokan ideolojidir. In
sanlık ondan daha ilerici bir ideoloji ta
nımıyor, 

Bizim ideolojimize karşıt olarak, 
burjuva ideolojisi zamanımız insanına 
olumlu hiçbir şey veremez. O, tarih sah
nesini terkeden sınıfın ideolojisidir. 
Onun kötümserlijti, gelecek korkusu ve 
gerici karakteri bu olgudan kaynakla
nır." 

Genel Sekreter, daha sonra, Parti'· 
nin maruz kaldıllı anti·komünist saldırı
lar üzerinde durdu: 

"Anti-komünist. güçlerin bize saldır
masının nedeni, soylu, ilerici ve insanca 

PERU 

Peru Genel Işçi Konfederasyonu, 
birçok sendikacmın tutuklanması üzeri
ne, "hükümetin hedef şaşırmasını amaç
layan gerici manevraları" protesto etti. 

700.000 üyesiyle ütkenln en büyük 
kuruluşu olaQı COT, Gentral 

Franslsco Franslsco Moıales Bermudez'in hqb.n
Iıgındaki bugünkü hükümeti, kendisin
den önceki Alvarado hükUmetinin 3 
Ekim 1965'den sonra uygulamaya baş
ladıAı politikayı $Ürdünneye çaeırdı. 
CGT, Alvarado'nun politikasını "yurt
sever, demokratik ve anti-emperyalist 
ulusal ve uluslararası bir politika" ola
rak nitelendirdi. CGT, bu politikanın, 
saR ın saldınlarına hedef OlduRunu ve sa
Rın, kapitalist sistemin bunalımının Peru 
üzerindeki etkilerini aRırlaştırmak için 
her yola başvurduAunu blılirtti. Basının, 
gerici meslek kuruluşlarının, APRA 
adındaki popülist har(lketin kontrol etti
ei sendikaların, uzun süreden beri em· 
peryalizmin yörüngesine girdiAi açıklan
dı. 

herşeyi pratilimizde 
sosyalizmi Leninist 
şa ediyor olmamızdır. 
çünkü, bizler, uluıu.ımuzun 
rının u�runda çarpıştıltı, 
öldültü, büt.ün dünyada 
lerin ulrunda sava.ştı�ı 
çeviriyoruz. 

Salt oportünizme 
saltın politik yenilgisiyle 
nın politika sahnesinden 
son bulmuş delildir, 
oportünizmin but.ün 
yüksek ilkeli bir mucadele, 
olojik cephede, 
arasındadır, 

Disiplinsiz davranışların 
özellikle sorumlu 
anti-sosyal olgulaıa 
rünün hareket.imize 

Itini, Parti'nin eylem 
dar zayınattıltını 
tünizme götürdültünu 
biliyoruz. 

Sosyalist. 
sosyalist enternasyona1izme 
tarh bir yöneltme, 
başlıca görevi olmaya 
dir." 

min de son derece 
dıeınt belirtti. Bildiride 
dendi: "Bir yandan 
mak amacıyla üretimi 
şırken, aşın sol da 
dallannda çatışmalar 
maktadır. Sag, hükümeti 
den tecrit etmeye 
da hükümete faşist 
saldırmaktadır. Geniş 
se edilen bu aşın sol, 
raR'bet gönnektedir." 

Bu durumun hükümeti 
ra sürükIediRi belirtilen 
rimi korumak için" 
ve onların goşist danışmanlarını 
larken, hükümf>tin 
bırakmasına karşı 
tertipler içindl' olan 
başıboş kalmasının 
yaratlıeı bildirildi. 

CGT'nin bildirisi, 
mel sorunu gizlem('mesi 
hatırlatarak, şöyle 
sorun, devrimci dönlişiimler 



ENTERNASYONALiST LENiN 

lnunlık tarihinde, Lenin gibi, ismi 
20. yüzyılın simgesi olan bir başkası 
yoktur. 

Lenin'in öğretisi, toplumun dev· 
rimci değişiminin ideolojik temeli ol
muş, çağdaş toplum süreçlerine, mil· 
yonlarca insaDlJl beUeğine yer etmiştir. 

Lenin'tn yönettiği Ekim Devrimi 
deneyinin, yeni bir toplumun oluşması
na adadığı teorik çalışmalannın ve pra· 
tik ö�ütlerinin dünya ölçüsünde önemi 
vardır. Lenin, eserlerinde, sadece Rus· 
ya'nın değil Avrupa ve Amerika'nın ge· 
ü,miş ülkelerinin de toplumsal ilişkile
rinin araştLCı.lmasına dayanmış; Asya'
daki yeni süreçleri ayrıntılarıyla ince
lemiş; uluslararası milli kurtuluş hareke
tinin deneyimini, ileri bilimsel sonuçla
rı genelleştiemiştir. 

30 yıllık çalı�malarında yüzlerce ki
tap ve broşür, binlerce makale ve mek
tup yazmıştu. Lenin'in eserleri, 63 üı· 

kede 126 dilde yayınlanmı, ve çeviri 
eserler arasında daima ı. sırayı almış
tır. 

V. ı. Lenin, uluslararasındaki yeni 
ilişkilerin kurucusu, barış, eşitlik ve 
halkların dostluğ"unun sadık savunucusu
du, 

Çağdaş sosyal düşüncenin dorultun
da olan Lenin, di�erlerinden farklı ola
rak, süreçlerin inceliklerini görebilmiş ve 
dünya olaylarının keşmekeşIilıindeki po
litik faaliyetlerin nedenlerini anlamıştır. 

Lenin'in proleter enternasyonalizmi 
düşüncesi, emekçi kitlelerin özgürlük 
mücadelelerinin temelinden hareket ede:-. 
Bu düşünce, kapitalist ülkelerdeki emek· 
çi kitlelerin politik ve ekonomik du
rurnlacındaki temel benzerliği ve emekçi 
sınıfın kurtuluş koşullarının birliRiniob· 
jektif kurallara balılamıştır. 

Bugün birçok ülkede sosya1izm iyi
ce yerleşmiş ve gelişmektedir. Bu ülke-

ler arasındaki ilişkiler, ·proleter enter
nasyonalizmin bundan sonraki aşa
ması olan sosyalist enternasyonalizm 
esası üzerine kurulmaktadır. Sosyalist 
enternasyonalizm, dünya sosyalist sis
temi çerçevesine giren halklar, devlet
ler arasında kurulan yeni tip bir ilişkiyi 
nitelemekte; ekonomi, kültür ve bu sis
tem halklarının yaşam tarzlarının geli· 
şimi üzerinde önemli bir faktör olmak
tadır. 

Sosyalist enternasyonalizm, dostluk 
ve her bakımdan işbirliili, kardeşçe kar
şılıklı yardım, ulusal ve uluslararası çı
karları birleştirme, halkların birlikte ha
reket etmeleri ve birbirlerinin içişlerine 
karışmamaları, her ülkenin dünya sosya
lizminin güçlenmesine katkıda bulun
ması gibi ilkelere dayanmaktadır. 

Şubat - Mart aylarında yapılan So,,
yetler Birliği Komünist Partisi'nin 25. 
Kongresi'ne dünyanın 96 ülkesinden, ko-

müniıt, işçi, uluaaJ-demokrat vellOsyaliıt 
partilerinden 103 heyet katıldı. 

Fidel Castro, Sovyet halkının enter
nasyonalizmini çok iyi değerlendirmek
tedir: "Dilıerleri adına konuşmuyorum 
ama, Sovyet Devleti kurulduğ"undan iti
baren Avrupa'da olsun, Asya'da, Afrika' 
da ya da Latin Amerika'da olsun savaş
makta olan her halkın, biz.inı ha1kımlZ 
gibi, Sovyet komünistlerinin destek ve 
dayanışmasına güvendilıini biliyorum. 
Minnettar yüreklerin, adalet ve sa�duyu
nun oldu�u hiçbiryerde bu unutulma
yacaktır." 

Yabancı konuklar konuşmalarında 
çağdaş gelişimin en önemli sorunları 
üzerinde hemfikir olduklarını belirtmiş
lerdir. Ayrıca tümü de, ittifakla, emper· 
yalizmle savaşta proleter enternasyona
lizminin denenmiş ve güçlü bir silah 01-
du�unu belirtmişlerdir. 

PORTEKIZ' PE 

GERiCiliK REfORMiZM VE iKTiDAR 
25 Nisan 'da portekiz 'de yapılacak (yapılmış olacak) parlamento seçimle

rinde yarışacak iki parti, Demokratik Halk Partisi (DHP) ile Sosyalist Parti 
(SP) 'dir. Denge, muhtemelen SP 'ehine olacak, ancak o da salt çoğunluğu el. 
de edemeyecektir. Parlamento sal 'ın ağırlığında oluşacaktır. Bu durumun, ge
rkilike kazandıracağ, ne olabilir? 

Portekiz'in son aylardaki sağ'a kayışı, tam değil, göreli bir kayış olmuş
tur; Ne uar ki, faş�t ve gerici güçler, hesaplarını, göreli bir sağa kaymaya göre 
delil, SalDzar . Caetano reiimini geri getirmeye göre yapmaktadırlar. Iktidara 
doğrucUm el koyma, deulet mekanizmcuını yukardan aşalı faşistlegUrme, gi
derek parlamenter sİltemi de'yok etme niyetlerinden uaz geçmemişlerdir. 

Ancak, geçen iki yıllık siire, faşizm ve gericilik için, ekonomik ue politik 
alonlard4, bir ilerleme değil, büyük bir gerileme dönemi olmuştur. Bazı mevzi
lerini geri almış olmasına rağmen, artık ne siycui partilere, ne orduya, ne hü
kümete, ne de yığın örgiitlerine hakimdir. Aksine, bıırjuuazinin ve ara tabaka
laMn birden fazla partiye dağıldığım, ordunun sağ, ılımlı ve devrimci kanallar 
araıında böliindüğünü, ıömürgelerin yitirildilini, kilisenin gücünü haybelliğini 
hesalxı kalmadan bir adım alamaz. Gericiliğin asıl kaybı ise, Portekiz Komü
n�t PartİIi'nin iki y,ıldır legal olarak mücadele etmesi ue örgütlenmesi, işçi ii· 
nıfının özgür örgütlenme hakkını elde elmesi ve sendikal birliğini sağlamcuı, 
devrimci köylillerin işledikleri topraklara sahip çıkmalarıdır. 

Bu durumda, Por te il iz 'de faııizmin "tabandan" geri getirilmesi mümkün 
delildir. Gericilik, bir iç sauaşı göze alacah güçte değildir, bu güce ulaşamaz. 
Şili'deki gibi Pinochet türü bir Iıarşı·deurim ise, ortamıtl hazırlanmasını gere Lı
firmektedir. Aslında faşizmin bütün çabaları, bu ortama yönelilltir. Ordudaki 
ilerici subayların tOllfiyesi, PKP'nin bazı bölgelerde gizliliğe iWnıesi, işçi ue 
köylülerin kazanılmış haklarının geri alınmasıyla. derece derece bu orlama gi· 
dilmehledir. 

Portekiz 'de faşizm, tabandan geri gelemeyeceği gibi, Sosyal uc Demo/ırat 
Merkez gibi faş izan, Spinola 'cı, fakal lıüçiilı partiler aracılığıyla da güçlenerne· 
yecehtir. Bu yiizden de, yeni kurulacalı parlamentoda, aşırı sağ güçlerin değil 
de, DHP ile SP 'nin Iıornünisllere uc parlamento dışındahi Sol'a lıarşı bir blolı 
oluşturmOllI işine gelecektir. 

Aslında DHP ve SP, Portelliz gericiliği için, halil/n IlOzanımlamu geri al
mada yararlanacağı birer tahsildardaıı ibarettir. DHP ve Sp'ııin ezici çoğ/m/u. 
ğundahi bir parlamento, devrime Iıarşı bir oyunca': haliııe gdebi/ecelıUr. 
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kimileri, bu iki partinin Portekiz 'in kaderini eline almasıyla, iilkede bir 
sosyal demokrat "düzenin" kurulacağı kanısındadırlar. En başta da bu iki par
ti! SP, görünüşe bakılırsa, tek başına iktidara gelerek bu düzeni gerçekleştirme 
5lrateiisiyle, PKP ile anti-faşist giiçbirliğini reddetm�tir. Unu lu/an nokta, fa
şizmin teslim olmadığı, üstelik tam 2 yıl öncesinin hesabı içinde olduğudur. 
Sosyal demokratların, kazanacağı sandalye sayısı ne olursa olsun, burjuvazi 
ile el ele vererek atacağı her adım, aslında gericiliğe bir meuzinin terkedilmesi, 
hazırlanmaya çalışılan ortamın yahınlaştırılması olacaktır. Eski Başbakan 
Gonçalues'in, hükümetlen ayrıldıktan sonra söylediği şu scnler. sadec� obiek· 
tif bir gerçeğin dile getirilmesidir: "Bir sosyal demokrat sistem, Portekiz 'in 
koşullarında, ancak totaliter bir reiime geçiş olabilir." (YORUYOŞ, S. 19) 

O halde asıl ıorun, parlamentoda hangi partinin çoğunlukta olacağı değil, 
faşizme karşı olan bütün partilerin, parlamentodaki güçleri ne olursa olıun, 
işbirliği, giiçbirliği yapabilmeleridir. Parlamento demokratik bir organ da ola· 
bilir, gericiliğin bir oyuncağı da. Cunhal'in dediği gibi: "Seçim ve çoğulculuk 
devrimle bağdaşabilir. Devrimle baldaşmayan, kapitalizmdir, büyük tekellerin 
egemenliğidir. " . 

Tek başına iktidara gelerek Portekiz'e "Sosyal demokrasiyi" yerleştirme 
hesabını yapan SP, aslında, deurimin Iıaderini parlamentonun pamuk iplikine 
baklayartlk gericilikle uzlaşmıştır. SP 'nin iki yıllık politikası, deurimci bir 
iktidar olmadan, yani faşizme I�arşı demokrasiyi emekçi halka teslim eden bir 
ilıUdar olmadan, deurimci bir politika yürütülebi/ecek; hesabına dayanmıştır. 
Bu hesap, sadece bir ilıUdar boşlulıı yaratmtŞ, bu boşluR" da her defasında 
gericilik kendi lehine çevirmiştir. Demokratillleşme sürecinde tereddüde düş· 
mcnin, iktidar boşluğu yaratmanın vereceği başka sonuÇ da yoktur. 

25 Nisan seçimlerinin ülkeyi haııg; )'öne çeuireceki, partilerin oy oranla
rına degil, politillOlama bağlı olacahtır. Hasımlarının slrateiisi ne olursa olsun, 
PKP'ni/l, telı başıııa ihtidor olma gibi bir hedefi, dün olduğu gibi bilgiin de 
yoktur. GüçbirliğiTiC davet ettiMerinin, aksi hesaplorla gericiliğin ekmekine 
yaIJ sürmeleri, onu da aynı politikaya süriihleyemeyecektir. PKP'"i,1 oylarmı 
artırması, belirleyici olacahlır. Ama, deurimiıı tek güvencesi olan, ıızlaşmacığa 
Iıarşı mücadele ve demohratik hareketin birliği politikası, ondan daha belirle
yicidir. Fakaı, PKP'ye uerilecek oylarıll asıl anlamı şudur: Porte/�iz emehçile· 
riniıı, faşizm ve devrim arasmda tarafsız bir tutum almadığıııı ortaya l:oyacah 
tır. 

Lenin gibi, ismi 
olan bir başkası 

toplumun dev· 
ideolojik temeli ol

süreçlerine, mil· 
yer etmiştir. 

Ekim Devrimi 
toplumun oluşması

çalışmalannın ve pra· 
ölçüsünde önemi 

eserlerinde, sadece Rus· 
Amerika'nın ge· 

toplumsal ilişkile
dayanmış; Asya'

ayrıntılarıyla ince
kurtuluş hareke

bilimsel sonuçla

çalı�malarında yüzlerce ki
makale ve mek

eserleri, 63 üı· 

kede 126 dilde yayınlanmı, ve çeviri 
eserler arasında daima ı. sırayı almış
tır. 

V. ı. Lenin, uluslararasındaki yeni 
ilişkilerin kurucusu, barış, eşitlik ve 
halkların dostluğ"unun sadık savunucusu
du, 

Çağdaş sosyal düşüncenin dorultun
da olan Lenin, di�erlerinden farklı ola
rak, süreçlerin inceliklerini görebilmiş ve 
dünya olaylarının keşmekeşIilıindeki po
litik faaliyetlerin nedenlerini anlamıştır. 

Lenin'in proleter enternasyonalizmi 
düşüncesi, emekçi kitlelerin özgürlük 
mücadelelerinin temelinden hareket ede:-. 
Bu düşünce, kapitalist ülkelerdeki emek· 
çi kitlelerin politik ve ekonomik du
rurnlacındaki temel benzerliği ve emekçi 
sınıfın kurtuluş koşullarının birliRiniob· 
jektif kurallara balılamıştır. 

Bugün birçok ülkede sosya1izm iyi
ce yerleşmiş ve gelişmektedir. Bu ülke-

ler arasındaki ilişkiler, ·proleter enter
nasyonalizmin bundan sonraki aşa
ması olan sosyalist enternasyonalizm 
esası üzerine kurulmaktadır. Sosyalist 
enternasyonalizm, dünya sosyalist sis
temi çerçevesine giren halklar, devlet
ler arasında kurulan yeni tip bir ilişkiyi 
nitelemekte; ekonomi, kültür ve bu sis
tem halklarının yaşam tarzlarının geli· 
şimi üzerinde önemli bir faktör olmak
tadır. 

Sosyalist enternasyonalizm, dostluk 
ve her bakımdan işbirliili, kardeşçe kar
şılıklı yardım, ulusal ve uluslararası çı
karları birleştirme, halkların birlikte ha
reket etmeleri ve birbirlerinin içişlerine 
karışmamaları, her ülkenin dünya sosyakurtuluş sosyakurtuluş 
lizminin güçlenmesine katkıda bulun
ması gibi ilkelere dayanmaktadır. 

Şubat - Mart aylarında yapılan So,,
yetler Birliği Komünist Partisi'nin 25. 
Kongresi'ne dünyanın 96 ülkesinden, ko-

müniıt, işçi, 
partilerinden 

Fidel Castro, 
nasyonalizmini 
tedir: "Dilıerleri 
ama, Sovyet 
baren Avrupa'da 
da ya da Latin 
makta olan 
gibi, Sovyet 
dayanışmasına 
Minnettar yüreklerin, 
nun oldu�u 
yacaktır." 

Yabancı 
çağdaş gelişimin 
üzerinde harekeüzerinde hareke hemfikir 
lerdir. Ayrıca 
yalizmle savaşta 
lizminin denenmiş 
du�unu belirtmişlerdir. 
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GERiCiliK REfORMiZM VE iKTiDAR 
portekiz 'de yapılacak (yapılmış olacak) parlamento seçimle

parti, Demokratik Halk Partisi (DHP) ile Sosyalist Parti 
muhtemelen SP 'ehine olacak, ancak o da salt çoğunluğu el. 

Parlamento sal 'ın ağırlığında oluşacaktır. Bu durumun, ge
kazandıracağ, ne olabilir? 

son aylardaki sağ'a kayışı, tam değil, göreli bir kayış olmuş
faş�t ve gerici güçler, hesaplarını, göreli bir sağa kaymaya göre 
Caetano reiimini geri getirmeye göre yapmaktadırlar. Iktidara 

koyma, deulet mekanizmcuını yukardan aşalı faşistlegUrme, gi
sİltemi de'yok etme niyetlerinden uaz geçmemişlerdir. 
iki yıllık siire, faşizm ve gericilik için, ekonomik ue politik 

ilerleme değil, büyük bir gerileme dönemi olmuştur. Bazı mevzi
olmasına rağmen, artık ne siycui partilere, ne orduya, ne hü

yığın örgiitlerine hakimdir. Aksine, bıırjuuazinin ve ara tabaka
partiye dağıldığım, ordunun sağ, ılımlı ve devrimci kanallar 

böliindüğünü, ıömürgelerin yitirildilini, kilisenin gücünü haybelliğini 
bir adım alamaz. Gericiliğin asıl kaybı ise, Portekiz Komü
y,ıldır legal olarak mücadele 

örgütlenme hakkını elde elmesi ve sendikal birliğini sağlamcuı, 
köylillerin işledikleri topraklara sahip çıkmalarıdır. 

Por te il iz 'de faııizmin "tabandan" geri getirilmesi mümkün 
bir iç sauaşı göze alacah güçte değildir, bu güce ulaşamaz. 

Pinochet türü bir Iıarşı·deurim ise, ortamıtl hazırlanmasını gere Lı
Aslında faşizmin bütün çabaları, bu ortama yönelilltir. Ordudaki 

tOllfiyesi, PKP'nin bazı bölgelerde gizliliğe iWnıesi, işçi ue 
kazanılmış haklarının geri alınmasıyla. derece derece bu orlama gi· 

faşizm, tabandan geri gelemeyeceği gibi, Sosyal uc Demo/ırat 
izan, Spinola 'cı, fakal lıüçiilı partiler aracılığıyla da güçlenerne· 

yiizden de, yeni kurulacalı parlamentoda, aşırı sağ güçlerin değil 
'nin Iıornünisllere parlamento dışındahi Sol'a 

kimileri, bu iki partinin Portekiz 'in kaderini eline 
sosyal demokrat "düzenin" kurulacağı kanısındadırlar. En 
ti! SP, görünüşe bakılırsa, tek başına iktidara gelerek bu 
5lrateiisiyle, PKP ile anti-faşist giiçbirliğini reddetm�tir. 
şizmin teslim olmadığı, üstelik tam 2 yıl öncesinin hesabı 
Sosyal demokratların, kazanacağı sandalye sayısı ne olursa 
ile el ele vererek atacağı her adım, aslında gericiliğe bir meuzinin 
hazırlanmaya çalışılan ortamın yahınlaştırılması olacaktır. 
Gonçalues'in, hükümetlen ayrıldıktan sonra söylediği şu 
tif bir gerçeğin dile getirilmesidir: "Bir sosyal demokrat 
koşullarında, ancak totaliter bir reiime geçiş olabilir." (YORUYOŞ, 

O halde asıl ıorun, parlamentoda hangi partinin çoğunlukta 
faşizme karşı olan bütün partilerin, parlamentodaki güçleri 
işbirliği, giiçbirliği yapabilmeleridir. Parlamento demokratik 
bilir, gericiliğin bir oyuncağı da. Cunhal'in dediği gibi: 
devrimle bağdaşabilir. Devrimle baldaşmayan, kapitalizmdir, 
egemenliğidir. " . 

Tek başına iktidara gelerek Portekiz'e legal Portekiz'e legal "Sosyal legal "Sosyal legal olarak "Sosyal olarak demokrasiyi" olarak demokrasiyi" olarak mücadele demokrasiyi" mücadele 
hesabını yapan SP, aslında, deurimin Iıaderini parlamentonun 
baklayartlk gericilikle uzlaşmıştır. SP 'nin iki yıllık politikası, 
iktidar olmadan, yani faşizme I�arşı demokrasiyi emekçi 
ilıUdar olmadan, deurimci bir politika yürütülebi/ecek; 
Bu hesap, sadece bir ilıUdar boşlulıı yaratmtŞ, bu boşluR" 
gericilik kendi lehine çevirmiştir. Demokratillleşme sürecinde 
mcnin, iktidar boşluğu yaratmanın vereceği başka sonuÇ 

25 Nisan seçimlerinin ülkeyi haııg; )'öne çeuireceki, 
rına degil, politillOlama bağlı olacahtır. Hasımlarının slrateiisi 
PKP'ni/l, telı başıııa ihtidor olma gibi bir hedefi, dün 
yoktur. GüçbirliğiTiC davet ettiMerinin, aksi hesaplorla gericiliğin 
yaIJ sürmeleri, onu da aynı politikaya süriihleyemeyecektir. 



BİzİM 
TİYA TROLARIMIZ 

( 1 ) 

CAGDAS 
- -

SAHNE 
NEVZAT ŞENOL 

Bir yılını doldurmak üzere olan Çağdaş Sahne, yalnız bir tiyatro olarak 
değil, aynı zamanda bir kültür kurumu olarak girmektedir çalışan kitlelerin 
yaşamına. 

ÇÖke" sınıf karşısında, yükselen sınıfın kültür oluşumuna katkıları kü
çümsenmiyecek olan günümüz sanat uygulamalarının bir parçasını tiyatro ola
rak gerçekleştiriyor çağdaş Sahne. Kendi ser8ilediği sanat ürünleri yanında, 
sinema, müzik gösterileri ve çeşitli tartışmalarla daha bir canlılık getiriyor kül
tür yaşamımıliı. 

Kuşkusuz Çağdaş Sahne'"i" her uygulaması kesinlikle doğru ya da yan
Iışsız diyemeyiz. Ama çökmeye başlamış bir sınıfın, kaçınılmaz olarak çöken 
sanatı karşısınd .. , o güne kadar ezilmiş ve kültürde" yoksun bırakılmaya çalı
şılmış sınıfın kendi kültürü de öyle hazır reçetelerle yükselemez. Yükselen Si' 

nıfın ekonomik ve politik mücadelesi ile birlikte gelişip yükselecektir, kendi 
kültürü de. 

Sınıf mücadelesinde kesin yerini almak doğrultusunda olan tiyatroları
mızdan biri de çağdaş Sahne. Çağdaş Sahne Genel Yönetmeni Erdoğan Ak
duman'la konuştuk bu hafta . 

• Tiyatronuzu kısaca tanıtır mısınız? 
• Ça�daş Sahne, bilindi�i gibi, deeişik .Elbette. Hem de sanatımızı kullanma· 

sanat dallannda ürünler vermekte ve ola- da temel sorunlardan en öneml isi olarak 
naklarını tüm ilerici devrimci sanatçılara 
açarak, kültür merkezi olma sürecine 
girmiş bulunmaktadır, ışçi sınıfı müca
delesinin kültürel alandaki bir boyutu 
olan sanatımızı, bilerek ve bilinçli kuDa· 
nabilmek yolunda Ça�daş Sahne, kuru· 
luşunun birinci sezonunu doldunnak 
Uzeredir. 

• Sizce tiyatronun işlevi ne olmalıdır? 
eıki temel dünya görüşünün, estetik an· 

layışı ve somutlanışı, çaeımızın boyutla
n içinde tam bir çatışma halindedir. 
Toplumsal yapırun dieer kurumlarında 
oldugu gibi, bu çatışma ve çelişki sana
tımızın ve sanata bakış açımızın da be· 
lirleyicisidir. Buna göre, dünya görüşü· 
müzün bilimi ve pratiRi bize, sanatımızın 
işlevi konusunda klavuzlul� etmektedir. 
Dolayısıyle, işçi sınıfı mücadelesinde ga_ 
natın işlevi de o sınırın hizmetinde ol
mak durumundadır. Proleteryanın este
tik kavrayış ve açıklamşının somutlanı-
41, sanatımızın işlevinin de· beıırleyicisi· 
dir, 

Yüzyıllardır egemen ıınınann, ken
di egemenliklerini sürdürebilmek adına 
kullandıkları yöntemlerin kar41sına sa· 
nıtsal mücadele boyutlanmız içinde Çı_ 
karken, onlann aryonl14tırma yöntemi
ne kar41 çıkmış oluyoruz. Nasıl ki, ege
men sınır sanatının estetiti ve bizatihl 
varoluşu emekçi kitlelerin karşısına bir 
silah olarak çıkıyona, sanatımızı emekçi 
kitlelerin yararına ve onun hizmetinde 
olarak kullanmak gereRi de kendiliRin· 
den ortaya çıkmış oluyor. 

• Bu olgu, Sdnatı kullanım yöntemlerinin 
nasıl olması gerektiAinin de titizlikle se
çilmesi zorunluluğunu ortaya, getirmi
yor mu? 

önümüze geliyor, Bu durum esasen dev
rimci tiyatrolar tarafından halen tartışıi· 
maktadır. Çünkü bu yaklaşım sanatı, 
emekçi kitlelerin yaranna ne derece gü. 
zel ve doRru kullanabileceRimiz.in belir· 
leyicisi durumundadır. 

Dünya görüşümüzün ve onun bilimi
nin estetik kavrayış ve açıklanışının so· 
mutlanışı; ülkenin temel yapısının tarihi 
ve diyalektik gelişim ve deeişim süreci
nin doRru kavranabildiRi ve günümüzün 
temel yapısının boyutları içinde deeer
lendirilebildiRi oranda, hizmetinde olu
nan sınıfın mücadelesine katkı olacaktır, 
Bu katkının yöntemi de ancak böyle be· 
lirlenebilir, 

e Bir yıllık oyun düzeninde ele aldlAınız 
konularda hangi noktalar seçim önceli· 
ğini etkiliyordu? 

.Oyun seçiminde elden geldıglnce özen 
göstenneye çalıştıRımız durum elbette 
ki mücadele boyullanmız içinde etkinlik 
kazanabilecek yapıtlann se'rgilenebilme
sidir_ Ancak bu etkinlik güncel, �ncel 
oldu tu kadar da evrensel boyutlarda 
emekçi kiUelerin bilinçlenme sürecinde 
sanatsal alandaki katkıyı içermektedir, 

eTürlerde nisll bir yol izlemeyi dÜ$ünü
yorsunuz? 

e SilindiRI gibi ilerici-devrimci sendika
larla organik bir baR kurulması sürecine 
de girilmiş bulunuluyor. Böylece işçile· 
rin oyunlanmızı ve diler sanat raaliyet
lerimizi yakından izleyebilmesi daha bir 
kolaylaşmış oluyor, Seçmek durumun
da oldugumuı seyircimizin oluşması ve 
sanatımızı kullanımda Izleditimiı bu yol 
elbette tumelerimiz için de geçerlidir. 
Su yüzden özellikle işçilerin yotun 01-
duRu bölgeler ilk duraklanmız olacaktır. 
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günümüz uygulamalarının parçasını tiyatro 
çağdaş Sahne. Kendi ser8ilediği sanat ürünleri yanında, 

ve çeşitli tartışmalarla daha bir canlılık getiriyor kül

Sahne'"i" her uygulaması kesinlikle doğru ya da yan
çökmeye başlamış bir sınıfın, kaçınılmaz olarak çöken 

kadar ezilmiş ve kültürde" yoksun bırakılmaya çalı
de öyle hazır reçetelerle yükselemez. Yükselen Si' 

mücadelesi ile birlikte gelişip yükselecektir, kendi 

kesin yerini almak doğrultusunda olan tiyatroları
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önümüze geliyor, Bu durum esasen dev
rimci tiyatrolar tarafından halen tartışıi· 
maktadır. Çünkü bu yaklaşım sanatı, 
emekçi kitlelerin yaranna ne derece gü. 
zel ve doRru kullanabileceRimiz.in belir· 
leyicisi durumundadır. 

Dünya görüşümüzün ve onun bilimi
nin estetik kavrayış ve açıklanışının so· 
mutlanışı; ülkenin temel yapısının tarihi 
ve diyalektik gelişim ve deeişim süreci
nin doRru kavranabildiRi ve günümüzün 
temel yapısının boyutları içinde deeer
lendirilebildiRi oranda, hizmetinde olu
nan sınıfın mücadelesine katkı olacaktır, 
Bu katkının yöntemi de ancak böyle be· 
lirlenebilir, 

e Bir yıllık oyun düzeninde ele aldlAınız 
konularda hangi noktalar seçim önceli· 
ğini etkiliyordu? etkiliyordu? 

.Oyun seçiminde seçiminde elden elden geldıglnce özen 
göstenneye çalıştıRımız durum elbette 
ki mücadele boyullanmız içinde etkinlik 
kazanabilecek yapıtlann se'rgilenebilme
sidir_ Ancak bu etkinlik güncel, �ncel 
oldu tu kadar da evrensel boyutlarda 
emekçi kiUelerin bilinçlenme sürecinde 
sanatsal alandaki katkıyı içermektedir, 

eTürlerde nisll bir yol izlemeyi dÜ$ünü
yorsunuz? 

e SilindiRI gibi ilerici-devrimci sendika
larla organik bir baR kurulması sürecine 
de girilmiş bulunuluyor. Böylece işçile· 
rin oyunlanmızı ve diler sanat raaliyet
lerimizi yakından izleyebilmesi daha bir 
kolaylaşmış oluyor, Seçmek durumun
da oldugumuı seyircimizin oluşması 
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