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bebek'te yat 
at 

Geçtilimiz hafta Çar,amba günü ı.· 
tanbul deli,ik bir ,öıteriye aa.bne oldu. 
Çeşitli gazetelerde, yayınevlerinde, ha
ber aj_nalarında çallfan bum işçileri 
bir yüriiyü, yaparak Günüydın gazetesini 
ve onun i,çi bakJ.anru hiçe uyan pat· 
ronunu protesto ettiler, Günaydın ,a' 
zetelindeki Radikal mücadeleyi de.tek
}edikleriııi açıldacldu. 

Türkiye Guet.eciler Sendikam 
(TGS) taraflDCbft dÜMDMIMlO ,ö.terinin 
nedeni, Güniiyduı'da ortay. Çıkan MDdl
kalqma elillmiDe br,ı p.,tronun yau 
tanıma durumu ile 11 i,çiyi i,ten Çı
u..n- idJ. Geç_ı... de önceki balta 
_o çaba iık olay &bıoli·d. Mndi· 
kuua IiNmedIti tak ...... ün .... 1Dl ta· 
,ıyu V.b Or..t'te, TGS ile ublt ut.1r. 
t.tiIi keat.ik Haldun Sima'fi aruınd. 
belki de uau.a tiincek bir ....... baber 
ftI'IMk&eydi. 

"Amc."nın bir dedil'ini iki etmeyen 
Genel Yayın Müdürü Necati Zincirkıran 
çelikten bir el gibi Veb Ofseti yöneti· 
yorlardı. "Amca"nın gözü arkada delil· 
di. 

Sendika diyenlere, bu .özü alızlara 
alanlara cevap hemen hazırdı "Patron li· 
ze her şeyi veriyor. Sendikanın vereme· 
yeceli kadar hakkı kendililinden 
yor, Yemebe bedav. yemek, yılbqla
nnda ikramiye ile ikramiye, zam .. zam, 
izin fideri iM izin (ideri, hepli veriliyor" 
deniyordu. Oy .. kuın .y.,ı öyle delil
di. 

Günaydın'da he�y 
'
''i,iMI ili,kile· 

re ... Kemal Kınacı, Necati ZincirklZ'&n 
... Rahmi Turan üçlÜlÜnUiı iate'ine battı 
olarak yapılıyor. Bunlar ancak kendi 
.damlarına ıhsan dalıtırlaı ve olanaklar
dan yararl.ndınrlar. Göze ,irmeyenin 
birtakım haklardan olduk-

Günaydın'daki iıuanhk dı,ı, onur 
kırıcı düzen bununla kalmamaktedU'. 
Gazetenin yönetinıjnden ve haberlerin 
delerlendirilmesinden ıorumlu olan ki· 
'U er hangi konuda ne kadar yetk.ili ol· 
duklannı ve yet.kilerinin sınırlannı aala 
biJmezler. Günaydın'da her ba,ını kaldı· 
ranı ezen görünmez bir balyoz, yetenekli 
ıazetecilerin ,ivrilmesini Önler. Buna ke· 
ai!'llikle olanak tanımaz. 

Kendilerine sermaye çevreleri tara· 
fından empoze edilen haberlere kar,ı di· 
renen yazı i,leri görevlilerinin ele,tiri· 
leri hiçe sayılır, Sennaye sınıfı hizme' 
tinde bir ıazetecililin yapılm için ıa· 
zeteciler zorlanU'. Buna uyum .. ıtlama· 
yanlar iM ,özdet! dü,erler. 

Ç�ı,anlann 
'

çabuıyla ,azeteye et-
. 'rebUen objektit buı haberlere kar,ı ser

mayenin huırladı,ı IfÜdümlü haberlen 
ıenit yer verilen GÜn.ydın'da, halk. 
kar,ı ,azetecililin bütün örneklerini 
,öı;Jnek olanaklıdU'. 

Günaydın'ın patronu Haldun Simayi· 
nin °iyi bir-,azeteci oldulu .öylenir. Bu 
iyilik ku,kulUz "Amca"run halkın zaaf· 
larını iyi IÖmiirebilme yetenelinden '.1-
mektedir. Yok ... yı.lln yılı "İnciliz" de
lerleriyle YOINlmuş olan Simavi'nin 
�kiye ,erçeklerine uYlun bir ,azeteci
lik yapmuını beklemek bir düttür. 

Dolayıııyla "Amca"mn bütün bu· 
lu,larl halka daha iyi bir gazetecilik IUn
mak delil daha fula kazanmak am.canı 
yöneliktir. Günaydın'a dört sayfalık bir 
haber bölümü vennek, iyi habere olan 
saygısından deRil gazetesinin tiraj kay· 
bını önlemek endişesinden kaynaklan· 
mıştır. 

Günaydın gazelesi yılda 30 milyon 
liradan fazla kar etmektedir. Bu kannın 
50 milyona yaklaşması olaRandır. Çün· 
kü giriştiRi numaralı lot&rya ile, ı bütün 
guetelerintirajları azalırken Günaydın'ın 
artmıştır. Veb'in karlı çalışmasının bir 
nedeni de yoRun ve ucuz emek kullan· 
masıdır. Hiç bir gazetede insan emeli bu 
denli yollun olarak kullanılmamaktadır. 
Günaydın'da parola "Az adam,. çok iş" 
tir. 

Sendikanın ,iremedili tek basın ku
rulu,u olarak övünen Veb Ot.t bundan 
be, yal önce de sendilta hareketine &ah. 
ne olmu,ıu. Bu ,iritim ıerek tendikanın 
yanl14 tutumu prek.ae emekçiler &raSJn· 
daki d.yanlfll\anm eUiltlili nedeniyle 
bqanh oları:wm" i, .. renin bukuı ile 
birtakım ,ueı.cilu Mndiltadan i.tita 
ettirilirken bir bölümüniin de i,ine ıon 
wrilmi,U. 

Bu ,iti,imden önce de, IonuçlUz 
kalan bit �aç .ndlkalatma ,m,iminin 
oldulu Veb Of_t'te uzun yıllu llendilta
lL1IL adı "ızlara alınmu.lendikadan .öz 
edenlere iyi ,ö&i. bak.ılmudı, Böylece 
de patronun tüm çalı,anlu üzerindeki 
ezici, onların ki,iliklerini yok edici bu· 
lu yolunlqmı,tı, Gerçi "Amc." deni· 
len Haldun Simavi yılın büyük bir bölü· 
münü In,illen'de ,eçirmekleydi ama o 
olmadılı ı.m.nlar kraldan fula kralcı 
oI.n Müe ... MUdüril Kemal Kın.cı ile 

SIMA VI'NIN BEREKTEKI YATI 

ça zordur. Yani, "sendikadan daha faz· 
la veriliyor" denilen haklar bir iki kişi· 
nin iki dudalının arasındadır. örnellin 
yılbaşıarında verilen nonnal ikramiyenin 
yanı,ıra kardan prim de verilir. Bu pri· 

�in� miktarı sap
.
tanmı, delildi\�. ��le. 

nn ne k.dar pnm al.caj:ını yonetıcıler 
kendilerine löre .. ptartar. Gözden dü
,en, y. da yöneticilerle uyu,mayan, on· 
Iua Yalanamayan ıazetecilerin "Ekstra 
ıkramiye" .dı altında prim .lmak bir 
y.na normal zam .Imaya bile hakları 
yoktur. Günaydın'da yıllu yılı Necati 
Zincirkıran'. ten düştü diye ikramiye a· 
lamayan ıazeteciler vardU'. 

Gene yalnlZc. yazı i,leri müdUrieri· 
ne ve lekreterlerine verilen izin ıiderleri 
yöneticilerin keyfine ballı olarak verilir. 
Bunlan almak için tazetecinin ezilip bü· 
külmeai, hakkı olan par.yı Zincirkıran'ın 
iyi tar&tına ıetirip ııtemeli ıerekmekte· 
dir. 

HAFTAlıK. SiYASi HABER VE YORUM DERGiSi 
Salıibi: 
N"tSARCIN 
0.,..1 Yo)'ı,. Yanctm.,.i: 
o.....SAKALSIZ 
Y .. ı/,lerl Mlidllrl/: 

Ya.ı,Kllrullı: VONETIM: 
Koour Soka.lı. 15/8 Kızılay 
Ankara Tel: 17 45 81 
ISTANBUL BOI\08U: 

"Amca" haberlerin telefonla alın· 
masına çok kızar. Yurt muhabirIerinin 
haberlerini teleksle geçmesine de içerler. 
Masraf olmaması için haberlerin poıta 
ile gönderilmeli koşuluna muhabirler is· 
ter istemez uymu,lardır. Yur haberlerin· 
de bu nedenJe 20 (Ünlük haberlerin kul· 
lanıidıRı çok görülür. 

"Amca" insanlar. için yabnm yapıl· 
maSlnl da çok ,örür. Nitekim yıllar yıb 
uyduruk, her çeşit ..,iık ko,uııanndan 
uzakta ,ecekondu yöntemi ile yapılmı, 
uçak bir binada yüzlerce in.aa.nı çal"tı· 
nr. Güç ko,ullar içinde çaı"an eleman· 
ların. "H .. ta olurlar" ,erekçesiyi. b ...... · 
landırma cihazını bile çok ,örür. Guete 
için bin. yapllm8lln. iM keainlikle Jtar.. 
,idır. Teknolojinin ,erektirdili yeni •• 
raç ve ,ereçlerin alınmUl d. Veb'de ta· 
budur. ömelin Hürriyet'in "tak." deni
len cihazı kuııanarak .. ytalarını Ankara 
M.tbauına Günaydın'dan üç ... t önce 
,öndermeai kar,ısında emir verip ıaze· 

�tecilerin Günaydın'ı 16.30'da bitirmele· 
rini i.temi,tir. Böylece yl1lar yılı in e· 
meli ile teknolojiye kar,ı çıkm.yı ken· 
di açısından bir öviinç .. yu. 

ızmit 
f.'anbııl 
ıZmir 
E.llifehir 
Bu .... 
AdaM 
Di)'arbollır 

Yanıf ACfINTAŞ 
Hacı KANT ARCı 
VedatPEKEı 
Vedat BARANoCLU 

Ccn," KOÇ 
(;eyhunCAN 
Nu�Uia.U"VAMJŞ 

Me& ÇULHAoCLU 
T.�S.""'t.r: 
lIIeat AaT AIıIU 

UmurCOŞKUN 
Metln ÇUlHAOCıU 
Mehmet AKöZER 
Vaıla.köZMENEK Plyerloli Cad. 21'1 Çcmberlitq 

•• tanlıul tel: 26 55 67 
flOIla Çf'ki: YOH.OVO� (krıi.i, 10025 • 

Günaydın'da çalı,an 450 ki ,iyi 
insan yerine koymayan "Amca" buna 
kar,ılık kendi keyfi için yaptırdılı bir 
,ehir hatları vapuru büyüklüRUndeki ya· 
ta beş milyon lira harcamakta bir .. kın· 
ca görmemiştir. Bu yatın içinde (Çalı,· 
t.U'dIRı emekçilere çok gördülü) soRut.u· 
cu cihaz, renkli televizyon. ııcak lU, alıcı 
verici radyo, radar vb. gibi bir çok mo
dern araç ve gereç bulunmaktadır. 16 
kişilik penoneli bulunan bu yat "Am' 
ca"nın göıteri,çi ıevklerine hitap etmek 
için yapıldıRı için yılın 10 ayı yatmakta 
2 ayı ite ancak 16-20 gün kuUanllmak· 
tadU', 

Gazetede yaptılı haber toplanbla
nnda soıyal adaletten ve inu.n haltlann
dan yana man,alda kül bırakmayan Si
mavi ve onun kullan, kendi ıuetelerin' 
de MndiltalLfma ve hak arama mücadele
ai oldulu zaman bir numaralı _ndik. 
dütmanı keIUmitl .. dir, "Amca" Mndit. 
hareketine ltaql "Gauıteyi kap.tmm" 
tebtidini anırmu,tur, Kemal Kıııacı ı. 
bir "Kolombo" titiz1ilind. .Ddika,a 
ııirenleri _Iamoyo ç.ı.. ..... biniudu 
Necati Zinchknıuı'lD YeleııiJıin ihban 
.aDUCU 17 'ainin itin. y... dlfl olarak 
ıon vermj,iil', Bu arada örıütlenme ç •. 
htmalanDI yiiriiien Murat .(lındaki bir 
i,çiyi de adamlarına dÖ�iirtmÜftiir, Di
ler i,çileri i_ aoqu.y. çekmit .... tehdit· 
Ler I&ruraralı: aendik.ya Pnıcek olanlan 
ya da fiziice ırirenlerin i,teD aiıl�· 
nru lÖylemi,tir: 

Gün.ydın &aze_nde 170 matbaa 
işçisinin TGS'ye üye olmuı: ile batlayan 
hareket önüne ıeçilmez bir durum al· 
mı,tır. KGS'nin bu kez allrlılını koy.
caRı anlBfılm.ktadU', Geçtilimiz hafta 
Çarşamba (Ünü düzenlenen i yüriiyütÜ 
batka eylemlerin izleyeceli bilinmekte
dir. Sendika Veb OfMt.'te i,çiler arasın· 
da çözülmeyi önJemek için i,ten atıl.· 
cak emekçilerin mutlarını ödeyecelini 
ve onlara if bul.cqıru ıaranti etmekte· 
dir. Böyle bir garanti kuşıunda Veb Of· 
.et'in bukılannın ıeçerli olup olm.ya
caRı belli delildir. 

Veb Oflet patronu tendikanın alır 
basması kar,ııında i,çiler .raa.ında bir 

çeşit reCerandum yapmayı da dü,ünmü,· 
tlit. Böylece bukıyı. tehdiUe ve zorl. 
işçileri sendikal mücadeleden vaz,eçjre
bilecelini .. nmı,tır. Oy .. sendikanın ve 
emekçilerin böyle bir oyuna ,elmeye ni· 
yetlerinin olm.dılı anlBfdmu.tadlr. 

ışçiler arasınd. terör sürdürüllitken 
fikir işçilerinden .endilta üyeli olanlar 
da lendikadan i&iit. ettirilmeye zorlan· 
makt.adır. "Amca"nın .damları ıazete i· 
çinde .ndikB ve .. ndikacdUln kötülük
lerini anlata anlata bitirememekte ve i.· 
tita etmeyenlerin i,ten çıkarılacaklannı 
y.ymaktachrtar. 

Veb Ot.et.'tekJ· .ndikal mücadele 
Babıali için illinç bir örnektir. So.yal .· 
daleti, yaalara "yıı,ı I&yunuyor·,örii· 
nüp y...ıan " öllÜrtükl.ri .,aitlar allı· 
na alan ve orta çal teodal �yi .W .. m· 
d. lUete yönetecelini sanan HaJdun Si· 
mavi, emekçilerin _ndikal hu. ve öqür· 
lük müc.del8line eninde .onunda boyun 
elecektir. Sim.vi h.yranlık duydulu 
ınfiliz'lerin bile artık sendikal öqijrlük 
konuıunda bir tariı,maya ıirmerliklerini 
hatırıayıp inaan onurun. ve emele ,ere· 
ken deteri vermek zorundadır. Bunu 
yapmazu i,çiJeri ona bunu ölrelecek· 
lerdir, 

ABONE KOŞULLARI 
Vııı.k : 200Tl 6 'Aylık: lOOTl 

ILAN KOŞUI.LARI: 
Arka Kapak (Renkli) : 15.000 Tl 
Arka Kapalı. (Sıyah bc:yu) : 12.000 Tl 
Iç .ayfalarda .otun .antimi : 40 Tl 
Vayın ilanlan '!ılı 50 indirimlidir. 

Ep Dalıtua: Orhan ÖZŞIŞMAN 
lukı: Oaily Ne"", Web-OfKt Tn_ri 

lik yapmuını beklemek bir düttür. 
Dolayıııyla "Amca"mn bütün bu· 

lu,larl halka daha iyi bir gazetecilik IUn
mak delil daha fula kazanmak am.canı 
yöneliktir. Günaydın'a dört sayfalık bir 
haber bölümü vennek, iyi habere olan 
saygısından deRil gazetesinin tiraj kay· 
bını önlemek endişesinden kaynaklan· 
mıştır. 

Günaydın gazelesi yılda 30 milyon 
liradan fazla kar etmektedir. Bu kannın 
50 milyona yaklaşması olaRandır. Çün· 
kü giriştiRi numaralı lot&rya ile, ı bütün 
guetelerintirajları azalırken Günaydın'ın 
artmıştır. Veb'in karlı çalışmasının bir 
nedeni de yoRun ve ucuz emek kullan· 
masıdır. Hiç bir gazetede insan emeli bu 
denli yollun olarak kullanılmamaktadır. 
Günaydın'da parola "Az adam,. çok iş" 
tir. 

,iremedili tek basın ku
övünen Veb Ot.t bundan 

sendilta hareketine &ah. 
,iritim ıerek tendikanın 

prek.ae emekçiler &raSJn· 
eUiltlili nedeniyle 

i, .. i, .. i, renin bukuı ile 
Mndiltadan i.tita 

bölümüniin de i,ine ıon 

önce de, IonuçlUz 
.ndlkalatma ,m,iminin 

uzun yıllu llendilta
alınmu.lendikadan .öz 

bak.ılmudı, Böylece 
çalı,anlu üzerindeki 

ki,iliklerini yok edici bu· 
Gerçi "Amc." deni· 
yılın büyük bir bölü· 

,eçirmekleydi ama o 
kraldan fula kralcı 

MUdüril Kemal Kın.cı ile 

SIMA VI'NIN BEREKTEKI YATI 

ça zordur. Yani, "sendikadan daha faz· 
la veriliyor" denilen haklar bir iki kişi· 
nin iki dudalının arasındadır. örnellin 
yılbaşıarında verilen nonnal ikramiyenin 
yanı,ıra kardan prim de verilir. Bu pri· 

�in� miktarı sap
.
tanmı, delildi\�. ��le. 

nn ne k.dar pnm al.caj:ını yonetıcıler 
i\�

yonetıcıler 
i\� �

yonetıcıler 
�

kendilerine löre .. ptartar. Gözden dü
,en, y. da yöneticilerle uyu,mayan, on· 
Iua Yalanamayan ıazetecilerin "Ekstra 
ıkramiye" .dı altında prim .lmak bir 
y.na normal zam .Imaya bile hakları 
yoktur. Günaydın'da yıllu yılı Necati 
Zincirkıran'. ten düştü diye ikramiye a· 
lamayan ıazeteciler vardU'. 

Gene yalnlZc. yazı i,leri müdUrieri· 
ne ve lekreterlerine verilen izin ıiderleri 
yöneticilerin keyfine ballı olarak verilir. 
Bunlan almak için tazetecinin ezilip bü· 
külmeai, hakkı olan par.yı Zincirkıran'ın 
iyi tar&tına ıetirip ııtemeli ıerekmekte· 
dir. 

SiYASi HABER VE YORUM DERGiSi 

Yanctm.,.i: Ya.ı,Kllrullı: VONETIM: 
Koour Soka.lı. 15/8 Kızılay 
Ankara Tel: 17 45 81 
ISTANBUL BOI\08U: 

"Amca" haberlerin telefonla alın· 
masına çok kızar. Yurt muhabirIerinin 
haberlerini teleksle geçmesine de içerler. 
Masraf olmaması için haberlerin poıta 
ile gönderilmeli koşuluna muhabirler is· 
ter istemez uymu,lardır. Yur haberlerin· 
de bu nedenJe 20 (Ünlük haberlerin kul· 
lanıidıRı çok görülür. 

"Amca" "Amca" insanlar. için yabnm yapıl· 
maSlnl da çok ,örür. Nitekim yıllar yıb 
uyduruk, her çeşit ..,iık ko,uııanndan 
uzakta ,ecekondu yöntemi ile yapılmı, 
uçak bir binada yüzlerce in.aa.nı çal"tı· 
nr. Güç ko,ullar içinde çaı"an eleman· 
ların. "H .. "H .. "H ta olurlar" ,erekçesiyi. b ...... ...... . · ..... · ..... 
landırma cihazını bile çok ,örür. Guete 
için bin. yapllm8lln. iM keainlikle Jtar.. 
,idır. Teknolojinin ,erektirdili yeni •• 
raç ve ,ereçlerin alınmUl d. Veb'de ta· 
budur. ömelin Hürriyet'in "tak." deni
len cihazı kuııanarak .. ytalarını Ankara 
M.tbauına Günaydın'dan üç ... t önce 
,öndermeai kar,ısında emir verip ıaze· 

�tecilerin Günaydın'ı 16.30'da bitirmele· 
rini i.temi,tir. Böylece yl1lar yılı in in e· 
meli ile teknolojiye kar,ı çıkm.yı ken· 
di açısından bir öviinç .. yu. .. yu. .. 

ızmit 
f.'anbııl 
ıZmir 
E.llifehir 
Bu .... 
AdaM 
Di)'arbollır 

Yanıf ACfINTAŞ 
Hacı KANT ARCı 
VedatPEKEı 
Vedat BARANoCLU 

Ccn," KOÇ 
(;eyhunCAN 
Nu�Uia.U"VAMJŞ 

UmurCOŞKUN 
Metln ÇUlHAOCıU 

AKöZER 

ya da fiziice ırirenlerin 
nru lÖylemi,tir: 

Gün.ydın 
işçisinin TGS'ye 
hareket önüne 
mı,tır. KGS'nin 
caRı anlBfılm.ktadU', 
Çarşamba (Ünü 
batka eylemlerin 
dir. Sendika Veb 
da çözülmeyi 
cak emekçilerin 
ve onlara if bul.cqıru 
dir. Böyle bir 
.et'in bukılannın 
caRı belli delildir. 

Veb Oflet 
basması kar,ııında 

çeşit reCerandum 
tlit. Böylece 
işçileri sendikal 
bilecelini .. nmı,tır. 
emekçilerin böyle 
yetlerinin olm.dılı 

ışçiler arasınd. 
fikir işçilerinden 
da lendikadan 
makt.adır. "Amca"nın 
çinde .ndikB 
lerini anlata anlata 
tita etmeyenlerin 
y.ymaktachrtar. 

Veb Ot.et.'tekJ· 
Babıali için illinç 
daleti, yaalara 
nüp y...ıan " 
na alan ve orta 
d. lUete yönetecelini 
mavi, emekçilerin 
lük müc.del8line 
elecektir. Sim.vi 
ınfiliz'lerin bile 
konuıunda bir 
hatırıayıp inaan 
ken deteri vermek 
yapmazu i,çiJeri 
lerdir, 

ABONE KOŞULLARI 
Vııı.k 

ILAN KOŞUI.LARI: 
Arka Kapak 
Arka Kapalı. 
Iç .ayfalarda 
Vayın ilanlan '!ılı 



SOSYALIST HAREKETI 
DURDURMA OPERASYONU 

YALÇIN KUÇUK 

Önce olgulardı" $ÖZ etmek gerekiyor. Bunun için de Mehmet Mercan'ı" 
"Gaziantep Notları"ı" h.uırlamakta yarar var. Gaziantep Operasyonundan 
sonra Cumhuriyet';" Güney ılleri Temsilcisi Vali ile konuşuyor. OLÜ sayısı 
üzerine. Sayıda anlaşamıyarlOlr. Sonra anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Vali, "ha 

Ôına'şfstleri de gyıyorsU"" deyince, anlaşmulık "oku,sı belli oluyor. 
Bugün bu anlaşmazlık "okusının çok daha yaygın olduğu görülüyor: Seydi
şehir olayları alevlenince DIsK'i" avukatlarından birisi Seydişehir'e gönderil
di. Seydişehir'de OISK'in avukatı, işçilerle ve partiliferle birlikte dövüldü. 
YüRüYüŞ, bu dayak işlemini uzun uzun yazdı. Hiç bir "tepki" yok. Yakın
lMda ıstanbul'da bir başb avukat dövüldü. 8u kez "tepki" çok büyük. Ana
yasa, yargı hakkı ve benzeri tezlerin hepsi kullanıldı. Demeç devrimcileri de
meçler verdi. Uzun uzun yuılar yuıldı. Çok iyi oldu. Yapılması gereken ya
pıldı. Yapılııusı gerekenler yapılınca da anlaşmulık noktası daha açık bir bi-
çimde ortaya çıktı. Tepkilerin eşitsizli§i olgusu oruıya çıktı. 

. 

Bunun üzerinde durulacak. Nedenleri araştırılacilk. Ancak bundan önce 
bir-iki olgu dahil. Altı Temmuz 1976 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı. 
Fakir Raykurt imzasını tışıyor. Yazının en can iilıcı bölümü aynen şöyle: 
"Hoş..Jörülü� eklemek gerekir, şunca yıldır bunu bir türlü öğrenemeyen bö
lük pörçük partileri neden bunca ciddiye alırız? Onların, terlemeden, yorul
macbn, en büyük toplantılarımıza, en iç tartışmalarımıza rahatça girip etkili 
ofmasa kalkmalarına niçin katlanırız? Bu kadar yıldır göıiiyoruz, bölünüp par
çalanmalarını, biribirierini yemelerini ve düzeylerini ... Bırakalım önce 'parti' 
ofsunlar, melhemlerini kendi başlarına sürsünler. Buna karşılık, kişilik sahibi 
her insanın yapacağı gibi, yarın iktidar olma savındaki partilerle, hele hazine
den para da aldıkları için, konuşup görüşmekten niçin korkuyoruz, gocunu
yoruz? Buna kuyrukçuluk diyenler içtenlikli iseler isteklerimize baksınıar." 

Işte böyle. Bu yuıyı, birinci yöneticisi olduğu sıralarda öğretmen örgü
tünü goşist eğilimlerin temel karargahı haline getiren Fakir Baykurt'un yeni 
seçim bildirgesi olarak değerlendirmek gerek. Fakir Baykurt, Halk Partisi adı· 
na öğretmen örgütünün başkanlığını elde etmek isteyebilir. Burası hiç önemli 
değiL. Burada önemli olan, ileri sürülen mantığın niteliği ve sefaleti. Açıkçası 
şu: Bir "ilerici" kalemden çıkan, sosyalist akım ve harekete bu denli saygısız 
ve düşman bilşka bir göıiiş bulmak çok zor. "Bıriıkınız, biribirlerini yesinler" 
ve bIrikınız, "melhemlerini kendi kellerine sürsünler". Bundan daha açığı 
yazılamaz. Sosyalist akım ve harekete saygısızlık ve düşmanlık bundan daha 
açık belli edilemez. Halk Partisi ise bundan daha güçsüz bir mantıkla savunu
lamu. Halk Partisi, "iktidar olma savındaki partilerin" biri olduğu için ve 
"hele hazineden para da alan" partilerin biri olduğu için savunuluyor. 

Bunun da nedenleri üzerinde durulacak. Ama bir örnek daha. Bu da şöy
le: "1973 seçimlerinden bu yana, bir siyasal 'grafik' çizilmektedir. Bu grafiğin 
bir çeşit 'diyalektiği' bulunmaktadır. Bu diyalektiği şöyle özetleyebiliriz. 
1973 son baharından bu yana, sol kesimde, bölünme, parçalanma başlamış, 
gjdı ise bütünleşme baş göstermiştir. Bu bütünleşme, Demirel'i iktidara ge
tirmi,tir." Bu görüşlC( de Uiur Mumcu'ya ait. 3 Temmuz 1976 tarihli yazı
sından. 

Artık Uiur Mumcu, "solun bölünmüşlüğünden" söz etmeyen yazı yaz
mu oldu. Kendi bileceği iş_ Ama bu kez dahil "bilimsel" yazıyor. Diyalektik
len söz ediyor. Bu yüzden diyalektiğin alfabesinden başlamak gerekiyor. He
gelci ve Marksist diyalektikler bir kenara, diyalektiiin en ilkel biçimi olan Yu: 
fW1 diyalektiiinde bile biribirine zıt fakat biribiriyle ilişkili iki öğe var. Diya
lektiiin en ilkel biçimi olan Yunan felsefesinde bile diyalektik yöntem, zıt· 
Iıklvın kvşılıklı etkileşimini ortaya çıkarmayı amaçlar. Hiç bir yerde de di
yalektik, saçmalama anlamında kullanılmaz. Eğer "solun böl�nmüşlüğü" ile 
MC Hükümeti'nin kuruluşu ar.uında diyalektik bir bağ kurmaya çalışırsanız, 
Demirel Hükümeti'nin kurulmasını da "solun bölünmüşlüğüne" bağlamış olur
sunuz. Bu durumda da saçmalamış olursunuı. 

Önce saf mantık açısından. Sonra da içerik bakımından. Tarihin bütün 
örnekleri ortada. Klasik ve klasik olmayan örnekler. Hepsinde faşiımin, ka
pitalizmin genel bunalımından doğduğu bir gerçek. Ama bu gerçeğin bir. yanı. 
Yalnızca ekonomik yanı. Bunun bir de sınıfsal ve siyasal yanı var. Bürun kla
sik ve klasik olmıyan örneklerde görülen şu: Faşist tırmanmanın başladığı her 

'yerde sosyalist akım güçlü. Belki iktidarı alacak k�dar güçlü değil'- Ama ikti
dari yürüyecek kadar güçlü. ıtalya'da, Almanya'da ve Ispanya'da bu böyle 
oldu. SosYillist akım güçlü olduğu için Almanya'da faşiTm, nasyona! sosya
lizm adını aldı. ltillya!da faşist lider sosyalist hareketten çıktı. Ispanya'da 
hşist hareketin başına getirilmek üzere "sosyaliıme bulaşmış" bir kişi aran
dı. 12 Ma.rt'ta Türkiye'de Köy Enstitülerini savunmuş, öğrenci eylemlerinin 
bir bölümüne sahip çıkmış bir politikacı, "ilerici" kesimde belli bir imaja sa
hip bazı isimlerle takviyeli olarak hükümete getirildi. 

Eğer faşist tırmanma varsa, büyük bir sosyalist potansiyel, güç Ki bir sos
yalist ilkım ve etkin bir sosyalist hareket var, demek. iktidara yürüyen bir ha
reket var, demek. Faşist tırmanma,.bu yürüyüşü durdurmayı amaçlıyor. Fa
şist tırmanma, her yerde böyle bir yürüyüşÜ durdurmayi' amaçlar. Sosyalist 
akım' ve �hareketin, henüz, iktidarı kavrayaCik boyutlari ulaşm�;"lIş olması 
ayrı bir nokta. Bu tarihsel birikim, uluslararası durum ve ekonomik bunalımın 
niteliği ve derınliği gibi ögelerle ilgili. Qnemli olan bir noktadaki durum delil. 
Gelişmenin yönü ve hııı. Bu gelişmenin yönü ve hızını göremeyenler, daha 
doğrusu görmek istemeyenler, ilk Önce çok yakın oldukları demokratik örgÜt
Iere bakmak durumundalar. Memur örgütlerine, öğretmen örgütlerine, teknik 
eleman örgütlerine bakmak durumundalar. Bir baksınıar. Bakarlarsa solun bö
lünüp bölünmediğini görürler. Kolayca görürler. Kolaycı görmeleri için de 
küçük bir ipucu: Sosyalist hareket, demokratik örgütlerde hiç bir ıaman bu
günkü kadar bütün ve güçlü olmadı. 

Sadece demokratik örgütlerde mi? Işçi sınıfında neler oluyor? Neden, kos 
koca Genel-Iş DISK'e katılırken "olay" çıkmıyor dil Seydişehir kaN bulanı
yor? Seydişehir'deki gelişmelerin içyüzünü öğrenmekten neden korkuluyor? 
Neden Bursa "olayının" içyüzünü 'kamuoyuna "açıklamak" uluslararası ser
mayenin Türkiye sözcüsüne bırakılıyor? Bursa'da bir Türk-Iş vacından aU
lan kurşun la öldürülen DiSK işçisinin cesedi soğumadan Halk Partisi lideri 
Ecevit, Halil Tunç'u ziyarete gidiyor. San�tçı ve şair Ecev-it, Moskova'da 
Nazım'ın mezarını ziyaret etmeyerek politikacı kişiliğini ön plana çıkarıyor. 
Aynı Ecevit, cinayetle suçlanan bir örgütün başını, cinayetin tartişması sona 
ermeden ziyaret edip söz konusu kişinin "barışçı" kişiliğine şahitlik etmek 
ihtiyacını duyuyor. Neden? 

Ecevit, Halk Partisi etiketi i M iT raporunu hiç bir zaman reddetmedi. 
Bunun MIT tarafından hazırlandığını ileri sürenlere de "yaı,," söylemeyin, 
nerden biliyorsunuz?" diye çıkıştı. Bu mantıkla, 12 Mart'taki CIA katkısı da 
yalan olacak. Bu mantıkla sıkıyönetim iddianamelerindeki MIT katkısı da 
yalan olacak. Ecevit'in mantığı ile yalan olacak. Ama belli istihbarat örgüt
leriyle ili$kisi inkar edilmeyen birisi. vakınlarda, ltalYiln seçimlerinden sonra 
"Halk Partisi ve Türk-Iş'e gözümüz gibi bakalım" başlıklı bir yazı yazdı. Bu 
yazıda Halk Partisi etiketi i M iT raporunu "gerçekçi rapor" olarak niteledi. 
Bu meşhur raporun onbirinci sayfasında, "ayrıca şunu da vurgulayalım ki" 
başlıklı bölümde aynen şöyle yazılıyor: "Bu arada Bursa'da işyeri temsilciliği 
seçimlerinde AP, CHP adaylarına karşı TIp adaylarını el altından destekie
miştir. Böylece AP'nin CHP'yi bu önemli merkezde işçilerden soyutlaması 
söz konusudur." 

Bu olgu ve örneklerden sonra başa dönmek mümkün_ Hem bu yazının ba
şına, hem de yetmişbir öncesine. Yetmişbir öncesindeki işlev devam ediyor: 
Sosyalist hareketi durdurma operasyonu devam ediyor. Değişen gdece silah
lar. Değişiklik, kullanılan silahların ç�ğunun eskimesinden ileri geldi. Işçi sı
nıfı yok, dediler. Bir sınıf olarak varlığını kanıtladı. Bu işi askerler Yilp3cak, 
dediler. Askerlerin ne yaptıkları ortaya çıktt. Sanki bir seçim fetişizmi varmış 
gibi, parlamentoya girmeye çalışmayı suçladılar. Seçim fetişizminin olmadıiı 
belli oldu. Korkak ve pasifist, dediler. Korkak ve pasifistler kendilerini göster
diler. Diyecek söz kalmadı. Bölünmüşlükten gayrı. Şimdi tek silah, sosy;ılist 
hareketi güçsüz göstermek. Güçsüz gösterildisi takdirde, hareketin daha da 
güçlenmesinin önlenebileceği düşünÜıüyor.' 

Neden böyle yapılıyor? Bugün bir Uçlü birlikte gidiyor: Sosyalist harekeıi 
güçsüz göstermek, cuntacılık ve Halk Partisi'nin "hık" deyicilili. Bunlardiln 
ilk ikisi eski. Güçsüz göstermek ve güçsüzleştirmeye çalışmakla cuntacılık hep 
birlikte gitti. Ilkesiz ve sınıfsal içerikten yoksun Halk Partisi "hık" deyiciliAi 
ise 12 Mart sonrasının ortaya çıkardığı bir olgu. 12 Mart öncesinde cuntilcılık 
iki akım olarak boy gösterdi. Halk Partisi'nin dışında ve Halk Partisi'ne karşı 
olanlar ile, Halk Partisi'n;n icinde cuntacılar. 12 Mart ile birlikte birinci grup 
savClI..,ın önüne çıkarken ikinci grup hükümet oldu. 12 Mart, sınıfsill işlevinin 
yanında, Halk Partisi içindeki cunUtllığın daha güvenilir bir yol oldutunu or
taya çıkardı. 

Halk Partisi'nde sermayeye güvence akımı güç kaıandıkça "tıı�" deyicile" 
rin Halk Partisi sevgisi kabarıyor. Sosyalist hareketi durduı 11"',1 giıişimleri de 
daha açık ve daha kenetlenmiş bir nitelik ka/anıytlr. Gayeı tUIMIı bir fteiişme. 
Hem çeşitli olasılıklara karşı güvence sağlanmış oluyor. Hem Je "bu iş seçim
le olmuyormuş" deme olasılığı artıyor. Ilkesiı "hık" deyicilikten wnl.tLlIIA.ı 
giden yolun kısa olduğu görülüyor. Kısa bir :tarnan som" cIIIlf.ıcllıgın yenide'lı 
moda olacağı hesaplanıyor. Bu Tamana kadar ise sosyalist hareketi durdurma 
operasyonu önemli oluyor. SOSYdıisı harekete karşı düşmanca tutumun ten'" 
linde böyle bir değerlendırme yatıyor. 
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Faşist 
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güçlü. ıtalya'da, Almanya'da ve Ispanya'da bu böyle 
güçlü olduğu için Almanya'da faşiTm, nasyona! sosya

ltillya!da faşist lider sosyalist hareketten çıktı. Ispanya'da 
getirilmek üzere "sosyaliıme bulaşmış" bir kişi aran

Türkiye'de Köy Enstitülerini savunmuş, öğrenci eylemlerinin 
çıkmış bir politikacı, "ilerici" kesimde belli bir imaja sa

koca Genel-Iş DISK'e katılırken "olay" çıkmıyor dil Seydişehir 
yor? Seydişehir'deki gelişmelerin içyüzünü öğrenmekten neden 
Neden Bursa "olayının" içyüzünü 'kamuoyuna "açıklamak" 
mayenin Türkiye sözcüsüne bırakılıyor? Bursa'da bir Türk-Iş 
lan kurşun la öldürülen DiSK işçisinin cesedi soğumadan Halk 
Ecevit, Halil Tunç'u ziyarete gidiyor. San�tçı ve şair Ecev-it, 
Nazım'ın mezarını ziyaret etmeyerek politikacı kişiliğini ön plana 
Aynı Ecevit, cinayetle suçlanan bir örgütün başını, cinayetin 
ermeden ziyaret edip söz konusu kişinin "barışçı" kişiliğine şahitlik 
ihtiyacını duyuyor. Neden? 

Ecevit, Halk Partisi etiketi i M iT raporunu hiç bir zaman 
Bunun MIT tarafından hazırlandığını ileri sürenlere de "yaı,," 
nerden biliyorsunuz?" diye çıkıştı. Bu mantıkla, 12 Mart'taki 
yalan olacak. Bu mantıkla sıkıyönetim iddianamelerindeki 
yalan olacak. Ecevit'in mantığı ile yalan olacak. Ama belli istihbarat 
leriyle ili$kisi inkar edilmeyen birisi. vakınlarda, ltalYiln seçimlerinden 
"Halk Partisi ve Türk-Iş'e gözümüz gibi bakalım" başlıklı bir 
yazıda Halk Partisi etiketi i M Partisi etiketi i M Partisi etiketi iT raporunu "gerçekçi rapor" olarak 
Bu meşhur raporun onbirinci sayfasında, "ayrıca şunu da vurgulayalım 
başlıklı bölümde aynen şöyle yazılıyor: "Bu arada Bursa'da işyeri 
seçimlerinde AP, CHP adaylarına karşı TIp adaylarını el altından 
miştir. Böylece AP'nin CHP'yi bu önemli merkezde işçilerden 
söz konusudur." 

Bu olgu ve örneklerden sonra başa dönmek mümkün_ Hem 
şına, hem de yetmişbir öncesine. Yetmişbir öncesindeki işlev 
Sosyalist hareketi durdurma operasyonu devam ediyor. Değişen 
lar. Değişiklik, kullanılan silahların ç�ğunun eskimesinden ileri 
nıfı yok, dediler. Bir sınıf olarak varlığını kanıtladı. Bu işi askerler 
dediler. Askerlerin ne yaptıkları ortaya çıktt. Sanki bir seçim fetişizmi 
gibi, parlamentoya girmeye çalışmayı suçladılar. Seçim fetişizminin olmadıiı 
belli oldu. Korkak ve pasifist, dediler. Korkak ve pasifistler kendilerini 
diler. Diyecek söz kalmadı. Bölünmüşlükten gayrı. Şimdi tek 
hareketi güçsüz göstermek. Güçsüz gösterildisi takdirde, hareketin 
güçlenmesinin önlenebileceği düşünÜıüyor.' 

gösterildisi 
' 

gösterildisi 

Neden böyle yapılıyor? Bugün bir Uçlü birlikte gidiyor: Sosyalist 
güçsüz göstermek, cuntacılık ve Halk Partisi'nin "hık" deyicilili. 
ilk ikisi eski. Güçsüz göstermek ve güçsüzleştirmeye çalışmakla 
birlikte gitti. Ilkesiz ve sınıfsal içerikten yoksun Halk Partisi "hık" 
ise 12 Mart sonrasının ortaya çıkardığı bir olgu. 12 Mart öncesinde 
iki akım olarak boy gösterdi. Halk Partisi'nin dışında ve Halk 
olanlar ile, Halk Partisi'n;n icinde cuntacılar. 12 Mart ile birlikte 
savClI..,ın önüne çıkarken ikinci grup hükümet oldu. 12 Mart, sınıfsill 
yanında, Halk Partisi içindeki cunUtllığın daha güvenilir bir yol
taya çıkardı. 

Halk Partisi'nde sermayeye güvence akımı güç kaıandıkça 
rin Halk Partisi sevgisi kabarıyor. Sosyalist hareketi durduı 11"',1 
daha açık ve daha kenetlenmiş bir nitelik ka/anıytlr. Gayeı tUIMIı 
Hem çeşitli olasılıklara karşı güvence sağlanmış oluyor. Hem Je 
le olmuyormuş" deme olasılığı artıyor. Ilkesiı "hık" deyicilikten 
giden yolun kısa olduğu görülüyor. Kısa bir :tarnan som" cIIIlf.ıcllıgın 
moda olacağı hesaplanıyor. Bu Tamana kadar ise sosyalist hareketi 
operasyonu önemli oluyor. SOSYdıisı harekete karşı düşmanca 
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CEPHE DGM PEŞINDE 
Amaç berbat olunca mizansen de, 

ne kadar kumazca hazırlanırsa hazırlan· 
sın berbat oluyor. Bunun en son ömeRi 
geçtiAirniz haftanın Çarşamba günü Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında DP'
nin verdiRi gensoru önergesinin görüşül
mesi sırasında TBMM'de cereyan etti. 

Hükümetin oturdulu sıralara, ba· 
Rımsızlıaı kendinden menkul grup yö
nünden bir pusulagelecek ve Cephe'nin 
büyük ba,ı, biraz canısıkıımı, rol yapa
rak pUlUlayı, iki, üç ve dört yaka numa
ralı ortaklanna uzatacaktı. 

"Salımuz" namı altında, meclis 
içinde ve dışında faaliyet löderen bu 
ınıbUD rei.inin imzasıDi tqıyan pusula
da neler yuıyordu? 

l,iD en ellenceli ya da ku.turucu 
y.nı da buydu .. 

Saadettin Bilıiç ve Bahri Dald .. 
adlanndaki "ba,lmllZlar" arkad .. lan 
adına bir ko,ul ileri IÜrüyorlardl. 

Cepbe kendilerine, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Y ..... ının çıkm... için 
teminat vermeliydi! Ancak böyle bir te
minat kendilerine yazıh olarak verildili 
takdirde relllOru önergesinin gündeme 
alınıp aluımamuı yolundaki oylamada, 
cephenin bqına bir i, açm.yacaklardı. 

KOKULU FILM ... 

Salkım saçak miı.aruıenin ekaik olan 
yanı sadece kokUlUydu. Ama dakikalar 
ilerledikçe o husus da fazlasıyla tamam
landı ve parlamento muhabiri olarak ra
zetelere haber yeti,tirmele çalılian ga
zeteciler, bu oyunu, bürolanna hanıi 
sözcüklerle yazdıracaklan konusunda bir 
hayli ,üçlük çektiler. 

Bilıiç ve Daldll4'ın puaulası önce 
Demirel, sonra Feyziollu, daha sonra 
da diler mütemmim cüz tarafından im
zalandı. Pusulayı &adece Erbakan imzala
manu,tı. 

Erbakan'ın tereddüt duydu lu nok
ta, Türk Ceza Kanunu'ndaki 163. mad
de hükmünde belirtilen suçlara Devlet 
GÜftnlik Mahkemelerince bakılıp ba1ul
mayacalı konUlUydu. 

Diler ortaklanndan bir farkla o da 
imza1adl. Erbakan pUlUlaya "163. mad
de yaa kapu.nuwn dı,ında kalacak" 
kaydını dÜ4erek "evet" demişti. 

DIMY AT' A pIRINCE 
GIDERKEN ... 

DP tarafından verilen ıen.oru öner
,esine, Demirel'den yeni ödün1er kopa
nlmasına olanak açacak diye bakan MSP 
delil ödün almak, dÜDyanın bütün ku
ıaları itin verine, hükümeti düşmekten 
kwtanyordu! .. 

\'OROYUŞ . /3 TEMMIIZ 1976·" 

Mizansenin, zamanlama ve presleme 
çizgileri ba,arıyla uygulanmış, 163. 
maddeye i1i,kin kaydtn dü,msesi dışın
da, MSP'ye ufak da olsa bir ",aka" yap
ma şans ve fınatı tanınmamıştt ... 

Üstelik, "Atatürkçü" Feyzioilu bile, 
163. madde konusunda titizlenmeden 
imzayı basmıştı. 

Kürsüde, cephenin askerlik hizmeti 
kusurlusu Ergenekon'u konuliurken, sa
lonun ön kısımlarında da böyle.ine cep
he içi oyunları oynanıyordu. 

Daha sonra ıensoru oylamasına ge
çildi ve 190'a klJ11 227 oyla önergenin 
(Ündeme alınması reddedildi. Tablodaki 
farkta smtan bir çok ,eyin yanısıra, 
"baRımslZlar"m hiç de bu farkı ten 
yönde etkileme ıücüne _hip olmadık
ları rerçeli de strıtıyordu. MSP ten kün
de takılarak mindere uzattlmı,tı ... 

önceki hafta bir yurt ,ezisinde De
mirel hakkındaki ,enaorudan memnum
yetduydulunusöyleyerekpazarlıkta bor
sayı yübek tutmayı hedefleyen Erba
kan, az kalsm evdeki bul,urdan oluyor
du. 

MSP VE DGM 

Gensoruda, Demirel'i sıkıştınp, 
yeni ödünler koparma gücünden yoksun 
kalan MSP, bunun acısını öbür (Ün, Per
,embe ıünü çıkardı. 

Başta Cephenin büyük başı olmak 
üzere, mevcut imkanlan zorlayarak ge
nel kurula gelen DGM'ci cepheciler iki 
kez yoklama yapılmasına ralmen ço
lunluRu sallayamadılar. 

MSP sıralarındaki eksiklikler diler
lerioe oranla biraz daha fazlaydı. Üstelik 
MSP'li bakanlardan Adalet Bakanı ısma
il MürtüoRlu, Içişleri Bakanı Oluzhan 
ABUtürk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Dolru yoklamaya gelme
mişlerdi .. 

MSP, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
yasası konusunda diRer ortaklarından 
fazluıyla kuşku duymaktadtr. Aslma 
bakılırsa bu konudaki endi,elerinde de 
fazlasıyla haklıdır. AP cenahında birden 
fazla yau teklifi haztrl.nması, görünür
de Feyziollu'nun 163. madde konusun
daki mlZmlZlıkları, MSP'yi ka,ındırmak
tadtr. 

MSP'NIN ıÇı VE DIŞI 

MSP'yi daha kararlı hareket etme
den alıkoyan nedenlerin başında parti
nin dı,ardan bakıldılında bütün görün
mesine kar,ılık, ,erçekte bölünmü, 01-
maaıdtr. 

48 ki,ilik MSP Millet Mecu.i eru
bunda bu bölünmü,lük 26'ya kar,ı -22 
,eklinde ifade bulmaktadır. 

Gündüz Seviiıen hizibi olarak tanı
nan 22 ki,ilik kanat ulında AP-MHP 

kokteyiini oluşturmaktadır. 
MSP içinde bölünmüşlüiıün suçlusu 

olarak Necmettin Erbakan'dan söz edil
mektedir. Tutarsız ve gayri ciddi beyan
larla kamuoyunda partiyi gözden düşür
düRü ileri sürülen Erbakan'ın sandalyesi 
için en kuvvetli aday, tekelci sermaye 
ile ilişkileri en ciddi düzeyde YÜJ'Üten 
Korkut Özal'dır. Ancak,yakın bir gele
cekte MSP yönetiminde bir deRişiklik 
beklemek şimdilik hayaldir. Ama MSP 
içindeki çarklar bu yönde dönmek
tedir. 

DEMIREL'IN TEHDIDI 

DGM Yu.uı meclislerden ,eçecek 
midir, geçmeyecek midir? Cephenin bü
yük başının bu konudaki sözleri kaba 
bir tehdit nitelilindedir. 

Demirel, "Gerekirse meclisleri ola
'anüstü toplantıya çalınr, ıene de bu 
yasayı çıkarttrIZ" demektedir. 

Sıkıyönetimin sürekli bir yönetim 
biçimi olarak: kurumlqtınlmuı anlamı
na gelen DGM konusunda, soayali.t1er, 
ilerici güçler uyanıkttr. 

Bugiine kadar ,rup yöneticileri al
zından DGM 'ye karlfl çıkacaklarını açık
lamakla yetinen CHP yönetimi ise gii
ven verecek oranda kararsızlık bulutlan
nı daRıtml, deRiidir. 

Grup adına DGM'ye "hayırlı diye· 
ceklerini belirten Grup Başkanvekili Ali 
Nejat ölçen'in, gensoru önergesinin gö
rüşüldüRü gün genel kurulda yaptıltı ko· 
nuşma, CHP sıralarında hayretlerle 
izlendi. Ecevit'j bile görünür bir şekilde 
rahatsız eden konuşmasında ölçen cep
heden şiddetle şu ricade bulundu: 

ii. Ne olur, bize komünist demeyin, 
biz de size faşist demeyelim!. .. " 

Neredeyse bütün Türkiye, cepheye 
"faşist" diyordu ve o cephe kesinlikle 
rahatsız olmuyordu da, CHP 'nin "De
mokratik sosyalizme ıiri," temrincıa 
kendisine vebmedilen "komünistil ııöz
cülünden ıstırap duyuyordu ! ... 

CHP'nin bu kafayla nerelere ,eldili 
ve daha nerelere kadar ıidebilecetini 
,östermesi bakımından ol.y il,inçLi; 
ama , .. ınıcı delildi ... 

DGM konusunda cephenin MBP dı
'I ortaklan muhtemelen ilkönce 163'ü 
kapsamı içine alan bir y ... petrnde ko
şacaklar, bütün yollar deneodikLen .onra 
bunun olanaksızlılını ,örünce de, 163'ü 
dı,arda bırakan bir yasaya razı olacak
lardır: .. Bu sonuç da, MSP'ye kısa vade· 
de bir rahat nefes aldıracaktır. 

Ancak yasanın çıkmuı, sadece cep
hecilerin mekanik he.plan içine 1ı1o,lk 
delildir. Türkiye'nin ilerici, demokrat, 
yurtsever güçleri hukuk ve insanlık dı-

• • 

ECEVIT IN 
Ecevit'in son zamanlardaki sohbet ve demeçlerinde belli bir elilim oru

ya çıktı. "Aliende olmayacağım", "kepenkleri kapatırım", "pillti içinde mü-
samahasızım", "entellektüel klüp olmayacajım". Bunlar ve bunlMa benzer 
sözler biribirini izliyor. Izledikçe de Halk Panisi ile ilıili yeni avukatlar ve cb
nışmanlar ortaya çıkıyor. Abdi ıpekçi, Demirel ve "Güler yUzlü sosyalizme" 
karşı Ecevit'in avukatlıiını üstlenmiş durumda_ Halil Tunç ID, gülerek "Ece
vit'in parti içi sorunları var, halledecek" diyor. 

Ecevit'in Abdi ıpekçi'nin avuk.ıthiı ve Hillil Tunç'un cbnışnw1ltilftcbn 
rahatsız olduğunu düşünmek mümkün. Bunlara ıönül rahathlı ile WL oldulu
nu söylemek çok zor. fakat bütün bunlilra btlınrTak zorunlululunu duydu
ğu anlilşılıyor. Içine girdiği hızlı dönüş sürecinin bunlara lutlıınm.ıyı zorbıdılı 
anlaşılıyor. 

Halk Partisi Genel Başkanı için ilk genel seçimleri bunm.ık çok önem
li. Kuanamadığı akdirde liderliği üzerine şimdiden mşb.yan wıeşmllıınn 
büyük boyutlara UlaŞ<llCilğını kestimtek güç delil. Ecevit'in de bunun farkınc:bı 
olduğ görülüyor. Dış geziler ve içerde sermilyeye güvence verme ,iri,imleri 
bu yönde atılmış adımlar. Özellikle sermilyeye güvence vererek ,enel seçimle
re güçlü girme eğilimi, Ecevit'in yeni u.ktiğinde önemli biryer tutuyor_ 1973 
ve 1975 seçimlerinden farklı olan gelişmelerin biri bu. Bu ıelişme.mn nerede 
du"'''Aı belli deAif. Demok .. tik P"ti'nin gensoru önergesi lörii1üJürken CHP 
Grubu adına Grup Bilş1unvekili Ali Ne�t ölçen'in "komünizm ile faliımi 
tr.ımpa" etme önerisi, gelişmelerin pek durmayacağının bir IÖstefJfli. Ölçen, 
Adalet Partililere, komünizm suçlamasından vazgeçmeleri halinde faşizm iddi
asınlDn vaıgeçilebileceğini önerdi. 

Ecevit, oldukça riskli bir seçim kuanma Uktiğini benimsemiş aÖriinO
yor. Yalnız t.ıktik bundan ibaret değiL. Ecevit, sermayeye ybrşı IÜYft1ce ve-
rerek iktidar.ı gelmeye çalışırken ikti�aril gelmesi hoIlinde sorunları olmly" 
ve tekdüze bir partiycı Q.hip olmak istiyor. Ecevit, ilke olarak, H.iillk Partisi 
dışında kendisinden farklı görüşlerin bulunmasını benimsiyor. Bunu ilçık açık 
söylüyOli. Ancak bir önemli sorunu var; Halk Partisi dışıncbki lörü, ve ilkımb
nn Halk Partisi'ni etkilememesini istiyor. 

Ilk b.kı,u ıerçekçi bir istek ıibi ıörtııebilir. AIN Türkiye'de gerçekçi 
olmaktan çok uzak. Çünkü özellikle son yıllarda Halk Partisi, kendi dışındaki 
akımlardan çok etkilendi. Bu etkilenmeyi önlemek mümkün olmuyor. MC 
partileri ve Adalet Partisi de bunu biliyor. Tehlikeyi burııdı görüyor. Şimdi, 
MC Panilerinin tehlike olarak gördÜğünü Ecevit'in de tehlike olilr.iilk kabul et. 
meye bışladığı anlaşılıyor. Tehlikenin niteliğinde gittikçe Yilkınlilşm.ı nr. Şu 
ında ileri sürülen çilreler farklı. MC ve AP, kendi doğrultuları içinde müc.ıde. 
le ederken Hılk Partisi'ni etkileyenlere hayat hıkkı tanınmiilSın, istiyor. Ece
vit ise çareyi, etkilenebilecekler üzerinde görüyor. 

Halk Partisi lideri çare olarak, kendi taktik ve striltejileorini, kendi dün
ya görUşünü kuşkusuz kabul edecek bir parıi özlüyor. Türkiye ve Halk Partisi'
nin somutunda, böyle bir parti yapısınd .. , Topuz-Eyüboğlu ekibinin başını 
çektiği hitip ön plana çıkıyor. Ecevit, sermayeye güvence girişiminin açıı., 
süreç içinde giderek daha fazla Topuz-EyüboAlu ekihine yakIJ,lyor. Bu yill-
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,. esaslar taşıyan DGM'ye karşı demok- bu noktada saıl basın susmayı tercih et· 
ratik direnme güçlerini göstereceklerdir. ıi. 

TABANDAKI TERÖR 

Yukatki katlarda olaylar böylesine 
gelişirken, faşist tırmanış sürdürüıÜyor. 
Bu konuda önceki ha/talar içinde mey
dana gelen bir olaydan söz etmek gere
kecektir. 

20 Haziran eecesi sabaha karşı Bah
çelievler'deki Tokat öilrenci yurduna di
namil atıldı. Patlayan dinamit, yurt mü· 
dürü Enıin Bayrameı'nın bir kolunu ko
parttı, bir bacalını da kırdı .. 

Bunun dışında başkaca "can ve 
mal" kaybı olmadı!. 

Olay. MC Türkiyesinde günlük olay· 
lardan. Beylik deyimle "vukual-( adiyye
den "di. 

özellikle son bir buçuk yıldır bu
nun (ibi, hatta bundan çok daha önemli 
olaylar, gazetelerde haber olmaktan çık
mıştır. 

Ancak, Tokat yurdu'n. dinarnit 
.ı.ılmlSJ olayı &alcı buında geniş yer 
buldu. Çünkü bu yutla "Türklük gurur 
ve şuuru, islam ahlak ve ra.zildi"yle do· 
lu, "milliyetçi gençler" kalmaktaydı. 
Salcı Basın için iyi bir (ırsat dolmuştu. 
Olay, solun ne kadar "anarşist" oldu lu
nu, komünist eylemlerin "hangi boyut
lara" vardılını göstennesi bakımından 
da biçilmiş ka/tand!. .. 

Nitekim, sateı basın olayı elinden 
ıeldilinee sömürdü. 

Ancak, Tokat yurduna atılan bom
badan sonra gelişen bazı olaylar vardı ki, 

Olayın ıonrası ,öyleydi: 
Yurtlarına dinamit atılan Tokat 

yurdunun (aşiıt zorbaıan, hemen ertesi 
günü çevrede saldın ve teröre başladılar. 
Şüphelendiklen ev, kahvehane, pastane 
gibi yerleri basarak, suçlu aramaya ko
yu ldular. Amaç, suçlu bulmaktan çok, 
terör ve yllgınJık yaratmaktı aslında .. 

Bu aramaıardan birinde, Tokat Yur
du'na yakın yerde bulunan bir kahveha
neye giren "gururlu, şuurlu, ahlaklı, ra
ziletli" (aşist sürüler, içerde bulunanlan 
teslim aldılar ( !), Herkesin yüzünü du
vara dönmesi emrediidi ve üst baş ara
masına geçildi. Bu arada bazı kişiler or
taya çekilerek bir güzel dövüldü, Içerde
kiler elleri havada yüzleri duvara dönük 
yarım &aat bekletildiler. 

Neden sonra "tutsaklar" korka kor
ka geriye döndüler. "Gururlu ve şuurlu" 
silahlı takım sım kadem basmıştı. Içer
dekiler derin bir "oh" çektiler ve şans
larına dua ederek evlerinin yolunu tut
tular, 

İşin ilginç yönü, "tutsaklar"dan 
hiçbirinin polise haber vermek gibi bir 
duyguya (!) kapılmamış olması. Kimse
nin başını derde sokmaya niyeti yoktu. 

Bu tip olaylar, MC Türkiye'sinin, 
polis raporlarında "vukuat" olmaktan 
çıktı. 

Güpegündüz sokakta insan vurulur, 
Başkentin göbelinde insanlar elleri ha
vada kovboy filmlerindeki gibi teslim 
alınır, 

MC Türkiye'sinde "manzara-j umu
miye" budur ... 

HıZLı DÖNÜŞÜ 

den, genel konuşmalarında daha üst ,planda kalmaya çalışırken, özel 
�rarlarında Topuz-Eyüpoğlu ekibinin paraleline düşüyor, Bu yüzden ızmir iı 
batkıınını ve Halk Partisi'nin batarılı belediye başkanlarından ızmit Belediye 
B.ıtkanını çağırıp yüzlerine kartı elettiriyor. Eleştirilerde, Topuz-Eyüooğlu 
ekibinin görütleri tek dayanak oluyor. 

Ecevit'in Topuz-Eyüboglu ekibine daha YOlkın bir tutum almiUında ki
tisel değerlendirmelerin de önemli bir etken olduğu görülüyor, Baykal ekibi
nin lideri Deniz Baykal, hem kamuo'/una hem de özel olarak, en azından Ece
vit'le hiç bir ideolojik sorunu olmadığını söylüyor, Bunun bir gerçeği yansıt
tığından kuşku yok, BunOl kartın, Ecevit'in Baykal ekibine güven duyamadığı 
görülüyor. 

Deniz Baykal'ın Maliye Bakanlığı ve Genel Sekreter YoırdımCllıAı orta
da. Bunu kendisi de sıvunmuyor. Buna kartın Baykal'a, hükümet'ten ayrıl
nuda Ecevit'i etkilernit olmanın sorumluluğu yükleniyor. Baykal, "Partisi'nin 
yıpranmaması için" hükümetten ayrılmayı savunmuş bir kiti olarak gösterili
yor. Aynı zamanda "kendisinin yıpranmaması için" parti yöneticiliğinden ay
rılmlt bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Böyle kolayca ayrılabilen bir kişi eger 
politikadOln da ayrılmıyorsa "büyük oynuyor" damgasından kurtulamıyor. 
Böyle bir damga ise Topuz-Eyüboğlu ekibinde yok, 

Sermayeye güvence vermek, etkilenebilecekleri etkilenernu hale getir
mek ve "b:.iyük" oynamayanlardan bir parti yönetimi kurmak, Ecevit'in son 
zamanlarda hızlı dönütünün açıklanmasında önemli ağırlıklara sahip olsa 
.. ,ek. 

DGM KANUNU 
ÖNLENMELiDiR 

TORKI"t: lljçl �ARTIsI. GENt:l. ltA!'jKANI ın:IıI<.:t: KORAN'IN IJ[\ U:T GO\'E:-':
I.lK MAIIKEMF.U:RI KUNlISl'NU" "[RI>I(;I nt:r-u:d YAYINUYURlIZ, 

"Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 1961 Anayasasına, genel hukuk anla
yışını aykırı, anti-demokratik nitelikleri üzerinde oldukça duruldu, tartıtıldı, 
kıımuoyuna açıklandı. Bütün bu te.billerden çıkan temel ,onuç, Uevlct Gü
lI«mlik Mahkemeler;n;n kuruluşunun AnaYfUOnın, mevcut hukuk düzeninin 
dışına ııe iiatiine çıkmak ,irişimi olduğudur. 1961 Anayasısında yapılan deği
şiklikler arasında 136. maddeye Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşuN 
ilişkin hükmün eklenmiş olması bu yargımızı cerhetmez. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri 1961 Anayas.ısının demokratik özgürlükler anlayışına, yargı 
birliği ilkesine aykırıdır. 1961 Anayasasında yapılan değişikliklerin Anayas.ı'
nın temel iklerene uygun olup olmadığı ise kendi batına ayrı bir sorundur, 

Bu mahkemelerin kurulması ve işlemeye koyulmasıyla ülkemizde birbi
rinden ayrı iki hukuk sistemi yaratılmlttır. Şöyle ki, birincisi, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin suç olarakniteleyip yargıladığı bütün fiil ve hareketleri, olay
ları yargılama yetkisinde olan ve yargllaYOlgelmiş bulunan mahkemeler es.ısen 
vardır ve görev yapmakladır. Başka mahkemelerin yetkisine ıimeyip de açıktı 
kalmış olan, bunun için de Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına lü
zum gösteren "suç"lar yoktur. 

ikincisi, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yetkileri öyle genel, kaps.ımı 
ve içeriği belirsiz terimlerle tarif edilmiştir ki, istenirse bu yetkileri n içine so
kulamayacak ve Devlet Güvenlik Mahkemelerince YOlrgllanamayacak suç yok
tur. Bunun için altını çizerek diyoruz ki, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ana
yasa ve mevcut hukuk düzeninin dltına ve üstüne çıkma ıiritimidir ve bu giri
şimle ülkemizde ikili hukuk ve yargılama �istemi yaratılmıştır. Görev tayini 
konusunda Devlet Güvenlik Mahkemelerine diğer mahkemriere tınınmay.ın 
üstün ve kesin bir yetki tanınmış olması da bunun bir belirtisidir. 

Bu niteliğiyle Devlet Güvenlik Mahkemeleri demokratik h.ık ve özgür
lükler için, işçi ve emekçi sınıfların politik ve ekunomik mücadelesi için, tüm 
ilerici, demokrat gi!ç ve hareketler için en büyük tehdittir. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri olağanüstü durumlar için olaganüstü mahkemeler olarak öngörül
müş olan sıkıyönerim mahkemelerinin olagan durumlarda da sürdürülebilmesi 
için icat olunmuş ve bu nedenle de sıkıyönetim mahkemelerinden bile ddh.ı 
anti-demokratik kurumlardır. 

Burjuvazi ve onun iktidarları Türkiye'de her zaman kısıtlı kalmış oldn 
demokratik hak ve özgürlükleri Anaya5.il'YI tekrar tekrar değiştirerek, diger 
çeşitli kanunların anti-demokratik niteliğini agırlaştırarAk dahd da sınırladık
ları halde istedikler "rahara" kavuşamadılar. Demokratik güçleri iyice kıstı
racak demir çemberi yaratamıyorlardı bir türlü. Çözümü Devlet Güvenlik Mah
kemelerini kurmakta gördüler. Böylece, burjuvazi ve iktidarları kovuşturma ve 
yargıla�a alanında sıkıyönetim m�hkemelerinden bile daha genit kapSolmiı bir 
araca kavuştular. 

Suç diye nitelenecek bütün fiil ve harekederin Devlet Güvenlik Mahke
melerince ele alınıp yargılanabileceği bir durum mevcut olmakla birlikte, Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin kurulutu asıl işçi sınıfının politik ve ekonomik 
hareketini hedef almaktadır. Bu arada, diger demokratik, ilerici güçler, hare
kerler, örgütler de vurulmaya açık duruma gelmektedir. 

Anayasa, iktidarda veya muhalefette olsunlar demokratik rejimin vaz
geçilme1 unsurları saydığı siyasi parfileri diger derneklerden ayırmış, onları 
Anaya5.il güvencesi ve koruması altına almıştır. Bunların hJngi şarf ve hdllerde 
kapatılabilecegini bir Anayasa maddesi ile hükme bağlamıştır. Defl1t>kl"r ka
nunundan ayrı olarak bir siya5i partiler kanunu çıkarılmış ve bu kuruluşlJrd 
ve yetkililerine uygulanacak kuvuşturma ve Ydrgılam.ı usulleri .ıyrıntılarıyl.1 
tesbit edilmiştir, Oysa şimdi Devlet Güvenlik Mahkemeleri parti tüzel kişili�· 
lerini, programl.ulnl, parti organlarını oluşturan parti yetkililerini y.ırgılamdk 
yoluna girmişlerdir, "Devlet Güvenlik Mahkeıııeleri tüıel kişı Oldrak parfiyi 
yargılamıyor, gerçek kişileri, parfileri yargılıyor" demek bir kaçamak olm.ık
tan öteye gitmez. Kişi ler, kitisel ddvranışlolrınddn ötürü değil, tüıel kişilig� 
ilitkin suç isn,nlarıyla yargılanıyorlar. Zaten savcı açıkça dava, "bir siyasi 
partinin Ydsal.ıra aykırılığı davasıdır" diyor ve p.ırtinin programının tartışılol
cağını belirtiyo. Oysa bir partinin y�5.1IAra .ıykırılığı ve progranunda su{ unsu
ru olup, olmadıkı kesinlikle AntlYiSJ MoIhk�mcsinin yetkisine giren hususlar
dır_ 

8u durunıda, Ana)'asa ·ııııı .i .... asi partil('N' ilj�kjn Iıüküml('ri 1'(' Siyasi " ar
tilu Kaııuııu iflemez Iıale ı:ctiril"ıi�, {iil('ıı ortadan kaldırı/ııı,� ol",aktadır, Ar
tı!: .;yasal hayata Uili':'-" olarak .'\/10\'0801 (tüuııd,,/I söz ('tııı('ıı;ıı aıılamı kal-
mamıştır. 

. 
. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri işçi sınıfının ekonomik müc.ıdtlesini dt' 
mevcut di�er kanunlara bırakmam.ıktadır, iHi-işveren ilişkileri ve işçilerin gi
rişecekleri eylemler hemen her yönden bu mahktmelerin yetki smırl.1n içine 
sokulahilmektedir. 274-275 SJ.Yllı kanunları değittirmeden , sıkıyönetim ildn 
edilmeden de işçi sınıfının ekonomik mücddelesi ve sendikal hareketi dJhJ 
sıkı bir biçimde baskı altına alınmak istenmektedir, 

Egemen sınıf burjuvazi ve müttefikleri sömürü düzenini, sürıJürebilmt"k. 
ellerinden geldiğince artık değer oranını yüksellerek sürdürtbilmek için bir 
baskı rejimini demir çember gibi topluma geçirmek ("dbasll1dadırlar. Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri bu çemberin önemli bir- parç.ısıdır. Du çemberi k,rmdk 
işçi sınıfının ve tüm demokratik, ilerici kuruluşltlnn, akımiMın, kişilerin ileri 
görevidir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kolnununun geçirilmesi önlenmeli
dir' 

H'U(ı)'('� - 1 .'1 TJ..'.\lJI l 'X /!Ii'6 

bakımından 

olayı elinden 

atılan bom
gelişen bazı olaylar vardı ki, 

Güpegündüz vurulur, 
Başkentin göbelinde insanlar elleri ha
vada kovboy filmlerindeki gibi teslim 
alınır, 

MC Türkiye'sinde "manzara-j umu
miye" budur ... 

DÖNÜŞÜ 

daha üst ,planda kalmaya çalışırken, özel 
ekibinin paraleline düşüyor, Bu yüzden ızmir iı 
batarılı belediye başkanlarından ızmit Belediye 

kartı elettiriyor. Eleştirilerde, Topuz-Eyüooğlu 
oluyor. 

Topuz-Eyüboglu ekibine daha YOlkın bir tutum almiUında ki
önemli bir etken olduğu görülüyor, Baykal ekibi

kamuo'/una hem de özel olarak, en azından Ece
olmadığını söylüyor, Bunun bir gerçeği yansıt

kartın, Ecevit'in Baykal ekibine güven duyamadığı 

Bakanlığı ve Genel Sekreter YoırdımCllıAı orta
sıvunmuyor. Buna kartın Baykal'a, hükümet'ten ayrıl

olmanın sorumluluğu yükleniyor. Baykal, "Partisi'nin 
için" hükümetten ayrılmayı savunmuş bir kiti olarak gösterili

"kendisinin yıpranmaması için" parti yöneticiliğinden ay
çıkıyor. Böyle kolayca ayrılabilen bir kişi eger 
"büyük oynuyor" damgasından kurtulamıyor. 

Topuz-Eyüboğlu ekibinde yok, 

için çizerek diyoruz ki, 
yasa ve mevcut hukuk düzeninin dltına ve üstüne çıkma ıiritimidir 
şimle ülkemizde ikili hukuk ve yargılama �istemi yaratılmıştır. 
konusunda Devlet Güvenlik Mahkemelerine diğer mahkemriere 
üstün ve kesin bir yetki tanınmış olması da bunun bir belirtisidir. 

Bu niteliğiyle Devlet Güvenlik Mahkemeleri demokratik 
lükler için, işçi ve emekçi sınıfların politik ve ekunomik mücadelesi 
ilerici, demokrat gi!ç ve hareketler için en büyük tehdittir. 
Mahkemeleri olağanüstü durumlar için olaganüstü mahkemeler 
müş olan sıkıyönerim mahkemelerinin olagan durumlarda da 
için icat olunmuş ve bu nedenle de sıkıyönetim mahkemelerinden 
anti-demokratik kurumlardır. 

Burjuvazi ve onun iktidarları Türkiye'de her zaman kısıtlı kalmış 
demokratik hak ve özgürlükleri Anaya5.il'YI tekrar tekrar değiştirerek, 
çeşitli kanunların anti-demokratik niteliğini agırlaştırarAk dahd 
ları halde istedikler "rahara" kavuşamadılar. Demokratik güçleri 
racak demir çemberi yaratamıyorlardı bir türlü. Çözümü Devlet 
kemelerini kurmakta gördüler. Böylece, burjuvazi ve iktidarları 
yargıla�a alanında sıkıyönetim m�hkemelerinden bile daha genit 
araca kavuştular. 

Suç diye nitelenecek bütün fiil ve harekederin Devlet 
melerince ele alınıp yargılanabileceği bir durum mevcut olmakla 
let Güvenlik Mahkemelerinin kurulutu asıl işçi sınıfının politik 
hareketini hedef almaktadır. Bu arada, diger demokratik, ilerici 
kerler, örgütler de vurulmaya açık duruma gelmektedir. 

Anayasa, iktidarda veya muhalefette olsunlar demokra
geçilme1 unsurları saydığı siyasi parfileri diger derneklerden 
Anaya5.il güvencesi ve koruması altına almıştır. Bunların hJngi 
kapatılabilecegini bir Anayasa maddesi ile hükme bağlamıştır. Defl1t>kl"r 
nunundan ayrı olarak bir siya5i partiler kanunu çıkarılmış ve bu kurulu
ve yetkililerine uygulanacak kuvuşturma ve Ydrgılam.ı usulleri 
tesbit edilmiştir, Oysa şimdi Devlet Güvenlik Mahkemeleri parti 
lerini, programl.ulnl, parti organlarını oluşturan parti yetkililerini 
yoluna girmişlerdir, "Devlet Güvenlik Mahkeıııeleri tüıel kişı 
yargılamıyor, gerçek kişileri, parfileri yargılıyor" demek bir 
tan öteye gitmez. Kişi ler, kitisel ddvranışlolrınddn ötürü değil, 
ilitkin suç isn,nlarıyla yargılanıyorlar. Zaten savcı açıkça dava, 
partinin Ydsal.ıra aykırılığı davasıdır" diyor ve p.ırtinin progr
cağını belirtiyo. Oysa bir partinin y�5.1IAra .ıykırılığı ve progranunda 
ru olup, olmadıkı kesinlikle AntlYiSJ MoIhk�mcsinin yetkisine 
dır_ 

8u durunıda, Ana)'asa ·ııııı .i .... asi i .... asi i .... partil('N' ilj�kjn Iıüküml('ri 
tilu Kaııuııu iflemez Iıale ı:ctiril"ıi�, {iil('ıı ortadan kaldırı/ııı,� 
tı!: .;yasal hayata Uili':'-" olarak .'\/10\'0801 (tüuııd,,/I söz ('tııı('ıı;ıı 
mamıştır. 

. /10\'0801 . /10\'0801 
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Devlet Güvenlik Mahkemeleri işçi sınıfının ekonomik 
mevcut di�er kanunlara bırakmam.ıktadır, iHi-işveren ilişkileri 
rişecekleri eylemler hemen her yönden bu mahktmelerin yetki 
sokulahilmektedir. 274-275 SJ.Yllı kanunları değittirmeden , 
edilmeden de işçi sınıfının ekonomik mücddelesi ve sendikal 
sıkı bir biçimde baskı altına alınmak istenmektedir, 

Egemen sınıf burjuvazi ve müttefikleri sömürü düzenini
ellerinden geldiğince artık değer oranını yüksellerek sürdürtbilmek 



• • • 

• 
SOSYALIZM SIZLERI 

Basmunızm "tarafsız" ,  "objektif' 
veya kimilerine göre de "ilerici" organı 
Milliyet. kendi içindeki işbölümünün il
ginç örneklerini verdi geçtilimiz hafta· 
larda. Amıç, gelişen güçlenen sosyalist 
hareketi bır basın organının katkıIany
IL kUf'.tmak. Işböıümü. bu amaca yöne
lik. Bu işbölümünde, başyazardan muha
bire kadar önemli görevler düşüyor. Her
kes. eörevinl, amaca yönelik olacak bi· 
çimde başarmak dUNmundL 

Bqyazar. ,örevini sürdürüyor. Ser
mayenin CRP'den ve Ecevit'ten hiç bir 
�kilde çekinmemesi. bunı karşılık, dü· 
,ünce öt&\lı'lülünü savundulu içm de so
lun CHP'den hiç bir şekilde kopmaması 
gerektili. batyazann uzun ve yorucu ça· 
balan sonucunda ilin edildi. Bundan 
böyle. CHP 'den hili kuşku duyanlara. 
başyazar .. doerusu pes binder" diye· 
.. k. 

SERMAYENIN 
SENDIKALAR MUHABIRI 

Ancak, Milliyet'in misyonu yalmzca 
banazann üstün gayretleri ile başanla
cak Cibi deeil. Başkalanna d. büyük gö
revler düşüyor. ömeain bir sendika mu· 
habirinin de genel amaca yönelik ÇalIŞ-
muı. gerelciyor. 

f 

Milliyet'in muhabiri özer Oral'ın 
',çi kesimi içinde bqyazann planlanna 

uygun misyonlar yüklendiei biliniyor. 
YUROYUŞ'ün 8 sayısını karşıtıranlar, 
Oral 'ın bu çabalanna ilginç bir de örnek 
b�labillrler. 

Geçti�imiz yıl yapılan DISK Genel 
Kurulu'nu izleyen Milliyet muhabiri 
özer Oral, patronunun neden hoşlandı· 
�ını blldiei için, Genel Kurul'un kapalı 
bir oturumundan sonra gazetesine koşu
yor ve "DISK'in CHP'yi destekleme ka· 
rannı aldılını" heyecanla bildiriyor. Oy· 
si. yoktur böyle bir karar. Ama kamu
oyuna duyurulmak istenen budur. Ke
mal Türkler'in Genel Kurul öncesi söy
lediRi bazı sözler Oral tararından. "CHP' 
yi destekleme konusunda Genel Kurul 
karan" olarak yansıtılır, "objektif" 
gazete Milliyet aracıhlıyla. 

MISYON 
DEV AM EDIYOR 

Bursa'da bir cinayet işlendi. Maden
ış üyesi bir işçi öldüriildü. Milliyetin 
"işçi uzmanı" özer Oral hemen bu me· 
seleye de el atıyor. Oral öyle bir gazete
ci ki, öyle, "şu öldürdü, bu suçlu" deyip 
işin içinden çıkacak deeil. Daha doeru
su. patronu olaylmn bir başka açıdan 
kamuoyuna anlatılmasını münasip görü
yor. öyle bir anlatılsm ki. kamuoyu, 
"işin içinde başka suçluiann da bulun
dulunu", ömeRin TUrkiye ışçi Partisi'-

SERMAYE BASıNı GERÇEKLERI 
NASIL ÇARPıTIR ? 

Milliyet muhabiri, Burıa olaylonnı ,ımdikal rekabete dayandırıyor. Oral 
ın " ,endiktıl rekabeti" için bir gö.terge: 

TOFA Ş'la 4 Ni$an 1975 tarihinde yapılan referandumda oylamaya ka
tılan 2264 ifçiden 1884 'ii Maden-I, 'i ,eciyor. Türk Metal, ancah 380 oy alabi
liyor. Bugün, bu işçiler de Maden-I, sa(Jarında. 

Hutiin Hurıa 'da Maden-/ş 'e muhalefet değil, yalnız!;" ışe gelmeden ,igor
tadan ya da ifverenden para alan 2-3 namlı faşi6t uar. 

· . . 

Maliyet muhabiri. "MAKO'da TIp 'e karşı tepki oldulunu" .öyliiyor. Bu 
"tepırinin " ,ö.tergeleri ,unlar mı acaba: 

MAKO'da bOftem.i1cUik dahi� .on yapılan biitün tem.ilcilik .eçimlerin; 
Türlriye Işçi PartilUer wandı. Bu işyerindeki baş 'em.ilci Reha Pekiinı;;, ay
nı zamanda TIP Burıa il Yönetim Kurulu iiye.i. 

DaM .onra kooperatif .eçimleri yapılıyor. 100 eiucırıncUı itçinin Iralıldı
'I "çimlerde, ReM Pelriinlü'niin Mrşuındaki adeıy 2 oy alıyor. 2 oy alan Mu.· 
14fa (Rubayralı, daM .onra Maden-I, 'e katılan ÇaRda, Metal-Iş zamanında �
yeri temtile;,i idi. 

Milliyet mUMbir� Wrk Metol'in BUI'I4 'da belirli bir pcü oldu'unu uurgu
luyor. Oy.a bu .�nd;ftanrn BUrN'da hiç fiicü yok. Birinci6� bunların yönelt· 
likleri IGldırılara hatılanlar, bütüniiyle ölrencilerden, çeundeki lumpenlerden 
ve Seydifehir'den ,elenlerden olu,uyor. Dursa'daki işyerlerinden kendilerine' 
luılıLan. baıkınlor "rmında fabrikadan çıkıp onlara katılan tek bir kişi bulamı
yorlar. BurIG klit'im EMtitiUü'"deki (DIliıl ölrencileri, E.kişehir, Seydifehir 
ve Kırıkkale'den ,elen "bindiri!miş ekibi" Türk Meteıl yanda,ı ifÇi IGymak, 
bil,i �"'iklilinin de öte.inde, k"'ıllı bir tahrifaL. 

· . . 
Milliyet muhabirine göre, işçiler ''Tıp .orunundan .onra yeni bir aruyış için· 
deler". Bu aruda, Maden·/ş 'ıen iıtifalar da oluyor. 

Oyıa, önceleri referandumu Maden-I. 'in kazandıRı "ralarda, 600 kişilik 
MA KO'da 1 04 ifç; ilk tepki olarak ;,li(alarını uermiflerdi. Bunlar bugiin Ma
den·/ş ıo{larında. 

Milliyet muhabirinin türekti olarak vurgulamaya çalışIılı nohta, MHP
TIp çatışmalı. MUMbire ,öre CHP'li işçiler arada "haynıyor". 

Böyle bir durum ke.inlikle yok. En b(J�ta, Bu,.,a'daki işyerlerinde MHP 
yok. Ikincili, TIp'li ue CHP'1i işçilerin aNUında hiç bir çatı,ma yok. TIp'li uc 
CHP'U ifçilerin .orunu, faşizme karş. mücadele. Ve bu miicadeleyi iş(:i sınıfı 
dayanlfmaıı içinde omuz omuza ueriyorlar. 

· . . 

Milliyet muhabirine göre olup bitenleri incelemeh iizere Bursa 'ya Riden CHP 
heyetiilin ne öldiiriilen işçirıin aile.ine, ne sendilıaya, iLC bir temsilciye ya da 
ifçiye başsallılı dilemeden dokrltca işuerene Ridip "IJall/JO�IIRI "  di/edjRj Bur· 
.alı ifçiler tarafından biliniyor. 

10 Temmuz Cumartesi gün;; nursa'da yapılan milingirı tertip komi{e''''ıdc 
şu ilimler bulunuyor: . 

Selim MahmutoDlu (Maderı-Iıs bölge t",",;ıd.;, Tır MNI:l'Z hay.iyel Diua
iii iiye.i), Reha Pehiinlü (MAKO 8aşıem.ilci6i, 7'11' iı Yönetim Kurul" iiye.i), 
O,man özdemir (Renault Raşıcm.ilci6i, TIp Iı Yönt'lim Kurulu üyt'ııi), Isa Ay· 
demir (TOFA Ş 8alSlem.ilcisi, rif' iiye.i), (bea" I'ııht'r (IWlgr. ()rııanizaliirii). 

I'()I/UY()Ş · 13 TEMIofU7. 1976 - 6 

SERMAYENIN YAYıN ORGANLARı, BURSA'DAKI FAŞIST 
SALDIRIYI IKINCI PLANA ATABILMEK ıÇIN BURSA'DAKI 
TÜRKIYE ıŞÇı PARTILI ıŞÇILERI GERILIM NEDENI OLA· 
RAK GÖSTERIYORLAR.DAHA, öNCE SEYDIŞEHIR'DE DE
NENEN VE FAŞISTLERIN KENDI ADAMLARıNı VURMA· 
LARIYLA SONUÇLANAN OYUNUN BURSA'DA DA TEKRAR 
EDILDICINI GIZLEYEBILMEK ıÇIN SERMAYENIN "TARAF
SıZ" KILlKLI YAYıN ORGANLARı VE KALEMLERI BÜTÜN 
HÜNERLERINI KULLANıYORLAR. 

nin de "suçlular arasında" sayılması ge
rekti�ini anlasın. "Objektif gazetecilik" 
ve sennayeye hizmet anlayışı bunu ge
rektiriyor. 

Misyon, inceleme dizisinin başlılı 
ile başlıyor: "Bursa'da sendika rekabeti 
Cinayete sebep oldu". " 

Ne güzel de�iI mi? Sanki oitada 
Thrk-Iş yok, Türk Metal'in besleme ka
tilleri yok. Ve bunlann Seydişehir·de.k� • . 
ne paralel olarak planladıktarı bir oyun 

. yok. Ortada yalmzca sendikal rekabet 
var. Patronlar da zaten sendikal rekabet.
ten şikayet ediyorlar. özer Oral, yazı 
dizisinin 4 Temmuz tarihli ilk bölümü
ne şöyle son veriyor: 

"Böylece Seydişehir'de Hasan Kadı
ollu adında Türk Metal iiye.i bir yöneti· 
cinin Öldiiriitme.inden 6 ay .onra bu de· 
fa BUn4 'da rakip sendika Maden-I, üypi 
öldürülmüş tür. " 

Yani. rekabette şu anda eşitnk var. 

Y ALNıZCA GAZETE 
MUHABIRI Mi? 

özer Orarın bu "teşhis"leri, hem 
patronu, hem de sala kayışını bu pat· 
ronla yaptıl!:ı uzun görüşmeler aracılılıy· 
la ilan etme gerelini duyan Ecevit tara
fından da paylaşıhyor. 

Gerek ıpekçi, gereksi Ecevit. işçi 
kesimindeki cinayetleri, bir avuç faşist 
saldırgana delil "işçiler arası kamplaş
maya" baelamaya özel bir itina gösteri· 
yorlar. O kadar ki, cinayetin hemen ari
(esinde Ecevit, Katil sendikanın ballı 
bulundulu nirk-Iş'i ve başkanını ziya
ret etme gereRini duyuyor. 

Ecevit ertesi (Ün TBMM ortak gru
bunda yaptılı konuşmada, işçilerin uslu 
oturması için tek güvencenin CHP ol
dulunu ileri sürüyor. Şu sözler Ecevit'in 

1 2  Mart 1971 önce.i döneminde 
dolan olaylar toplumun hemen bütün 

k�simlerini dkiud;ıi IuJlde itçi Iraimilli 
etkilememişti. IfÇi ketim i Tiirlliye'. 
(ırtınalı bir deuirdelıj bir huzur Iı(iyi;. " .. 
IÜkiinet köyü kalabilmifti. Bunda cı. 
ifçüerimizin CHP önciilülUnt:U 
çıkan ycuolarla en ileri holrlMa ..... 
muş olmala,ı etken olmu,tu. " 

Ecevit, sermayeye reklam y.-pmU. 
için "bu huzur köyünde"patlak Yft'8IL 

. ' 15·16 Haziran gibi "urak ıerek"oIaylon 
, da bu arada unutuveriyor. 

'. ' . .  Ecevit, daha sonra son Buna olıyla· 
nna da deAinerek, "i4çilerin kendı 
aralannda Çıtışııklan sonucuna vanyor. 
Ecevit, iktidann kıskırbcıblmdan. da 
babsediyor, ancak son tahlilde, saldupD 
raşisller deeil, kendi aralannda ç.� 
işçi topluluklan vardır, Ecevit'e göre. 

Ecevifin sohbet arkadaşı ıpekçi de 
aynı günkü bl.fylZwoda i,çüeria 
"kamplara bölünerek silahlanmalan"pbl 
pek korkunç tehlikelere deRiniyar. 

Evet, ıpekçi ve Ecevit'e göre böyle 
bir tehlike var. Gerçeklerin çarpıblDlMl 
ilk basamakta burada ortaya çıkıyor: 
"Saldm deRii, kamplaşma vu". Peki yı 
bu ünlü "kamplaşma"nın nedenleri1 Bu 
konuda "sendikal rekabet"dışında ge· 
rekçe olarak neleri gösterecekler? Bun. 
ları geri dönüp özer Oral 'ın "incele· 
mesinden" öRrenelim. 

SENDIKA MUHABIRI 
DEV AM EDIYOR? 

Ipuçlan, incelemenin hemen � 
şinde ortaya konuluyor. 

"Bul'l4 'da Maden-I, 'in 00. uc bir
çok fabrikalorındalti boştemıilciler TIP 
iiye.; ue umpatizam iken., Tür. MctrJl'ill 
bugünkii yöneticilttrinden bazıları MHP' 
ii olarak tanmmalttadU''' 

Alın size iki "aşın uç" (!) Oral me-
ramıDI daha sonra daha da açık anlata. 
yor: 

FAŞIZME BURSA '/JA DA ClJ<('IT vRHII.M';YECEH 

misyonu yalmzca 
gayretleri ile başanla

Başkalanna d. büyük gö
düşüyor. ömeain bir sendika mu· 

amaca yönelik ÇalIŞ-f ÇalIŞ-f ÇalIŞ-

Milliyet'in muhabiri özer Oral'ın 
bqyazann planlanna 

seleye de el atıyor. Oral öyle bir gazete
ci ki, öyle, "şu öldürdü, bu suçlu" deyip 
işin içinden çıkacak deeil. Daha doeru
su. patronu olaylmn bir başka açıdan 
kamuoyuna anlatılmasını münasip görü
yor. öyle bir anlatılsm ki. kamuoyu, 
"işin içinde başka suçluiann da bulun
dulunu", ömeRin TUrkiye ışçi Partisi'-

SERMAYE BASıNı GERÇEKLERI 
NASIL ÇARPıTIR ? 

muhabiri, Burıa olaylonnı ,ımdikal rekabete dayandırıyor. Oral Oral 
kabeti" için bir gö.terge: 

Ni$an 1975 tarihinde yapılan referandumda referandumda ref oylamaya ka
1884 'ii Maden-I, 'i ,eciyor. Türk Metal, ancah 380 oy alabi

çiler de Maden-I, sa(Jarında. 
'da Maden-/ş 'e muhalefet muhalefet muhal değil, yalnız!;" ışe gelmeden ,igor

ifverenden para alan 2-3 namlı faşi6t uar. 
· . . 

muhabiri. "MAKO'da TIp 'e karşı tepki oldulunu" .öyliiyor. Bu 
,ö.tergeleri ,unlar mı acaba: 

bOftem.i1cUik dahi� .on yapılan biitün tem.ilcilik tem.ilcilik tem.i .eçimlerin; 
PartilUer wandı. Bu işyerindeki baş 'em.ilci Reha Pekiinı;;, ay

Burıa il Yönetim Kurulu iiye.i. 
kooperatif .eçimleri yapılıyor. 100 eiucırıncUı itçinin Iralıldı

Pelriinlü'niin Mrşuındaki adeıy 2 oy alıyor. 2 oy alan Mu.· 
daM .onra Maden-I, 'e katılan ÇaRda, Metal-Iş zamanında �

mUMbir� Wrk Metol'in BUI'I4 'da belirli bir pcü oldu'unu uurgu
.�nd;ftanrn BUrN'da hiç fiicü fiicü fii yok. Birinci6� bunların yönelt· 
hatılanlar, bütüniiyle ölrencilerden, çeundeki lumpenlerden 

,elenlerden olu,uyor. Dursa'daki işyerlerinden kendilerine' 
lumpenlerden 

ne' 
lumpenlerden 

"rmında fabrikadan çıkıp onlara katılan tek bir kişi bulamı
klit'im EMtitiUü'"deki (DIliıl ölrencileri, E.kişehir, Seydifehir 

,elen "bindiri!miş ekibi" Türk Meteıl yanda,ı ifÇi IGymak, 
öte.inde, öte.inde, öt k"'ıllı bir tahrifaL. 

· . . 
göre, işçiler ''Tıp .orunundan .onra yeni bir aruyış için· 

aruda, Maden·/ş 'ıen iıtifalar da oluyor. 
referandumu referandumu refer Maden-I. 'in kazandıRı "ralarda, 600 kişilik 

ilk tepki olarak ;,li(alarını uermiflerdi. Bunlar bugiin Ma

muhabirinin türekti olarak vurgulamaya çalışIılı nohta, nohta, MHP
MUMbire ,öre CHP'li işçiler arada "haynıyor". 

durum ke.inlikle yok. En b(J�ta, Bu,.,a'daki işyerlerinde MHP işyerlerinde MHP 
ue CHP'1i işçilerin aNUında hiç bir çatı,ma yok. TIp'li uc 

CHP'U ifçilerin .orunu, faşizme karş. mücadele. Ve bu miicadeleyi iş(:i sınıfı 
dayanlfmaıı içinde omuz omuza ueriyorlar. 

· . . 

göre olup bitenleri incelemeh iizere Bursa 'ya Riden CHP 
len işçirıin aile.ine, ne sendilıaya, iLC bir temsilciye ya da 

dilemeden dokrltca işuerene Ridip "IJall/JO�IIRI "  di/edjRj Bur· 
ından biliniyor. 

Cumartesi gün;; nursa'da yapılan milingirı tertip komi{e''''ıdc 
bulunuyor: . 

. yok. Ortada yalmzca sendikal rekabet 
var. Patronlar da zaten sendikal rekabet.
ten şikayet ediyorlar. özer Oral, yazı 
dizisinin 4 Temmuz tarihli ilk bölümü
ne şöyle son veriyor: 

"Böylece Seydişehir'de Hasan Kadı
ollu adında Türk Metal iiye.i bir yöneti· 
cinin Öldiiriitme.inden 6 ay .onra bu de· 
fa fa BUn4 'da rakip sendika Maden-I, üypi 
öldürülmüş tür. " 

Yani. rekabette şu anda eşitnk var. 

Y ALNıZCA GAZETE 
MUHABIRI Mi? 

özer Orarın bu "teşhis"leri, hem 
patronu, hem de sala kayışını bu pat· 
ronla yaptıl!:ı uzun görüşmeler aracılılıy· 
la ilan etme gerelini gerelini ger duyan Ecevit tara
fından da paylaşıhyor. 

Gerek ıpekçi, gereksi Ecevit. işçi 
kesimindeki cinayetleri, bir avuç faşist 
saldırgana delil "işçiler arası kamplaş
maya" baelamaya özel bir itina gösteri· 
yorlar. O kadar ki, cinayetin hemen ari
(esinde Ecevit, Katil sendikanın ballı 
bulundulu nirk-Iş'i ve başkanını ziya
ret etme gereRini duyuyor. 

Ecevit Ecevit Ec ertesi (Ün TBMM ortak gru
bunda yaptılı konuşmada, işçilerin uslu 
oturması için tek güvencenin CHP ol
dulunu ileri sürüyor. Şu sözler Ecevit'in 

1 2  Mart 1971 önce.i döneminde 
dolan olaylar toplumun hemen bütün 

nna da 
aralannda 
Ecevit, iktidann 
babsediyor, 
raşisller deeil, 
işçi topluluklan 

Ecevifin 
aynı günkü 
"kamplara 
pek korkunç 

Evet, 
bir tehlike 
ilk basamakta 
"Saldm deRii, 
bu ünlü "kamplaşma
konuda "sendikal 
rekçe olarak neleri 
ları geri dönüp 
mesinden" 

Ipuçlan, 
şinde ortaya 

"Bul'l4 
çok fabrikalorındalti 
iiye.; ue umpatizam 
bugünkii yöne
ii olarak tanmmaltta

Alın size 
ramıDI daha 
yor: 



---......,-

ÇOK MU KORKUTUYOR ? 
"Ç�f;tli ned�nl�r, otomotiıı .ana

yiind� J 5 oy öne� ref�rondumla ify�ri 
yet"iı; olon Mod�n-I, 'in durumunu .,,.... 
m'fhl". örgüt ifkrind� büyük bofan IÖ.
t�ren DISK bö"� temlileiıi S�lim Mah
muto" u 'nun TIP';n kuruluşuna yardım 
etmni ii� üy� olmıu .. Oya"-R�nault bo,
temlileiıi o-ıınon özdemir'in TIP yöne
tim "urulu üye.i olmot:&, TOFA Ş tem
.uciı; Şinasi Şahin 'in IL Yön�tim Kuru· 
lu iiy�lilin� uçilmui Ile tım.ilci I., 
Aydemir iI� ötdi bazı t�m.ilcilerin Tır 
i luıydolrnow&, Mod�n-/f yolu il� Tırin 
Ir.ndil�rini yöndti,i ue eyleme .okaca'ı 
proptı80ntJo.ının etkin olmot:ıruJ lI,e hu
zuI'IU%lu'un artmGlına yol açmıştır. Bu 
tII'Odo CHP'l" ya CÜJ CHP'y� oy ıı�rmiş 
işçikr ço'unlukta oldu"'an halde tem· 
.Ucili"krin h�men hep.ini TIP'lilerf 
luıphl"molon. ... rakip #ndika Türk Metal 
için de'erlendirilen malzemeler olmuş· 
tur. " 

ışı.. Oral 'dan lpekçi'ye oradan ta 
Ecevit'e kadar uzanan zincirin asıl kay· 
gısı bu: TİP'in etkin Ii ei. Bu etkinuein 
lonlması, sennayeden CHP'ye kadar 
uzanan zincirin baş hedefi. Oral, yazısını 
bitirirken bu konuda da müjdeyi veri· 
yor: 

"I,çilerin çolunluğunu teşkil etti· 
,; bildirilen CHP"i yoda sempatizan 
işçiler TIP sorunundan sonra yeni bir 
araylf iç ine girmişlerdir. Aleıı Çoşkun 
ıbrahim Saf/et Omay, ıbrahim Horto" u 
Mehmet Emekli Ile Şefik Karabu'uto" u 
radan Iıurulu CHP parlamento heyeti ola· 
yı incelemiş tH!' durumu Genel Merkez 'e 
ı<Jtiirmiiftiir . .. 

"ILGILILERE ... " 

Oral 'CHP"lilerin ço�un1ukta ol· 
dulu işyerlerinde" niçin TİP'lilerin tem· 
Iilci seçildikJerini açıklamıyor. Yalnızca 
"çilerin Tİp kurucululunda ya da yöne· 
öullnde bulunmalan karşısında gerekli 
makamlara uyanlarda bulunmuş olu
yor. Şöyle: 

1· l,çiler çatıtıyor, nedeni iki aşı
n uç. TIP'in etkinlili MHPıHeri eyleme 
ııoçlriyor. 

2- 'T/pHliIerin etk!nliei Bursa'da 
"Maden-ı,'in durumunu sarsmıştır." 

DISK yönetimi herbalde bu konuda 
biı1eyler yapacaktıı. 

3. I,çilerin ço�unlulu CHP 'II CHP 
teşebbüse geçsin. Buralan T1P'ten kur
tarsın. Hem CHP güçlenir, hem de çatış
ma çıkmaz. 

Sermaye, DISK ve CHP gibi Ilgili 
makamlara iletilen bu sonuçlar Ilk mey
vasıru CHP Genel Başkanı Ecevit'in aR
zından veriyor. Ecevit TBMM Ortak 
Grubunda şunlan söylüyor: 

"CHP'nin ifÇi kuiminde, işçilerin 

bndgine olan güııeni ile oran tılı bir ör

ptlenmeye gitme.i zorunludur . .. 

Ecevit Bursa raporunu aldıktan son
ra açık konuşuyor: Madem işçiler CHP 
lidir, CHP'ye güvenmektedir, o halde 
CHP işçiler içinde örgütlenerek bu gü
venin hakkını verecektir. 

"BIR BAKAYıM NELER 
OLUYOR ŞU SEYDIŞEHIR'DE" 

Bursa olaylan "tB.rafsız"basında 
böyle yansırkenı ilerici basının gözleri 
de işçi kesimine çevrilmeye başladı. 
" Allah allah, öRtencHerden sonra işçiler 
mi'?" diyerek kış uykusundan uyanan 
ilerici kalemler, Bursa ile birlikte Seydi
şehir'i de hatırladılar. 

URur Mumcu bir Y1lı aşkın süredir 

MC'ye kar,ı verdiRi ve sosyalistlerle 
CHP'nin toplam çabalannı kat kat aşan 
bir müCadelenin yorgunJueu içinde kal· 
kıp ta Seydışehır'e kadar gitti. SaRına 
soluna göz attı Seydişebir'de.\ i Belki 
de yüzünde acı bir ifade ile 5 Temmuz 
günü gazetesine şöyle yazdı: 

"Halk yd,ınlık içinde ... CHP da'ı· 
mk. Oteki .olculor ge örgiitlÜZ "  

Seydişehir'de kan gövdeyi götürür
ken, Tıp binası saldınya ulrarken, TIP 
ttçe Başkanı Osman Aslanbay'ın evi 
bombalanıp ailesi canını zor kurtarırken 
TİP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Al i 

Demir yaralanıp günlerce komada ölüm
le pençeleşirken Osmanlı padişahlarının 
kardeşleri ile Demireııer arasındaki muh
temel paralelliklerle ulraşan Mumcu, 
aylar sonra konuya elini atıp yargısını 
veriyor: "öteki sol örgütsüz" 

Sosyalizm, URur Mumcu için "öte
ki sol" başiıRından öte bil' anlam taşımı· 
yor. Bu kendi bileceli iş. Ancak kendi
sinin bilmesi gereken başka gerçekler de 
var. Seydişehir'de de, Bursa'da da DISK 
ve sosyalist örgüt güçlü olduRu için, güç
lü adımlar atbRı için saldınlar tezgahlan· 
dı. Bunu öerenmek için "ilerici" kalem· 
lerin, "tarafsız" kalemlerin yazdıklanna 
bakmalan yeterli. Sosyalist örgüt yok 
saymak, bunJara yönelen sa1dınJan yok 
saymanın ilk adımı. Bu yolda atılari 

adımlu Mumcu ve öteki yauıf.ua ne 
fIJI, ne de Itibar taz.aDclmr. 

ÇOK MU KORKUYORSUNUZ? 

Bütün söylenenJer bır ı..t ........ 
işaret ediyor. Sermaye ye ODun sözeüie· 
rinin tek korkulan, ıoıyali&t hareketin, 
sosyalist ôrglitüıı �1enınesI. ..çı _i 
içinde kökle,meıi. 

Korkularında _. Seyclqeblr'. 
de bitmi, bir ,ey yok. Seydifelıir'de 
ıaı..n pamuk ipllline boilı ı..rör YC'ııiD 
gidişinden sonu büibüıtiirı kopacak. Sey· 
dişebir'de sosyalizm ve 1'iirldy. l,çl Par· 
tisi güçlenecek. Bul'II'da da. Buru.'da 
sosyalist hareket, yolunu kesmeye çalı
şan bütün eng�Uerle, nereden gelirse gel· 
sin dişe diş mücadele edecek. Buru.'d. 
sosyalist hareketin yolunu ne Türk Me
tal, ne de başkalan keserneyecek. Bur
sa'da sosyalist harekete karşı girişimler 
aynı zamanda, ileri sendikacılıRa k8l11 
bir nitelik taşıyor. Hem ileri sendikal 
mücadele, hem de sosyalist hareket Bur
sa'da kök sa1acak. Korku bundansa,hak-
1�lar. 

CHP yönetiminin "örgiiUenme" 
kararlan da sosyalist hareketin yolunu 
kesemeyecek. Belki pürüz Çıkacak ama 
güçlenen yine sosyalist hareket ve örgiiL
olacak. ışçi sını[ı bu�n bazı gerçekleri 
politikacılardan ve bir çok gazeteciden 
iyi biliyor. emt'nin işçi sınıfına ne ve· 
rip, ne veremeyeceeini de. 

Bugün Çayııova'da 1200 işçi grevde 
Yönetim, 35 işçiyi sudan gerekçelerle 
işten attı. Ücret taleplerine karşı fabrika 
yönetiminin c�vabı, fabrikanm kapısmı 
300 jandanna ylRmak oldu. Bunlan rab
rika yönetimi yapıyor. Bu yönetimin ba
şındaki kişi, sık sık uçakla Ankara'y. gi
dip, demokratik sol CHP'nin programa. 
nın hazırlanmasına katılıyor. Ankara'da 
ki işi bittikten sonu da "bizim fabri· 
kada grev var, işler kan,ık" deyip çayır
ova'ya geri dönüyor. 

Solculukla işçi ımır. sosyalizmi ıyn 
ayn şeyler. Bu, siyasetçilerden gazete
cilere kadar herkes için geçerli. e 

emeyin 
Sınıf mücadelesi kızlŞlYor. Sınıf mücadelesi kızıştıkça, bu mücadelede 

kulı..nıl41n araçiM, yöntemler de Çeıitlilik kazanıyor. Sınıf müa.delesi içinde, 
safbrın ak ve kan biçiminde ayrılrTWl", beklemek, bu arada kişilere de sabit 
ve dokunulmaz yerler ayırmak gereksiz. Bunu, mücadelenin boyutlarından ha· 
bersiz safdiller yapabilir. 

Mücadelenin YOğuniulu ve kullanılan yöntemlerin çeşitliliği, ilericilik· 
pric;ilik kavramlarına da açıklık getirilmesini zorunlukılıyor. Bugün Türkiye'· 
de bilimsel sosyalizmi benimseyememi" ya da hazmedememiş ki,ilerin de ile· 
rici olmaları, çe,itli konularda ilerici tavır almaları mümkün. üstelik böyleleri
nin ilerici tutumlMınl eksiksiz SÜ"dÜl'"meleri büyük önem taşıyor. ilericilerin, 
IU'ek demokrasi mücadelesinde, gerekse sosyalist mücadelede önemli IGttkll41rı 
olabilir. Oluyor da. 

Anak, sınıf müc:.ıdelelerinin karmaşıklığı ve burjuvuinin yöntemlerinin 
çe$itliliji sonucunda, "ilericilik" kavramının kişilere ya da örgütlere dokunul· 
moııhk sallamayacalını da bilmek gerekiyor. Tersine, ilericileri sürekli ele,tir
mek ve uyarmak zorunlululu doğuyor. Sorunları, sınıf mücadelesinin genel 
persfektifi içinden göremeyenlerin anlayamadıkları nokta. da bu�da. Nerede 
bir ilerici nr, MC iktidarını eleştiren biri var, alacaksın yanına. Hiç de eleştir. 
meyeeeksini sonra bu "kıricıhk" olur, sosyalistlerle ilerici güçler arasında ge· 
reksiz sürtüşmelere, ktrgınlıklar.ı yol açar. 

Bu, hiç dolru delil. Kimileri var, bilerek, istiyerek Soyyet dü,manlığı 
yapıyor. Bunlara söylenecek söz yok. Bunlar, ilerici bile dejil. Ama başkaları 
da vv. Bir mo<bıya bilinçsizce kapılanıp bilinç eksikliklerinin kurbanı olarak 
bu koroya luıtılıyorlar. Bunlar, ilerici niteliklerini koruyorlar. Ancak, günü
müzde bu tür tavırların hangi öznel gerekçeye dayanırsa dayansın nesnel ola· 
rak sosyalizm düşmanlılı anlamına geldilini bvrıyamıyorlar. "Iyi yaptıkları
nı" sanıyorlar. Bunları, sUrekli olarak uyarmak gerekiyor. Gerekirse en sert 
biçımde. Bunun, ilerici ıüçler arası birlikle, kişileri küstüriip kırmakla ilişkisi 
yok. Bunu herkesin bilmeıi ıerekiyor. 

Sovyet düşmanlığı ile birlikte yürüyen "ilericilik" yalnızca bir örnek. 
Hergün başka örnekler çıkıyor. En önemlilerinden biri, işçi sınıfı konusunda. 
Artık tartışılmaz bir gerçek olarak ortaya çıktı: Sınıf mücadelesinin sermaye 
kesimindeki planı, işçi sınıfını CHP yönetimi aracılıjı ile dizginlemeye yöne· 
lik. Tekrar tekrar üzerinde duruldu: Bugün işçi sınıfı mücadelesini, sosyalist 
örgütü küçümseyerek ya da karalayarak CHP'nin kollarına atmak, ilericilik 
değiL. Nesnel olarak bu tür çabaların ilericilikle ilgisi yok. Çünkü sosyalizmle 
bajları koparılmış bir işçi hareketi sermayenin kefesindeki bir i,çi hareketi 
demek. Türk-Iş, bunun için sermayenin keresinde. Türk-Iş, bunun için bıra· 
kın sosyalizmi, demokrasi müa.delesi için bile açık bir en.' bugünkü yöne· 
timi ile. Turkiye'de, işçi sınıfı söz konusu oldujunda, sosyalizm ve sermaye 
kampları Masında, hiç bir ara durak yok. 

MlsK bunun için güçlenemeyen, küçük bir sendika. MISK'in, serma· 
yeye hizmet açısından Türk-Iş'e kıyasla taşıdı)ı hiç bir önemli avantaj yok. 
Sermaye adını yapılanların hepsini Türk.lş yapıyor. MISK'e hemen hemen 
hiç bir şey kalmıyor. 

Ba,ka örnekler de var. Yüzbin üyesi oldulunu söyleyen Genel-I" OISK'e 
katılıyor. Bu, elbette olumlu bir gelişme. Ancak Genel lş'tn DISK'e katılması, 
egemen çevrelerde, Bursa Maden·lş Uyelerinin TIP'e katılması kadar tepki 
çekmiyor. Hiç tepki çekmiyor. Geneı-Iş'in yöneticileri, CHP milletvekilleri. 
Ozerinde durup, düşünmek gerek. 

Sosyalistler, kimseden kuvvet şırınpsı beklemivodar. Sosyoılisılerin au
cU, bilimden ve bilime olan inınçlarından kaynakldnıyor. Sosyalistlerin en 
büyük yandaşı, tarihin akışı. Bu arada sosyalistler, ilerici yazar ve kuruluşların 
demokrasi mücadelesine olan katkıların. da inkar etmiyorlar. Ancak, ıünümü· 
zün koşullarında bilimsiz, kılavuzsuı bir ilericiliAlil de kimi zaman sosyalist 
mücadeleye, oradan da demokrasi mücadelesine lilrar verebilecejini unutmu· 
yorlar. Bu durumda, böyle ilericilerden yalnızca "gölge eımemelerini" i�'iyor
lar. Herhalde çok deliL. 
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müjdeyi veri· 

teşkil etti· 
sempatizan 

sonra yeni bir 
Aleıı Çoşkun 

Horto" u 
Karabu'uto" u 

heyeti ola· 
Merkez 'e 

ILGILILERE ... " 

ço�un1ukta ol· 
TİP'lilerin tem· 

açıklamıyor. Yalnızca 
ya da yöne· 

karşısında gerekli 
bulunmuş olu

nedeni iki aşı
etkinlili MHPıHeri eyleme 

Bursa'da 
sarsmıştır." 

Ecevit Bursa raporunu aldıktan son
ra açık konuşuyor: Madem işçiler CHP 
lidir, CHP'ye güvenmektedir, o halde 
CHP işçiler içinde örgütlenerek bu gü
venin hakkını verecektir. 

"BIR BAKAYıM NELER 
OLUYOR ŞU SEYDIŞEHIR'DE" 

Bursa olaylan "tB.rafsız"basında 
böyle yansırkenı ilerici basının gözleri 
de işçi kesimine çevrilmeye başladı. 
" A" Allah allah, öRtencHerden sonra işçiler 
mi'?" diyerek kış uykusundan uyanan 
ilerici kalemler, Bursa ile birlikte Seydi
şehir'i de hatırladılar. 

URur Mumcu bir Y1lı aşkın süredir 

Demir yaralanıp günlerce komada ölüm
le pençeleşirken Osmanlı padişahlarının 
kardeşleri ile Demireııer arasındaki muh
temel paralelliklerle ulraşan Mumcu, 
aylar sonra konuya elini atıp yargısını 
veriyor: "öteki sol örgütsüz" 

Sosyalizm, URur Mumcu için "öte
ki sol" başiıRından öte bil' anlam taşımı· 
yor. Bu kendi bileceli iş. Ancak kendi
sinin bilmesi gereken başka gerçekler de 
var. Seydişehir'de de, Bursa'da da DISK 
ve sosyalist örgüt güçlü olduRu için, güç
lü adımlar atbRı için saldınlar tezgahlan· 
dı. Bunu öerenmek için "ilerici" "ilerici" "iler kalem· 
lerin, "tarafsız" kalemlerin yazdıklanna 
bakmalan yeterli. Sosyalist örgüt yok 
saymak, bunJara yönelen sa1dınJan yok 
saymanın ilk adımı. Bu yolda atılari 

1�lar. 
CHP yönetiminin 

kararlan da sosyalist 
kesemeyecek. Belki 
güçlenen yine sosyalist 
olacak. ışçi sını[ı 
politikacılardan ve 
iyi biliyor. emt'nin 
rip, ne veremeyeceeini 

Bugün Çayııova'da 
Yönetim, 35 işçiyi 
işten attı. Ücret tal
yönetiminin c�vabı, 
300 jandanna ylRmak 
rika yönetimi yapıyor. 
şındaki kişi, sık sık 
dip, demokratik sol 
nın hazırlanmasına 
ki işi bittikten sonu 
kada grev var, işler 
ova'ya geri dönüyor. 

Solculukla işçi 
ayn şeyler. Bu, 
cilere kadar herkes 

emeyin 
kızlŞlYor. Sınıf mücadelesi kızıştıkça, bu mücadelede 

yöntemler de Çeıitlilik kazanıyor. Sınıf müa.delesi içinde, 
biçiminde ayrılrTWl", beklemek, bu arada kişilere de sabit 

ayırmak gereksiz. Bunu, mücadelenin boyutlarından ha· 
ilir. 

YOğuniulu ve kullanılan yöntemlerin çeşitliliği, ilericilik· 
da açıklık getirilmesini zorunlukılıyor. Bugün Türkiye'· 
benimseyememi" ya da hazmedememiş ki,ilerin de ile· 

konularda ilerici tavır almaları mümkün. üstelik böyleleri
eksiksiz SÜ"dÜl'"meleri büyük önem taşıyor. ilericilerin, 

mücadelesinde, gerekse sosyalist mücadelede önemli IGttkll41rı 

müc:.ıdelelerinin karmaşıklığı ve burjuvuinin yöntemlerinin 
"ilericilik" kavramının kişilere ya da örgütlere dokunul· 

sallamayacalını da bilmek gerekiyor. Tersine, ilericileri sürekli ele,tir
zorunlululu doğuyor. Sorunları, sınıf mücadelesinin genel 

göremeyenlerin anlayamadıkları nokta. da bu�da. Nerede 
iktidarını eleştiren biri var, alacaksın yanına. Hiç de eleştir. 
bu "kıricıhk" olur, sosyalistlerle ilerici güçler arasında ge· 
ktrgınlıklar.ı yol açar. 

delil. Kimileri var, bilerek, istiyerek Soyyet dü,manlığı 
söylenecek söz yok. Bunlar, ilerici bile dejil. Ama başkaları 

bilinçsizce kapılanıp bilinç eksikliklerinin kurbanı olarak 
luıtılıyorlar. Bunlar, ilerici niteliklerini koruyorlar. Ancak, günü

tavırların hangi öznel gerekçeye dayanırsa dayansın nesnel ola· 
nlılı anlamına geldilini bvrıyamıyorlar. "Iyi yaptıkları

Sovyet düşmanlığı ile birlikte yürüyen "ilericilik" yalnızca 
Hergün başka örnekler çıkıyor. En önemlilerinden biri, işçi sınıfı 
Artık tartışılmaz bir gerçek olarak ortaya çıktı: Sınıf mücadelesinin sermaye 
kesimindeki planı, işçi sınıfını CHP yönetimi aracılıjı ile dizginlemeye 
lik. Tekrar tekrar üzerinde duruldu: Bugün işçi sınıfı mücadelesini, 
örgütü küçümseyerek ya da karalayarak CHP'nin kollarına atmak, 
değiL. Nesnel olarak bu tür çabaların ilericilikle ilgisi yok. Çünkü 
bajları koparılmış bir işçi hareketi sermayenin kefesindeki kefesindeki kef bir 
demek. Türk-Iş, bunun için sermayenin keresinde. Türk-Iş, bunun için bıra· 
kın sosyalizmi, demokrasi müa.delesi için bile açık bir en.' bugünkü yöne· 
timi ile. Turkiye'de, işçi sınıfı söz konusu oldujunda, sosyal
kampları Masında, hiç bir ara durak yok. 

MlsK bunun için güçlenemeyen, küçük bir sendika. MISK'in, 
yeye hizmet açısından Türk-Iş'e kıyasla taşıdı)ı hiç bir önemli 
Sermaye adını yapılanların hepsini Türk.lş yapıyor. MISK'e 
hiç bir şey kalmıyor. 

Ba,ka örnekler de var. Yüzbin üyesi oldulunu söyleyen Genel-I" 
katılıyor. Bu, elbette olumlu bir gelişme. Ancak Genel lş'tn DISK'e 
egemen çevrelerde, Bursa Maden·lş Uyelerinin TIP'e katılması 
çekmiyor. Hiç tepki çekmiyor. Geneı-Iş'in yöneticileri, CHP 
Ozerinde durup, düşünmek gerek. 

Sosyalistler, kimseden kuvvet şırınpsı beklemivodar. Sos
cU, bilimden ve bilime olan inınçlarından kaynakldnıyor. Sos
büyük yandaşı, tarihin akışı. Bu arada sosyalistler, ilerici yazar 
demokrasi mücadelesine olan katkıların. da inkar etmiyorlar. 



TÖB·DER'IN 3. OLACAN GENEL KURULU 
24 TEMMUZ'DA YAPI LACAK. "DEMOK· 
RASı ıÇiN BIRLIK" ÇACRISI ILE BIR 
ARAYA GELEN DEVRIMCi OORETMEN· 
LER, GÖRÜŞLERINI BIR BILDIRI ILE 
AÇıKLADıLAR. ıLHAN ALKAN VE AR· 
KADAŞLARI TARAFINDAN HAZıRLA· 
NAN BU· BILDIRIYI OKURLARIM IZA 
SUNUYORUZ. 

• 
TOB-DER, m. Ol_Ian Kurultayı 24 Temmuz'· 

da toplanacak. Konıreye giderken, öI"(Üt., örgjjtlenme, 
kitle örıüUeri ve demokrasi mücadelesi hakkındaki 
,örü,lerimizi açıklamayı ,erekli gördük. Dünya ve 
Türkiye'ye, ve llDıflann durumuna' dolru teşhis Koy' 
mak, örtüt politikamızı çizmede, en önemli sorundur. 
DünY. ve yurt ıonmlannı y&nh, deRerlendirenlerin 
TöB·DER'de dolru politikayı saptaması mümkün de
tildir. 

Çalımızin temel siyual OlgulU, kapitaıiıı ai.
&em-aoıywıt Jia&em mücadelelidir. Emperyalizm 

.... n. ulqmı, kapitalizm ,iderek ,eriliyor. Ser
maye ihracı, ,eli,mi, kapitaliıt - emperyaliıt ülkelerin 
hammadde ft pazar alanlwnt daraltırken, bu ülkeler
deki emek-Mnnaye çeU,kisi (iderek ,iddetini artırı
yor. Sömüren ve Mimüniten toplumlar arumdaki çe
U,tiler kakinle,iyor, uluıal turtulu, &avaşl.n oluşu· 
yol'. Aneak bu ..... ydlllmlz çelişkiler, kapitalizm·aoı· .. 
y.,Uz.m çelifkialnden balımsaz deılildir. Sömürülen ül· 
kelerin kapitalitt aiıtem içinde kalarak sömürüden 
kurtulmalan mümkün detiMir. Ulu"'" kurtuluş &avq· 
lut da kapitalizmden aoıyalizme geçiş sürecinin bir 
parÇUl olarak yürütülmek zorundadır. 

Her ülkenin i,çi sınıfı hareketi, kendi toplumu· 
nun, tariMei ,eli,me ,artlarına ve özelliiderine ,öre 
biçimlenir ve ,elitir. Ancak sömürülen sını! olma ve 
&ermayenin sömürüsi.i.ne karşı çıkma, işçi sınıfının 
ewrenıel nitelilidir. Bunun için işçi &lnıfının ulusal ve 
ulualararuı biriiRi titizlikle Gyunulmalıdır. 

Kapitaliıt dünyanın gerilemesi ve sosyaliıt dün· 
yanm ilerlemesi olgusu, günümüzde, ,baaımsızlık, de· 
mokrui, ıosyalizm mücadelesinin başarııını daha ola· 
naklı kılmaktadır. · • 

Türkiye'8eki demokrasi, sosyalizm 
mücadelesi bu ,elişimierin bir parçasıdır ve ondan IJO· 
yuUanamu. 

TÜRKIYE KAPITALIZMI 
EMPERY ALlZME BACIMLlDlR 

OIkemiz emperyalizmin ekonomik, politik, as· 
keri ve kültürel baskısı altındadır. Emperyalizme ba· 
Iımh geri kapitaJiıt bir ülkedir. Egemen sınıf burjuva· 
zidir. Kapitalist işletmeci, büyük toprak sahipleri, bul'· 
juvazinin kapsamı içindedir. Feodal ve yarı·feodal 
ilişkilerin de olması bu olguyu deaiştirmeı. Burjuvazi· 
nin iktidarında başı çeken büyük burjuvazidir. Tekel 
dışı sermaye ile tekelci sermaye arasında çelişki var· 
dır, fakat bu uzlaşmaz cinsten bir çelişki deRiidir. 

Bizdeki kapitalistleşme süreci batıdakinden 
farklıdu-. Batıda kapitaliıtleşme, batılı toplumların iç 
dinamilti gereli gelişmiştir. Bizde ise halA. dış müda· 
hale ve baskılar altında devam etmekte, bu süreç içe· 
risinde Türkiye kapitalizmi emperyalizmle giderek bü· 
t�nleşmektedir. Böyledir diye, Türkiye kapitalizmi· 
nın iç dinamiRi de yok sayilamaz. 

Türkiye'de anti-emperyalist mücadele, onunla 
bütünleşmiş iç kapitalizmi de hedef alan sınıfsal bir 
mü�ad�leyi gerektirir. Emperyalizme karşı mücadele, 
kapıtalizme karşı mücadeleden ayrılamaz. 

KITLE ÖRGÜTLERI 

KapiLalizm geniş halk ylRınlarının aorunlarına 
Çözüm getiremez; üstelik günümüzde, devrevi buhran· 
ları süreklilik kazanan kapitalizm, çalışan ylRınların 
hayat şartlarının gün geçtikçe daha kötÜıeşmesine yol 
�ç?,aktadır. Hayatın günden güne pahalılaşması, işsiz· 
hlın yaygınlaşması, bundandır. Çalışan yı�ınların 
toplumsal mücadelesi de bu süreçle birlikte hız kazan· 
makladır. KendiliRinden hareket bilinç unsuru ka· 
zandıkça örgütlenmenin ve örgütün önemi artmakta· 
du-. �u �.ed�nle geniş halk ylRınları meslek grupları. 
na gore orgutlenmekte, kitle örgütlerini oluşturmak. 
Ladır. 

Toplumdaki sömürülen sınıf ve tabakaların mes. 
lek biriiRi ya da benzer toplumsal konumları gerelti 
çıkarlarını korumak için oluşlurdukları örgütlere 
"kitle örgütleri" diyoruz. Bu örgütlerin "demokratik 
kiUe ö�ütleri" niteliRini kazanması ise yapısının de. 
mokratık olmaaı ve genel demokr .. i mücadelesi içinde 
yer almasıyla mümkündür. 

• • 

BIRLIK , TEP 
TABANDA S 

Bir demo�.ratik kitle örgütü şu nitelikleri taşı· Bir kısım maceracı, ,oşid unlUrlar d. "batım-
malıdır: örgüLlenme alanı geniş olmalı ve kOIJullarlnln sızlık", "tarafalZlık" sözlerini dillerinden dü,ünn.· 
elverdili oranda herkese açık tutulmalıdır. DayandıRı ler. Davranışlarıyla bilime karşı çıkan maceracı un-
tabanın somut aorunlarıyla ilgilenmeli , onların daha surlar, kitle örgütlerini iktidara yönelik hueketin 
iyi yaşama ve çahşma koşullanna kavuşması için mü' araçları haline getirmeye, onu bir parti gibi kullanma· 
cadele etmeli, demokratik haklarını &avunmahdır. Ay· ya kalkarlar. Tabanın somut taleplerini küçünueyip. 
nı zamanda demokratik kitle örgütü dar anlamda me.· "üst düzeyde" işlerle uRraIJlp sol ,enzeliklen batka 
lek sorunlarıyla kendini sınırlamayıp ülkenin tüm so· bir şey yapmazlar. Bu tavır kimseyi iktidara IÖtür· 
runlarıyla ilgilenmeli sömürü düzeninden kurtuluşun mez, ama kitleleri örgütten koparır, örtülü kitleter. 
meslek örgütleriyle sallanmayacaRınl üyelerine anhat· den soyutlar. Kitle örgütlerini parçalaytcl, zayınabel 
malı, anti·faı;ist, anti-emperyalist karaktere &ahip ol· görü,ler, burjuvazinin sald," ve tertiplerini kol.y ... • 
malı, demokratikmerkeziyetçilik ilkesini benimseyip tınr. 
uygulamalıdır. 

• Demokratik kitle örgütlerinin mücadeleleri so· 
nucu elde edilen kazanımlar, sınırlı kalmaya mahkum· 
dur. Kalıcı sonuçları alabilmek, baskı ve sömürüyü 
ortadan kaldırm-ak için, kitle örgütlerinin mücadelesi 
politik mücadeleden tamamiyle soyutlanamaz. Bu mü· 
cadele, Türkiye somutunda genel olarak verilmekte 
otan baRımsa.hk, demokrasi, sosyalizm mücadelesin· 
de, balımsızhk ve demokrasi ayaklarında yer almak 
demektir. 

Kitle örgütlerinin homojen bir yapıda olmayışı, 
bnların etkinliiini. azaltacalı ve üyelerine düşen gö
revi gereRi gibi yerine getirmelerini zufa ulratacalı 
için, siyasal örgütlere karşı örgütsel baRımaızlıklarınl 
korumak zorundadırlar. Ancak bu ilkeyi savunmak 
ne kadar doRruysa, bu örgütlerin lavır ve eylemlerin· 
de işçi sınıfı hareketiyle uyumlululunu savunmak da 
o kadar bilimseldir. 

" Baaımsızlık" ,  " tarafsızlık" ıloganını alızların· 
dan düşürmeyen reformistler, demokra\,ik kitle örgüt· 
lerinin tabanının geniş ve deRişik görüşl�re sahip ol· 
duRundan hareketle, bu tabanın birlilinin, sadece dar 
mesleki çıkarlar uRruna mücadel�Je yetiniline koru· 
nabileceRini ileri sürerler. Ekonomik ve sosyal haklar 
uRrunda mücadelede "balımıızlık", "tarafsızhk" yok· 
tur. Çünkü bugünkü mesleki sorunlar kapitalizıtı.in var· 
!ılından do Ran sorunlardır. Demokratik kitle örgütle· 
rinde "balımsızlık", "tarafsızlık" demek ekonomik 
mücadeley! politik özünden seyutlamak, politik mü· 
cadeleden ayırmak demektir. özü; "ben kendi tabanı· 
mın biraz daha iyi yaşaması için ekonomik haklarını 
savunurum, ama insanca yaşaması, sömürüden kurtul· 
ması için politik tercih te bulunmam" anlayışıdır. Bu 
görüş �konomik ve politik sorunların içiçelilini red· 
dederek kitle örgütünü, dar ekonomik mücadele sınır· 
ları Içinde hapsederek, düzenle uyumlu bir hale geti· 
rir. 

ör(Ütael balımlıZıık ille de aiy partilerin 
söylediklerinden ayn şeyler söylemeyi gerektirmez. 
DoRruluA:u pratikte denenmiş görüşlerin, kitle örgüt· 
lerince de benimsenmesini, örgüt baitımaızlıitını ze· 
deleyici bir kanıt saymak yanlıştır. Böylesi bir tavır, 
ki Lle örgütlerini siyasetlen soyutlamaya ve çeşitli sap· 

(pasifizm, reformizm, maceracılık) kucalına 

Fetiş haline getirilen bir konu d. demokratik 
merkeziyetçiliktir. örgütün iç iIJleyi,inin diizeDli ol
ması, dolayısıyla saldırılara kar,ı ,üçlü olm ... , birlik 
ve beraberlilin korunması demokratik merkeziyetçi 
işleyişin olmasını zorunlu kılar. Bilim.-I olarak .. 
alındılında, demokratik merkeziyelçilik ,U uıuur-
lanyla açıklanabilir: 

•. Her üye kendi kademelindeki her karana 
alınmuına katılabİlmelidir. Bu onun hem 'Öreft Itıem 
de ıorumlululudur. 

b· Kararın alınmaslOa katılmak; buen bizad 
olu,turarak katkıda bulunmu, I*zen de teııwileileri 
aracılılıyı. olur. 

c- Karar alınırken kendi ,örü,ü, alman karana 
tersinde olan kişi bile çoRunluk tarafmdan alUlUl ka-
rara uyar. 

ç. Kararın eleştirlime'; uygulama (eylem) ma· 
sında yapılmaz. Uygulamadan sonra yapılır. Karar .. 
uygulaması delerlendirilip, kişilerin tutumlan o� 
konur. 

Ama bu ilkeler bilindili halde, ,eteli kadar ha
yata geçirilememiştir. Bu konu üzerinde titizlilr.1e dar
mak gereli vardır. 

ÜLKEMIZDE DEr.JOKRASI MÜCADELESI 

Yukarıda belirttiRimiz gibi demokratik kitle ör
gütlerinin mücadelesi bir iktidar mücadeleai detildir. 
Tabanın ekonomik ve demokratik haklutndan bue
ketle demokrasi mücadelesinde yeralmak, demokratik 
kitle örgütünün önde gelen görevidir. Bu görevin ..... 
hkh bir biçimde yerine getirilebilmeai ku,kUlUz ülk. 
mizdeki demokrasi mücadelesinin anlanu ye önemiıüD 
iyi kavranmaslOa baRiıdır. 

Bugün ülkemizdeki demoltru mücadeleti lilDcll 
ve ertelenemez bir ıÖl'e9dir. EId. eciilmit ..... .. .... 

(Ürlüklerin kııbnçlıkla korunmaıı, bunlann "atat 
üzerinden hayata geçirilmesi, giderek yeni hak ve ÖI,
gürlüklerin kazanılması bu mücadeleye baRiıdır. Yine 
unutulmaması gereken bu mücadelenin havahn ber 
alanında ve her türlü şart ve durumda ,·critm·eal leNt
Liitidir. 

?ünü�üzde ülkrıııiıı.in siyaset ve hukuk yap .. 
1971 oncesınde olduRundan daha da ıeriyr i:otüriil-

kapitalitt aiıtem içinde kalarak sömürüden 
mümkün detiMir. Ulu"'" kurtuluş &avq· 

lut da kapitalizmden aoıyalizme geçiş sürecinin bir 
yürütülmek zorundadır. 

ülkenin i,çi sınıfı hareketi, kendi toplumu· 
,eli,me ,artlarına ve özelliiderine ,öre 
,elitir. Ancak sömürülen sını! olma ve 

sömürüsi.i.ne karşı çıkma, işçi sınıfının 
elilidir. Bunun için işçi &lnıfının ulusal ve 
biriiRi titizlikle Gyunulmalıdır. 

Kapitaliıt dünyanın gerilemesi ve sosyaliıt dün· 
ilerlemesi olgusu, günümüzde, ,baaımsızlık,baaımsızlık, , de· 

ıosyalizm mücadelesinin başarııını daha ola· 
kılmaktadır. · · • 

Türkiye'8eki demokrasi, sosyalizm 
,elişimierin bir parçasıdır ve ondan IJO· 

TÜRKIYE TÜRKIYE KAPITALIZMI 
EMPERY ALlZME EMPERY ALlZME EMPERY BACIMLlDlR 

OIkemiz emperyalizmin ekonomik, politik, politik, as· as· 
ve kültürel baskısı altındadır. Emperyalizme ba· 

ımh geri kapitaJiıt bir ülkedir. Egemen sınıf burjuva· 
Kapitalist işletmeci, büyük toprak sahipleri, bul'· 

kapsamı içindedir. Feodal ve yarı·feodal 
olması bu olguyu deaiştirmeı. Burjuvazi· 

iktidarında başı çeken büyük burjuvazidir. Tekel 
ile tekelci sermaye arasında çelişki var· 

uzlaşmaz cinsten bir çelişki deRiidir. 
kapitalistleşme süreci batıdakinden 

Batıda kapitaliıtleşme, batılı toplumların iç 
gereli gelişmiştir. Bizde ise halA. dış müda· 

baskılar altında devam etmekte, bu süreç içe· 
Türkiye kapitalizmi emperyalizmle giderek bü· 

nleşmektedir. Böyledir diye, Türkiye kapitalizmi· 
dinamiRi de yok sayilamaz. 

Türkiye'de anti-emperyalist mücadele, onunla 
iç kapitalizmi de hedef alan sınıfsal bir 

gerektirir. Emperyalizme karşı mücadele, 
karşı mücadeleden ayrılamaz. 

KITLE ÖRGÜTLERI 

KapiLalizm geniş halk ylRınlarının aorunlarına 
getiremez; üstelik üstelik üst günümüzde, devrevi buhran· 

kazanan kapitalizm, çalışan ylRınların 
şartlarının gün geçtikçe daha kötÜıeşmesine yol 

Hayatın günden güne pahalılaşması, işsiz· 
yaygınlaşması, bundandır. Çalışan yı�ınların 

mücadelesi de bu süreçle birlikte hız kazan· 
KendiliRinden hareket bilinç unsuru ka· 

örgütlenmenin ve örgütün önemi artmakta· 
nle geniş halk ylRınları meslek grupları. 

orgutlenmekte, kitle örgütlerini oluşturmak. 

Toplumdaki sömürülen sınıf ve tabakaların mes. 
ya da benzer toplumsal konumları gerelti 

korumak için oluşlurdukları örgütlere 
örgütleri" diyoruz. Bu örgütlerin "demokratik 

ütleri" niteliRini kazanması ise yapısının de. 
olmaaı ve genel demokr .. i mücadelesi içinde 

mümkündür

için, siyasal örgütlere karşı örgütsel baRımaızlıklarınl 
korumak zorundadırlar. Ancak bu ilkeyi savunmak 
ne kadar doRruysa, bu örgütlerin lavır ve eylemlerin· 
de işçi sınıfı hareketiyle uyumlululunu savunmak da 
o kadar bilimseldir. 

" B" Baaımsızlık" ,  " t" tarafsızlık" ıloganını alızların· 
dan düşürmeyen refreformistler, ormistler, demokra\,ik demokra\,ik kitle örgüt· 
lerinin tabanının geniş ve deRişik görüşl�re deRişik görüşl�re sahip ol· 
duRundan hareketle, bu tabanın birlilinin, sadece dar 
mesleki çıkarlar uRruna mücadel�Je yetiniline koru· 
nabileceRini nabileceRini nabilec ileri sürerler. Ekonomik ve sosyal haklar 
uRrunda mücadelede "balımıızlık", "tarafsızhk" yok· 
tur. Çünkü bugünkü mesleki sorunlar kapitalizıtı.in var· 
!ılından do Ran sorunlardır. Demokratik kitle örgütle· 
rinde "balımsızlık", "tarafsızlık" demek ekonomik 
mücadeley! politik özünden seyutlamak, politik mü· 
cadeleden ayırmak demektir. özü; "ben kendi tabanı· 
mın biraz daha iyi yaşaması için ekonomik haklarını 
savunurum, ama insanca yaşaması, sömürüden kurtul· 
ması için politik tercih te bulunmam" anlayışıdır. Bu 
görüş �konomik ve politik sorunların içiçelilini red· 
dederek kitle örgütünü, dar ekonomik mücadele sınır· 
ları Içinde hapsederek, düzenle uyumlu bir hale geti· 
rir. 

ör(Ütael balımlıZıık ille de aiy aiy partilerin 
söylediklerinden ayn şeyler söylemeyi gerektirmez. 
DoRruluA:u pratikte denenmiş görüşlerin, kitle örgüt· 
lerince de benimsenmesini, örgüt baitımaızlıitını ze· 
deleyici bir kanıt saymak yanlıştır. Böylesi bir tavır, 
ki Lle örgütlerini siyasetlen soyutlamaya ve çeşitli sap· 

(pasifizm, reformizm, maceracılık) maceracılık) macer kucalına 

c- Karar alınırken 
tersinde olan kişi bile 
rara uyar. 

ç. Kararın eleştirlime'; 
sında yapılmaz. Uygulamadan sonra yapıl
uygulaması delerlendi
konur. 

Ama bu ilkeler ilkeler 
yata geçirilememiştir. Bu 
mak gereli vardır. 

ÜLKEMIZDE DEr.JOKRASI 

Yukarıda belirttiRimiz 
gütlerinin mücadelesi 
Tabanın ekonomik ve 
ketle demokrasi mücadelesinde 
kitle örgütünün önde 
hkh bir biçimde yerine 
mizdeki demokrasi mücadelesinin 
iyi kavranmaslOa baRiıdır. 

Bugün ülkemizdeki demoltru 
ve ertelenemez bir ıÖl'e9dir. EId. eciilmit ..... .. .... 

(Ürlüklerin kııbnçlıkla 
üzerinden hayata geçirilmesi
gürlüklerin kazanılması 
unutulmaması gereken 
alanında ve her türlü şart 
Liitidir. 

?ünü�üzde ülkrıııiıı.in 
1971 oncesınde 

?
oncesınde 
? �
oncesınde 

�
olduRundan 



DE DEGİL 
LANACAKTIR 

miltWr. Bir başka deyi,le zaten kıllUı ve güdük olan 
demokratik hak ve özgürlükler, 12 Mart faşizminin 
karanlılında daha da bud.nmıştır. 1961 Anayuasının 
taııınmayacak duruma ,etirilmesi örgütlenme özgür-

, lülünün al.bildiRine kısıtlanrnası, 141 ve 142. faşiıt. 
ceza maddelerinin ııeçmi,le kıyaslanamıyacak bir bi
çimde i,letilmesi, memurların zaten dernekçilikten 
öteye bir anlam taşımayan toplu sözleşmesiz ve grev
id .ndih haklarının bile ,eri .lınması bu oluşumun 
belli bqıı .onuçlarıdır. 

MC'nin iktidar olmaliYI. birlikte faşist. tmna-
01f daha da hızlanmış, fa,ili meçhul ( ! l  cinayetlerin .... 
dı arkıı, kelilmez olmu,tur. Artık günümüzde ilerici· 
lerin yun.everlerin ve lo.yalilUerin can güvenlili kal
mam.ı,tır. Devlet kadrolan ve elitim kurumlarının ra
,ialle,ürilmeai süreci hızlandırılmıştll'. 

Oemokrui mücadelelinin öncÜlÜ, itici CÜCÜ işçi 
anıfı .. onun balımm. politik hareketidir. ı,çi Ilnıfı 
bu mücadelelinde tüm emekçi Ilnıl ve tabakalarla, ile
rici ye anti-fqilt kelimlerle birlikte bu ıörevi üstlen
mellledir. • 

Oünümüzde politik öqürli,iklerin korunup ,eli,
tirilm_ demoltrui mücadelesininivedi " ve alır buan 
y .. ndır. Ama, demokraai mücadelesi pek çoklarının 
andılı (ibi yalnızca ıoyut haklar ve öqürlükler için 
""len bir mücadeledelildir. Demokrasi mücadelesi 
bunun yanında tüm çab,anlann yeni ekonomik bak
lar kazanmak, ıosyal IÜvenlikler elde etmek için ver
dilderi ulrqdan da içerir. Yani bir bakıma demokıui 
mücadelesi ekmeltmİZ, qımt% ve ıelecelimiz için bir
Iild. örıiiUenerek vennek zorunda oldulumuz yaı;am 
bwpmlZdır. Bunun için demokıuinin sosyal ve eko
nomik içeriRe kavu,turulmUl da gerekmektedir. Çün
kü, bu mücadeledemokruiye savaı; açmı, eti kanlı ser
maye cephelinin ekonomik açıdan zorlanmıw 
kuptllm ... nı da beraberinde getirmektedir. 

DEMOKRASI MOCADELESINDE 
TöB-DER'IN YERI VE IŞLEVI 

TOB-OER de diRer demokratik kitle örgütleri 
&ibi, balll1ll1Zlık ve demokraai mücadelesi içinde yer 
alıyor. Elde edilmi, hak ve özgürlüklerin korunması, 
liderek demokraainin ıınırlarının geni,letilmesi örgü· 
tümüzün toplum içinde almak iıtediır yerin de ön ko
,ulu oluyor. Demokrasi mücadelesi, hayatın her ala
Dlnda verilmeai gerekli bir mücadeledir. Bu mücadele 
halkalannın genel demokraai mücadelesi içinde bü
tünletebilmeleri, öncelikle kitlelerin kendi örgütlerin
de toplanmalannı zorunlu kılar. 

Bu yiiz.den TOB-DER'in arnacı, tüm anti-f .. iıt 
ilerici öRretmenleri, elitim görevlilerini çatısı altında 
toplamak ve kendi meslek alanından fa,izme sosyal 
taban vermemek olmalıdır. Bunun gerçekleştirilebil
m_ ise, mücadelenin amaç ve araçlarırun doRru ola
rak kavranmasına baRhdır. 

TöB-DER her mesleki demokratik kitle örgütü 
(ibi, kendi kitlesinin haklannı, çıkarlarını savunmak, 
özel taleplerini tüm emeRiyle geçinenlerin genel de· 
mokratik mücadelesiyle bütünleştirmek, ülkemizin po
litik ko,ullan ve gidişi ile ilgilenmek ve bu alanda ta
vır almak zorundadır. 

GREVLI TOPLU SÖZLEŞMELI 
SENDIKA HAKKı 

Günümüzde Lüm çalışan kitleler kendi kurtuluş
Iannın işçi sını(ının kurtulu,u ile mümkün olduRu 
ıerçeline ula,ıyorlar. Tüm çalışanlar, işçi sınıfının 
ekonomik mücadele aracı olan grevii ve Loplu sözle,
meli sendika hakkını talep ediyorlar. Bu yönde müca
dele veriyorlar. TöB-DER bu mücadelenin içinde et
kin, nitel ve nicel bir güce sahip. Bu hakkın elde edil· 
mesi yalnızca tüm çalıtian kitlelerin kendi hak' ve Çı
karlarını savunmalarının yollarını açmakla kalmaya
rak, ülkemizdeki demokratikJeşme sürecinin daha ileri 
boyutlara ula.şmaıını sallayacaktır. Bu mücadelenin 
ba,arılı olabilmesi ise, tüm çalı,anların örgütlenmesi
ne,  başta işçi sınırımızın devrimci sendikal biriiRi olan 
DISK ile diRer ilerici kitle örgütleri arasındaki daya
nı,ma ve uyumun ileri boyutlara ulaştırılmasına ve 
ilerici politik örgütlerin bu konudaki tavırlarına bal
hdır. Bu yüzden TöB-DER yukarıdaki koşullarlb ger
çekle,ebilmesi için etkin bir ulu'l vermelidir. 

Yönetimdeki anlayışlar ne olursa olsun başka 
bir demokratik kitle örgütünün iç i,lerine kanşmama 
müdahaleci olmama ve meşru yönetimlerini muhata� 
a�ma. i1keaİnin samimiyetle uygulanması, örgüt şove· 
nızmıne kapılmadan dayanı,ma ve eylem birHlinin 
sall_nması gerekir. Bu sadece TöB·DER'in diler de· 
�okratik kitle. örgütlerine karşı takınacalı tavır delil, 
tum demokratık kitle örgütlerinin birbirine karşı ta
kınması gereken bir tavırdır. 

TöB-DER başla medeki demokratik kitle ör
gütleri olmak üzere diler demokratik güçler ile ,erek
Li dayanı,ma ve eylem biriiRini sallamak, demokrasi 
mücadelelinin sorumluluiunu duyarak hareket etgıek 
zorundadır. özellikle benzer ıorunları paylaştılımız, 
ortak a�açlara yöneidilimiz örgütlerle içten diyalog
lar kurulmalı, eylem birlilini ullarnada oldu bitliler 
yaratmaktan tilizlikle kaçmılmalıdır. 

TöB-DER batıınalZlık ve demokrasi mücadele
sinde yer alıyor. Ancak yalnızca kendi bqına verdili, 
lınırlarını yalmzca kendisinin çizdili bir mücadele de 
delildir bu. Batta i,çi Ilnıfı olmalı: üzere, tüm emek
çi halkın nrdili balımıızlık, demonui, lOI)'alizm 
mücadeleai içindedir. Başka bir deyişle, ul,..lanml
zı bu üçlü mücadele bütünlülünün balımatzlık ve de
mokrui ayaklarıyla çakıştırmak durumundayıı:. TöB
DER 'in güçlü bir demokratik kitle örlütü olmuı, için
de en ilerici, yurt:.ever, ıosyali.t un.urlan banndırma
Il, kendi payına düşen mücadele alanını küçümtemesi
ni gerektinnemelidir. 

Yine unutulmamuı ,ereken nokta, demokraai 
mücadelesi yaJnlZca dar politik anlamda yürütülen bir 
ulra.ş delHdir. Zaten mücadeleyi özellikle bu planda 
yürütmek demokratik kitle örgütlerinin delil, politik 
örgütlerin görevidir. ömelin, 39 aylık maaş farkları
nm kazarulması, Meyak sömürüsüne kar,ı çıkılması 
yalnızca bir ekonomik mücadele ' olarak kalmıyor, gi
derek, faşizm özlemcisi tekelci sermayenin ekonomik 
açıdan ııkıştırılmasını ve geriletilmesini de beraberin
de getiriyor. Yani sorun dar anlamda delil, ama 
dolaylı olarak politik bir içerik kazanıyor. Zaten ege
men sınıfların TöB-DER'e bunca öfke duyup yüklen
melerinin temel nedenlerinden biri, yetersiz de ol .. , 
verdiRi bu mücadele ve bunlann sonucunda kısıtlı da 
olsa aJdlll haklardif. 

Genel olarak verilen demokrasi mücadelesi, 
Özünde ekonomik düzeni hedefliyor . Bu mücadele
den amaç, toplumun giderek demokratikleştirilmesi 
ve SÖmürünün son buldulu daha ileri bir toplum düze
ninin yollarını açmak ve mücadele araçlarını zengin
leştinnektir. Bu yüzden amacımız, demokrasi mücade
lesinin özünde ekonomik düzeni hedefledilini unut· 
mayarak kitlemizin daha ileri bir bilinç düzeyine ka
vuşması.nın yollarını açmak olmalıdır. Demokrasi mü· 
cadelesi, bu mücadeleye katılan kitleler açısından her 
hal ve şartta ikili bir sonuç yarahr: ı. Bu mücadeleye 
katılan kitleyi daha ileri bir bilinç ve daha ileri bir ör
gütlenmeye götürür; 2. Kitleye daha ileri demokratik 
ve ekonomik haklar saRiar. Bu ikili sonuç, demokrasi 
mücadelesinin önemini daha da artırır. 

Toplumun giderek demokratikleşmesi hayatın 
her alanında bu mücadelenin sürdürülmesine baRiıdır. 
Bunun için TöB-DER 'in ekonomik mesleki ve top
lumsal alanlardaki sömürüyü özellikle kendi alanında 
teşhir etmesi kapitalist-emperyalist sistemin elitim ' 
ve kültürümüz üzerindeki oyunlarını ve bunların so· 
nuçlarını, somut örneklerle açlRa çıkarması gerekir. 
Kısaca TöB-DER ejt'itimin demokratikle,mesi çin mü· 
cadele etmek zorundadır. Bu mücadelesadece teşhir 
etmek, karşı çıkıp direnme düzeyinde kalmamahdır. 
TöB-DER. ülke eRitiminin programlanıp yürütülme· 
sinde 60rumluluRun bir gün üzerine yüklenecelinin 
bilinciyle, yakın ve uzak hedefleri belirleyen somut is
tek ve programları içeren bir çalışma içine girmelidir. 

Ülkemizdeki eRitim sistemi devletin sınıfsal ni
teliRi nedeniyle gerici kayırıcı, adaletsiz ve israfçıdır. 
Gericidir çünkü devleti oluşturan sınıfların çıkarları 
"ereRi düzenlenen programların ilk amacı ırkçı, şo
ven, dinsel yöntemlerle emekçi sınır ve tabakalar üı
tünde baskı kurmaktır. KayırıcıdJr çünkü; ilkölrenim
den üniversiteye kadar işçi ve emekçi çocuklarının 
pek az bir kısmı eRitim hakkından yararlanırken, bur
juvazinin ve toprak sahiplerinin çocukları bu nimet
ten sonuna kadar yararlanmaktadır. Adaletsizdir çün· 
kü, bölgesel ve kız-erkek ayrımcıhlı alabildiRine sürüp 
gitmektedir. tsrarçıdır çünkü, bir mühendisin yapabi
leceRi iş çoRu kere bir teknisyen larafından yapıla
bilmektedir. Bugün için teknik eleman yeti,tirmeye 
yönelik tutarlı bir politika yoktur ve olamaz. 

ECITIMIN 
DEMOKRATIKLEŞTIRILMESI 

Elitim Ndece okullardaki elitimi içermez. Kit
le haberle,me araçları (radyo, TV yayınları, Ynatal 
faaliyetler, roman, hikaye, reaİm v.) de e.Ritim içinde 
dü,ünülmelidir. Bunlar üzerindeki yuaklama, unaiir 
koyma girişimleri de demokratikle,me aiirecinin 
önündeki engellerdir. 

MC iktidarının "f.."iıtlqtirme" .ürecini hızlan
dırdıRı kurumların başında elitim kurumları gelmek
tedir. MC kendi dolrultulUndalti IlÖzde öRretmenleri 
ve diler ııörevlileri ü.tten atama yoluyla yetkili kade· 
melere getirmekte, ölretmenleri ve ötr'encileri bmı 
altında tutmakta, okullarda yeti,melde olan ıençle
rimizin beynini ırkçı, ,oven, dinlel yönde yıkamakta. 
d.ır: Bu tür uyıulamalar bile ülkenin demokratikletme
lInın ve onun parçaı olarak elitimin demokratikle,ti
rilmesinin ne kadar ıüneel ve iYedi aorun oldutunu 
kanıtlamaya yeterlidir. TöB-OER eRitimin demokra
tikle,tirilmeainde payma düteni yerine ,etinneltle yü
kümlüdür. Hiç vakit kaybetmeden bu konuda hızlı bir 
çatı,maya ginneli, örgütün ber kademMind. bu konu
da yolun katılmayı &allayıp ülke elitiminde ıonunlu
luk yükleneeeli bilinciyle bem TöB-DER bem 
de tek tek üye ölretmenler olarak üzerimize 'ö
revleri ivedilikle yerine ,elirmeliyiz. 

Elitimin demolı::ratilı:.hı,tirilmMi mücadelelinde 
güncel ve aomut hedeflerimiz ,unlar olmalıdır: 

• Tüm elitim kurum1annda r .. iat yönetici ... 
unsurlar taafiye edilmeli, her bdemedeki yöneticile' 
rin ölretmenler tarafından leçilmai için mücadele 
edilmelidir. 

• ölretmen kurullan formalite ,ereli topla· 
nan kurullar olmaktan çıkarılıp, yöneticilerin beup 
verip denetlenebileceRi bir nitelile kaw,turulma
Iıdır. 

• Elitimin plwanmıwnda ölretmenler .... tüm 
emekçi slDlnann temsilcilerinin kaWm ... sallanms
hdır. 

• Müfredat programlan ırkçı, ,oven etkilerden 
arındırılmalı, bilim dışı wsataJara yer verilmemelidir. 

• Herkesin okuma hakkı olmalı, hiç bir lebep
le kimsenin önü tıkanmamalıdır. Devlet bu konuda 
Anayasa'da belirtilen görevlerini yerine getirmelidir, 
getirmeye zorlanmalıdır. 

• Şura yasası demokratikleştirilmeli, ölret
men örgütleri güçleri oranında ,urAlarda temail edil
melidir. 

• Kitle haberleşme araçlan ve basın, uııataal 
etkinlikler üzerindeki anti-demokratik ıiri,imlere aon 
verilmelidir. 

öCRETMEN ARKADAŞ 

örgütümüzün sınıfsal yapısına ve bu yapının ıe
rektirdiRi görevleri Türkiye'nin dünya içindeki duru
munu da dikkate alarak saptamala çalı,tık. Yapımı
zın homojen olmadılını, delişik görü,lerin tabanda 
yankı1andlRınl biliyoruz. önümüzdeki somut bedef· 
lere ancak birlikte yürümekle varılacalının bilincinde· 
yiz. Bu birliktelile karşı çıkmayan, demokratik kitle 
örgütlerini doRru delerlendiren, demokrasi mücade
lesine inanan her tutarlı hareketle birlikte çalışmaya 
hazırız. Somut eylem programlan etrafında anlaşabi· 
len ilericiler, demokratlar ve sosyalistler TöB-DER 'in 
yönetimine gelmelidir. önümüzdeki dönemde böyle 
bir birliRin saRlanmul en önemli sorundur. Ancak bir
liRin soyut birleşme talepleriyle sallanamıyacaRı da 
bir gerçektir. BirliRin kalıcı olması, sallıklı olması. 
en geniş tabana dayanmasıyla mümkündür. Bu birlik 
tepede deRil, tabanda sallanacaktır. Yani bu birlik; 
her elilimden birkaç kişinin biraraya gelip oluşturdu
lu birlik deRil, ilkeli kalıcı birlik olmalıdır. 

Demokrasi mücadelesine inanmayan, örgüt bü
tünlüRünü sarsıcı, yıpratıcı, � niyetlen tümüyle yok
sun, maceracı, go,ist hiçbir elilim ile ortak yanıml1 
yoktur. Bunlarla birlikte olmamız da söz konusu de
Rildir. 

Biz birliktelili, yönetime gelmenin çaresi ola
rak düşünmüyoruz. Birlik isteRimiz, yula,makta olan 
kongreye özgü bir taktik girişim delildir. öncelikle 

. amaç, saRlıkh düşüncenin TöB-DER'e egemen olma· 
sıdır. özellikle faşizmin kitle tabanı aradılı 'u liinler
de her türlü sapmanın dışında TöB-DER'in kı. ve 
uzun vadeli hedenerini gözden kaçırmayan bir birli
lin saRianması güncel ve zorunlu bir görev olarak kar
şımızda durmaktadır. 

DEMOKRASI IçIN BIRLIK 

Demokrasi mücadelesi 
çab,anlann yeni ekonomik bak
IÜvenlikler elde etmek için ver

bir bakıma demokıui 
ve ıelecelimiz için bir

zorunda oldulumuz yaı;am 
demokıuinin sosyal ve eko

da gerekmektedir. Çün
savaı; açmı, eti kanlı ser

açıdan zorlanmıw 
getirmektedir. 

MOCADELESINDE 
VE IŞLEVI 

demokratik kitle örgütleri 
demokraai mücadelesi içinde yer 

özgürlüklerin korunması, 
demokraainin ıınırlarının geni,letilmesi örgü· 

almak iıtediır yerin de ön ko
mücadelesi, hayatın her ala

mücadeledir. Bu mücadele 
mücadelesi içinde bü

kitlelerin kendi örgütlerin

arnacı, tüm anti-f .. iıt 
görevlilerini çatısı altında 
alanından fa,izme sosyal 
Bunun gerçekleştirilebil

araçlarırun doRru ola

demokratik kitle örgütü 
çıkarlarını savunmak, 

geçinenlerin genel de· 
bütünleştirmek, ülkemizin po

ilgilenmek ve bu alanda ta

SÖZLEŞMELI 
HAKKı 

kitleler kendi kurtuluş
ile mümkün olduRu 

çalışanlar, işçi sınıfının 
grevii ve Loplu sözle,

ediyorlar. Bu yönde müca
mücadelenin içinde et

sahip. Bu hakkın elde edil· 
kitlelerin kendi hak' hak' hak ve Çı

yollarını açmakla kalmaya
demokratikJeşme sürecinin daha ileri 

sallayacaktır. Bu mücadelenin 
çalı,anların örgütlenmesiörgütlenmesiörgütlenmes

devrimci sendikal biriiRi olan 
örgütleri arasındaki daya

boyutlara ulaştırılmasına ve 
konudaki tavırlarına bal
yukarıdaki koşullarlb ger
ulu'l vermelidir. 

DER DER 'in güçlü bir demokratik kitle örlütü olmuı, için
de en de en ilerici, yurt:.ever, ıosyali.t un.urlan banndırma
Il, Il, kendi payına düşen mücadele alanını küçümtemesi
ni ni gerektinnemelidir. gerektinnemelidir. gerektin

Yine unutulmamuı ,ereken nokta, demokraai 
mücadelesi yaJnlZca dar politik anlamda yürütülen bir bir bi
ulra.ş delHdir. Zaten mücadeleyi özellikle bu planda 
yürütmek demokratik kitle örgütlerinin delil, politik 
örgütlerin örgütlerin görevidir. ömelin, 39 aylık maaş farkları
nm nm kazarulması, Meyak sömürüsüne kar,ı çıkılması 
yalnızca yalnızca bir ekonomik mücadele ' olarak kalmıyor, gi
derek, derek, faşizm özlemcisi tekelci sermayenin ekonomik 
açıdan açıdan ııkıştırılmasını ve geriletilmesini de beraberin
de de getiriyor. Yani sorun dar anlamda delil, ama 
dolaylı dolaylı olarak politik bir içerik kazanıyor. Zaten ege
men men sınıfların TöB-DER'e bunca öfke duyup yüklen
melerinin temel melerinin temel nedenlerinden biri, yetersiz de ol .. , 
verdiRi bu verdiRi bu mücadele ve bunlann sonucunda kısıtlı da 
olsa olsa aJdlll haklardif. 

Genel olarak verilen demokrasi mücadelesi, 
Özünde Özünde ekonomik düzeni hedefliyor . Bu mücadele
den den amaç, toplumun giderek demokratikleştirilmesi mesi mes
ve SÖmürünün son ve SÖmürünün son buldulu daha ileri bir toplum düze
ninin yollarını ninin yollarını açmak ve mücadele araçlarını zengin
leştinnektir. leştinnektir. Bu yüzden amacımız, demokrasi mücade
leslesinin lesinin les özünde ekonomik düzeni hedefledilini unut· 
mayarak kitlemizin mayarak kitlemizin daha ileri bir bilinç düzeyine ka
vuşması.nın yollarını vuşması.nın yollarını açmak olmalıdır. Demokrasi mü· 
cadelesi, cadelesi, bu mücadeleye katılan kitleler açısından her 
hal hal ve şartta ikili bir sonuç yarahr: ı. Bu mücadeleye 
katılan katılan kitleyi daha ileri bir bilinç ve daha ileri bir ör
gütlenmeye gütlenmeye götürür; 2. Kitleye daha ileri demokratik 
ve ve ekonomik haklar saRiar. Bu ikili sonuç, demokrasi 
mücadelesinin mücadelesinin önemini daha da artırır. 

Toplumun giderek demokratikleşmesi hayatın 
her her alanında bu mücadelenin sürdürülmesine baRiıdır. 
Bunun Bunun için TöB-DER 'in ekonomik mesleki ve top
lumsal lumsal alanlardaki sömürüyü özellikle kendi alanında 
teşhir teşhir etmesi kapitalist-emperyalist sistemin elitim ' 
ve ve kültürümüz üzerindeki oyunlarını ve bunların so· 
nuçlarını, nuçlarını, somut örneklerle açlRa çıkarması gerekir. 
Kısaca TöB-DER Kısaca TöB-DER ejt'itimin demokratikle,mesi çin mü· 
cadele cadele etmek zorundadır. Bu mücadelesadece teşhir 
etmek, etmek, karşı çıkıp direnme düzeyinde kalmamahdır. 
TöB-DER. TöB-DER. ülke eRitiminin programlanıp yürütülme· 
sinde sinde 60rumluluRun bir gün üzerine yüklenecelinin 
bilinciyle, bilinciyle, yakın ve uzak hedefleri hedefleri hedefler belirleyen somut is
tek tek ve programları içeren bir çalışma içine girmelidir. 

Ülkemizdeki eRitim sistemi devletin sınıfsal ni
teliRi teliRi nedeniyle gerici kayırıcı, adaletsiz ve israfçıdır. 
Gericidir çünkü Gericidir çünkü devleti oluşturan sınıfların çıkarları 
"ereRi düzenlenen programların ilk amacı ırkçı, şo
ven, dinsel yöntemlerle emekçi sınır ve tabakalar üı
tünde baskı kurmaktır. KayırıcıdJr çünkü; ilkölrenim
den üniversiteye kadar işçi ve emekçi çocuklarının 
pek az bir kısmı eRitim hakkından yararlanırken, bur
juvazinin ve toprak sahiplerinin çocukları bu nimet
ten sonuna kadar yararlanmaktadır. Adaletsizdir çün· 
kü, bölgesel ve kız-erkek ayrımcıhlı alabildiRine sürüp 
gitmektedir. tsrarçıdır çünkü, bir mühendisin yapabi
leceRi iş çoRu kere bir teknisyen larafından yapıla
bilmektedir. Bugün için teknik eleman yeti,tirmeye 
yönelik tutarlı bir politika yoktur ve olamaz. 

• Tüm elitim kurum1annda r .. iat kurum1annda r .. iat kurum1annda r .. 
unsurlar taafiye edilmeli, her bdemedeki 
rin ölretmenler tarafından leçilmai için 
edilmelidir. 

• ölretmen kurullan formalite 
nan kurullar olmaktan çıkarılıp, yöneticilerin 
verip denetlenebileceRi bir nitelile 
Iıdır. 

• Elitimin plwanmıwnda ölretmenler 
emekçi slDlnann temsilcilerinin kaWm 
hdır. 

• Müfredat programlan ırkçı, ,oven 
arındırılmalı, bilim dışı wsataJara yer verilmemelidir. 

• Herkesin okuma hakkı olmalı, 
le kimsenin önü tıkanmamalıdır. Devlet 
Anayasa'da belirtilen görevlerini yerine 
getirmeye zorlanmalıdır. 

• Şura yasası demokratikleştirilmeli, 
men örgütleri güçleri oranında ,urAlarda 
melidir. 

• Kitle haberleşme araçlan ve basın, 
etkinlikler üzerindeki anti-demokratik ıiri,imlere 
verilmelidir. 

öCRETMEN ARKADAŞ 

örgütümüzün sınıfsal yapısına ve bu 
rektirdiRi görevleri Türkiye'nin dünya 
munu da dikkate alarak saptamala çalı,tık. 
zın homojen olmadılını, delişik görü,lerin 
yankı1andlRınl biliyoruz. önümüzdeki 
lere ancak birlikte yürümekle varılacalının 
yiz. Bu birliktelile karşı çıkmayan, demokratik 
örgütlerini doRru delerlendiren, demokrasi 
lesine inanan her tutarlı hareketle birlikte 
hazırız. Somut eylem programlan etrafında 
len ilericiler, demokratlar ve sosyalistler 
yönetimine gelmelidir. önümüzdeki dönemde 
bir birliRin saRlanmul en önemli sorundur. 
liRin soyut birleşme talepleriyle sallanamıyacaRı 
bir gerçektir. BirliRin kalıcı olması, sallıklı 
en geniş tabana dayanmasıyla mümkündür. 
tepede deRil, tabanda sallanacaktır. Yani 
her elilimden birkaç kişinin biraraya gelip 
lu birlik deRil, ilkeli kalıcı birlik olmalıdır. 

Demokrasi mücadelesine inanmayan, 
tünlüRünü sarsıcı, yıpratıcı, � niyetlen tümüyle 
sun, maceracı, go,ist hiçbir elilim ile 
yoktur. Bunlarla birlikte olmamız da söz 
Rildir. 

Biz Biz birliktelibirliktelili, li, yönetime yönetime gelmenin gelmenin 
rak düşünmüyoruz. Birlik isteRimiz, yula,makta olan 
kongreye özgü bir taktik girişim delildir. 

. amaç, saRlıkh düşüncenin TöB-DER'e 
sıdır. özellikle faşizmin kitle tabanı aradılı 
de her türlü sapmanın dışında TöB-DER'in 
uzun vadeli hedenerini gözden kaçırmayan 
lin saRianması güncel ve zorunlu zorunlu bir bir görevgörev
şımızda durmaktadır. 

DEMOKRASI



ÇAYIROVA'DA ıŞÇILER 
VE ış BANKASI 

çayırova cam fabrikasında 1 200 
• i,çi çalıtıyor. 

t,çi ıınıfının kararlı mücadelesi 
Cam ifkolunda da sürüyor. Bu, zorlu bir 
mücadele. Cam i,kolundaki patronlar di· 
reniyorlar. Ineri yetkilerinin belirlen
mesini ııecikt.irmek için uzun süre elle
rinden ıeleni yaptılar. Uzun bir süre 
&an sendikalardan medet umdular. Işçi 
sınıfını bu yolla bölmeyi ve güçten dü
şünneyi planladıJar. 

Şimdi, cam ifkolunda akla kara bel
li oluyor. Cam işkolundaki bütün işyer
lerinde yetkiler devrimci sendika tara
fından alınıyor. DISK'e battı Hür Cam
ı, aendikası bugün i,kolunun en güçlü 
sendikaıı. 

Ancak, yetkilerin belirlenmesi ve bu 
planda devrimci sendikanın zaferi, pat
ronlano oyunlarını sona erdinniyor el
bette. Işveren, işçi sınıfının karşwndaki 
mücadelesini yeni yöntemlerle sürdürme
yi deniyor bu kez. 

çayırova fabrikası, cam işkolundaki 

HITIT ECZA DEPOSUNDAKI 
GREV DEVAM EDIYOR 

DISK'e ballı SOSYAL-Iş 'in Diyar
bakır Hitit Ecza Deposunda yürüUüRü 
crev dördüncü ayına girerken, işçiler 
daha kararlı, daha dirençliler. Hit.it. Ec
za Deposunda SOSYAL-Iş 'in yürüttüRü 
grev bakkında YOROYOŞ daha önceki 
sayılarında ayrıntılı bil(i vermişti. 

Grevdeki işçiler, işyeri, grevden ön
ceki çalıııma saatlerinin düzeni, grev ne
denleri, 1 MaYl.l'ta gözaltına alınan iki 
arkad ... larının durumu hakkında YO
ROYOŞ'ün sorularını cevaplandırdılar: 

"ÇalUltlRımız işyerinin 83 ortalı 
var. Hitit Ecza Deposu, bir Anonim Şir
ket halinde· kurulmuş, ayrıca Hitit Ecza 
Depo.u'nun Malatya'da da bir ana da
Iıtım depo.u var. Diyarbakır'daki depo 
da bu depoya balıı. Ayrıca i,lerini daha 
iyi yüriitmek için, ,irketin muhaaebe 
müdürü, depo müdürü, avuk.atı da ,ir
ketin ortakları. Ozerimizde daha çok 
bakı kurmak, bizi daha çok IÖmürmek 
için, i,verenler böyle bir i,bölümü y.p
tılar. 

Greve gitmeden, çal14ma düzenimiz 
,erçekten çekilmez derecede altırdı. Ge
nellikle &ünde 10-12 .... t çalı..tıyorduk. 
Fazla meai ücretleri verilmiyordu. t,çi 
Ilnıfının uzun yıllar .onunda çeşitli k.
yıp ve acılarta kazandı lt- bir hak olan, 
_kiz .... tlik çalı..tm. IÜresi burada uygu
Ianmıyordu. Fazla meniler için ücreLle
rimiz, hatta tatilimiz yoktu. Cumartesi 
ve pazar günleri de udece işveren tara
fından verilen bir öltünlük yemek kar
,ıhltında çalı,ıyorduk. Ücretlerimiz u
gan ücreUerin altında olup, ,eneliikle 
aylık ortalama 600·800 TL &rUında idi. 
t,te ,revden önceki çalı,m. düzenımiz 
kaba hatlarıyla böyleydi. 

Grev nedenlerimiz gerçekten Önem
LI. Yukarıda da belirttiltimiz ıibi ,irkelin 
bir de Malat.ya'da anaclalıt.ım depoııu 
var. Orada çalı,an i,çilerin dı.rrumu, ça-
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büyük bir ineri. Işveren durumunda Iş 
Bankuı var. Işveren, işçilere 1973 söz
leşmesindeki haklardan daha fazlasını 
veremeyeceRini ilan ediyor. Sanki, 1973 
den bu yana hiç bir delişiklik olmadı. 
Sanki hay.t. p.halllıRı art.madı . 

Ç.yırov. işvereni ile 1 .200 işçi ara
sınd.ki mücadele cam sanayiindeki öteki 
işyerlerinde IÜrdürülen mücadelenin bir 
parçası. lşBankul'nın kodamanları bu 
işkolunda, ellerindeki bütün güçleri kul
lanmaya niyeLli görünüyorlar. 

çayırova'da işçi istekleri kabul edil
meyip sözleşme görüşmeleri çıkmaza gi
rince, işveren, "işçilerin kasten randıma
nı düşürdüRünü" gerekçe göstererek Cı
rınları ve imalat makinalannı durduru
yor. Fabrikanın kapısına 300 jandarma 
YıRıyor. Bunlar da yet.miyor. 35 işçinin 
iş akdi feshediliyor. 20 işçi 3'er gün fab· 
rikadan uzaklaştırılma "ceza"sı alıyor. 
Fabrika 4 gün kapatılıyor . ... 

Şimdi çayırova Cam Sanayiinin 
1200 işçisi, 26 Haziran'dan bu yana 
grevdeler. ıstekleri arasında, işten atılan 
35 arkadaşlarının yeniden işe alınması, 
ücret. art.ışı, iş garantisi gibi maddeler 
bulunuyor. 

Iışma şarttan daha da aA;lr. Oradaki i,
çiler gece geç saaLlere kadar çalışıyor
lar. Işveren, oradaki işçiler üzerindeki 
bu atır baskılarını sonuna kadar kulla
ruyor. ışte böyle şartlarda işçileri sömü· 
rerek, sömürügünü katmerleştiren bir iş· 
yerinde işverenler, elbette sendikalaşma· 
ya göz yummazlar. Hele bu sendikalaş· 
mayı DISK'e batlı SOSYAL-IŞ yürütür 
&e. ı,te biı.im sendikalaşmamız, helt 
SOSYAL-Iş 'i seçmemiz ve bu duru 
mun Malatya'ya da yansıması işveren 
korkuttu. Sadece Hitit tşverenlerini de 
RiI, dijter işverenleri de hareket geçir· 
di. Işveren önce sendikaya üye olan 1 0  
arkad&lfımlZl işlen çıkardı. Malatya'dan 
çalı,tırmalt üzere buraya işçi getirdi. 
Yeni işçiler alındı. Ama i,verenlerin bu 
çırpınmaııı ıonuç vermedi. Grev oylama
.ını biz kazandık. Grev nedenleri kısaca 
bunlar. Biz hakl_rımızı almak için ,reve 
devam ediyoruz. Daha kararhyız. Grevi
miz 4. ayını doldururken, i,verenin ve 
işverenden yana tüm bukıcı güçler'in 
baskılarına raltmen yılgınlıla düşmedik. 
Düşmeyeceliz de. Sendikamaa sendika 
yöneticilerimize güvenlerimiz sonsuzdur. 
Grevde çok ,ey öRrendik. Bizim için 
okul oldu. Sendika eRitimi yapıldı. Böy
lece daha çok ,ey öRrendik. Haklarımızı 
alıncaya deRin bu yasal hakkımızı sonu
na dek kullanacaitız. 

1 Mayıı, burjuvaziyi tedirgin eden 
bir olıu. 1 Mayı. t,çi ıınıfının uluslar· 
arası dayanı,ma ıünü. Tüm ıoııyalist ve 
ilericilerin bayramı olması, 8 saatlik 
çalıııma rününü i,çi sınıfının ,anlı tari
hine kazandıran 1 Mayıs gününün önemi 
burjuvazinin uykusunu kaçırıyor. ı,te 
1 Mayıs'ta bu ,anlı günü .imgeleyen 
DISK'in bir arı ,ini büyüterek astlRımız 
için iki arksda,ımız 39 gün hapiste tu
Luldu. Bu arkad.şlarımızın tutuklanm.
.ının nedeni bir kaç yönlüydü. Gelecek 
1 Mayıalarda buradaki işçilere ,imdiden 
baskı un.uru oluIJıurarak, bir yanda da 
bizi yılgınlıRa ctü.,ürmekti. Ama bunlar 
bo,. çıktı, çıkanldı. 

TEK 
MARSHALL'DA 1 00. GON 

Marshall i,çileri (revlerinin 100. gü
nünü kutladılar. Bir hatta öncesinden 
başlayan hazırlıklara çevredeki sendika
lar, demokratik kiLle örgüLleri katıldılar. 

100. giinün sabahı ırev yeri, bir bay
ram yeri idi adeta. Grevdeki Hektaş işçi
leri , Marshall'ın tüm grevci işçileri, çev
reden gelen i,çilerle birlikte 100. günü 
kutladılar. 

Marshaıı b8lJtemııilcisi Ali özgül &lfa
�ıdaki konu,mayı yaptı: 

"Bugün 6 Tem,nuz 1976 . •  Grevin 
yüzüncü gününü biz Mar&hall işçileri ve 
işçinin dostları birlikte kuLluyoruz. 

Bugüne kadar çetin mücadelelerden 
geçtik. Şu an ve bundan sonra da bu 
mücadeleyi sürdüreceRiz. 

Disiplinli hareketlerimizle çevremiz· 
deki demokratik kitle örgütlerinin, 
işyerlerindeki DfSK'e ve Türk-fş'e balth 
sendikaların da desteRiyle başarıya ula· 
şacak. 

Grevin bu örgüLlerle bütünleşmesi, 
tek vücutolması elbet.teki paLronun (şah· 
sında sermayenin) dikkatini çekt.i. 

Sizlerin bilinçli mücadelesi ile işçi 
sınıfının biriiRini çevremizde saRIadık. 
Bunun için sizleri bir ' işçi arkadaşınız 
olarak dostlarımızın önünde saygı ile se
lamlanm. 

Işçi sınıtının bu bütünlüRünü boz
mak için vergilerimizle yaşayan ve as
lında .bizden olan kolluk kuvvetlerini 
üzerimize gönderdiler. 

Sebep: İşverenin yani patronun 
grevdeki işyerinde yapmak istediklerine 
karşı koymamız. Bizleri sindirmeye ça
lıştılar. 

Bununla da kalmadı. fçimize ajanlar 
soktular. Sonuç yine kocaman bir sıfır. 
Arkadaşlar deniz, içinde pislik barındır
maz. Biz de' öyle yaptık. Pislikleri dışı-

KAPANMAYAN DOSYA :  
SEYDIŞEHIR 

Son günlerde ilerici buında gecik
mi, bir merak ortaya çıktı. Her,eyin pa
muk ip1il'ine baR lı oldul'u, dengenin ıon 
derece kritik oldulu günJerde Seydi,e
hir'de olanlar. kulaklarını kapayanlar, 
kalemleri tutukluk yapanların, 'u I(Ün
lerde kalemleri bolca Seydi,ehir yörele
rinden çalm.ya ba,ladl. 

Seydişehir'de çok ,eyler oldu. 
önemli deneyler ya4andı, hAlA yaşanı
yor. Bu günlerde masa başından yazılan
lar kamuoyunu yanıltıcı. A,aRılık, utanç 
verici satırlar, utanmadan tekrar tekrar 
okuyucuya .unuluyor. 

Seydi,ehir'deki durumu tek kelime 
ile tarit et.mek mümkün: OaRınıkhk. YÖ
neticilerin baştan beri sürdürdükleri ha· 
Lah tutum, bugünlerde doruRuna ula,
mı,. O kadar ki özaür Alüminyum-Iş 
yöneticileri bazı i,çileri çıkı,ını alm.ya 
zorluyor. Neden, aendika yöneticilerine 

mıza aUık. 
Yeni bir oyun aahnelediler. 3 tem

silci ile 5 i,çinin işini bildirimliz telbet.
tiler. 

1,te yukarıda anl.UıRım 100 günün 
bildiRiniz olaylarından buıları. 

Bu birlikle, daha çok yüz ıünler 
kutlarız. Bjz işçiyiz. Kaybedecek hiçbir 
"eyimiz yok. Ama patronun kaybede
cekleri var. Kaybediyo.r. KaybeUikçe de 
işçiden korkuyor. 

Dayanamadı. Çöktü, Görü,mek i.
tedi. Git.tik. Biz isteklerimizin kentJile
rince bilindiRini biliyoruz:. Görü,mede 
ne dese beRenirsiniz. Ben bu işyeri tem
silcileri ile görü�mem. Ben Onları işten 
altun. Görü,medi. 

Arkadqlar, biz biliyoruz ki işçinin 
içinde yaşayanlar onun her ,eyini bilir. 
Biz de onun için görüşme masasındayız. 
Ve kazanacaitız." 

Hekt&lf işyeri ba, temsilcisi Dunun 
Şener ise "1,çi sınıtının ekonomik mü
cadelesi ile siyasal mücadelesinin birlikte 
yürütülmesi gerektiltini anlattıktan sonra 
özet olarak şunları söyledi: 

"Biz Hektaş işçileri 47 gündür grev
deyiz. Grevirpii daha önce Bakanlar 
Kurulu kararıyla durduruldu. Danı,lay'
da açılan dava sonucu grevimiz yeni
den başladı. 47. güne ulaştık. Grevi er
teleyenler bugün hükümette ve iktidar 
slmCına mensup kişilerdir. Aynı zaman
da bunlar fabrikanın sahipleridir. örnek 
Faruk Sükan. Eski CHP millebekili Ke
mal Satır. Amacımız bu ekonomik mu
cadeleyi kazanmak, siyasal mücadelemi
zi geliştirmektir." 

Ziyaretçiler sü�ekı; geliyorlar. Tür
kiye Petrol ve Kimya ı,çileri Sendikası 
ıZmit Şubesi yöneticileri, ıstanbul Şu· 
besi yetkilileri grevi ziyaret ettiler. Hür 
Cam Iş sendikası başkanı Ali Şahin de 
çayırova cam fabrikasında grevde bulu
nan işçilerden Marshall'a selam getirdi. 

laf gelmesi ( ! ). I,çiler örgütlenmeden 
babediyorlar. Hiç olmuaa bir araya ıe
lebilecelimiz yer ve aklı b .... ınd. birkaç 
yönetici olsa diyorlar. Bu arada olaylar 
olmuyor deRi!. Bir ki,i idarenin önünde 
grup halinde gezen f .... i.tlere on metre
den ateş ediyor, kimseyi vuramıyor( !). 
Bu garip antifa,ist eylemin sonucu 'u: 
Faşist güruh atalarının ruhunu ,ad et.
mek için özel olarak yaptıMIII ,ünler
le bölümlerde hiçbirşeyden habersiz ç.' 
lışan işçilere sa1dmyor. Bu &aldın sır.
Ilncta tedbiraiz ve habeniz olan i,çiler
den çok sayıd" yaralanan oluyor. Bu, 
bir ol;ıy. Ancak tüm olanlar bundan iba
ret deliL. 

Aynı aıralarda b .... k. olaylar d. ce-
reyan ediyor. Deyyiıncileri tehdit. eden 
bir ("şisLi, poli. şikayet. üzerine yaltala
mak zorunda kalıyor. M.hkeme uruın· 
da baskı amacıyla bir IfI'Up (o,iıt mahkf' 
me önünde Loplanıyol". Annk pvdcki he 
sap çar,ıya uymuyor. Aynı anda mahk(' 
me önüne "elen ilericiler f .. i.tleri koVJ 

OSUNDAKI 
EDIYOR 

SOSYAL-Iş 'in Diyar
Deposunda Deposunda yürüUüRü yürüUüRü 

girerken, işçiler girerken, işçiler 
dirençliler. Hit.it. EcEc

Deposunda SOSYAL-Iş 'in yürüttüRü yürüttüRü 
YOROYOŞ daha önceki önceki 

vermişti. işti. 
işyeri, grevden ön

düzeni, düzeni, grev negrev ne
gözaltına alınan iki iki 

hakkında YOhakkında YO
aplandırdılar: aplandırdılar: 

inin 83 ortalı 
bir bir Anonim Anonim ŞirŞir

ayrıca Hitit Ecza Ecza 
da bir ana dada

Diyarbakır'daki Diyarbakır'daki Diyarbakır'dak depo depo 
Ayrıca i,lerini daha daha 
,irketin muhaaebe 

avuk.atı da ,ir
ortakları. Ozerimizde daha çok 

çok IÖmürmek 
bir i,bölümü y.p

çal14ma düzenimiz 
derecede altırdı. Ge

.... t çalı..tıyorduk. 
verilmiyordu. t,çi 

.onunda çeşitli k.
lt- bir hak olan, 

IÜresi burada uygu
meniler için ücreLle

yoktu. Cumartesi 
udece işveren tara

öltünlük yemek kar
Ücretlerimiz u
olup, ,eneliikle 
TL &rUında idi. 

Iışma şarttan daha da aA;lr. Oradaki i,
çiler çiler gece geç saaLlere kadar çalışıyorçalışıyor
lar. lar. Işveren, oradaki işçiler üzerindeki üzerindeki 
bu atır baskılarını sonuna kadar kullakulla
ruyor. ruyor. ışte böyle şartlarda işçileri sömü· sömü· 
rerek, rerek, sömürügünü katmerleştiren bir iş· iş· 
yerinde yerinde yer işverenler, elbette sendikalaşma· sendikalaşma· 
ya göz yummazlar. Hele bu sendikalaş· sendikalaş· 
mayı DISK'e batlı SOSYAL-IŞ yürütür yürütür 
&e. ı,te biı.im sendikalaşmamız, helt helt 
SOSYAL-Iş 'i seçmemiz ve bu duru duru 
mun Malatya'ya da yansıması işveren işveren 
korkuttu. Sadece Hitit tşverenlerini de de 
RiI, dijter işverenleri de hareket geçir· geçir· 
di. Işveren önce sendikaya üye olan 1 0  1 0  
arkad&lfımlZl işlen çıkardı. Malatya'dan Malatya'dan 
çalı,tıçalı,tırmalt üzere buraya işçi getirdi. getirdi. 
Yeni işçiler Yeni işçiler alındı. Ama i,verenlerin bu bu 
çırpınmaııı çırpınmaııı ıonuç vermedi. Grev oylamaoylama
.ını .ını biz kazandık. Grev nedenleri kısaca kazandık. Grev nedenleri kısaca 
bunlar. bunlar. Biz hakl_rımızı almak için ,reve ,reve 
devam devam ediyoruz. Daha kararhyız. GreviGrevi
miz 4. ayını doldururken, i,verenin ve ve 
işverenden yana tüm bukıcı güçler'in güçler'in 
baskılarına raltmen yılgınlıla düşmedik. düşmedik. 
Düşmeyeceliz de. Sendikamaa sendika sendika 
yöneticilerimize güvenlerimiz sonsuzdur. yöneticilerimize güvenlerimiz sonsuzdur. 
Grevde çok ,ey öRrendik. Bizim için için 
okul oldu. Sendika eRitimi yapıldı. Böy
lece daha çok ,ey öRrendik. Haklarımızı 
alıncaya deRin bu yasal hakkımızı sonu
na dek kullanacaitız. 

1 Mayıı, burjuvaziyi tedirgin eden 
bir olıu. 1 Mayı. t,çi ıınıfının uluslar· 
arası dayanı,ma ıünü. Tüm ıoııyalist ve 
ilericilerin bayramı olması, 8 saatlik 
çalıııma rününü i,çi sınıfının ,anlı tari
hine kazandıran 1 Mayıs gününün önemi 
burjuvazinin uykusunu kaçırıyor. ı,te 
1 Mayıs'ta bu ,anlı günü .imgeleyen 
DISK'in bir arı ,ini büyüterek astlRımız 
için iki arksda,ımız 39 gün hapiste tu

sında sında sermayenin) dikkatini çekt.i. 
Sizlerin bilinçli mücadelesi ile ile işçi işçi 

sınıfının biriiRini çevremizde saRIadık. saRIadık. 
Bunun için sizleri bir ' işçi arkadaşınız arkadaşınız 
olarak olarak dostlarımızın önünde saygı ile seile se
lamlanm. 

Işçi sınıtının bu bütünlüRünü bütünlüRünü boz
mak için vergilerimizle vergilerimizle ver yaşayan ve as
lında .bizden olan kolluk kuvvetlerini kuvvetlerini 
üzerimize gönderdiler. 

Sebep: İşverenin yani patronun patronun 
grevdeki grevdeki işyerinde yapmak istediklerine istediklerine 
karşı koymamız. Bizleri sindirmeye sindirmeye ça
lıştılar. 

Bununla da kalmadı. fçimize ajanlar ajanlar 
soktular. Sonuç yine kocaman bir sıfır. sıfır. 
Arkadaşlar deniz, içinde pislik barındırbarındır
maz. Biz Biz dede' ' öyle öyle yaptık. yaptık. Pislikleri Pislikleri dışı-dışı-

KAPANMAYAN DOSYA :  
SEYDIŞEHIR 

Son Son günlerde günlerde ilerici ilerici buında buında gecgecik
mi, bir merak ortaya çıktı. Her,eyin papa
muk ip1il'ine baR lı oldul'u, dengenin ıon ıon 
derece kritik oldulu günJerde Seydi,eSeydi,e
hir'de olanlar. kulaklarını kapayanlar, kapayanlar, 
kalemleri tutukluk yapanların, 'u I(ÜnI(Ün
lerde kalemleri bolca Seydi,ehir yöreleyörele
rinden çalm.ya ba,ladl. 

Seydişehir'de çok ,eyler oldu. oldu. 
önemli deneyler ya4andı, hAlA yaşanıyaşanı
yor. Bu günlerde masa başından yazılanyazılan
lar kamuoyunu yanıltıcı. A,aRılık, utanç 
verici satırlar, utanmadan tekrar tekrar tekrar 
okuyucuya .unuluyor. 

Seydi,ehir'deki durumu tek kelime kelime 

deyiz. Grevirpii 
Kurulu Kurulu kararıyla kararıyla 
da da açılan 
den den başladı. 
teleyenler teleyenler 
slmCına slmCına mensup 
da da bunlar fabrikanın 
Faruk Faruk Sükan. 
mal mal Satır. 
cadeleyi cadeleyi kazanmak, kazanmak, 
zi geliştirmektir." 

Ziyaretçiler 
kiye kiye Petrol 
ıZmit ıZmit Şubesi 
besi besi yetkilileri 
Cam Cam Iş sendikası 
çayırova çayırova cam 
nan işçilerden işçilerden 

laf gelmesi 
babediyorlar. babediyorlar. 
lebilecelimiz 
yönetici yönetici olsa 
olmuyor deRi!. 
grup halinde 
den ateş ediyor, 
Bu garip antifa,ist 
Faşist güruh 
mek için için özel
le le bölümlerde bölümlerde 
lışan lışan işçilere işçilere 
Ilncta Ilncta tedbiraiz tedbiraiz 
den den çok çok sayıd" 
bir ol;ıy. bir ol;ıy. Ancak 
ret deliL. ret deliL. 

Aynı aıralarda 
reyan reyan ediyor. 
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YUMRUK GIBI: 

ESKİŞEHıR'DE AÇLıK GREVI 

EKi,ehir Büyük Otel işçileri 4 aya 
yakm bir liiredir ırevde, Bu süre içinde 
ifveren, i,çilerin .. bir derdine eRilme
di. Onlarla tem .. dahi etmedi. İşçilere 
önce .endikalanndan ayrılmalannı, on
dan sonra temas kuracaAınl bildirdi. İş
verenin bu kanunauz tutumu yüzünden 
i,çiler açlık ile karşı karşıya kaldılar_ 

İşverenin k.a.nunsuz tutumuna karşı 
crevci i,çiler aralından 3'ü 6.Temmuz 
1976 liinünden itibaren 3 günlük uyan 
açlık ıreviae bqtadılar. İşverenin tutu
mu deAişmeue açlık grevini sürdürecek
ler. . 

Grevci itçlerin Eıldşehir halkına 
yaptıklan duyum ,öyle: 

"Sendikamız OLEYIS yasal hakkını 
'ullanGTOk 5.0cak. 1976 tarihinde işve
rene toplu IÖz�fme çalrııında bulun
mu, w ilteklerimizi bildirmittir. Yap,
iara çalnya işveren ,etmeyerek en temel 
Lll' konuni luıklr;mlZl kulhlnmamlZl en
,ellemeye çalışmışw. I,wrenin bu anti
dcmokratiJı ve Iıeyfi tutumu kartısında 
toplu IÖzle,me prou.düriinü tamamlayan 
undikamlZ greve gitmek zorunda kal
mlfhr. 

lıyor, Böylece mahkeme bu önde gelen 
{ ... isti tutulduyor. 

Türk-Metal'in önde gelen bir miLita
nının yönetici atanması üzerine teknik 
elemanlar çalışmayacaklarını bildiriyor
lar, Ve bu hızlı militan da paşa paşa 
çıkı,ını alıp gidiyor. 

Türk-Melal'in yaptılı toplu &Özleş
me i,çiler arasında huzursuzluk yarattı. 
Saatte 6 lira üretim primi için söz veril
mi,ken, toplu söZıeşmede ooyle bir 
zamrnın eaeri bile görülmedi. Türk-Metal 
yöneticileri şimdi verdikleri &Özleri in
kır etmekle ve kendi üyelerini tehdit et
mekle meşguller. 

Baskı ve kıyım yakın zamanlara ka
dar yalnız yabancı işçilere uygulandı. 
Baskının giderek yerli halka yönelmesi 
tepkinin büyümesine neden oluyor. Ni
tekim 2 Temmuz Cuma günü Seydişehir 
ıokakları ilerici gençlerin gövde gösteri
line sahne oldu, Gençler toplantı yapa
rak örgUtlenme kararına vardılar. 

Ba.tka ilginç ,eyler de oluyor za-

I,çi "nıfımum en demokratik ve 
YIUOI hakkı olan toplu IÖzlefme hakkını 
ayaklar glhna alıp çilnemeye çallfan if
veren, "nıfının düşünce ve davranışına 
gç,k bir örnek daha ekJ.enmiftir. 

Bizim işverenden utedilimiz eko
nomik hakların toplamı, otelin ücretle
rine Belediyece yapılan 20 TL 'lik zam
mın 3 TL 'si kadardır. Bu da iltelimizin 
ne kadar olalan seviyede oldulunu a· 
çıkca göttermektedir, Buna rağmen hak
hlrımuı almamız için vereiilimiz kararlı 
mücadelemiz karşısında işveren son ola
rak yaşa dışı ve anti-demokratik tutu
muna bir yenilin; daha ekleyerek Büyü!: 
Oteli el alhndan sahşa çıkarmlftır. 

Bugüne kadar grevimize hiçbir çö
züm yolu aramamlf CHırm başta Va .. , .ıJe
led;ye Başkanı ve diler yetkili mercile
rin konuya eli/melerin; sal'amak ama
cıyla greuci üç işçi arkadaş üç günlülr aç
lık grevine bOfhlmlflardır. 

Greuimi4.in yüzüncü gününde, işçi 
.,nıfının birlik, dayanışma ve örgütlülü- ' 
Iliyle daima haklı mücade/e.ini bofanya 
ulafhracalına inanıyor işverenin bu çal 
dlfl tutumuna karşı haklı direnişimizi 
sonuna kadar sürdürecelimizi kamuo
yuna duyurmayı bir borç biliyoruz ". 

man zaman. Kişisel ilişki kurmanın ya
sak oldulu yüzlerce Sovyet uzmanı var 
Seydişehir'de. Hızını ..alamayan bir grup 
fa,ist Sovyet uzmanlarına "Moskova ya" 
diye baRınr, Bunun üzerine Sovyet uz
manlarından biri dayanamaz ve kıaa za
manda öltrendiRi Türkçesiyle şöyle ce
vap verir: "Moskova çok Biz gide
cek Moskova'ya. Ama &Özleşme var bir 
yıl daha," 

Tarafsızım diyen basının ne olduRu
nun farkına varıldı. Ancak ilerici, 50lcu 
olduRunu iddia eden basın paha sorumlu 
olmak zorunda. Hele hele benzeri yeni 
oyunlar tezgahlanırken gerçekleri bütün 
yönleriyle vermenin önemi daha da artı
yor. Bugün Seydişehir dosyası henüz 
kapanmadı. Sırası gelince tüm olanlar 
tek tek gözden geçirilecek. Ve sosyalist
ler olanlano hesabını (aşisLIerden oldu
Ru kadar. olaylRrın bu noktaya gelme
sinde sorumluluA:u olan başkalnrından 
da soracak. 

MERSIN'DE DEMOKRATIK 
GOÇLERIN ORTAK 

EYLEMLERI 

Mersin, illerimizden. Türkiye
nin bir çok oldulu gibi, Mer
lin'de de başta hızla gelişen i,çi .ınıfı 
olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri 
.hızla sola ve sosyalizme açılıyorlar. 

Mersin'de bu yönelime katkıda bu· 
lunan başka faktörler de var. Sendika· 
lar ve çeşitli demokratik kitle örgütleri, 
MC'ye karşı mücadelede ortaklaşa hare· 
ket edebiliyorlar. Kendi tabanıarını MC' 
nin karşı.ına kitlevi bir güç olarak dike
bilmek yolunda ileri adımlar atti 'bu ör· 
gütler. 

Sendikalar ve demokratik kitle ör
gütleri arasında DISK'e baRIı çeşitli aen· 
dikalar He TöB-DER, TOTED, TOM
DER ve çeşitli mühendis odalarının ka
tılması ile orO.k hareket platformu do
luyor. Yerel yöneticilerinin ilerici nite
liA"i dolayısı ile Türk·tş'e baRIı olmasına 
nlmen Petrol-İş sendikası da bütün gü
cüyle ortak çabalara katılıyor. Petroı-tş'. 
e baR lı işçiler, Petrol Kimya lş'li işçi 

kardeşleri ile yan yana omuz omuza atı
lıyorlar mücadeleye. 

Sendikalar ve demokratik kitle ör
gütleri aralarında bir alt komite olu,tu
ruyoılar. Kuruluşlar, bu alt. komiteye 
yönetim kuruU.randan ikişer üye ile b· 
tılıyorlar. Bu alt komitenin i1Hrinde yer 
alan sekretarya ise yine çe,itli .enelik.· 
ların ve kitle örgüUmn;n yöneticilerin
den olu,u)'or. o-mokraUt.i kurulu,lann 
oluşturdukları bu örıüt..el meltMiızma 
sık aık toplanarak, ıenel .e yerel lOnIa· 
ları görii,üyor. Orta.k eylem için ,ereidi 
araştırmaları yapıyor. 

Genel olarak faşizme, empery.iz
me, MC iktidann_ kartı kendi örtülleri 
çerçevesinde ortak mücadele karan alu 
güçbirliki, ilk olarak Anadolu Cam S-•. 
yii'nde işten atılan 20 işçiyi destekleyen 
bir bildiri hazırlayıp dalılıyor. 

Daha $Onra Çuko Birlik fabrikaun
daki işçilerin yürüyüşüne, sözü editen 
sendikalar ve demokratik ıutie örgütleri 
bütün güçleri ile aktif bi,r biçimde katıh
yorlar. 

26 Haziran günü, Mersin'de ist.u· 
yondan başlayarak Cumhuriyet aleutda 
son bulan yürüyüş ve mitinge binlerce 
kişilik bir halk topluiuRu katılıyor. 

CHP'DE IHBARClLIK DEVAM EDIYOR 

YÜRüYÜŞ'ün 4 Mayıs 1976 urihli 56. sayısında, Tunceliye ilişkin bil
li haberler yer alıyordu, Tunceli'deki heyelana ilişkin haberlerle birlikte, Tun
celi Belediye Başkanl'n1" heyelan üzerine bir demed, derginin aynı sayfasında 
hulunuyordu. 

Gerek Yürüyüş'ün heyelan üzerine yazısı, gerekse Belediye Başkanı'nın 
verdiği demeç, ihbarcıları hemen harekete ger,irdi. Bu ihbarcılar arasında, 
CHP Tunceli milletvekili olduğu halde sürekli olarak bir MC görevlisi gibi ha
reket eden Süleyman Yıldırım adlı şahsın yeri oldukça önemli. 

, Yıldırım, elinde Yürüyüş dergisi bakan kapılarını dolaşmaya başladı. Her 
Önüne gelene elindeki dergiyi gösteriyor ve ekliyordu: Işte Belediye adına siz
lerden yardım isteyen belediye başkanı ... 

Süleyman Yıldırım'ın ihbarcılık mesleği, Tunceli Belediye başkanının YÜ
rüyüş'e demeç vermesi ile başlamadı. Çok daha eskilere dayanıyor. 12 Mart 
döneminin Tunceli'deki mahalli simgesi Fehmi A-Itınbilek ve ünlu işkenceciler
den emniyet müdürü parmaksıı Salih'in en yakın y .. rdımcırarındandı Yıldırım. 

CHP milletvekili Yıldırım'ın görevi 12 Mart'tan sonra sona ermiyor tabii. 
Belediye seçimleri sırasında halk üzerinde baskı kurabilmek için cJaha önce 
başka yerlere tayinleri çıkan Fehmi Altll1bilek ilı.: r,ırınaksıl. Salih'i Tunceliye 
çaRırıyor. Seçimler sırasında, bu ekiple bir baskı grubu oluşturulmaya çalışılı
yor. Ama tabii para eımiyor bunlar. 

Bugün heyelan sonucunda Tunceli'de 100 civarınd;t "Iilc tJ.thd açıkta. MC, 
seçimlerde boyunun aldığı için T uııceli halkına eeıa kesmeye de
vam ediyor. MC, bu ccıa işlemine CHP'li milletvekillerini de ortak ederek işi
ni oldu. 
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GREVI 

işçileri 4 aya 
süre içinde 

derdine eRilme
etmedi. İşçilere 

ayrılmalannı, on
bildirdi. İş

yüzünden 
karşıya kaldılar_ 

tutumuna karşı 
6.Temmuz 

günlük uyan 
İşverenin tutu

sürdürecek

Eıldşehir halkına 

yasal hakkını 
tarihinde işve

çalrııında bulun
bildirmittir. Yap,,,

,etmeyerek en temel 
kulhlnmamlZl en
I,wrenin bu anti

tutumu kartısında 
tamamlayan 

zorunda kal

önde gelen 

bir miLita
üzerine teknik 

bildiriyor
paşa paşa 

toplu &Özleş
asında huzursuzluk yarattı. 

için söz veril
ooyle bir 

Türk-Metal 
&Özleri &Özleri &Özler in

üyelerini tehdit et

zamanlara ka
uygulandı. 
yönelmesi 

oluyor. Ni

I,çi "nıfımum "nıfımum "nıf en demokratik ve 
YIUOI hakkı olan toplu IÖzlefme hakkını 
ayaklar glhna alıp çilnemeye çallfan if
veren, "nıfının düşünce ve davranışına 
gç,k bir örnek daha ekJ.enmiftir. 

Bizim işverenden utedilimiz eko
nomik hakların toplamı, otelin ücretle
rine Belediyece yapılan 20 TL 'lik zam
mın 3 TL 'si kadardır. Bu da iltelimizin 
ne kadar olalan seviyede oldulunu a· 
çıkca göttermektedir, Buna rağmen hak
hlrımuı almamız için vereiilimiz kararlı 
mücadelemiz karşısında işveren son ola
rak yaşa dışı ve anti-demokratik tutu
muna bir yenilin; daha ekleyerek Büyü!: 
Oteli el alhndan sahşa çıkarmlftır. 

Bugüne kadar grevimize hiçbir çö
züm yolu aramamlf CHırm başta Va .. , Va .. , Va .ıJe
led;ye Başkanı ve diler yetkili mercile
rin konuya eli/melerin; sal'amak ama
cıyla greuci üç işçi arkadaş üç günlülr aç
lık grevine bOfhlmlflardır. 

Greuimi4.in yüzüncü gününde, işçi 
.,nıfının birlik, dayanışma ve örgütlülü- ' 
Iliyle daima haklı mücade/e.ini bofanya 
ulafhracalına inanıyor işverenin bu çal 
dlfl tutumuna karşı haklı direnişimizi 
sonuna kadar sürdürecelimizi kamuo
yuna duyurmayı bir borç biliyoruz ". 

man zaman. Kişisel ilişki kurmanın ya
sak oldulu yüzlerce Sovyet uzmanı var 
Seydişehir'de. ir'de. i Hızını ..alamayan bir grup 
fa,ist Sovyet uzmanlarına "Moskova ya" 
diye baRınr, Bunun üzerine Sovyet uz
manlarından biri dayanamaz ve kıaa za
manda öltrendiRi Türkçesiyle şöyle ce
vap verir: "Moskova çok Biz gide
cek Moskova'ya. Ama &Özleşme var bir 
yıl daha," 

Tarafsızım diyen basının ne olduRu
nun farkına varıldı. Ancak ilerici, 50lcu 
olduRunu iddia eden basın paha sorumlu 
olmak zorunda. Hele hele benzeri yeni 
oyunlar tezgahlanırken gerçekleri bütün 
yönleriyle vermenin önemi daha da artı
yor. Bugün Seydişehir dosyası henüz 
kapanmadı. Sırası gelince tüm olanlar 
tek tek gözden geçirilecek. Ve sosyalist

CHP'DE IHBARClLIK DEVAM EDIYOR 

YÜRüYÜŞ'ün 4 Mayıs 1976 urihli 56. sayısında, Tunceliye 
li haberler yer alıyordu, Tunceli'deki heyelana ilişkin haberlerle 
celi Belediye Başkanl'n1" heyelan üzerine bir demed, derginin 
hulunuyordu. 

Gerek Yürüyüş'ün heyelan üzerine yazısı, gerekse Belediye Başkanı'nın 
verdiği demeç, ihbarcıları hemen harekete ger,irdi. Bu ihbarcılar 
CHP Tunceli milletvekili olduğu halde sürekli olarak bir 
reket eden Süleyman Yıldırım adlı şahsın yeri oldukça önemli

, Yıldırım, elinde Yürüyüş dergisi bakan kapılarını dolaşmaya 
Önüne gelene elindeki dergiyi gösteriyor ve ekliyordu: Işte 
lerden yardım isteyen belediye başkanı ... 

Süleyman Yıldırım'ın ihbarcılık mesleği, Tunceli Belediye 
rüyüş'e demeç vermesi ile başlamadı. Çok daha eskilere 
döneminin Tunceli'deki mahalli simgesi Fehmi A-Itınbilek 
den emniyet müdürü parmaksıı Salih'in en yakın y .. rdımcırarındandı 

CHP milletvekili Yıldırım'ın görevi 12 Mart'tan sonra 
Belediye seçimleri sırasında halk üzerinde baskı kurabilmek 
başka yerlere tayinleri çıkan Fehmi Altll1bilek ilı.: r,ırınaksıl. 
çaRırıyor. Seçimler sırasında, bu ekiple bir baskı grubu oluşturulmaya 
yor. Ama tabii para eımiyor bunlar. 

Bugün heyelan sonucunda Tu celi'de 100 civarınd;t "Iilc tJ.thd açıkta. 



SAVAŞ, ZORBALIK, ıRKÇılıK 
VE INSANLıK DüŞMANlıCı 
PROPAGANDASı YAPAN YA
YINLARA KAPILARIMIZ HER 
ZAMAN KAPALI OLACAKTıR. 
GIZLI GÖREVLI YABANCI 
AJANLARA VE ONLARIN KUR
DUl'LARı SOVYET ALEYHTA
Rı MüLTECI ÖRGOTLERE DE 
BU KAPıLAR KAPALI OLA
CAKTıR. BATıDAKI KIMILERI, 
"ILIŞKILERIN SERBESTLICIN
DEN" DEM VURURKEN BIR 
TAKIM PISLIKLER ıÇIN SER
BESTI ELDE ETME KAYGıSı 
ıÇINDELER. 

SBKP Merkez Komitesi genel sekre
teri L. Brejnev'in Berlin'deki Zirve Kon
fen.ıw'nda 29 Haziran'da yaptılı ko
DU4manın bazı bölümleri, geçen haltaki 
YOROYOŞ-Iin sayfalarında yer almışb. 
Brejnev'in, Pravda gazetesinin bir tam 
&aytasını kaplayan konuşmasını, yaym
lamadılımız bölümlere öncelik vererek 
özeUiyoruz : 

AVRUPA KOMONISTLERI 
VE BARIŞ 

"Yoldqiar! Avrupa balklan, dünya 
kültürünün ıynlmu parçası olan soylu 
gelenekjerin mirasçılan ve sürdürücüleri· 
dir. Bu yüce geleneklerin, çalımlZ Avru
pallBloa büyük bir sorumluluk yükledil'i
ni belirtmek herhalde gereksizdir. 

Fakat bir gerçek daha var: Avrupa, 
insanlık tarihinin en korkunç savaştan
nın kaynaııdır da .. yüz milyondan fazla 
yitirilmiş insan hayatı: Bu�ne kadarki 
Avrupa tarihinin kanlı bilançosu işte bu
dur. Bu, Avrupalıtand insanlık tarihine 
bir katkısıdır; fakat uyaran ve sorumlu
luk yükleyen korkunç bır katkı. Bu kat
kı, herkesi, gelecek için geçmiş hakkın
da dü,ünmeyeyzorlamaktadır. 

Avrupa geçmı,len bütünüyle farklı, 
ilk ... ı düzeyde yenı bır aşamaya ginnl,· 
tır. Bunu anlarnamak Avrupalılar ıçın fe. 
lakete aürü.k..lenmek olur. 

Eski bır özdeyı,: "Havaya kalkan 
kılıç parçalanu" diyor. Bugllnün Avru· 
pa 'aında bavaya kaldınlan kılıç yalnız 
kendiJi parçalanmakla kalmıyor. Ale, 
Içinde onunla birlikte dütman, dost, 
müttefik, uzak yada yalan komşu daha 
kimlerin yok olacaRım kinue dü�ebl
lecek durumdı deRII. 

Nükleer .ilablann Avrupa toprakla· 
nnda kullanilmili dU,Uncesl Sovyet Insa
nına korkunç geııyor. Avrupa, Sıkı,ı ve 
bır anda tutu,abUecek durumda. ER.r 
ıerçekten tutu,acak oluna, ateşi söndü
recek gIlçle bır Itfalye ekibi yok. Olma. 
yıcak da. 

Gerçekten de bant Avrupa ve Avru
pablar için dlrimael bır Ibtiyıç oldu. Bu 
nedenle biz, en insancıl ve hayat verici 
dUnyl ,örüfÜOün taşıyıcılan komUnlst
ler i ukerl yuır.u,amıya götüren yolu 
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DEVRIMCI DENEY, 
ÇÖZÜMLEME VE 

GENELLEME 
KOMüNIST HAREKETIN EDIN
DICI DENEY GERÇEKTEN 
ÇOK BüYüKTüR. BU DENEY, 
GENEL KURALA UYGUN LU
CUNU GÖSTERDICI KADAR, 
SOMOT BıÇIMLERININ ÇEŞIT
LILICINI DE GÖSTEREN, EN 
FARKLI KOŞULLARDA SOS
YALIZMI INŞA DENEYIDIR. 
BU DENEY, Y1CINLARIN HA
YATI ÇiKARLARINI SAVUN
MA, DEVRIMcI GüÇLERI TOP
LAMA, DECIŞIK GELIŞME Dü
ZEYINDEKI üLKELERDE SOS
Y ALlZM ıÇIN MüCADELE DE
NEYIDIR. 

döşemeyi, silahlanma yanşını durdur· 
mayı, her zamankinden daha önemli gö
rüyoruz. ii 

SOSYALIST üLKELER VE 
"KAPALI TOPLUM" YALANı 

"Sovyet devleti kültürel alış verişi 
mümkün oldueunca teşvik ediyor .. Ka· 
pitalist devletlere gelince, manevi deRer· 
ler alış verişine ilişkin olarak onlardan 
duydulomuz onca güzel söze raemen, 
pek az gerçek iş görüyoruz. 

"Bu durum, en çeşitli alanlarda or· 
taya çıkıyor. ömelin ıngiltere ve Fran· 
sa'da Sovyet yazarlannın kitaplan, bi
zim SSCB'de yayınladlA'lmız Ingiliz ve 
Fransız kitapianndan 6-7 kat az yayın· 
lanıyor: Batılı ülkelerde Sovyet filmleri 
bizdeki batı filmlerinden 10 kat, Sovyet 
televizyon programlan 3 kat daha az 
gösteriliyor. 

"1\imüyle sosyalist ülkelerin halkla
n, kapitalist ülkelerdeki emekçi kitlelere 
oranla Batı' daki yaşam ve sosyalist et.
kinlik konusunda çok daha geniş bilgi· 
ye sahipler. Neden böyle, peki? Çünkü 
burjuva ülkelerindeki yönetici sırullar, 
bu ülkelerdeki emekçilerln, sosyalist ül· 
kelere, onlann toplumsal ve kültürel ge· 
U,melerine, sosyalist toplum yurttaşIan
nın .iyasal ve ahlaki ııkelerine Uişkjn 
gerçekleri ilk kaynaktan öAnnmelerini 
ltazançh bulmuyorlar. 

"Soayallzmin çekiciliRini zayınat
mak, onu lekelemek amacıyla burjuva 
propagandaaı "kapalı toplum" masalını 
Icad etmı,ti. Sosyalist ülkelerin dlRer 
halklarla temaslardan, haber alış veri
,Inden ve kl,ıseı ilişkilerin gell,mesin· 
den kaçındılı düşüncesi yerle,tlrilmeye 
çalışıhyordu. 

Burada olgWara başvuralım: Sadece 
geçtiRimiz 1975 yılında KEYK Uye.1 
so.yalist Ulkelerl 58 milyondon fazla ya
bancı konuk ziyaret etti. Sosyalist top
luluk ülkelerinden yakllfık 35 milyon 
kI,i de yurt dışına çıktı. "Kapalı top. 
lum" sözlerinin deRerlnl ortaya Çıkar· 
mak ıçın bunlar yeterli sanınm .... 

Hayır soıyaHıt ülkeler "kapalı top· 
lum" deıııdlr. Biz Içten ve onurlu olan 

• 

BEKLIYOR 
herkese açıRız ve yumuşamamn yarat· 
tılı elverişli koşullardan yararlanarak 
ilişkileri elden geldilince çola1tmaya da 
hazınz. Fakat savaş, zorbalık, ırkçılık ve 
insanlık düşmanllRı propagandası yapan 
yayınlara kapılanmız her zaman kapalı 
olacaktır. Gizli görevli yabancı ajanlara 
ve onların kurduklan Sovyet aleyhtan 
mülteci örgütlerine de bu kapılar kapalı 
olacakbr. Batı'daki kimileri, ilişkilerin 
"serbestliRi"nden dem vururken, birta
kım pislikler için serbestlik elde etme 
kaygısı içindeler. Bizler ise "casusluk 
manyısı"na tutulmuş deRiliı. Fakat dü· 
zenimize, toplumumuza kan;ı gözden 
düşürme eylemlerine de izin vererneyiı. 
CIA 'nın çalışmalanna ilişkin ortaya Çı
kan son skandallardan sonra, herkesin, 
bizim bu yaklaşımımlZın temelsiz olma· 
dıRını anlayacaRını sanıyorum. ii 

BATI AVRUPA 
üLKELERINDEKI 

KOMüNISTLER 

"Batı Avrupa ülkelerindeki komü· 
nistlerin aktif çalışmalan; kitleler için, 
işçi sınıfı ve tekel egemenlielne karşı 
mücadele eliliminde olan tüm güçlerin 
birleşmesi, gerçek demokratik rejimIe
rin kurulması ve sosyalizme geçiş ko
şuUanrun yaratılması için verdikleri mü· 
cadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor. 
Geniş halk yılınlannın temel çıkarlan 
uRruna verilen tutarlı ve yorulmak bil· 
meyen mücadele sayesinde ıtalya, Fran
sa, Finlandiya, Portekiz, Danimarka, Fe
deraı Almanya ve diRer kapitalist ülkele
rin komünist partileri sözünü geçiren si· 
yasal güçler baıine geldiler. Bunun en 
inandıncı kanıtlanndan biri, bir süre ön· 
ce yapılan parlamento seçimlerinde ıtal
yan Komünist Partisi'nin kazandıA'ı ola· 
Ianüstü başandır. Bu başandan hepimiz 
mutluyuz ve ıtalyan yoldaşlanmızı bu
nun için kutluyoruz." 

"Emperyalizmin gerici çevrelerine 
karŞı mücadelede, sosyal demokratlar ve 
hristiyanlar da dahil genış demokratik 
akımlarla birleşen komünistlerin, kapıta. 
list sistemin yerine sosyalist sistemin ge
çirilmesine inanmış devrimciler olarak 
kalmalan çok önemlidir. KomUnistler 
bütün çalışmalanm bu tarihi görevin ye
rine getirilmesine ıdamışlardır." 

HüKüMETE KATILMA 
PERSPEKTIFI BELIRIRKEN 

ii Şimdi bazı Batı Avrupa Ulkelerin
de komünistlerln hükümete katılma pers
pektifi belirirken, gorici çevreler, özel· 
IIkle NATO kampındakiler açık bir bas· 
kı ve bu (ilkelerln lçlşlerlne kanşma 
kampanyası açtılar. Kampaoyanın hede· 
fi çok açıktır yoldaşlar: Genel seçim so
nuçlan. Demokrasi ve özgürlük hakkın
da onca yaygara koparan emperyalIst 
poııtıkacılann, özgürlük ve demokrasiye, 
ancak egemenliklerine dokunmadJAı sü· 
rece tahammill edebilecekleri ortaya çık
maktadır böylece." 

BILIMSEL SOSYALIZMIN 
GELIŞTIRILMESI 

" Işbirtilimizin özellikle söz etmeye 
deler bir alanı da şudur: Devrim deneyi
ni genelleştinnede çabalann birle,tiril
mesi; K. Marx, F. Engels ve V.I. Lenin 
tarafından kurulan bilimsel komünizm 
teorisinin bundan sonraki geli,imi. Dev
rim teorisinin geliştirilmesine her parti 
katılmaktadır. V.t. Lenin'in haklı olarak 
belirttiRi gibi, bu leori, "dünya ülkeleri· 
nin devrimci deney ve devrimci dÜfÜII' 
celeri ile gelişmektedir." 

Yoldaşlar, komünist hareketin edin
diei deney gerçeklen çok büyüktür. Bu 
deney, genel kurala uygunluiunu gÖlter
dili kadar, somut biçimlerinin çetiUm· 
lini de gösteren, en farklı ko,ullardlı 
sosyalizmi inşa deneyidir. Bu deney, 
yıRınlann hayati çıkarlanru savunma., 
devrimci gIlçleri toplama, deRi,ik 1011" 
me düzeylerindeki ülkelerde sosyalizm 
için mücadele deneyidir. Her karde, par. 
tinin deneyinde, ulusal özelliklerinden 
gelen eşsiz özgün niteliklerin yanında, 
mutlaka hareketimizin çıkarlannı temall 
eden nitelikler bulunması nedeniyle, bu 
deneyler çözümleme ve genellerne bekle
mektedir. 

Komünist ailenin üyesi yoldıflan· 
mızın yaratıcı faaliyetlerine büyük bır 
dikkat gösteren bizler, herhangi bir ının 
dolmlulunun yada yanlışlılının, ancak 
pratik deney ile anlaşılabileceli görüşün
den hareket ediyoruz. Bununla birlikte, 
pratik son sözü söylemeden önce de, 
farklı partilerin görüş açılannın ve de
neylerinin geni, olarak karşılqtınlmlSl 
yoluyla, yoldaşlar arasmdaki bir tartlt· 
ma içinde bu hususun ara.şbnlJnUI 
mümkündür ve gereklidir." 

"Yoldaşlar! Komünistler kendi bı· 
reketlerinin çerçevesi içinde dı,ı kapan
mıyorlar. Çabalanm her zaman için ba
nş ve halklmn çıkın için barcanan tüm 
diRer Çlbalarlı birle,tlrmeye hazırdırtar. 
Avrupı Genel Konferansı nihal belpll 
Avrupı'da ban,ın ve gIl .. nlIRIn .. ,lan· 
muı Için iyi bir temel yaratmı,tır. Ama. 
bu amıca eri,ilmeti, yumufIIIlanın eerl
ye dönüfSÜZ, bm,ın gerçekten sanılmlZ 
hale getirilmesi ıçın, sadece hükümeU.· 
rin çabalan deRU halk kiUelerlnln de fı· 
aliyetleri gereklidir." 

BELGE NASIL HAZıRLANDı 

" Yoldaşlar! Toplantıya kaldan her· 
kesin görü,lt>rine saygı, demokratik v. 
gerçekten arkada,ça görüşme atmosferi, 
çe,ltll partilerin deneylerinin karşıla,b
nlması, taranann çıkarlanna dostça dik
kat, Avrupa ve bütün dünya halklan ıçın 
bugün büyük önemi olan birçok: güncel 
$orunda ortak deler ve sonuçlara vu
mamızı saRiadı. Bu sorunl.ra ilitkin. 
Marksizm·Leniniznl ilkelerine dayanan 
bir belp hazırlayıblldik. 

KAPALI OLA
BATıDAKI KIMILERI, 

SERBESTLICIN
VURURKEN BIR 

PISLIKLER ıÇIN SER
ETME KAYGıSı 

Komitesi genel sekre
Berlin'deki Zirve Kon

Haziran'da yaptılı ko
bölümleri, geçen haltaki 
sayfalarında yer almışb. 

tesinin bir tam 
konuşmasını, yaym

öncelik vererek 

KOMONISTLERI 
BARIŞ 

balklan, dünya 
parçası olan soylu 

ve sürdürücüleri· 
geleneklerin, çalımlZ Avru

sorumluluk yükledil'i
gereksizdir. 
daha var: Avrupa, 
korkunç savaştan

milyondan fazla 
Bu�ne kadarki 

bilançosu işte bu
insanlık tarihine 

uyaran ve sorumlu
bır katkı. Bu kat

geçmiş hakkın
dü,ünmeyeyzorlamaktadır. 

bütünüyle farklı, 
aşamaya ginnl,· 

Avrupalılar ıçın fe. 

"Havaya kalkan 
Bugllnün Avru· 

bavaya kaldınlan kılıç yalnız 
kalmıyor. Ale, 
dütman, dost, 

yalan komşu daha 
kinue dü�ebl

Avrupa toprakla· 
dU,Uncesl Sovyet Insa

Avrupa, Sıkı,ı ve 
durumda. ER.r 

oluna, ateşi söndü
ekibi yok. Olma. 

BU DENEY, Y1CINLARIN HA
YATI ÇiKARLARINI SAVUN
MA, DEVRIMcI GüÇLERI TOP
LAMA, DECIŞIK GELIŞME Dü
ZEYINDEKI üLKELERDE SOS
Y ALlZM ıÇIN MüCADELE DE
NEYIDIR. 

döşemeyi, silahlanma yanşını durdur· 
mayı, her zamankinden daha önemli gö
rüyoruz. ii 

SOSYALIST üLKELER VE 
"KAPALI TOPLUM" YALANı 

"Sovyet devleti kültürel alış verişi 
mümkün oldueunca teşvik ediyor .. Ka· 
pitalist devletlere gelince, manevi deRer· 
ler alış verişine ilişkin olarak onlardan 
duydulomuz onca güzel söze raemen, 
pek az gerçek iş görüyoruz. 

"Bu durum, en çeşitli alanlarda or· 
taya çıkıyor. ömelin ıngiltere ve Fran· 
sa'da Sovyet yazarlannın kitaplan, bi
zim SSCB'de yayınladlA'lmız Ingiliz ve 
Fransız kitapianndan 6-7 kat az yayın· 
lanıyor: Batılı ülkelerde Sovyet filmleri 
bizdeki batı filmlerinden 10 kat, Sovyet 
televizyon programlan 3 kat daha az 
gösteriliyor. 

"1\imüyle sosyalist ülkelerin halkla
n, kapitalist ülkelerdeki emekçi kitlelere 
oranla Batı' daki yaşam ve sosyalist et.
kinlik konusunda çok daha geniş bilgi· 
ye sahipler. Neden böyle, peki? Çünkü 
burjuva ülkelerindeki yönetici sırullar, rullar, rull
bu ülkelerdeki emekçilerln, sosyalist ül· 
kelere, onlann toplumsal ve kültürel ge· 
U,melerine, sosyalist toplum yurttaşIan
nın .iyasal ve ahlaki ııkelerine Uişkjn 
gerçekleri ilk kaynaktan öAnnmelerini 
ltazançh bulmuyorlar. 

"Soayallzmin çekiciliRini zayınat
mak, onu lekelemek amacıyla burjuva 
propagandaaı "kapalı toplum" masalını 
Icad etmı,ti. Sosyalist ülkelerin dlRer 
halklarla temaslardan, haber alış veri
,Inden ve kl,ıseı ilişkilerin gell,mesin· 
den kaçındılı düşüncesi yerle,tlrilmeye 
çalışıhyordu. 

Burada olgWara başvuralım: Sadece 
geçtiRimiz 1975 yılında KEYK Uye.1 
so.yalist Ulkelerl 58 milyondon fazla ya
bancı konuk ziyaret etti. Sosyalist top
luluk ülkelerinden yakllfık 35 milyon 

"serbestliRi"nden dem vururken, birta
kım pislikler için serbestlik elde etme 
kaygısı içindeler. Bizler ise "casusluk 
manyısı"na tutulmuş deRiliı. Fakat dü· 
zenimize, toplumumuza kan;ı gözden 
düşürme eylemlerine de izin vererneyiı. 
CIA 'nın çalışmalanna ilişkin ortaya Çı
kan son skandallardan sonra, herkesin, 
bizim bu yaklaşımımlZın temelsiz olma· 
dıRını anlayacaRını sanıyorum. ii 

BATI AVRUPA 
üLKELERINDEKI 

KOMüNISTLER 

"Batı Avrupa ülkelerindeki komü· 
nistlerin aktif çalışmalan; kitleler için, 
işçi sınıfı ve tekel egemenlielne karşı 
mücadele eliliminde olan tüm güçlerin 
birleşmesi, gerçek demokratik rejimIe
rin kurulması ve sosyalizme geçiş ko
şuUanrun yaratılması için verdikleri mü· 
cadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor. 
Geniş halk yılınlannın temel çıkarlan 
uRruna verilen tutarlı ve yorulmak bil· 
meyen mücadele sayesinde ıtalya, Fran
sa, Finlandiya, Portekiz, Danimarka, Fe
deraı Almanya ve diRer kapitalist ülkele
rin komünist partileri sözünü geçiren si· 
yasal güçler baıine geldiler. Bunun en 
inandıncı kanıtlanndan biri, bir süre ön· 
ce yapılan parlamento seçimlerinde ıtal
yan Komünist Partisi'nin kazandıA'ı ola· 
Ianüstü başandır. Bu başandan hepimiz 
mutluyuz ve ıtalyan yoldaşlanmızı bu
nun için kutluyoruz." 

"Emperyalizmin gerici çevrelerine 
karŞı mücadelede, sosyal demokratlar ve 
hristiyanlar da dahil genış demokratik 
akımlarla birleşen komünistlerin, kapıta. 
list sistemin yerine sosyalist sistemin ge
çirilmesine inanmış devrimciler olarak 
kalmalan çok önemlidir. KomUnistler 
bütün çalışmalanm bu tarihi görevin ye
rine getirilmesine ıdamışlardır." 

HüKüMETE KATILMA 
PERSPEKTIFI BELIRIRKEN 

ii Şimdi bazı Batı Avrupa Ulkelerin
de komünistlerln hükümete katılma pers
pektifi belirirken, gorici çevreler, özel· 
IIkle NATO kampındakiler açık bir bas· 
kı ve bu (ilkelerln lçlşlerlne kanşma 
kampanyası açtılar. Kampaoyanın hede· 
fi çok açıktır yoldaşlar: Genel seçim so
nuçlan. Demokrasi özgürlük hakkın

teorisinin bundan 
rim teorisin
katılmaktadır. 
belirttiRi gibi, 
nin devrimci 
celeri ile gelişmekted

Yoldaşlar, 
diei deney 
deney, genel 
dili kadar, 
lini de gösteren, 
sosyalizmi 
yıRınlann 
devrimci gIlçleri 
me düzeylerindeki 
için mücadele 
tinin deneyinde, ulusal 
gelen eşsiz 
mutlaka hareketimizin 
eden nitelikler 
deneyler çözümleme 
mektedir. 

Komünist 
mızın yaratıcı 
dikkat gösteren bizler, herhangi 
dolmlulunun 
pratik deney 
den hareket 
pratik son 
farklı partilerin 
neylerinin 
yoluyla, yoldaşlar 
ma içinde 
mümkündür 

"Yoldaşlar! 
reketlerinin çerçevesi 
mıyorlar. Çabalanm 
nş ve halklmn 
diRer Çlbalarlı 
Avrupı Genel 
Avrupı'da 
muı Için iyi 
bu amıca eri,ilmeti, 
ye dönüfSÜZ, 
hale getirilmesi getirilmesi getir
rin çabalan 
aliyetleri gereklidir.

BELGE 

" Yoldaşlar! 
kesin görü,lt>rine 
gerçekten arkada,ça 
çe,ltll partilerin 
nlması, tara
kat, Avrupa 



BERLİN ZİRVESi 
• • NIHAI 

• BELGESINDEN 
Avrupa Komünist ve Işçi Partilerinin 29-30 Haziran tarihlerind� Berlin'· 

de yaptıkları Konferans'ın nihai belgesinde şu ilkeleri" yer aldığı bildiriliyor: 

KOMÜNIST PARTILER VE AVRUPA 

"Toplantıya katılan partiler, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme uğ
runda kendi ülkelerinin ulusal özelliklerine göre oluşturdukları çizgide, bütün 
ülkelerin işçi sınıfının, demokratik güçlerinin ve halk kitlelerinin çıkarlarına 
uygun tutarlı bir mücadele sürdürmeye kararlıdırlar. 

"Uluslar.ar.ısı alandaki güçler dengesinin barış, demokrasi, ulusal kurtu
luş, bağımsızlık ve sosyalizm doğrultusunda değişmesinin bir sonucu olarak, 
temel olumlu değişimler gerçekleşmiştir. Bunun, Avrupa'daki en göze çarpıcı 
örneği Helsinki Konferansı'dır. Bu gelişmelerde, diğer demokratik ve barışçı 
güçlerle birlikte Komünist ve işçi Partileri etkin bir rol oynamışlardır. Bu par· 
tiler, bu yöndeki çalışmalarına tutarlı bir biçimde devam edeceklerdir." 

PARTILER ARASI ILIŞKILER 

Berlin Zirvesi nihai belgesi komünist partiler arasındaki ilişkiler konu· 
sunda da şu ilkelere yer verdi: 

"KonferanQ katılan partiler Marx, Engels ve Lenin'in öğretisi temelin
de, her partinin eşitliği ve bağımsızlığına uyarak, içişlerine karışmaksızın, 
toplumun ileriye doAru değiştirilmesi ve sosyalizm için verilen mücadelede 
farklı yolların serbestçe seçilmesine saygı içinde, enternasyonalist, dostça ve 
gönüllü işbirliğini ve dayanışmayı geliştireceklerdir." 

YENI GIRIŞIMLER ZORUNLU 

Nihai belgede daha sonra şu hususlar belirtildi: 
"Avrupa'da yumuşama sürecinin, silahsızlanmanın ve güvenliğin pekişti

rilmesi, komünist ve işçi partilerinin, tüm demokratik ve barışçı güçlerin, ge
niş umuoyunun ve kıtamızln bütün halk kitlelerinin yeni girişimlerd€: bulun
masını zorunlu kılmaktadır. Aynı şekilde, faşizmin kökünün kurutulması, de
moknsinin ve ulugl bağımsızlığın savunulması, karşılıklı çıka'ra dayalı işbir
liğinin geliştirilmesi, halklar arasında daha iyi bir anl;ıyışln kurulması uğrunda 
ve bütün dünyada barış, güvenlik, işbirliği ve toplumsal ilerleme y�lunda, yeni 
girişimlerde bulunulması bir zorunluluktur." 

Öte yandan, Konferansın nih.i belgesinde şu noktalar da saptandı: 
"Toplantıya katılan partiler, saptınmış bulunan barışçı hedeflerin, tüm 

emekçilerin sınıf çıkarlarına ve bütün insanlığın ilerlemesine uygun düştüğünü 
belirlemişlerdir ... 

YAPıCı BIR DIYALOG 

" ... Toplantıya katılanlar, belirlenen bu hedeflere ulaşma yolunda ba
ğımsızlıklarını dakorumakkoşuluyla, tüm demokratik güçlerle aralarında yapı
cı bir diyalog kurmaya çalışırlar. Komünist ve Işçi Partileri, kıtamızın tüm 
ulus ve h:;.ıklarının gelişimi ve barış içindeki gelecek için işçi sınıfına, köy ıu
lere, orta abakaları, bilim ve sanat insanlarına, kadınları, gençlere, tüm ileri
ci, demokratik ve barışçı güçlere ve partilere, demokratik kitle örgütlerine 
bütün çabalarını yoğunl;ııştırmaları için çağrıda bulunurlar." 

BERLIN KON FERANSı'NA ILIŞKIN 

Bir  yor u m  
SPA RTAK REGLOV 

Parli yöneticileri ue Souyeller Hirli· 
ği'nin geni. kamuoyu, Berlin 'de yapılan 
Aurupa Komünist ue Işçi Partileri Kon· 
feransı 'nln .onuçlarlnl takdirle karıııtadı' 
lar. Foruma katılan 29 kardeş partinin 
büyük ortak başanil, Mo.koua 'da, Au· 
rupa'da barış, giiuenlik, işbirlili ue top· 
lumsal ilerleme mücadelesine önemli 
bir kalkı olarak kabul ediliyor. 

POLITBVRO TOPLANTıSıNıN 
BII,DIRlsl 

SBKP M.K. Politik Bürosu, partinin 
Merkez Komite,i Genel Sekreteri Leo
nid Brejneu başkanlığındaki SBKP 
Heyeli'nin raporunu inceledi ue heyetin 
faaliyetini bütünüyle onayladı 8u ne
denle yayınlanan bildiride, honferansa 
katılan partilerin orlak değerlendirmele
rinin uc çıkardıkları sonuçların, işçi ,ını· 
fına., Avrupa ülkelerinin geniş emekçi 
kitle/en·ne, ulUllarara.s1 yumuşamanın 
derinleşme,i uc kendi hayati çıkarları 
için uerdikleri mücadeleyi aktif hale ge· 
tirebilecek bir yönelim kazandıracağı 
önemle .�/irtiliyor. Konferam, kaldan 
portilerin, demokrasiyi uesosyalizmi, çe· 
şitli ülkelerdeki durumu ue ulusal gele
nekler� ue toplum gelifmesindeki ortak 
yasaları dikkate alarak savunma konu
sundaki ortak iradelerini ortaya koydu. 
Bu noktanın ışılı altında., konferan., 
Aıırupa kıtasındaki kardeş partilerin iş
birliğinin güçlenmesi, kardeş partilerin 
uluslararası işbirliğinin, bu partiler ara· 
sında ortaklaşa kabul edilmiş karşılıklı 
ilişki normları temelinde gelişmesi dol
rultusunda bir uruur oldu. 

KOMVNISTLERI BIRBIRINE 
DVŞVRME SöYLENTILERI 

IFLAS ETTI 

Sovyet komün;'tlerinin merkez or
gcm, "Prauda" gazete.", şunları belirti· 
yor: "Berlin 'deki konferans, en başta, 
kardeş partilerin, hak eşitliline ue bi,.. 
birlerinin bağım.ızlılına tam şayg, gö.
tererek ue mücadele ettikleri koşulların 
farklılıl,"," bilincine vararak do.tluk 
ilişkilerini elden geldilince güçlendirme, 
daha yapıcı, daha Ilkı ue dayanışma ha
linde bir işbirlili yapma utelini yan
ııtlı. " 

Konleranıın Souyeller Birlili'nde 
uyandırdı" yankılarda, konfemn. çallf
maaının do.tça haua.ı. karde, partilerin 
işbirliğinin uerimU .onucu belirtiliyor. 
Burada, Batı'nın antikomünist merkezle
rinin her türlü yalanı .öyleyerek bazı ko
mün"'t partilerini dilerierine düşürmeye 
yönelik propoganda .öylentilerinin ,.,,6-
linın ve aahteli'inin Önemli ue inandırıcı 
bir kanıtı yatmaktadır. Işte bıı nedenle, 
Souyet kamuoyu, konferatıŞta kabul edi· 
len, "anlikomün izmin tecrit ve mağlup 
edilme.in;', " ue komün;,t 
partilere, Souyetler Birlili'nden başlayn
rah .osyal"'t ülkelere, .o.yalizm ue !ler
leme güçlerine karşı açılan kampanya· 
larlc mücadele edilme.ine ilişkin belge· 
nin büyük bir önem tOfıdllını �Urliyor. 

MVCADELE YARATıCı 
SVREÇTEN KOPARILAMAZ 

Komün;,t hareket, emekçilerin ho
yali çıharları için ue çeşitli koşullarda 
sosyalizm uAnında uerilen mücadelede 
gerçeklen büyük bir deney edindi. Bu 
deney genelleşiyor ve kuramsal bir an· 
lam kazanıyor; iUtelik her kordeş parti· 
nin faaliyetinde ulusal özellildere baL" 
olan, tekrarlanmaz, kendine özgür ıxuır
lardan başka tüm homii�i8t hareketi il· 
gilendiren ortak çizgiler de sürekli ola
rak yer alıyor. Bundan başka yaşam, 
gerek dünyada, gereme ayrı ayrı ülkeler
de objektif toplumsal 6Üreçlerin geliş
mesine daima yeni birşeyler kazandırı
yor. Yaşam yeni yeni görevler ortaya 
koyuyor, çünkü mücadele yaratıcı süreç
len koparılamıyor. 

Marksizm-Leninizm 'in yaratıcı ge
lişmesinin "komünistlerin her zaman �
Iıco yükümlülüklerinden biri olduğu dü· 
şüncesini belirten "Praııda fO, Leonid 
Brejneu'in Berlin Konferansı'nda ifade 
ettiği önemli bir düşünceyi bir kez daha 
hatırlatıyor: "Komünut aile içindeki 
yoldaşlarımuln yaratıcılığına büyük dik· 
kat gösteren bizler, ancak ue ancak pra· 
tik deneyin şu ya da bu fikrin doğrulu· 
k,:,nun ya da yanlışlı'ının ölçütü ola bile
ceğinden hareket ediyoruz ... " 

YANKI UYANDıRAN KONUŞMA 

Konferansın, barış içinde birarada 
yaşama ilke. inin deuleller arasındaki 
ilifkilerde önde gelen bir eğilim oldul" 
bir ortamda yaptlmcuı hUlusuna, SOll)'el 
değerlendirmesinde büyük önem uerili· 
yor. Aurupa komünullerinin barışın ve 
yumuşama sürecinin scllamloftırılma
.ındaki rolünün güçlendirilme.i konUlU, 
Avrupa kıtasının çatışma alanı olduğu 
çağlar boyunca aktüel bir konuydu. 
Şimdi uc, aynı kıtada yeni uluslararaıı 
ilişkilerin temelleri atılmaktadır. Auru
po 'nın yeni alınyazısında belirleyici sözü 
.öyleme hakkı arlık .a.yalisl deulellere, 
kapitaliıt ülkelerdeki ifÇi ıınıfı hareketi· 
ne ue demokratik harykellere aittir. An
cak yumuşama aleyhtarıarı çabalarını 
azaltmıyorlar. Tarihi Aurupa Güvenlik 
ve Işbirliği Konferanıı'ndan sonra da 
Avrupa'da devletlerat'061 ilişkiler günde· 
minde, ÇÖzümü büyük enerji, azim ve 
mantık gerektiren epeyce Zor ve önemli 
.orun bulunmaktadır. 

Sovyet boıını. Leonid Erejneu 'in 
Berlin 'de yaptılı ue uIUlkıraraıl duru· 
mun her bakımdar. ve -'Ierin bir analizi· 
nin yer aldı':. ye:nilo1nen Aurupa 'nın 
bdr"çı geleceli ulrunda bundatı .onra 
yapılacak mücadelenin .onmlarının 
açıkça c:.r.teritdili konuşmcuının uyan
dırdıh' büyük yankıya dikkati çekiyor. 
nu konuşmada. SBKP'nin. o amaca 
Illaşmak için uerilecek mücadeleyi azi,"
le ue aktif biçimde .üretiirme: komünist 
hareketin ue çaRın tüm antiemperyalist 
uc barış.euer güçlerinin ortak uluılaram
ııgöreuine yeterlikalkıda bulunma karar
lıll" da doğrulandı 
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BELGESINDEN 
ve Işçi Partilerinin 29-30 Haziran tarihlerind� Berlin'· 

ns'ın nihai belgesinde şu ilkeleri" yer aldığı bildiriliyor: 

KOMÜNIST PARTILER VE AVRUPA 

katılan partiler, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme uğ
ulusal özelliklerine göre oluşturdukları çizgide, bütün 
demokratik güçlerinin ve halk kitlelerinin çıkarlarına 

mücadele sürdürmeye kararlıdırlar. 
alandaki güçler dengesinin barış, demokrasi, ulusal kurtu

yalizm doğrultusunda değişmesinin bir sonucu olarak, 
gerçekleşmiştir. Bunun, Avrupa'daki en göze çarpıcı 

nsı'dır. Bu gelişmelerde, diğer demokratik ve barışçı 
Komünist ve işçi Partileri etkin bir rol oynamışlardır. Bu par· 
çalışmalarına tutarlı bir biçimde devam edeceklerdir." 

PARTILER ARASI ILIŞKILER 

nihai belgesi komünist partiler arasındaki ilişkiler konu· 
verdi: 

katılan partiler Marx, Engels ve Lenin'in öğretisi temelin
ve bağımsızlığına uyarak, içişlerine karışmaksızın, 

değiştirilmesi ve sosyalizm için verilen mücadelede 
seçilmesine saygı içinde, enternasyonalist, dostça ve 

dayanışmayı geliştireceklerdir." 

YENI GIRIŞIMLER ZORUNLU 

sonra şu hususlar belirtildi: 
yumuşama sürecinin, silahsızlanmanın ve güvenliğin pekişti

partilerinin, tüm demokratik ve barışçı güçlerin, ge
kıtamızln bütün halk kitlelerinin yeni girişimlerd€: bulun

kılmaktadır. Aynı şekilde, faşizmin kökünün kurutulması, de
ulugl bağımsızlığın savunulması, karşılıklı çıka'ra dayalı işbir

halklar arasında daha iyi bir anl;ıyışln kurulması uğrunda 
güvenlik, işbirliği ve toplumsal ilerleme y�lunda, yeni 
bir zorunluluktur." 

Konferansın nih.i belgesinde şu noktalar da saptandı: saptandı: sapt
katılan partiler, saptınmış bulunan barışçı hedeflerin, tüm 

çıkarlarına ve bütün insanlığın ilerlemesine uygun düştüğünü 

YAPıCı BIR DIYALOG DIYALOG DIYAL

katılanlar, belirlenen bu hedeflere ulaşma yolunda ba
dakorumakkoşuluyla, tüm demokratik güçlerle aralarında yapı

çalışırlar. Komünist ve Işçi Partileri, kıtamızın tüm 

lumsal ilerleme mücadelesine önemli 
bir kalkı olarak kabul ediliyor. 

POLITBVRO TOPLANTıSıNıN ANTıSıNıN ANT
BII,DIRlsl 

SBKP M.K. Politik Bürosu, partinin 
Merkez Komite,i Genel Sekreteri Leo
nid Brejneu başkanlığındaki SBKP 
Heyeli'nin raporunu inceledi ue heyetin 
faaliyetini aliyetini ali bütünüyle onayladı 8u ne
denle yayınlanan bildiride, honferansa 
katılan partilerin orlak değerlendirmele
rinin uc çıkardıkları sonuçların, işçi ,ını· 
fına., Avrupa ülkelerinin geniş emekçi 
kitle/en·ne, ulUllarara.s1 yumuşamanın 
derinleşme,i uc kendi hayati çıkarları 
için uerdikleri mücadeleyi aktif hale ge· 
tirebilecek bir yönelim kazandıracağı 
önemle .�/irtiliyor. Konferam, kaldan 
portilerin, demokrasiyi uesosyalizmi, çe· 
şitli ülkelerdeki durumu ue ulusal gele
nekler� ue toplum gelifmesindeki ortak 
yasaları dikkate alarak savunma konu
sundaki ortak iradelerini ortaya koydu. 
Bu noktanın ışılı altında., konferan., 
Aıırupa kıtasındaki kardeş partilerin iş
birliğinin güçlenmesi, kardeş partilerin 
uluslararası işbirliğinin, bu partiler ara· 
sında ortaklaşa kabul edilmiş karşılıklı 
ilişki normları temelinde gelişmesi dol
rultusunda bir uruur oldu. 

KOMVNISTLERI BIRBIRINE 
DVŞVRME SöYLENTILERI 

IFLAS ETTI 

Sovyet komün;'tlerinin merkez or
gcm, "Prauda" gazete.", şunları belirti· 
yor: "Berlin 'deki konferans, en başta, 
kardeş partilerin, hak eşitliline ue bi,.. 
birlerinin bağım.ızlılına tam şayg, gö.
tererek ue mücadele ettikleri koşulların 
farklılıl,"," bilincine vararak do.tluk 
ilişkilerini elden geldilince güçlendirme, 
daha yapıcı, daha Ilkı ue dayanışma ha
linde bir işbirlili yapma utelini yan
ııtlı. " 

Konleranıın Souyeller Birlili'nde 
uyandırdı" yankılarda, konfemn. çallf
maaının do.tça haua.ı. karde, partilerin 
işbirliğinin uerimU .onucu belirtiliyor. 
Burada, Batı'nın antikomünist merkezle
rinin her türlü yalanı .öyleyerek bazı ko
mün"'t partilerini dilerierine düşürmeye 
yönelik propoganda .öylentilerinin ,.,,6-
linın ve aahteli'inin Önemli ue inandırıcı 
bir kanıtı yatmaktadır. Işte bıı nedenle, 
Souyet kamuoyu, konferakonferakonf tıŞta kabul edi· 
len, "anlikomünzmin izmin i tecrit ve mağlup 
edilme.in;', " ue komün;,t 
partilere, Souyetler Birlili'nden Birlili'nden Birli başlayn
rah .osyal"'t ülkelere, .o.yalizm !ler

deney genelleşiyor 
lam kazanıyor; iUtelik 
nin faaliyetinde aliyetinde ali ulusal özellildere baL" 
olan, tekrarlanmaz, 
lardan başka tüm 
gilendiren ortak çizgiler 
rak yer alıyor. Bundan 
gerek dünyada, gereme 
de objektif toplumsal 
mesine daima yeni birşeyler 
yor. Yaşam yeni 
koyuyor, çünkü mücadele 
len koparılamıyor. 

Marksizm-Leninizm 
lişmesinin "komünistlerin 
Iıco yükümlülüklerinden 
şüncesini belirten 
Brejneu'in Berlin 
ettiği önemli bir düşünceyi 
hatırlatıyor: "Komünut 
yoldaşlarımuln yara
kat gösteren bizler, 
tik deneyin şu ya 
k,:,nun ya da yanlışlı'ının ölçütü 
ceğinden hareket ediyoruz 

YANKI UYANDıRAN 

Konferansın, 
yaşama ilke. inin 
ilifkilerde önde gelen 
bir ortamda yaptlmcuı 
değerlendirmesinde 
yor. Aurupa komünullerinin 
yumuşama sürecinin 
.ındaki rolünün güçlendirilme.i 
Avrupa kıtasının 
çağlar boyunca aktüel 
Şimdi uc, aynı kıtada 
ilişkilerin temelleri 
po 'nın 'nın ' yeni alınyazısında 
.öyleme hakkı arlık 
kapitaliıt ülkelerdeki 
ne ue demokratik harykellere 
cak yumuşama aleyhtarıarı 
azaltmıyorlar. altmıyorlar. altmıyorlar Tarihi 
ve Işbirliği Konfera
Avrupa'da devletlerat'061 
minde, ÇÖzümü büyük 
mantık gerektiren epeyce 
.orun bulunmaktadır. 

Sovyet boıını. Leonid 
Berlin 'de yaptılı 
mun her bakımdar. 
nin yer aldı':. ye:nilo1nen Aurupa 
bdr"çı geleceli ulrunda bundatı 
yapılacak mücadelenin 
açıkça c:.r.teritdili 
dırdıh' büyük yankıya 
nu konuşmada. SBKP'nin. 
Illaşmak için uerilecek mücadeleyi 
le ue aktif biçimde 



KONUŞULDU ?  
29-30 Haz.iran tarihlerinde Berlin'de 

yapılan Avrupa Komünist ve tşçi ParLile
ri Konferana'nda çeşitli parti liderieri
nin konu,malannm önemli bölümlerini 
... Iıda bulacaksınız: 

AARNE SAARINEN 

Konferansta ilk konuşmayı yapan 
Finlandiya Komünist Partisi Başkanı" 
Aame Saatinen, "halk kitlelerinin Ame
rikan emperyalizminin Avrupa'daki her 
türlü müdahaJe liri,imine karşı mücadele 
etmesi zorun1ululunu" belirttikten son
ra ,unu vurguladı: "Kapitalist Avrupa ül
kelerinde i,çi &l.Dtfının ve geni, emekçi 
tabakaların deRi,im için verdikleri mü
cadele, bu ülkelerin büyük sennayenin 
çıkartannı savunan yöneticilerini, i,bir
tili yolunda çözümle, aramaya zorlayan 
unaur1ardan biri olmu,tur." 

ERlCH ZlEGLER 

Bab Berlin Sosyalist Birlik Partisi 
pçici batkaıu E. Ziegler konu,muında 
'u IÖriite yer nrdi :  

"Bant içinde birarada Yll4ama ve 
yumu...,ma politikumm uYlUlanmUl, 
emperyalizmin, .oluk sav .. doganlarm
dan yararlanarak kendi sisteminin iç çe
litkilerini 'fe lÜçlü.klerini dikkatlerden 
kaçırmak olanalını &l.Dırlandırmaktadll". 
Bunu biz Batı Berlin'de görebiliyoruz. 
Bu&ün, Bab Berlin'de, kendi topıum....ı 
'ye politik .orunlan üzerine yolunlaşan
!ann sayım gitıide artmaktadır. ışçile
rin 'te diler emekçi kesimlerin kendi te
mel çıkarları için verdikleri mücadele 
Mncinle,mektedir. " 

CHRlSTOF PET AS 

Kıbna Emekçi Halkın ılerici Parti
ai (AKEL) Politik Büro üyesi C. Petas 
iM, Avrupa'da bant aorunuyla ilgilenen 
bir konferanam, emperyalizmin haıa 
Kıbm'a kar,ı oyunlar düzenleyebilmesi
ni, karanlık dolaplar çevirebilmesini ve 
komplocu pJan1annı yürii.rıüle koyabil
mew iunam..uı rerektilini belirttikten 
aonra ,unları .öyledi: "tualciler BM ka
rar1annı löz löre göre ihlaı etmeye de
vam ediyorlar: Kıbrıs'taki oldu-bitti 
politik.ulnln uYfUlanmaaında Amerikan 
emperyalizminin ve NATO'nun en eerici 
çevrelerinden aldıklan �saretJe hareket 
ediyorlar. Kıbna'ı NATO'ya dahil ede
bilmek için taluim poUtikuıru destekli
yorlar." 

SANTIAGO CARILLO 

Yine 29 Haziran runü konuf&Jl la· 
pan)!a Komünist Partiai Genel Semter 
S. Carillo, konutmuanm 'u görü,lere 
yer verdi: 

"öyle inanıyotu% ki, kapitalizm, 
ııoıyaliat bir topluma eeçmeye olanak 
verecek maddi temellerin ollUnlaı;tlll ve 
ııoıyalizm bilincinin, yalnız proleter ön
cünün delil, tüm emek ve killtür lÜçleri
nin 'le geni, toplumaal keaimlerin i.hti
yacı baline geldili bir düzeye eri,mi,tir .. 
ı,te bu nedenledir ki, biz komüniatler, 
eler geçmi, özverilerin meyvelini topla
mak ve kutlulu, umutlarının t&fıyıcı.eı 
olmayı sürdürmek istiyorsak, emek ve 
kültür güçlerinin kendilerine dü,en rolü 
yerine getirecek güce eri,ebilmeleri Için, 
hergün daha çok halklanmızın özlemi .. 
rinin IlÖzciiaü olmak zorundayız. Bunlar, 
aramızda farklılıklar, hatta eörü, aynhk
lan yaratan yeni sorunlardır. Bu aorun
Lar ancak. bi, tartı,ma, açık bir ele,tiri 
ve özele,tin, aosyalizmin ve soayalist 
politikanın yollarının ve uıuaaı biçimle
rinin çe,iililiilinin kabul edilmesi ile a,ı
labilir." 

Carillo, "barı," sorununda da 'u 
görü,lere yer verdi: 

"Jielainki Konteranıı, ban" IÜven�ik ve Avrupa ülkeleri aruındaki i,birlili 
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ilişkilerinde önemli bir adım meydana 
getirebilir. Bu anlaşmaların halk kitlele· 
ri tarafından özümlenmesi için mücadele 
etmemiz gerektiRi aşikardır. Ancak 
unutmamamız gereken bir nokta daha 
vardır: HaJk kiUeleri ile devlet adamlan 
arumda, demokrasinin yetenizlilinin ve 
kitlelerin, devlet adamlarının belgeleri 
ile eünlük eylemlerj arasındaki ilişkiyi 
açıkça görmemelerinin sonucu olap, 
büyük bir uzaklık vardır ... " 

"... Helsinki mutabakatlannm im· 
zacw olan ABD çeşitli Avrupa ülkeleri
nin içişlerine açıkça karı,maktadır. ttal
yan seçimleri sıraamda da bunu yapmış
lardır. Madrid'deki, komünist partisinin 
yasadışı kalması için baskı yapan elçile
ri aracıhRıyla Ispanya'da da aynı işi yap
maktadır. Helmut Schmidt de, Batı Av· 
rupa'da olanların kendi hükümetini de 
ilgilendirdilini söyleyerek, geçenlerde 
bir çe,it "aıru.rlı e,ementik" worisi orta
ya atmı,tır. 

"ınanıyo:uz ki, bizlerin Avntpa'da 
bant, eüvenlik, i,birlili ve toplumsal 
ilerleme davuına en iyi katkıaı, tspanyıı
nın en kıaa zamanda bir demokrasi hali
ne dönü,meai mücadelemizdir." 

ENRıCO BERLINGUER 

Konferanatn ikinci eünü konu,an 
ıKP Genel Sekreteri E. Berlinguer: 

"Birkaç kez dünyayı yeni bir çatış
manın içine yuvarlama tehlikesi yaratan 
ve bütün ülkelerin iç ekonomik ve poli
tik geli,mesi üzerinde çok olumsuz bir 
yük doluran ruanlık soluk savaş dö· 
nemi artık geride kalmı,tır ... Kuşkusuz, 
yumu,ama sürecini durdurmak yada ter
sine döndürmek için çe,itli biçimlereie 
çalı,mayı bırakmayan, yada yumu,ama
YI her ülkenin içindeki eski toplumsal ve 
ekonomik dengelerin korunması anla
mında Çarpıtan gerici güçlere kar,ı mü
cadelenin sürdürülmesi gerekir." 

İtalyan Komünist Partisi genel sek
reteri. Berlinguer, sosyalizme giden yol' 
larla ilgili 'u görü,leri belirtti : 

"Buıün, yeni bi, uluslararası durum 
kar,ıamda, ve ekonomik: geli,me ve top
lumıal ilerlemenin büyük sorunlanna 
kapitalizmin olumlu bir karşılık vereme
me aczinin hergeçen gün belirginle,mesi 
önünde, yalruz bugüne kadar gerçekleş
tirilen sosyalist deneyler üzerinde düşün
menin delil, Batı Avrupa ülkelerinde 
sosyalizme dolru yeni yoHarın aranma
sının zorunlululu da bir kere daha dol· 
rulanmı, oluyor. Hanti yollar, hangi los
yalizm? Sosyal demokratlann, bazı ülke
lerde emekçilerin yaşam ko,uUannda 
belli iyile,tinneler .. Rlayarak izledik.leri 
yolun, kapitalizmin eerçekten .. ılmasını 
sallayacak IÜÇte olmadılı ıörülmü,tür. 
öte yandan, DoRu Avrupa Üıkelerinde 
varolan ıoıyaliıt toplum tarzlan da, Ba
tı ülkelerinin özel kotullanna ve bu ül
kelerdeki büyük I,çi ve halk kitlelerinin 
yöneUmlerine uYlUn dili;memektedil' ... 
Batka türlerin, ve bu arada, kapitalizmin 
en yübek geli ,me noktalanna uı .. tııı 
ve kökle,mi, demokratik ieleneklerin 
ve emekçilerin özel örıütlenme ve po
litik ifade biçimlerinin yer aldıRı ülke
lerde ortaya çıkacak temelden yeni 
türlerin varolabileceli ve varalması ge· 

'rektili mantıla uYlUndur. " 
"I,çi sınıfının ve Partimizin, de· 

mokruinin kazanılması, savunulmuı ve 
geLi,tirilmesi mücadelesinin bayraklarıı
lını ıeçmı,te ve buiÜn yaptı Rı ülkemiz-
1e, bizler, temelinde bireysel ve toplu 
öZsÜl'lüklerin deRerinin kabulü ve garan· 
wi yatan bir soıyalist ......... IUUI Için mü· 
cadele ediyoruz ... 

Balı Avrupa'daki başka bazı komü· 
nist ve i,çi partilerinin de, balımıız bir 
ar8ftırma yolundan geçerek, sosyalizme 
varmada izlenecek yol ve ülkelerinde ku
rulacak sosyalisL toplumun nitelikleri 
konUlUnda benzer sonuçlara ula,maları 
�ikkat çekicidir ... Bazıları bu sonuçlara 

ve yeni bir tipin araştırılmasına 'Avrupa 
Komünizmi ' adını vermektedirler. Bu 
deyim elbette bizden çıkma olamaz. Fa
kat bu denli geni, ölçüde yayılmış olma' 
Si bile, Loplumun sosyalist yönde dönü,
tütülmesinde yeni tipte çözümlerin bu
lunması ve geli,tirilmeıi için Batı Avru
pa ülkelerinde duyulan özlemin yaygın
hlını ve derinlilini göstermektedir. Bi
zim için bugün en önemli sorun, temel 
bir noktanm ortaya çıkmuını salı.' 
mutır. Yeni olanın ara,tırılmumın ege
men gruplara bir ödün verilmesiyle ilgiıi 
yoktur; bu aralıtırma, işçi ıını(ının ve 
müttefiklerinin yönetici ve demokratik 
rolünü yapıcı biçimde kanıtlamanın en 
etkili yoludur." 

"Kendisininkin,den (arklı her türlü 
tavra kar,ı, zaman zaman, bir takım ka
hplaı;mış formüllere baı;vurmakla, aklar
malar yapmakla yada 'u veya bu anlam
da gelişigüzel "revizyonist" diye damga
lamakla yetinilebilrı;lektedir. Teorik 
planda dahi herhangi bir rehber parti 
yada devlet olmadılı ve olamayacalı 
gibi, maruizmin gelb,mesi, partilerin 'fe 
ki,ilerin katkılannın çoklulunun elbirli
line dayanır. Ele,tirel anlayı, ve politik 
ve pratik çalı,ma, Jerçek tarihsel süre· 
cin dejerlendirilme biçiminin ai,irekli 
olarak yenilenmesi için yapılan çalrı, 
büyük ustalarımızın anladılı anlamda 
anlaşılmalıdır. " 

GüSTA V HUSAK 

Çekoslovakya Komünist Partisi Bi
rinci Sekreteri G. Husak, 30 Hazirin'
daki konuşmasında, hareketin uluslar
arası görevlerini şöyle delerlendirdi: 

"Durumu bütün gerçekiili içinde 
deRerlendirmek ve Avrupa'da barı, ve 
güvenlik için verilen mücadelede çabala· 
rı yoRunlqtırmak gereklidir. VanJan so
nuçları pekiştirmek, derinleştirmek, 
yumuşamanın dü,manlannı teşhir 
etmek ve onlara karşı mücadele etmek 
zorunludur. önümüzde sürekli bir görev 
var: Bu yüksek düzeyde insancıl hedener 
için mücadelede, görüş ve siyasal kanaat 
farklarına bakmadan geniş ilerici, de· 
mokratik güçleri gilgide daha faal hale 
getirmek. Hayatın kendisi göstermekte
dir ki, ban, içinde birarada yaşama, işçi 
sınıfının ve tüm emekçilerin kapitalist 
ülkelerdeki, tekelci sermayenin tahakkü' 
müne kar,ı, toplumsal bakımdan adalet
ii bir toplum için, sosyalizm için müca
delesi için elverişli koşullar yaratmak· 
tadır." 

EDWARD GIEREK 

Polonya Birleşik t,çi Partisi· Birinci 
Semteri Edward Gierek Konferanam 
ikinci günü yaptılı konu,mada, ülkesin
deki son Jeli,meler üzerinde de durdu 
ve ,öyle dedi: 

"Birçok diler ülke gibi, bizim de 
... marnız gereken, özellikle ıon olarak, 
kapitalist dünyadaki Jerileme ve enOaa· 
yonun olumsuz etkileriyle birlikte orta
ya çıkan zorluklar var. Bu durumda, 
toplumun yaşam düzeyini yükseltmeyi 
amaçlayan toplumsal ve ekonomik .tra
tejiyi, insana yönelik ıtra\.ejiyi tutarlı 
bir biçimde uYIU1amaya devam edece
Riz.'; 

E. Gierek Helainki Konferansı'yla 
ilgili olarak da ,unlan belirtti : 

" Helsinki önermelerinin ıerçekle,
tirilmesi, ban,ın, güvenliRin ve i,birli
tinin güçlendirilmeai, yalnız hükümetle
rin elinde deRii, onlardan da önce 
kıtamızın tüm halklarının elindedir. Hel
sinki konferansının baı;ansını törpüleme
ye, orada kabul edilen anllUJmalarl çar
pıtarak yorumlamaya, sosyalist ülkeler 
ve tüm komünist partilere karşı açLıkları 
kampanyayı bütün araçlarla yolunla,tır
maya çalı,an yumu,amaya dü,man ((Üç
lerin saldırılarıru azimle geriletmek ge
reklidir." 

GEORÇ;ES MARCHAlS 

Konferaıuın ikinci eünü konuşan 
Marchai., Partisinin Fransa için önerdili 
sosyalizm yolunun, "i,çi sınıfının blUJh· 

ca guç oldu�u, geni, ittifaklara çalnda 
bulunan,ylA'nual, birle,ik bir zorlu sa
vaşlar dizisi"nden geçtiRini s6yleyerek 
şöyle devam eLti: 

"Bu noktadan hareketle, öncülük 
rolümüzü yerine getirmenin bilinci için
deyiz. Bu rolü gerektili gibi yerine getir· 
mc gereli, bizi, ya,amın hareketlerine 
kar,ı uyanık olmaya, yaratıcı anlayışı
mız i iıpaUamaya, politikamızı, teorimi
%.i. eylem yöntemlerimizi sürekli olarak 
gün ı,ılına çıkarmaya yöneltmektedir. 
Bu aydınlanmadan korkmak, ,dü,ünce
mizi dondurmak, zamanı ol,unl.,mı, ve 
.emekçilerin ihtiyaçlanna uylJUn toplum· 
sal deıı,imlen�erte)emek olur. 

ılgiyle gö.ıiemekıeyi%. ki, kendileri
nin de dikkate aJdlklarl durum (arklılık
)arının ötesinde, Avrupa'daki sanayile,
mi, kapitalist ülkelerin ve aynca Japon- . 
ya'nın komünist partileri de, \.emelde or· 
tak sorunlarla kar,ı1qtlltlannı delerien· 
dirmekte, benzer kar,ı1ıklar getirmekte 
ve aynı demokratik istemin derin izini 
lafıyan bir ao.yaliat penpektif tanımla
mutadırlar. " 

Marchaia ulualararası ili,kilerdem 
geli,melerle ilgili ,ölÜ,lerini töyle açık
ladı:' "Çqitli batı emperyalizmleriniD 
tutumu bizce önemli bir den getirmek
tedir: Sebatlı ve çetiD bir mücadele 01-
mabızm yumu,umada yeni ilerlemeler 
ıerçekle,tirmek mümkün olamaz. Ka
pitalist Üıkelerle ıoıyaliat ülkeler araun
daki ili,kilerin bugiinkü durumu ne, n, 
olan ve kuııanılmamı, olanaIdanD rı.tı
laştırtlmuı da, ayDl .onucu çıkannaııu
za neden olmaktadır. 

Konu,muırun son bölümünde ko
münist partiler arasındaki iI�kilere deti
nen Marchm, " bu tür konferanalan ar
tık çalın gereksinimlerini kartılayalı Di
telikte ,örmediklerini bildirdikten .on· 
ra bu eörüşünü ,öyle açıkladı: '"Tüm 
partiler için ort.ak bir strateji olu,turul
ması zaten kesinlikle söz konulU olmadı
iına göre, zamanın 'u veya bu önemli 
sorununun derinlemesine, açık yürekli· 
lik le ve dolrudan t.&rt1,ı1mUlna olanak 
veren ve herzaman bir beııenin kabulü 
ile sonuçlanması "erekmeyen daha canb. 
daha esnek ve daha etkili yeni kollektif 
karşılaı;ma biçimlerinin araftn'lUl eln
rişli ıözükmektedir." 

Marchaiı. konu,maaına devamla ,U 
görü,leri ileri sürdü: 

"öte yandan, bant içinde birarada 
yaşamanın geli.,mai, SOıyalid. ülkelerin 
partileri ile kapitalist ülkelerin partileri 
arasındaki ili,kilerde yeni sorunJar orta
ya çıkannaktadll". Birinciler zamanın 
sosyalizm lehine Çalı,tıiltı dotru diLtüD
ceainden hareket etmektedirler; ikinciler 
i. tekelci kapitalizme en kıu zamaDda 
son vermek amacıyla çalı,mak&achr. 
çünkü emekçilerin hayati çıkariarı bura
dadır. Birinciler, devlet araçlannı d. 
önemli ölçüde kuUanarak, ikincilerin bü
tün Jüçleriyle mücadele etUli rejimietle 
(ki bu önemli bir bqarıdır) i,birlili iii,
kilerine girmektedirler. Bu durum da 
olalandır ve hiçbir çeli,ki yoktur. An
cak, devletler aruındaki bant içinde bir
arada yatama adına, büyük .,."ayenin 
iktidanna k.,.ı demokraai .. IOlYalism 
için verdilimiz mücadelenin çıkartanna 
zarar verecek -hiçbir (iri,imi de bbul 
edemeyiz. t,çi SUııfımız wl halkınuz kar
, .. ında ta,ldlRımlZ ıörevden daha 
yübek bir lörev bilmiyoruz. 

Diler yandan, halk kitl.l.ri toplu
mun köklü bir dönü,ümüne daha çok 
özlem duydUkça, ICM)'a1izm daha çok 
IÜndeme geldikçe, lOa)'allzmin 'V8J"dili 
im-.i, her keresinde ulu .. 1 özgiil karak
terisLikler barındırsa da, bizi daha çok 
ileitendirir hale I_Imektedir. Bu neden
ledir ve bu orLak ülküye hizmet etme 
inancıyladır ki, 'u veya bu ıoıyaliat üL
kenin pratilinde bize aykın ıelenler ko
nusundaki götü, ıu;ınuzı açık yürekli
likle belirtiyoruz. Bu, ülkelerini .osya
lizme eöUirmede dev bi.r e.r başann" 
partiler karşL5lnda duydulumuz dOlt
lukla kesinlikle çelişmez. 

Daha genel olarak, karar ve eylem 
balımsızlı�ımız, enlernasyonalist daya· 
nışm.mı;ıın sa�laıiılıRın. hiçbir biçiıu
de halel ııctirmez." 

Ziegler konu,muında 

birarada Yll4ama ve 
politikumm uYlUlanmUl, 

sav .. doganlarm
yararlanarak kendi sisteminin iç çe

lÜçlü.klerini dikkatlerden 
olanalını &l.Dırlandırmaktadll". 

Berlin'de görebiliyoruz. 
kendi topıum....ı 

üzerine yolunlaşan
artmaktadır. ışçile
kesimlerin kendi te

verdikleri mücadele 

TOF PET AS 

Emekçi Halkın ılerici Parti
Büro üyesi C. Petas 

aorunuyla ilgilenen 
emperyalizmin haıa 

oyunlar düzenleyebilmesi
çevirebilmesini ve 

pJan1annı yürii.rıüle pJan1annı yürii.rıüle pJan1annı yürii.r koyabil
ilini belirttikten 

"tualciler BM ka
ihlaı etmeye de

Kıbrıs'taki oldu-bitti 
uYfUlanmaaında Amerikan 

NATO'nun en eerici 
�saretJe hareket 

NATO'ya dahil ede
poUtikuıru destekli

CARILLO CARILLO CARILL

runü konuf&Jl la· 
Genel Semter 

konutmuanm 'u görü,lere 

ki, kapitalizm, 
eeçmeye olanak 

temellerin ollUnlaı;tlll ve 
yalnız proleter ön

ve killtür lÜçleri
keaimlerin i.hti

düzeye eri,mi,tir .. 
biz komüniatler, 
meyvelini topla

umutlarının t&fıyıcı.eı 
istiyorsak, emek ve 

kendilerine dü,en rolü 
eri,ebilmeleri Için, 

halklanmızın özlemi .özlemi .özlemi . 
zorundayız. Bunlar, 

hatta eörü, aynhk
sorunlardır. Bu aorun

açık bir ele,tiri 
zmin ve soayalist 

ve uıuaaı biçimle
kabul edilmesi ile a,ı

ilerleme davuına en iyi katkıaı, tspanyıı
nın en kıaa zamanda bir demokrasi hali
ne dönü,meai mücadelemizdir." 

ENRıCO BERLINGUER 

Konferanatn ikinci eünü konu,an 
ıKP Genel Sekreteri E. Berlinguer: 

"Birkaç kez dünyayı yeni bir çatış
manın içine yuvarlama tehlikesi yaratan 
ve bütün ülkelerin iç ekonomik ve poli
tik geli,mesi üzerinde çok olumsuz bir 
yük doluran ruanlık soluk savaş dö· 
nemi artık geride kalmı,tır ... Kuşkusuz, 
yumu,ama sürecini durdurmak yada ter
sine döndürmek için çe,itli biçimlereie 
çalı,mayı bırakmayan, yada yumu,ama
YI her ülkenin içindeki eski toplumsal ve 
ekonomik dengelerin korunması anla
mında Çarpıtan gerici güçlere kar,ı mü
cadelenin sürdürülmesi gerekir." 

İtalyan Komünist Partisi genel sek
reteri. Berlinguer, sosyalizme giden yol' 
larla ilgili 'u görü,leri belirtti : 

"Buıün, yeni bi, uluslararası durum 
kar,ıamda, ve ekonomik: geli,me ve top
lumıal ilerlemenin büyük sorunlanna 
kapitalizmin olumlu bir karşılık vereme
me aczinin hergeçen gün belirginle,mesi belirginle,mesi belirg
önünde, yalruz bugüne kadar gerçekleş
tirilen sosyalist deneyler üzerinde düşün
menin delil, Batı Avrupa ülkelerinde 
sosyalizme dolru yeni yoHarın aranma
sının zorunlululu da bir kere daha dol· 
rulanmı, oluyor. Hanti yollar, hangi los
yalizm? Sosyal demokratlann, bazı ülke
lerde emekçilerin yaşam ko,uUannda 
belli iyile,tinneler iyile,tinneler iyile,t .. Rlayarak .. Rlayarak .. izledik.leri 
yolun, kapitalizmin eerçekten .. ılmasını 
sallayacak IÜÇte olmadılı ıörülmü,tür. 
öte yandan, DoRu Avrupa Üıkelerinde 
varolan ıoıyaliıt toplum tarzlan da, Ba
tı ülkelerinin özel kotullanna ve bu ül
kelerdeki büyük I,çi ve halk kitlelerinin 
yöneUmlerine uYlUn dili;memektedil' ... 
Batka türlerin, ve bu arada, kapitalizmin 
en yübek geli ,me noktalanna uı .. tııı 
ve kökle,mi, demokratik ieleneklerin 
ve emekçilerin özel örıütlenme ve po
litik ifade biçimlerinin yer aldıRı ülke
lerde ortaya çıkacak temelden yeni 
türlerin varolabileceli ve varalması ge· 

'rektili mantıla uYlUndur. " 
"I,çi sınıfının ve Partimizin, de· 

mokruinin mokruinin mokru kazanılması, savunulmuı ve 
geLi,tirilmesi mücadelesinin bayraklarıı
lını ıeçmı,te ve buiÜn yaptı Rı ülkemiz-
1e, bizler, temelinde bireysel ve toplu 
öZsÜl'lüklerin deRerinin kabulü ve garan· 
wi yatan bir soıyalist ......... IUUI Için mü· 
cadele ediyoruz ... 

Balı Avrupa'daki başka bazı komü· 
nist i,çi partilerinin de, balımıız 

büyük ustalarımızın anladılı anlamda 
anlaşılmalıdır. " 

GüSTA V HUSAK 

Çekoslovakya Komünist Partisi Bi
rinci Sekreteri G. Husak, 30 Hazirin'
daki konuşmasında, hareketin uluslar
arası görevlerini şöyle delerlendirdi: 

"Durumu bütün gerçekiili içinde içinde içi
deRerlendirmek ve Avrupa'da barı, ve 
güvenlik için verilen mücadelede çabala· 
rı yoRunlqtırmak gereklidir. VanJan so
nuçları pekiştirmek, derinleştirmek, 
yumuşamanın dü,manlannı teşhir 
etmek ve onlara karşı mücadele etmek 
zorunludur. önümüzde sürekli bir görev 
var: Bu yüksek düzeyde insancıl hedener 
için mücadelede, görüş ve siyasal kanaat 
farklarına bakmadan geniş ilerici, de· 
mokratik güçleri gilgide daha faal hale 
getirmek. Hayatın kendisi göstermekte
dir ki, ban, içinde birarada yaşama, işçi 
sınıfının ve tüm emekçilerin kapitalist 
ülkelerdeki, tekelci sermayenin tahakkü' 
müne kar,ı, toplumsal bakımdan adalet
ii bir toplum için, sosyalizm için müca
delesi için elverişli koşullar yaratmak· 
tadır." 

EDWARD GIEREK 

Polonya Birleşik t,çi Partisi· Birinci 
Semteri Edward Gierek Konferanam 
ikinci günü yaptılı konu,mada, ülkesin
deki son Jeli,meler üzerinde de durdu 
ve ,öyle dedi: 

"Birçok diler ülke gibi, bizim de 
... marnız gereken, özellikle ıon olarak, 
kapitalist dünyadaki Jerileme ve enOaa· 
yonun olumsuz etkileriyle birlikte orta
ya çıkan zorluklar var. Bu durumda, 
toplumun yaşam düzeyini yükseltmeyi 
amaçlayan toplumsal ve ekonomik .tra
tejiyi, insana yönelik ıtra\.ejiyi tutarlı 
bir biçimde uYIU1amaya devam edece
Riz.'; 

E. Gierek Helainki Konferansı'yla 
ilgili olarak da ,unlan belirtti : 

" H" Helsinki önermelerinin ıerçekle,
tirilmesi, ban,ın, güvenliRin ve i,birli
tinin güçlendirilmeai, yalnız hükümetle
rin elinde deRii, onlardan da önce 
kıtamızın tüm halklarının elindedir. Hel
sinki konferansının baı;ansını törpüleme
ye, orada kabul edilen anllUJmalarl çar
pıtarak yorumlamaya, sosyalist ülkeler 
ve tüm komünist partilere karşı açLıkları 
kampanyayı bütün araçlarla yolunla,tır
maya çalı,an yumu,amaya dü,man ((Üç
lerin saldırılarıru azimle geriletmek ge
reklidir." 

mabızm yumu,umada yeni 
ıerçekle,tirmek 
pitalist Üıkelerle 
daki ili,kilerin 
olan ve kuııanılmamı, 
laştırtlmuı 
za neden olmaktadır. 

Konu,muırun 
münist partiler 
nen Marchm, 
tık çalın gere
telikte ,örmediklerini 
ra bu eörüşünü 
partiler için 
ması zaten kesinlikle 
iına göre, zamanın 
sorununun 
lik le ve dolrudan t.&rt1,ı1mUlna 
veren ve herzaman 
ile sonuçlanması 
daha esnek 
karşılaı;ma 
rişli ıözükmekt

Marchaiı. 
görü,leri ileri 

"öte yandan, 
yaşamanın 
partileri ile 
arasındaki 
ya çıkannaktadll". 
sosyalizm lehine 
ceainden hareket 
i. tekelci 
son vermek 
çünkü emekçilerin 
dadır. Birinciler, 
önemli ölçüde 
tün Jüçleriyle mücadele 
(ki bu önemli 
kilerine girmektedirler. 
olalandır ve 
cak, devletler 
arada yatama 
iktidanna k.,.ı 
için verdilimiz 
zarar verecek 
edemeyiz. t,çi 
, .. ında ta,ldlRımlZ 
yübek bir lörev 

Diler yandan, 
mun köklü 
özlem duydUkça, 
IÜndeme geldikçe, 
im-.i, her keresinde 
terisLikler barındırsa 
ileitendirir 
ledir ve bu 
inancıyladır 
kenin pratipratiprat
nusundaki götü, ıu;ınuzı açık 
likle belirtiyoruz. 
lizme eöUirmede 



ıTALYAN KOMUN IST PARTISI DIŞ ILIŞ· 
KILER AKDENIZ BöLGESI SORUMLUSU 
VITTORIO ORILlA, YURUYUŞ'UN SORU· 
LARINI CEVAPLANDIROL. ıTALYA'DA 
BULUNAN YURUYUŞ MUHABIRI ILE 
ORILlA. ARASINDAKı GÖRUŞMEYI 
OKURLARIMIZA SUNUYORUZ. 

• Seçimler üzerinden Irua bir siire geçti. Şu anda 
/talyan Komiin�t Partu;'nan mğladı;, oy oranı hak· 
Irında neler .öyleyebilirsiniz.? Bir de Papa'nın çıkış· 
IGrı lIGr. Papa "afaroz" tehdidini bi/e kullandı Komii
nitt Parti'ye bal" .eçmenlere karşl. Bu tür çıkışla' 
nn oylannız. ellri/ediğ; söylenebilir mir Bundan .on
rall için genel olarak nder söylenebilir? 

Önce şunu söylemek isterim. Seçimlere girme
den önce, ula$ılmak üzere bir hedef saptadık: Daha 
önce yapılan bölgesel seçimlerde aldığımız oy oranını 
korumak, Partimizin temel hedefi idi. Bu arada bir 
çok kişi, oy oranımızın yüzde 38 dolaylarında ola ca
jını uhmin ediyordu. Tabii bunda, önce kasten abar
tıp dah .. sonra Parti'yi "başarısız" gösterme çabaları
nın da payı vardı. 

Ancak biz hayalperest değiliz. Seçimlerden ön· 
ce de dejildik. Seçimler sonucunda % 34.5 oranında 
oy aldık. Hemen söylemek isterim ki bu bizim için 
büyiik. bir başarı. Parti olarak görüşümÜ! budur. 

Bizimle birlikte, Hristiy .. n Demokraı Parti de 
geçen yılki seçimlere oranla oylarını artırdı. Hristiyan 
Oemokn,t Parti'nin sağladığı oy artışı, diğer küçük 
�rtilerin oyları pahasına gerçekleşti. SonuçQ, diğer 
küçük partilerin ıtalya'da elendiğini söyleyebiliriz. 
1t;lya'da bugün ağırlıklı olanık iki parti var: Komünist 
P"rti ve Hristiyan Demokrat Parti. Bu anıda Sosyalist
lerin de bir üçüncü parti ve güç olarak varlıklarını ko
Muklarını belirtmemiz gerekir. 

hp .. 'nın etkisine ilişkin bir soru da sordunuz. 
Hemen belirtmek isterim ki, Papa'nın çıkışlarının It .. ı
yan Komünist Partisi'nin aldılı oylar üzerinde bence 
hiç bir etkisi olmamıştır. Papa'nın çıkışına yol açan 
etken belli. Papa ve Papalık, ıtalyan toplumu üzerin
deki etkisini gün geçtikçe yiıirdiğini görüyor. Bu ku
rumun etkisi günbegün eriyip gidiyor. Sonunda bir 
çeşit kendi varlıklarını kanıtlayabilmek için bu tür 
çıkl$lara gerek duyuyorlar. 

Papa'nın seçimler konusundaki Qvrına yalnız
ca Komünistler de karşı çıkmadı. Bugün Hristiyan De
mOkn,t Parti saflarındil yer alan ciddi K .. tolik unsurlar 
da V .. tika"'ın bu girişimini uygunsuz buldular. 

ıtalya'da Vatikan'ın tutumu, bir. başka iJlke ile 
yapılacak bir kar$ılaştırma sonucunda daha da açığa 
çıkacak. Hatırlardadır: Ispanya'da kilise, halk üzerin
de olumlu etki yaratacak bazı çıkışlarda bulunmu$tu. 
Bu çıkışları ile halktiln, ilerici güçlerden olumlu puan 
toplamıştı. Ancak ıtalya katolikliği tam ters bir tu
tum içine girdi. Ve sanırım, bu dowranışı ile Hristiyan 
Demokrat Parti'ye yarardan çok zarar verdi. 

Bundiln sonfiıSI için ne düşündüğümüz, ne Ydpa
cığımıı sorusuna gelince: bundiln önce ne yilptıysak 
onu. Başka bir deyi$le, bizler, bütün demokratik vl' 
polilik güçlerin ülkenin bunalımdan çıkarılması için 

ÖNÜMÜZDEKİ 
• 

YILLAR IKP 
İçİN ÖNEM 
TAŞıyOR 

işbirligi yapması gerektiği görüşündeyiı. Öteden beri 
dt- bu görüşü snunuyoruı. h.tly.ın Komünist P .. rtisi 
bu işbirliği dışında tutularnu. 

Şimdi, seçimlerden sonra buı gözlemlerde bu
lunuyoruz. Hristiyın Demokrat Parti gf1armcliki huı 
çevreler, itiliyan Komünist Partisi ile işbirliğinden 
bahsetmeye b.ışladılır. Antik, hemen belirtmek gere
kir ki, bunlar somut � açık öneriler değil. Bizim gibi 
olçık ve net ilkeler getiremiyorlar. Oaha çok yuvarlak 
bill sözler kullanılıyor. Sonuç olirak, henüz ortad.ı 
kesinleşmiş bir durum yok. 

Son seçimlerde aldığımıı oy oranı ile ilgili ola
'ik söylenebilecekler de şunlar: Bugünkü oy oranımı
zı gbitleştirip, hiç bir şekilde bunun altına düşme
mek bizler için bir başarıdır. Daha dogrusu bu da bir 
başarı sayılmalıdır. Şimdi önümüzde iki yıl var. Bu 
yıllar, halkın bize olan güveninin pekişmesi açısından 
son derece yararlı yıllar olacaktır kanısındaYJm. Bi
zim için bu açıdan önem taşıyor önümüzdeki iki yıl. 

• ıtalya 'da da bazı goşisl grupların uarlığı ve fao· 
liyetleri biliniyor. Bu gruplar, sizin önerilerin ize kar' 
ŞI çıkarak. sadece sol partilerin katılacağı bir hü/�üme· 
tin kurulmasını öneriyorlar. ıtalya söz konusu oldu· 
ğunda, bu grupların politik etkinlikleri hakhında nefer 
söyleyebilirsiniz 7 

Goşist grupların ya da grupçukların etkinlikle· 
ri� iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Birinci nok
ta/ şu: Kimi durumlarda bu gruplar seçimıerde diler 
b�zı siyasal partilerden daha çok oy alıyorlar. Bu açı
dan belirli bir etkinlikleri bulundugu söylenebilir. An
�k daha önemli olanı bence ikinci nokta. Işçi sınıfı 
;idına ortaya çıkmalarına karşılık, ıtalyan Komünist 
Partisinin işçi sınıfı içindeki etkinliği sonucunda, işçi
ler arasında hemen hiç bir etkinlikleri yok. Agırlıklı 
blauk öğrenciler ve diger bazı apolitik gruplar için
ide yandaş bulabiliyorlar kendilerine. 

ıtalya'daki gO$istlerle ilgili başka gözlemlerde 
de bulunmak gerekiyor. Bunların bütün dertleri bizim
le. T .. rıışııkları, saldırdıkları, küçümseyip beğenme
dikleri biziz. Ne var ki, seçimlerde yine de, oylarını 
genellikle bize veriyorlar. 

Etkinliklerinin kısıtlılığına kar$ılık, muılak .. 
parlamentoda etkin olmaya çalıştıkları için de seçim-

lere giriyorlar. Bazı başka ülkelerdeki gibi dışarıdan 
bir grup oluşturmak yerine, J)<Irlamentoya girmekte 
ısrırlı oluşları sonucunda alilbildikleri oy oranı " 1 .4'ü 
ilşmıyor hiçbir ıaman. 

• ıtalyan Komiini&t Part�i'nin Avrupa'n". .a.ya· 
lut ülkelerinin Partileri ile olaıı ilişirileri ko· 
nu.unda neler 7 

Bu sorunuıu şu şekilde cevaplandırabilirim: 
Ulusal sorunl.uınçözümlenmesinde bu kardeş p.ıırtiler
le üzerinde anlaşmış olm.adıgımız, tartl$tığımız nok
taların olduğu bir gerçek. Ancak bunlar, aramızdaki 
iyi ve köklü ili$kiler açısından hiçbir engel te$kil el
miyor. Çünkü hepimiz ilynı amaçlar için mücadele 
ediyoruz. Aynı amaçlar uğruna mücadele eden örgüt· 
ler arasında kardeşlik ve dayanl$ma, vazgeçilmez bir 
zorunluluk. 

Uluslararası sorunlar konusunda ise tam bir gö· 
rü$ birliği içindeyiz. Şu sıralarda Genel Sekreterimiz 
[rnico Berlinguer, Berlin'de, Avrupa Komünist Par
tileri Konferansı'nda bulunuyor. Bilindiği gibi, bu 
konferansın ıoplanması çalışmaları sırasında bazı güç
lükler çıktı. Toplantının güç gerçekle$tirildiği bilini· 
yor. Ancak bütün bunlara kar$ılık Konferansın sonuç
larının son derece olumlu ve sevindirici olduğunu 
söylemeliyim. 

Uluslararası sorunlar konusunda ise Um bir gö
rÜ$ birliği içindeyiz. Şu sıralarda Genel Sekreterimiz 
[nrico Berlinguer, Berlin'de, Avrı:pa Komünist Parti
leri Konferansı'nda bulunuyor. Bilindiği gibi, bu kon
feransın toplanması çalışmaları sırasında bazı güçlük
ler çıktı. Toplantının güç gerçekle$tirildigi biliniyor. 
Ancak bütün bunlara karşılık Konferansın sonuçları
nın son derece olumlu ve sevindirici olduğunu söyle
meliyim. 

Ulusararası ve bölgesel düzeyde yapılacak bazı 
toplantılara karşı çıktığımız doğru. Örneğin, Çin Ko
münist Parıisi'nin de katılacağı bir dünya komünist 
partileri toplantısından, bu koşullarda herhangi bir 
yarar ummuyoruz. Bu bir yana bırakılırsa, bütün ülke
lerin komünist ve işçi sınıfı partileri ile ıtalyan Komü
nist Partisi arasındaki ilişkilerin gelişip güçlenmesin
den yanayız. Yana olmak bir yan.ı., komünist parıisi 
olarak, bu bizim temel görevlerimiz ar.ı.sındd. 

Irua bir siire geçti. Şu anda 
rtu;'nan mğladı;, oy oranı hak· 

iniz.? Bir de Papa'nın Papa'nın Pa çıkış· 
tehdidini bi/e kullandı Komii

.eçmenlere karşl. Bu tür çıkışla' 
söylenebilir mir Bundan .on

nder söylenebilir? 

söylemek isterim. Seçimlere girme
üzere bir hedef saptadık: saptadık: sapt Daha 
seçimlerde aldığımız oy oranını 
temel hedefi idi. Bu arada bir 

yüzde 38 dolaylarında ola ca
Tabii bunda, önce kasten abar
"başarısız" gösterme çabaları

hayalperest değiliz. Seçimlerden ön· 
sonucunda % 34.5 oranında 

söylemek isterim ki bu bizim için 
olarak görüşümÜ! budur. 

Hristiy .. n Demokraı Parti de 
oranla oylarını artırdı. Hristiyan 

sağladığı oy artışı, diğer küçük 
gerçekleşti. SonuçQ, diğer 

ıtalya'da elendiğini söyleyebiliriz. 
olanık iki parti var: Komünist 

Demokrat Parti. Bu anıda Sosyalist
parti ve güç olarak varlıklarını ko

gerekir. 
ilişkin bir soru da sordunuz. 

ki, Papa'nın çıkışlarının It .. ıIt .. ıIt 
aldılı oylar üzerinde bence 

olmamıştır. Papa'nın çıkışına yol açan 
Papalık, ıtalyan toplumu üzerin

geçtikçe yiıirdiğini görüyor. Bu ku
eriyip gidiyor. Sonunda bir 
kanıtlayabilmek için bu tür 

duyuyorlar. 
konusundaki Qvrına yalnız

çıkmadı. Bugün Hristiyan De
yer alan ciddi K .. tolik unsurlar 

girişimini uygunsuz buldular. 
Vatikan'ın tutumu, bir. başka iJlke ile 

kar$ılaştırma sonucunda daha da açığa 
Hatırlardadır: Ispanya'da kilise, halk üzerin

bazı çıkışlarda bulunmu$tu. 
ilerici güçlerden olumlu puan 

katolikliği tam ters bir tu
sanırım, bu dowranışı ile Hristiyan 

yarardan çok zarar verdi. 

Son seçimlerde aldığımıı oy oranı ile ilgili ola
'ik söylenebilecekler de şunlar: Bugünkü oy oranımı
zı gbitleştirip, hiç bir şekilde bunun altına düşme
mek bizler için bir başarıdır. Daha dogrusu bu da bir 
başarı sayılmalıdır. Şimdi önümüzde iki yıl var. Bu 
yıllar, halkın bize olan güveninin pekişmesi açısından 
son derece yararlı yıllar olacaktır kanısındaYJm. Bi
zim için bu açıdan önem taşıyor önümüzdeki iki yıl. 

• ıtalya 'da da bazı goşisl grupların uarlığı ve fao· 
liyetleri biliniyor. Bu gruplar, sizin önerilerin ize kar' 
ŞI çıkarak. sadece sol partilerin katılacağı katılacağı katıl bir hü/�üme· hü/�üme· hü/
tin kurulmasını öneriyorlar. ıtalya söz konusu oldu· 
ğunda, bu grupların politik etkinlikleri hakhında nefer 
söyleyebilirsiniz 7 

Goşist grupların ya da grupçukların etkinlikle· 
ri� iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Birinci nok
ta/ şu: Kimi durumlarda bu gruplar seçimıerde diler 
b�zı siyasal partilerden daha çok oy alıyorlar. Bu açı
dan belirli bir etkinlikleri bulundugu söylenebilir. An
�k daha önemli olanı bence ikinci nokta. Işçi sınıfı 
;idına ortaya çıkmalarına karşılık, ıtalyan Komünist 
Partisinin işçi sınıfı içindeki etkinliği sonucunda, işçi
ler arasında hemen hiç bir etkinlikleri yok. Agırlıklı 
blauk öğrenciler ve diger bazı apolitik gruplar için
ide yandaş bulabiliyorlar kendilerine. 

ıtalya'daki gO$istlerle ilgili başka gözlemlerde 
de bulunmak gerekiyor. Bunların bütün dertleri bizim
le. T .. rıışııkları, saldırdıkları, küçümseyip beğenme
dikleri biziz. Ne var ki, seçimlerde yine de, oylarını 
genellikle bize veriyorlar. 

Etkinliklerinin kısıtlılığına kar$ılık, muılak .. .. 
parlamentoda etkin olmaya çalıştıkları için de seçim-seçim-

le üzerinde anlaşmış olm.adıgımız, 
taların olduğu bir gerçek. Ancak 
iyi ve köklü ili$kiler açısından 
miyor. Çünkü hepimiz ilynı amaçlar 
ediyoruz. Aynı amaçlar uğruna 
ler arasında kardeşlik ve dayanl$ma, vazgeçilmez 
zorunluluk. 

Uluslararası sorunlar konusunda 
rü$ birliği içindeyiz. Şu sıralarda 
[rnico Berlinguer, Berlin'de, Avrupa 
tileri Konferansı'nda bulunuyor. 
konferansın ıoplanması çalışmaları 
lükler çıktı. Toplantının güç gerçekle$tirildiği 
yor. Ancak bütün bunlara kar$ılık 
larının son derece olumlu ve 
söylemeliyim. 

Uluslararası sorunlar konusunda 
rÜ$ birliği içindeyiz. Şu sıralarda 
[nrico Berlinguer, Berlin'de, Avrı
leri Konferansı'nda bulunuyor. 
feransın toplanması çalışmaları 
ler çıktı. Toplantının güç gerçek
Ancak bütün bunlara karşılık Konferansın 
nın son derece derece olumlu olumlu ve ve sevindirici olduğunu söylesevindirici olduğunu söyle
meliyim. 

Ulusararası ve bölgesel düzeyde bölgesel düzeyde 
toplantılara karşı çıktığımız doğru. 
münist Parıisi'nin de katılacağı 
partileri toplantısından, bu koşullarda 
yarar ummuyoruz. Bu bir yana 
lerin komünist ve işçi sınıfı partileri 
nist Partisi arasındaki ilişkilerin 
den den yanayız. Yana Yana olmak olmak bir bir yan.ı., 
olarak, bu bizim temel görevlerimiz 



• Buna mitingi daRılıyor. Mitingin sona erdiRi, kür5üdekl görevlı tarafın· 
dan açıklanıyor. Bundan sonra, miting alanında bulunan TİP'liIer, son Bursa 
oIaylannı deRerlendiren ve TİP Bursa Iı örgütü imzalı bir bildiri datıtıyorlar. 
DaRıtım engellenmeye çalışılıyor. Goşist1er, Maocular tara(ından detil. Ilerici 
Gençler Demeli (tOD) namasıyla mitinge katılan bazı beslemeler tarafından. 
Bunlar, bildiri daRıtan TİP'liIerin üzerine saldınyorlar. Tek başına bildiri da
Rıtan bir kadın partili tartaklanarak elindeki bildiriler alınmak isteniyor. Ge· 
rekçe olarak da "miting ve yürüyüş sırasında bildiri datıtımının DISK tarafın· 
dan yuaklandlRı" ve "TİP'in böyle işlere kalkıp başkalannın emeRinden par
sa toplamasına müsaade edilmeyeceli" ileri sürülüyor. 

Kemal Türkler'in konuşmasından sonra bunlar oluyor. En başla ve ke· 
sinlikle şunu söylemek gerekiyor: Kemal Türkler'in konuşmasında vurguladı· 
lt bazı nokta1ar ile IGO'li beslemelerin davranışı ne.nd olarok tam bir bütün· 
lük gösteriyor. Kemal Türkler'in Bursa'da, "güzel belde", "yeşil Bursa" gibi 
daha çok turistik bir yaklaşımla başladıRı konuşmasının önemli ve anlamlı bir 
tek yanı var: CHP'ye daha çok yeşi1 lşık. 

Ecevit'in cinayetin hemen arifesinde katil Metaı·lş'in balh bulunduRu 
Türk·lş'in Genel Başkanı Halil Tunç'u ziyaret etmesi tepki ile karşıtandı. Tep
ki, sosyalistlerden, sosyalist işçilerden ve katilleri bilen bütün Bursa işçilerin
den geldi. Türkler'in konuşması bu tepkiyi bastırmayı amaçlayan bir konuş. 
madan öteye geçmedi. Türkler, açıkça Türk-Iş'le olan ilişkileri nedeniyle 
CHP'yi eleştinneyeceklerini, bu yönde kendi tabanından celecek tepkileri de 
önlemeye çalışacaRını CHP'ye iletme gereRini duydu. Ilk kanıtını da Bursa'da 
CHP'ye verdi. Türkler'in bu konuşması sermayeye güvence stratejisini izleyen 
CHP'ye, DİSK yönetiminden verilen bir güvence anlamını taşıyor. Güvenceler 
birbirini izliyor. Sosyalist hareketi durdurma operasyonunun bir yönü, bu. 

Ancak DıSK yönetimi ile CHP arasındaki sıcak ilişkiler, sorunu tümüy
le çöımüyor. DISK'te bir de güçlenen sosyalist taban ve sosyalist sendikal an
layış var. Güvencenin tam verilebilmesi için bu gelişimin de diıginlenebilmesi 
gerekiyor. En azından, bu gelişme karşısında tedbirli ve kararlı olunduRun'ı 
somut örnekleri ile CHP'ye ve gerekli ilgililere iletmek gerekiyor. 

Turizm-Iş, Sosyal-ış ve Petrol Kimya-Iş olaylanndan sonra, IGO'li bes
lemelerin TlP'e karşı tutumlan, bu gereksinimin ürünü. Söylenen şu: Gelişen 
güçlenen sosyalist harekete karşı bizde çok koz var. DISK'in çeşitli makamla· 
nna paraşütle indiMlen görevliler ve bunlann vurucu gücü olmaya aday IGn 
beslemeleri, bu kozlann arasında. 

Sosyalizmi durdurma operasyonunu sahneye koyanlar için, sosyaJist ha
rekete karşı kullanılacak beslemelerden bir bölümü pahaJı, bir bölümü ucuz. 
PahaJı ve masranı olanlar, faşistler. Gerek parasal, gerekse hukuki yönden (a
şist beslemelerin masrafı büyük. Ustelik bazı durumıarda yararlı olmalan da 
imkansız. 

O zaman ucuzlan var. Bunlar bir kaç "sihirli" sözcük karşıhRında satın 
alınabiHyorlar. Ostelik kullanılma alanları deRişik. Bunlar, ucuz, hatta 
maliyetsiz beslemeler. "Sihirli" sözcükler karşllıA'ında her türlü kullanıma ha
zırlar. Bursa'daki mitingde de görüldü. Yapılan konuşmalan hiç dinlemiyorlar. 
Ama o "sihirli" SÖZCükleri duyunca kulakları dikiliyor. Seviniyorlar. Birbirle· 
rine anlamlı anlamlı bakıp güıümsüyorlar. Alkı, tutuyorlar. 

Artık harekete hazırdırlar . .sosyalist hareketin bir başka paçasından 
ısırmak için bahaneler ararlar. Bulurlar da: "DISK miting ve yürüyüş sırasında 
bildiri daRıtılmayacak" dedi. " Sizler parsa topluyorsunuz" .  

Bilinçli ve bilinçsiz provokatörler, mitingin '0110 erdiR;njn ve bundan 
sonra bildiri dağıtl16bileceğinin DISK yöneticisi kişilerce de ifade edildiRini, 
unutuverirler. Tek başına TİP bildirisi daRılan bir kadın üyenin üzerine yürür
ler. Yüzlerce DİSK güvenlik görevlisi da�ıtılan bildirileri alıp okurken DISK 
örgutii ile hiçbir ilişkisi olmayan bu beslemeler bildirileri yırtmaya kalkarlar. 
Fa,istler tarafından Bursa'da evi bombalanın Osman özdemir, mitingde Ke· 
mal Türkler'den önce konuşan Selim Mahmutoeıu, TOFAŞ olaylanndan son. 
ra cezaevine atılanC§inasi Şahin ve mitingın 5 kişilik tertip komitesinin 4 üye
si TİP'1i olduRu halde, 'ftP'in mitingden "parsa topladıRmı" utanmadan söy
lerler. 

Olaylan çakaranlar, bunlar. Bileşimleri çok önemli deRII. TIP'in kustuk· 
larından, IGD ile bugüne kadarki bilmemkaçıncı kliklerini kutlayanlara, 
bilinçsiz genç insanlardan, devrjm arifesinde mühürlü bır Lrenle Slrkeci ganna 
girmeyi uman ruh hastalarına deK uzanan ilginç bır karma. Güdülmeye hazır 
ki,i1er bulundukça sihirli kavahn Milli Demokratik Devrim ya da başka sihirli 
nameler çalmuı çalması önemli deRil. önemli olan hareketı farel! köy görünü· 
münden ve kavaJeI heveslilerinden daha çok temizlemek. Bu görevi, durdurul
maya çalı,ılan sosyaliıt hareketpaha da geli ,erek yerine getirecek. • 

o 

Bur .. AtatUrk Stadyumu'nu çevre
leyen alan, ölleden itibaren dolmaya 
başladı. ön�, TOFAŞ'dan, Renault'
dan, Mako'dan ve Buru'daki diler i,
yerlerindelf ııelen i,çiler alanda en ön 
..narda yerlerini aldılar. Bir IÜre önce 
ıaşiıt katiller tarafından TOFAŞ'da ,e
hid edilen arkada,ları Muammer Çetin
bacş için duydukları üzüntü, hepiinin 
yüzünden teker teker okunuyordu. 

Ancak Buna ilfçilerinin yüzünden 
okunan, yalnızca keder deaildi. BlLtka 
cinayeııere, balfka saldırılara ve Burıa'
da sarı sendika - komando i,birlilinin 
başka ,österilerine wa müaade etmeme 
kararlılıRı da vardı hepsinde. Yürüyüş 
ve miting de bu amacı taşıyordu; güç. 
lerini ve karalılıklannı dost düşman her
kese duyurmak iıtiyorlardı. 

FAŞISTLER KAYBEDECEK 

Yürüyüş b ... lamadan, (nIplar halin
de konuşmakta olan işçilere yak18.4IYo
nız. En çok tartıştlan konu, ıon weiın· 
nın ve udındaki amaçların aynntıh bir 
biçimde deRerlendirilmeGne iUş�n. Bu· 
rada, Buna işçilerinin bilinç ve kararlı
lık düzeyi hemen ortaya çıkıyor. 

En başta, MC iktidarının niteliRini 
ve i,çi ıınıfı karşııındaki tutumunu 
açıkça kavramışlar. Bunun üzerinde çok 
durulmuş; ancak yalnızca sınıflannın o 
derin &ezIİ gücü ile bile kavrayabiliyor
lar bu konudaki ,erçekıeri. İşçilerin asıl 
tartıştıkları noktalar, önceki Seydişehir 
ve Tariş örneklerinin ıon Buru olayı ile 
karşılaştınlmuı ııraıında ortaya çıkıyor. 
Sonunda, tümünün de anlaştıklan nokta 
fqiaUerin hanııi yandan olursa omın bi
rini öldürüp şiddeti Bur .. 'da tırmandtr· 
mak amacını taşıdıkları doRrultusunda 
oluyor. 

Burada, TOFAŞ işçilerinden biri 
bemen ekliyor: "Ancak, bu oyun Bur
"'da en baştan bozuldu. Çünkü ıa.şistler 
ilk giri,imlerinde büyük bir tepki ile 
kaışıl ... tılar. Muammer Çetinba,'ın ölü· 
münden daha önce Renault'da fqistle
rin ıı:ördüRü şiddetli tepki, olaylann da

. ha sonraki ıeli,imini belirledi. Fqistler 
kendi adamlarını vurup cinayeti işçile
rin üzerine atmak ıı:ibi umutsuz ve teh· 
likeli bir oyun oynamak zorunda kal· 
dılar. Muammer şehit düştü, ama bun· 
dan IiOnra fa.şistler de Bursa'dan umudu 
kessinler. Bütün olanlardan sonra Seydi· 
şehir ve Tariş örnekleri Bursa'da tek· 
tarlanmaz. " 

ıŞÇı SıNıFı DAYANıŞMASı 

TOFAŞ işçisi bunlan anlatırken, 
Bursa'nın bir Seydişehir olamayacaRına 
kanıt başka örnekler ortaya çıkıyor. 

Alanın bir yanından, İstanbul'dan 
gelen işçiler, akın akın Bursa'lı kardeş· 
lerinin safianna katılıyorlar. Maden·lş, 
Basın-ts. Petrol ve Kimya İşçileri Sen· 

dikuı ve diler birçok Mndikal örtütle
re b_Ib i,çiler Bursa'lı icçileri detukle
mek üzere alandaki yerlerini alıyorlar. 

Her deney i i,çi .ınıfına çok tey öR
retiyor. İltenbul'un, Kart.aJ'ın. bmit'in 
binlerce i,çili, IqıZme kar,ı Buna i,çi
lerini yalnız bırakmayacaklarıru baylıan
yorlar. 

30 bini �kın bir topluluk, ıtadyum 
alanını terkederek mitingin yapıt.calı 
Heykel alanına doRru YÜ1Üyü,e geçiyor. 
Buna'nın, tarihinde ııördü;:ü en görkem
li gösterilerden biridir. bu, "F ... izme Ge
çit Yok!", "Hükümet tatHa", "Ya,Mın 
DİSK" , "Soeyalist Türkiye" , " Katiller 
Belli, Türke,'in itleri" .Ioııanları binler
ce işçi t.arafından haykmlıyor. 

Yürüyü,ün b."ıamıwndan bir 
JÜre sonra, topluluk Türkiye ı,çi Partisj 
Bursa tl Merkezi'nin önünden ,eçiyor. 
TIP Buna örgütü "Y AŞASlN OİSK" 
sloganı ile selamlıyor i,çileri. ı,çilerin 
cevabı ise "SOSYALİST TORKİYE" 
aJoganının hep birlikte haykltma.k olu
yor_ 

MAHMUTOOLU KONUŞUYOR 

Kortej, mitincin yapılacalı aluıa .... 
nyor ve yerini alıyor. İlk konutmayı 
Maden-İ, Bölııe Tem.lcie Selim Mab· 
mutollu yapıyor. Mabnıut.otlu, kODU,
muında, Çetinba,'ın öldürülıneainin bir 
raalantı olmadılıDI, bedefin doRrvdan 
dolruya işçi ıınıfı olduRunun ortaya 
çıktılını ve Buna olaylarının, ,enel ıa
,iıt tırmanı,ın yerel lltDa önemli bir 
uzantı& oldulunu vurıuluyor. 

MahmutoRlu, bütün bunlara kartı· 
hk, işçi ıınıfının ı .. iII. Mldınlar n plan
lar kartı.mda bir adım bile ,erilemeye
ceRini sözlerine ekliyor: "Ini Ilmı ka
tiliere ve onun ark .. ndaki _rmayeye 
boyun eRmeyecektir. Tarihin ak"ı du,.. 
durulamaz; .onunda i,çi unıfı iktidan 
atacak ve .ol}'alizm kurulacaktır .... 

MahmutoRlu konu,m ... nı 'u alo
ııanlarla bitiriyor: 

YAŞASıN TARIHSEL MOCADE· 
LEMlZ ! 

YAŞASıN IşÇı SINIFlNIN ULU· 
SAL VE ULUSLARARASI BIRIJOI! 

YAŞASıN SOSYALIST MOCADE· 
LEMİZ ! 

Mahmutollu'ndan .onra ıon konu,· 
macı olarak söz alan DİSK Genel Başka
nı Kemal Türkler bir eün önce DISK 
Temsilciler Meclisi'nde yaptıRı kon" '
mada delindiRi nokWarı Buna'da da 
vurguluyor. 

Kemal Türkler, konu4maaında f&.şiıt 
tırmanışın iOçi sınıfını açık bir biçimde 
hedef aldılını, faşist tırmanı,ın liyasal 
kaynaRı MC iktidarının diişüriilmeGnin 
büyük önem taşıdıRını belirtiyor. 

Konuşmasının diler bölümlerinde, 
DGM yasasının engellenmesi gerektiaini 
de belirten Türkler, ayrıca Türk·tş konu
suna da delinerek "bu sendikanın gerici, 
işçi sınıfının çıkarlarına aykm yanından 
ve tutumlarından bir an önce s.ıyrılmaaı" 
dileRinde bulunuyor. 

Türk-Iş -CHP diyaloıı:unda da DISK 
olarak bir sakınca ya da endiışe duyma
dıklarını söyleyen Türkler'in konuşma
sından sonra mitinıı: dalılıyor. 

SERMA YE BASıNı 
IGD PROVOKASYONUNU 

NASIL YAYıYOR ? 

Ba�ladl� gibi düz.enli bir 
şekilde biLen miting sonun· 
da da�tılan Tıp bildirileri 
hıvayı biraz gerginleştir. 
miştir. Işçiler, datattlan 
1'1 P bildirilerini )'lI'tmlOlar· 
dır. Bu arada ellerinde 

MILLIYET. ı ı TEMMUZ PAZAR 

YU,UyOı'Un Notw: Mllllvet'ln yazdıOmın 
.kılne, TIp Dildirisini yın.n bır tek I,çl yok. 
tur. Bu 1'1 y.p.n ,o,lıt e'kIlI IGD'1I beslem .. 
ler de 9OnO ,eldilinde lılmlerl)'le te,hlr edll .. 
cektır. 
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cinayetin hemen arifesinde katil Metaı·lş'in Metaı·lş'in balh bulunduRu bulunduRu 
Başkanı Halil Tunç'u ziyaret etmesi tepki ile karşıtandı. Tepkarşıtandı. Tep

sosyalist işçilerden ve katilleri bilen bütün Bursa işçilerinişçilerin
n konuşması bu tepkiyi bastırmayı amaçlayan bir konuş. konuş. 

medi. Türkler, açıkça Türk-Iş'le olan ilişkileri nedeniyle nedeniyle 
eleştinneyeceklerini, bu yönde kendi tabanından celecek tepkileri de de 

çalışacaRını CHP'ye iletme gereRini duydu. Ilk kanıtını da Bursa'da Bursa'da 
CHP'ye verdi. Türkler'in bu konuşması sermayeye güvence stratejisini izleyen izleyen 

yönetiminden verilen bir güvence anlamını taşıyor. Güvenceler Güvenceler 
Sosyalist hareketi durdurma operasyonunun bir yönü, bu. 

yönetimi ile CHP arasındaki sıcak ilişkiler, sorunu tümüysorunu tümüy
DISK'te bir de güçlenen sosyalist taban ve sosyalist sendikal anan

Güvencenin tam verilebilmesi tam verilebilmesi tam ver için bu gelişimin de diıginlenebilmesi diıginlenebilmesi 
azından, bu gelişme karşısında tedbirli ve kararlı olunduRun'ı 

CHP'ye ve gerekli ilgililere iletmek gerekiyor. 
Sosyal-ış ve Petrol Kimya-Iş olaylanndan sonra, IGO'li besbes

karşı tutumlan, bu gereksinimin ürünü. Söylenen şu: Gelişen Gelişen 
harekete karşı bizde çok koz var. DISK'in çeşitli makamla· makamla· 

indiMlen görevliler ve bunlann vurucu gücü olmaya aday IGn IGn 
bu kozlann arasında. 

durdurma operasyonunu sahneye koyanlar için, sosyaJist haha
kullanılacak beslemelerden bir bölümü pahaJı, bir bölümü ucuz. ucuz. 

masranı olanlar, faşistler. Gerek parasal, gerekse hukuki yönden (a(a
masrafı büyük. Ustelik bazı durumıarda yararlı olmalan da da 

ucuzlan var. Bunlar bir kaç "sihirli" sözcük karşıhRında satın satın 
Ostelik kullanılma alanları deRişik. Bunlar, ucuz, hatta hatta 

beslemeler. "Sihirli" sözcükler karşllıA'ında her türlü kullanıma haha
mitingde de görüldü. Yapılan konuşmalan hiç dinlemiyorlar. dinlemiyorlar. 

SÖZCükleri duyunca kulakları dikiliyor. Seviniyorlar. Birbirle· Birbirle· 
anlamlı bakıp güıümsüyorlar. Alkı, tutuyorlar. 
harekete hazırdırlar . .sosyalist hareketin bir başka paçasından paçasından 
bahaneler ararlar. Bulurlar da: "DISK miting ve yürüyüş sırasında nda 

ak" dedi. " S" Sizler parsa topluyorsunuz" .  " .  
bilinçsiz provokatörler, mitingin '0110 erdiR;njn ve bundan bundan 

ğıtl16bileceğinin DISK yöneticisi kişilerce de ifade edildiRini, edildiRini, 
başına TİP bildirisi daRılan bir kadın üyenin üzerine yürüryürür

güvenlik görevlisi da�ıtılan bildirileri alıp okurken DISK DISK 
ilişkisi olmayan bu beslemeler bildirileri yırtmaya kalkarlar. kalkarlar. 

tarafından Bursa'da evi bombalanın Osman özdemir, mitingde Ke· Ke· 
önce konuşan Selim Mahmutoeıu, TOFAŞ olaylanndan son. son. 

C§inasi Şahin ve mitingın 5 kişilik tertip komitesinin 4 üyeüye
halde, 'ftP'in mitingden "parsa topladıRmı" utanmadan söysöy

Olaylan çakaranlar, bunlar. Bileşimleri çok önemli deRII. TIP'in kustuk· kustuk· 
bugüne kadarki bilmemkaçıncı kliklerini kutlayanlara, kutlayanlara, 

insanlardan, devrjm arifesinde mühürlü bır Lrenle Slrkeci ganna ganna 
hastalarına deK uzanan ilginç bır karma. Güdülmeye hazır hazır 
sihirli kavahn Milli Demokratik Devrim ya da başka sihirli sihirli 

ve Tariş örneklerinin ıon Buru olayı ile 
karşılaştınlmuı ııraıında ortaya çıkıyor. 
Sonunda, tümünün de anlaştıklan nokta 
fqiaUerin fqiaUerin hanııi yandan olursa omın bi
rini rini öldürüp şiddeti Bur .. Bur .. Bur 'da tırmandtr· 
mak amacını taşıdıkları doRrultusunda 
oluyor. 

Burada, TOFAŞ işçilerinden biri 
bemen ekliyor: "Ancak, bu oyun Bur
"'da en baştan bozuldu. Çünkü ıa.şistler 
ilk giri,imlerinde büyük bir tepki ile 
kaışıl ... tılar. Muammer Çetinba,'ın ölü· 
münden daha önce Renault'da fqistle
rin ıı:ördüRü şiddetli tepki, olaylann da

. ha sonraki ıeli,imini belirledi. Fqistler 
kendi adamlarını vurup cinayeti işçile
rin üzerine atmak ıı:ibi umutsuz ve teh· 
likeli bir oyun oynamak zorunda kal· 
dılar. Muammer şehit düştü, ama bun· 
dan IiOnra fa.şistler de Bursa'dan umudu 
kessinler. Bütün olanlardan sonra Seydi· 
şehir ve Tariş örnekleri Bursa'da tek· 
tarlanmaz. " 

ıŞÇı SıNıFı DAYANıŞMASı 

TOFAŞ işçisi bunlan anlatırken, 
Bursa'nın bir Seydişehir olamayacaRına 
kanıt başka örnekler ortaya çıkıyor. 

Alanın bir yanından, İstanbul'dan 
gelen işçiler, akın akın Bursa'lı kardeş· 
lerinin safianna katılıyorlar. Maden·lş, 
Basın-ts. Petrol ve Kimya İşçileri Sen· 

,iıt tırmanı,ın 
uzantı& oldulunu 

MahmutoRlu, 
hk, işçi ıını
lar kartı.mda 
ceRini sözlerine 
tiliere ve onun 
boyun eRmeyecektir. 
durulamaz; 
atacak ve .ol}'alizm 

MahmutoRlu 
ııanlarla bitiriyor: 

YAŞASıN 
LEMlZ ! 

YAŞASıN 
SAL VE ULUSLARARASI 

YAŞASıN 
LEMİZ ! 

Mahmutollu'ndan 
macı olarak 
nı Kemal Türkler 
Temsilciler 
mada delindiRi 
vurguluyor. 

Kemal Türkler, 
tırmanışın iOçi sınıfını açık 
hedef aldılını, 
kaynaRı MC 
büyük önem 

Konuşmasının 
DGM yasasının 
de belirten Türkler, 
suna da delinerek 
işçi sınıfının 
ve tutumlarından 
dileRinde bulu

Türk-Iş -CHP diyaloıı:unda 
olarak bir sakınca 
dıklarını söyleyen 
sından sonra 

SERMA 
IGD PROVOKASYON

NASIL 

Ba�ladl� Ba�ladl� 
şekilde şekilde 
da da da�tılan 
hıvayı 
miştir. miştir. 
1'1 P bildirilerini 
dır. dır. Bu Bu 

MILLIYET




