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AITiKOMuliZM TURUıDA 

iZMiR ETABi lASIL ALilDI? 
CHP'nin ıZmir mitingi yapıldı. Miting 

öncosinde yapdan çeşitli spekülasyonla
ra, poUsin derneklere yapt�ı yıldınm 
baskınlara faşistlerin polisler adına ya
ymlad�1 sahte bildirilere ra�en her· 
hangi bir olay çıkmadL 1 Mayıs'tan son· 
ra yapılan ilk toplantı olması nedeniyle 
tüm kamuoyunun ..dikkatlerini üzerine 
çeken CHP mitingini önemli sayıda bir 
kalabalık izledi. Mitinge ilgiyi arttır· 
mak için Ecevit'in önemJi açıklamalar 
Y8paca#1 öncoden duyuruldu. 

Miting CHP destekçisi basının göster-. 
meye çalışt�ırun aksine CHP'nin 1973 
ydında aynı yerde yapt�ı mitingle 
kıyaslanmayacak düzeydeydi. Panzerier 
berbangi bir olay anında balka kaÇıŞ 
yolu bırakmayacak bir biçimde alaru 
çepeçevre kuşatmışlardı. Panzerlerin 
üzerine kunJlmuş otomatik silahlar ala· 
na dönüktii. Binlerce ızmirli yaratılına: 
ya çalış�an kuşku ortamının etkisinden 
olsa gerek mitingi Eşrafpaşa sırtların· 
dan, Varyant'tan izUyordu. Mitingde 
1973'ün coşkusundan eser yoktu. Mj
ting öncesinde sunuculuk yapan ve 
ABD ızmir Konsolosunun "Bu adamı 
harcamayın yazık olur." dediei kişi
nin yüzbin, ikiyüzbin, üçyüzbin, dört
yüzbin biçiminde sayı saymasına ve ba
sının "yüzbinlerce kişi coşkuyla Ece
vit'i karşıladı" demesine ragmen aıanı 
dokiuranlann sayısı 70-80 bin civarm
daydı. Zaten basının sayı belirtmeyip 
"yüzbinlerce kişi" diye geçişermesi de 
bunu gösteriyordu. Ne var ki, 1 Mayıs 
olaylarırun hemen ardından bu kadar 
insanın bir araya toplanması hiç kuş
kusuz, halkın baskı ve tehditlere fazla 
kulak asmayacalını gösteren önemli bir 
işaretti. IGD'Ulerin "görevli" kollu�u 
takarak CHP mitingine katdmaları da 
ayrıca ilginçti. 
Miting Ecevit'in adet haline getirdi�i 

üzere, bayılanlara yardun ve doktor ça· 
euına anonslanyla başladı ve "inşallah
maşallah" raslıyla devam etti. CHP 

YUROYtJŞ 

"Inşallah, Allahın izniyle iktidara gele· 
cek ... "ti. 

Ecevit'in 1 Mayıs olaylanna ilişkin 
önemii açıklamalar yapaca#1 daha ön· 
coden duyurulmuştu. Ecevit de yapa· 
c�ı açıklamalann çok önemii olduRu' 
nu vurgulayarak halkı "saldn olmaya ve 
taşkınlık yapmamaya" Ç�ırdı. Ecevit 
gerçekten de önemii şeyler söyledi. Ne 
vu ki ertesi gün gazetelere göz gezdiren· 
ler, basının Ecevit'in sözlerinin önemini 
anlarnadıklannı veya anlamazlıktan gel· 
di�ini o da d�lIse bu sözlerin '!ürkiye 
halkını ııgilendirmedi�inl düşüııdü�ünü 
sandılar. 

Ecovit 12 Mart'ı, Tando�an ve 1 Ma· 
yıs olaylanru komünlzmi önlemeye yö
neUk "yanlış" çabalar olarak d�erlen· 
diriyordu. Hepsinin ardında aynı güçler 
vardı. Ecevit sözlerinin kanıtı olarak 
''Başbakanlııı döneminden bildi�i ama 
nitelieı açısından açıklamayı sakıncalı 
bulduRu" bilgileri gösteriyordu. Bu bil· 
gilere göre "Devtet içinde yer almakla 
birUkte, demokratik devletin denetim 
alanı dışında kalan bazı güçler" vardı. 
Bunlar "12 Mart'ta da ortaya çıkmış· 
lardı. Şimdi yeniden boy gösteriyorlar· 
dı." 

SALDıRı VE PROVOKASYONLARıN 
GERÇEK NEDENI 

Ecevit'e göre saldınlann, tertiplerin, 
cinayetlerin nedeni komünizmi önle
mekti. Ancak "Komünizm baskıyla, si-
1ahla, şiddetle önlenemez"di. Hele hele, 
"Yasal solun karşısına san, sahte sol 
çıkartılarak, kışkırtıcı ajanlar kullanı
larak hiç önlenemez"dL Ortada Rusya 
ömeA;i vardı: "Rusya'da komünist ihti
lalin zeminini hazıılayanlar Çarın kul· 
landıA;ı kışkırtıcı ajanlardı." Hem 
"komünizm kapitalizmle, faşizmI e önle
nebilseydi Portekiz'de ve İspanya'da 40 
yıllık baskı rejiminden sonra kapak ara-
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lanıı aralanmaz ortaya kan kınnlZl ko
münizm çıkmazdı." Türkiye'de de "ko
münizm tehlikesinin asıl sorumluları, 
komünizmi önleınek bahanesiyle gençle
ri öldüıtenler"di. 

Ecevit başbakanl�ı döneminde kalan 
bilgilere dayanarak açık. ve net bir bl· 
çimde MIT'i suçluyor ve ekJiyordu "ko· 
münizm bu yolla önlenemez." 

KOMüN IZM NASIL ÖNLENIR? 

Ecevit sadece eleştirmekle kalmıyor, 
kendisine umut baelayanlan "utandır
mayacak" bir uslupla çareyi de göste
riyordu. "Komünizm ancak sosyaı ada· 
letle, demokratik solla, özgürlükle önle· 
nir." örnekortadaydı. Ispanya ve Porte· 
kiz'de faşizmle önlenemeyen ''komü
nizm" bkandinav ülkelerinde ""syal ada· 
letle önlenmişti. ÜsteUk "ıSkandinav 
ülkelerinde komünizm yasak d�i1"di, 
ama "komünizm de yoktu." 

Ertesi gün basını dikkatle tarayan 
gözler Ecevit 'in Ispanya ve Portekiz ile 
bkandinav ülkelerine itişkin ilginç sözle· 
rine�rastlayamadtlar. 

KıZıM SANA SÖYLÜYORUM 
GELINIM SEN ANLA 

Seçimlerin yaklaşması ile birlikte 
ABD 'nin seçim .sonuçlarını etlOlemek 
amacıyla bazı girişimlerde bulunacaeı 
söylentileri basına kadar yansıdı. Esasen 
ABD 'nin seçimlere kayıtsız kalması da 
beklenemezdi. Nitekim ambargonun 
kaldınlac�ı, 175 milyonluk kredi açıl· 
d�ı haberlerine Nato'nun Londra zirve
sinde Carter·Demirel görüşmesi eklendi. 
Görünür belirtiler ABD 'nin seçim sonuç
lanru AP lehine etkilerneye çalışacaeıru 
gösteriyordu. Gelişmelerden telaşlanan 
Ecevit basın aracılıeı ile ABD 'ye bir ih
tarname çekti. ABD seçimlerde Türkiye' 
nin dıŞ. politikasının ve Türkiye ABD 
ilişkilerinin tartışılmısını istemiyorsa, 
Türkiye'nin iç Işlerine dolaylı ya da do
laysız yoldan karışmamalıydı. Ecevit 'in 
iktidardan uzaklaşt�ı günden beri oluş· 
turmaya çalıştllı ABD 'nin ve di�er em· 
peryalist güçlerin dest�ini s�lama poU· 
tıkası böyleco tehUkeye girmiş oluyor· 
du. 

Anlaş�an ABD'nin CHP'ye duydu�u 
güven tek başına Iktidar olmasına 
"okey" denilecok ölçüde deitildi. üste
lik ABD, ne AP'nin ve ne de CHP'nin 
tek başına iktidar olamayacaeını bilecek 
kadar ülkenin nabzını elinde tutuyordu. 
Sorun CHP 'nin başını çekti�1 AP'siz 
bir hükümet kurulmasını engeııeyecek 
bir parlamento aritmetiRini oluşturahil· 
mekti. Daha açık bır deyimle ABD, 
AP-CHP koalisyonunu sandıktan çıkar
mak istiYOrdu. Tertip ve provokasyon
larla ·CHP'nln seçim şansını kmnakı 
ambargoyu kaldırarak, kredi açarak ve 
sair yollarla AP'nin seçim şansını arttır
mak ve böylece bır denge kurmak. ABD' 
nin hesabı buydu. 

Ecevit oyunu an1amIŞ gÖ1Ünüyordu. 
Bu nedenle ızmir mitingi baştan sona 
ABD 'ye mesaj nlteURlndeydi. 

"Çıkar çevrelerinın hlm.yeslnde bır 
CHP·AP koalisyonu heves editiyor, Tür· 

kiye'de ve dünyada herkese Ilan ediyo· 
rum. Görünür gelecekte bu hayal gerçek· 
leşemez. Dünyada dedim. Çünkü Dün· 
yada böyle bır heves Içinde olanlar var· 
dır. Onlara da Ilan ediyorum. CHP'nin 
tertemiz ellerini AP'nin kanlı eııerine 
uzatmayaca#rz." Ancak bir CHP-AP 
koalisyonunun olanaksızıtımı &örünür 
gelecekte smtrlamayı Ihmal etmeyen 
Ecevit bu yohın hangi koşullarla açıla· 
bilecetini de gösteriyordu. "Adalet Par· 
tlsi yönetimi, gençlerimizın, çoculdan· 
mrıın kanlannı giren eUenien annmı· 
dıkça ve Adalat Partisi öz�rlükçü de· 
mokrasiyi bütün kurallanylalçlne sindi· 
np benimsemedikçe, parlamento ırilme
ti�i gerektirse bile, biz, AP ile koalisyon 
k.urmaylZ, kuramaylZ." 

Ecevit 'in ABD 'ye mesajı bir de teh
ditle noktalanıyordu. "CHP iktidarılay· 
ken komünizm tehUkesinden söz edil· 
miyordu. Çünkü yoktu." Ama "MC ik· 
tidarda kalırsa '!ürkiye'de komünizm de 
ulusal bütünlü�ü sarsan öteki akımlar dı 
o zaman tehUke haline gelecek..."ti. 

ECEVIT'IN ABD 'YE YAZDıGl 
DILEKÇENIN ÖZETI 

Demirel, Türkeş ve Bozbeyli ile anti· 
komünizm yanşına çıkan "özgürlükçü 
demokrasi" şampiyonu Ecevit özetle 
şöyle diYOrdu: Komünizmi AP ve MHP 
ile önlemek mümkün d�i1dir. Portekiz 
ve Ispanya örnekleri bunun kanıtıdır. 
Komünizm ancak CHP'nin savundueu 
sosyal adalet ve demokratik solla önle
nir. İskandinav ülkeleri de bunun kanıtı· 
dır. Bu nedenle ABD, AP'yi destekle· 
mekten vazgeçmelidir. Bir de ABD gö
rünür gelecekte, bir AP-CHP koalisyonu 
umut etmemelidir. Bir başka deyişle 
ABD yanlış ata oynamaktan vazgeçme
lidir. 

Ecevit'in söylediklerini ABD anlar mı 
anlamaz mı bilinmez ama, sosyalistler 
çok iyi anlıyorlar. Anlıyorlar ve demok
rasi mücadelesi açısından Ecevit 'in 9,j
riiklendi�i noktadan içtenlikle üzüntü 
duyuyorlar. 

CHP'nin ıZmir mitingi kimileri için 
yeniden bir durum deeerlendinnesi y. 
pılmasına vesile olursa sevinrnek gerekir. 
Dem;krasi mücadelesinde öncülülü, ka
yıtsız şartsız CHP'ye bırakmanın ne sa
kıncalı olduRu her gün biraz daha ortaya 
çıkmaktadır. Hiç unutulmaması gereken 
bir nokta da bu biçimde bir destekleme
nın CHP 'ye de zarar verdiRidir. CHP ka· 
yıtsız Ş artsız dest�ln rahatl�ı içinde 
durmaksızın saea kaymaktadıı. Böylece, 
CHP'yi, sohın � kanadı olarak olabiı· 
diRince demokrat bır çizgide tutma 
görevinln yerine geıırilmesl JÜçleşmek· 
tedir. 

Şimdi sosyali.tlm diyen hertı ... dü
şen görev demokratik toplumsal muh. 
lefetln yani sosyal demokrasinin sosyal 
demokrasi olarak, Işçi sınıtı hareketinin 
sosyalist hareketin de sosyalist hareket 
olarak pariamentoyı yan.ırnuını saRla· 
maklır. 

Bunun yohı i .. TIP'. oy vermekten 
geçmektedir. 

• 
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SASIHTICI SASKINLIK " " 
YALÇIN KVÇVK 

Şu sözler pikkatJe okunmalı: "CHP olarak dış ilişkilerimizi seçim kım
panyasının dışında tutmaya özen gösteriyoruz." Bu sözler, CHP Genel Sekre
ter Yardımcısı ışık'a ait. Demirel'in NATO gezisiyte ilgili olarak söylenenlerin 
tümü bu kadar. Bu söylenenler için söylenecek olan da çok kısa: Halk Partisi' 
nin gösterdiği bu "özen". başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere tüm em· 
peryalist dünyayı pek hoşnut edecek. Seçim kampanyalarının siyasal mücade
lenin bir parçası olduğunu bilmeyen kaldı mı? Dış ilişkilerin, iç ilişkilerle ay
rılmaz bir bütünlüğe sahip olduğunu öğrenmeye" kaldı mı? Dış ilişkiler de se· 
çim kampanyası"ı" dışında tutulursa, seçim kampanyası olarak geniş halk yı
ğınlarına ne söylenecek? Tiikiye işçi Partisi'nin, 1965 yılından beri açmış 
olduğu mücadele sonucunda başta Tiikiye-Amerikan ilişkileri olmak üzere 
tüm dış ilişkiler, geniş işçi ve emekçi kütlelerin en yakından ilgilendikleri so
runlar arasına girdi. Halk Partisi, hiç bir temelli soruna dokunmama kampa n
yasını seçimlerde de sürdürüyor. Bursa mitingindeki Ecevit'in anti-amerikan 
sloganları durdurmaya çalışması ile Genel Sekreter Yardımcısının açıklamaları 
birbirini tutuyor. Gösterildiği açıklanan bu "özen" ile Amerika'nın Halk Par
tisi'ne karşı olduğu iddiaları, birbiriyle çelişiyor. 

Dikkatle okunması gerekenlerin yanında dikkatle hatırlanması gereken
ler de var. Her cinayet salgınından sonra CHP, bir siie içine kapandı. Sonra 
açıldı. Açılınca da konuşma başladı. "Batı demokrasilerinde de denenmemiş 
yöntemler", "halkla bütünleşerek muhalefet", "muhalefette iken düzeni de
ğişti""e." MC döneminde her cinayet salgınından sonra gözler Halk Partisi'ne 
çevrilince, içine kapanıp sonra açıklanan cümleler böyle oldu. 1 Mayıs katlia
mından sonra da böyle oldu. Önce gazetelere haber salındı. Çok önemli açık
lamaların yapılacağı belirtildi. Sonra çok önemli açıklamalar ızmir'de açıklan
dı: Ecevit, CIA ve Kontr-Gerillayı keşfetti. "Başbakanlık yapmış bir kimse 
olarak" CIA ve Kontr-Gerilla keşfedildi. CHP basının bir takım kalem ağaları
na bu büyük keşif, büyük bir malzeme oldu. Günlerdir, kullana kullana bitire
miyorlar. 

fakat hiç akıllarına gelmiyor: CIA veya Kontr-Gerillayı keşfetmek için 
başbakan olmaya gerek yok. Eğer başbakanlık yapmış bir kimse "sezi ve ka
nı!arına göre" bu işte CIA ve Kontr-Gerilla olduğunu söylerse sorulacak çok 
soru var. Bunlardan ilki şöyle: Varsa, başbakanlığınız zamanında neden bunla
ra dokunmadımz? CIA veya Kontr-Gerilla üzerinde tefrikalarını sürdüren ka
lem ağaları, bu soruyu sormuyorlar. Ecevifin ızmir konuşmasını, böyle bir 
sorunun ortaya çıkacağını hesaplayarak yaptığı anlaşılıyor. Şöyle diyor: "12 
Mart döneminde açık belirtileri ortaya çıkmış olan ve şimdi de kendini belli 
etmeye başlayan, Devtet içindeki. fakat demokratik hukuk devletinin denetim 
alanı dışındaki bazı örgütler ve güçler gün yitmeksizin kontrol altına alınmalı
dır. Biz kısa hükümet dönemimizde bunu ba�rmıştık." Bu sözlerden çıkan 
anlam açık: Başbakanlığı döneminde Ecevit, Devlet içinde felaketsaçan "bazı 
örgütler ve güçleri" kontrol altına almış. Ancak bunların kökünü kazımayı ak� 
lına getirmemiş. Ecevit, şimdi, MC hükümetinin iki kanadının bunlardan ya
rarlanmasından yakınıyor. Yakınmaya pek hakkı olmamalı. Bu örgüt ve güçle
ri, bunların Türkiye'deki odaklarını dağıtmayan Ecevit'in kendisi oluyor. Bu 
hükümetle bile bile seçimlere giden de Ecevit. 

CIA üzerinde biraz daha durmak gerekli. Türkiye'de CIA var. Öteden 
beri var. CIA, Amerikan emperyalizminin felaket taşıyıeısı bir örgütü. Gücü de 
Amerikan emperyalizminden kaynaklanıyor. Bütün bunlar da biliniyôr. Bunla
rı bilmek için başbakanlık yapmaya gerek yok. CIA 'nın nasıl çalıştığını, tel e
vizyondaki filmler dolayısıyle artık ilkokul öğrencileri de biliyor. Bilinenlerin 
özeti ise şöyle oluyor: Her hangi bir operasyonda CIA 'nın başarılı olması için 
tek başına kendi gücü yeterli olmuyor. Başarılı olabilmek için, üzerinde çalışı
lan alanda bir takım kariyeristleri, korkakları, dönekleri, hastalıklı kişileri ve 
asıl önemlisi iki taraflı çalışmaya hazır aktörleri bulmak gerekiyor. CIA 'nın 
her operasyonuna bu açıdan bakmak gerek. Yoksa CIA, soyut bir örgüt, bir 
hayalet teşkilat düzeyine çıkarılır. Bu ise yalnızca emperyalizmin işine yarar. 
Kariyeristler, korkaklar, dönekler, hastalıklı kişiler ve asıl önemlisi iki taraflı 
çalışmaya hazır aktörler olmadıkça, bunlar üzerine parmak basılmadıkça, 
bunların sorumluluğu belirlenmedikçe, CIA üzerindeki kalem ağası tefrikaları 
kısır kafaları rahatlatır. fakat CIA ile Amerikan emperyalizminin gücünü abar
tarak, emekçi yığınlara yılgınlık aşılama işlevini de yerine getirir. 

Ecevit'in "önemli" ızmir konuşmasına da bu açıdan bakmak gerekiyor. 
Bu açıdan bakınca da belli bir şaşkınlığı görmemek mümklin değiL. Şaşkınlık 
şu cümlelerde dile geliyor: "CHP, kendi dışındaki k·uruluşlardan değil, o kuru
luşların bazısında da çoğunluğu oluşturan kendi yandaşı yurttaşlardan güç al
maktadır. Tek tek analareJan, babalardan, gençlerden, tek tek işçilerden, köy
lülerden ve hakça bir düzen isteyen, barış özleyen yurttaşlardan güç almakta-

dır." CHP. iki işçi kuruluşunun üst yönetimleriyle kurduğu ve kurmaya çalış
tığı ilişkileri reddediyor. 1 Mayıs katliamından sonra Ecevit, CHP-Büyük Bur
juvazi·DisK Üst Yönetimi üçgeninden, CHP-DiSK Üst Yönetimi eksenini red
dediyor. Reddedebilir. Ancak tutarlı bir gerekçeye dayandırılması koşuluyla. 
Eğer iki işçi kuruluşundaki "tek tek işçilerin" desteği ve yandaşlığı yeterli 
ise bu iki kuruluşun üst yönetimlerinin desteğini sağlamak için harcanan ça· 
balara ne gerek vardı? DiSK üst yönetiminin, ilerici sendikal hareketi, burjuva
zinin peşine takma girişimlerine destek olmaya ne gerek vardı? 

Seçim kampanyasına girilince CHP'nin tam bir �şkınlık içine girdiği de 
ortaya çıktı. MC hükümeti ile seçim kararı alma, iç ve dış büyük sermayenin 
olduğu kadar Halk Partisi'nin hesaplarına da uygun düştiL Böyle bir karar ile 
seçim sonrasında CHP-AP koalisyonu için önemli bir adım atılmış oldu. MC 
hükümeti ile seçim yapmak, temel sorunları tartışmaların dışına çıkarmak 
için uygun bir ortam yaratıyordu. MC hükümeti ile seçimde CHP'nin bütün 
kampanyayı, basit kovboy filmleri mantığında olduğu gibi, "iyi adam-kötü 
adam" çerçevesine oturtm�ı mümkün görüldü. Ancak MC hükümeti ile seçim, 
seçim güvenliği sorununu da beraberinde getirdi. Halk Panisi'nin buna cevabı 
"halk seçim güvenliğini sağlayacak" oldu. Niksar'da başlayan olaylar "örgüt
süz halkın" hiç bir güvenliği sağlayamayacağını bir kez daha ortaya çıkardı. 
CHP'nin yılgın küçük burjuvaların oylarını pekiştirmek için kazançlı gördUğü 
MC ile seçim stratejisi iflas etmeye başladı. Bir burjuva partisi olan CHP'nin 
hesaplarının, saldırgan sermaye partilerinin oluşturduğu MC topluluğuna ya
rayatağı ortaya çıktı. 

Şaşkınlık burada da işaretlerini verdi. Ecevit, izmir'de şunları söyledi: 
"Sahte solun ve bölücü akımların, yer yer bazı CHP toplantılarında sahneye 
koymak istedikleri tertiplere, devlet seyirci kalırken, CHP tek başına etkisiz 
kılmaktadır." Bu kadar etkin bir CHP'nin, 190 milletvekiline sahip CHP'nin 
hükümeti nasıl 149 milletvekilli AP'ye kurdurduğu bir soru. Ancak CHP adı
na övünme dolu bu sözlerin ortaya çıkardığı daha önemli bir soru var. CHP 
Lideri izmir'de tertiplere devletin seyirci kalmasından yakınıyor. Ancak bun
dan sonra Ankara'da seçim "stratejisini" açıklarken yapmış olduğu kO[JUşma
da devletle hükümeti birbirinden ayırıp Halk Partililerden "devlete yardımcı" 
olmalarını istiyor. Beş gün içinde CHP'nin "devlet görüşü" de değişiyor. An
talya ve Isparta'da CHP mitinglerinin güvenliğini askerlerin üstlenmesi, görüş 
değiştirmek için yeterli oluyor. CHP, seçim güvenliğini "halk sağlayacak" di
ye yola çıkıyor ve şu .nda halk gidiyor, yerine asker geliyor. Gerçekıen çok 
hızlı bir gelişme. 

CHP "sahte sol" ya da "sarı sol" diyor. Yakınması da biraz şaşırtıcı. 
Sahte sol ya da sarı soldan nelerin kasdedildiğinin açıklanması Halk Partisi'ne 
düşer. Ancak durum çok açık ve kimse saklamıyor: Maocu komandolar, DISK 
Üst Yönetimi, IGD giysili goşistler, sosyalist havariler, tabela partileri ve di
ğerleri Halk Partisi'ni desteklemede birbiriyle yarış ediyorlar. Türkiye Işçi 
Partisi'ne düşmanlıklarını açığa vurmak için ellerindeki her türlü silahı kullanı
yorlar. 

Açık olan durumu biraz daha açmakta yarar var. Bir çok bakımdan. Bi· 
rincisi, bunlara bakıp da Halk Pani�i'nin MC ile seçime girme stratejisinin, 
kendi açısından da, ba�rılı olduğu söylenebilir mi? Kesinlikle söylenemez. 
Adları ne olursa olsun bu Türkiye işçi sınıfı hareketinin dışındaki akım ve ta
belalar her hangi bir tabana'sahip değiL. Oy açısından bunların hiç bir değeri 
yok. Ikincisi, daha önemliountann desteğini alabilmek için MC ile seçime gir
meye gerek yok. Çünkü, Tli"kiye işçi sınıfı hareketinin dışındaki bu akım, 
marka ve tabelalar, tutumlarını Türkiye işçi sınıfının siyasal hareketine göre 
belirliyorlar. Türkiye Işçi Partisi'nin tutumuna göre belirliyorlar. Türkiye işçi 
sınıfı ile hiç bir bağlantıları olmadıklarını bir kez de böyle kanıtlıyorlar. 

Örnekleri ortada. 1975 seçimlerini bit "referandum" olarak değerlendi
ren TIp, Halk Partisi'nin desteklenmesini istedi. Sosyalist havariler, Maocular, 
çeşitli tabelalar, TIp karar aldı diye, Halk Partisi'ni desteklemenin "sermaye 
kuyrukçuluğu" olduğunu söylediler. Şimdi Türkiyeışçi Pani� onbeş ilde se· 
çime giriyor. Sosyalizmin sesini geniş yığınlara duyuruyor. 8u arada CHP. iç 
ve dış sermaye çevreleri ile göbek bağını gilçlendirdi. Şimdi bütün tabel. ve 
firmalar, Halk Partisi'ni desteklemekte birbiriyle yarışıyor. Bunlardan gelecek 
destek Halk Partisi'ne hayırlı olsun. Solun "bölünmüş" olduğunu kanıtlayarak 
kendilerine kariyer hazırlamaya çalışan bir takım kalem ağaları, anık, gözleri
ni açsınlar: Solun önünde yerine getirilmesi gereken büyük görevler var. Fakat, 
sol kesinlikle bölUnmemiş. Solun dışındaki grupçuklar, eylemde birleşiyorlar. 
Artık referandum niteliğini çoktan yitirmiş bir seçimde bir burjuva partisi 
olan, 12 Mart'ın en önde gelen sorumlularını Adalet Partisi ile paylaşan Halk 
Partisini desteklemede birleşiyorlar. 
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SO SYALtZMtN SESt 
VEPARSA 
TOPLAYANLAR 

:'IC'nin büyük başı Demirel Londra' 
ya giderken basın mensuplanna seçim 
prop�'.lOdasını kastederek "ha Londra' 
da konuşmuşum, ha Yozgat'ta, ne far
keder 'diye soniyprdu. 

Gerçi cephenin büyük 'başının Carter 
halvetini seçim propagandası için kulla
nacag-ı biliniyordu ama dog-rusu bu ya 
Demirel'i:ı. kelam..ının gerçek anlamı da
ha sonraki gelişmelerle ortaya çıktı. 

SIKIŞIKLlKLA GELEN 
KıvRAKLIK 

Cephe'nin büyük başı, Anadolu 
Ajansı'om gramafan dinleyen fiğürünü, 
daha doğrusu müdürünü de beraberinde 
götürüyordu. 

Anadolu Ajansı )oJüdürü Atilla Onuk'a 
bağlanan ümitler boşa çıkmamıştı. 
Londra'dan Türkiye'ye yollanan haber
ler muhteşem Sü1eyman'ln kelime haz
nesinden bilek gücüne kadar her türlü 
linguistik ve fıziki propagandayı içeri
yordu. 

İngilizce bilgisi parti liderlerinin 
Kıbrıs çıkartması ile sardıklan ıngilizce 
konuşma merakı sonucunda ortaya Çı
kan Demirel'in lügatinde her kelime 
vannış, ama "taviz" kelimesi. yokmuş. 

Cmer'le halvet halinde iken Demi
rel bir ara öyle kızmış ki yumruRunu 
kut diye masaya indirmiş .. 

Anadolu Ajansı genel müdürünün 
muhayyile güç ve kalitesinin örnekle
rini oluşturan bu pespayelik arasında 
dikka\ çekici bir gerçek gizliydi. 

1965 seçimlerinde propaganda ola
rak Johnson'la birlikte çekilmiş resim
lerini aile albümünden çlkanp daRıtan 
Demirel, bugün yine propaganda amacı 
ile "Carıer'e nasıJ posta attıR'ı" konu· 
sunda hikayeler uydurtmak zorunda 
kalıyordu. 

Türkiye halkı 12 yıJda buraya gelmiş· 
ti, buraya getirmişti .. 

Türkiye halkı, ABD'yi emperyalizmi 
tammaya kavramaya başladıkça, burju· 
va partilerinin liderleri 180 derecelik 
bir kıvraklık1a eski propaganda yöntem
lerini deA:iştiriyorlardı. 

Özünde ABD'ciHAi içeren burjuva 
politikası, slkıştıR'ı zaman böyle yollara 
b�vunnak zorunda kalıyordu. 

BA(;IMSIZLlK iMTIHANI 

Ancak emperyalizme baAımhhR'ın bir 
açıdan diken üzerinde oturttuQu ki,Ueı 
yalnızca Cephe'nin büyük başı Demirel' 
le sınırlı deAildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Ecevit, &on mitinglerinde ABD ve 
CIA gibi konularda içi bomboş ama em
zik bekleyen "i1erici"ler için avutucu 
bazı "karşı" sözler ettikten ıonra 

"kuracaAı düzen"e ABD 'nin ne diye
ceai konU6undw bir ıoruya şöyle cevap 
veriyordu: 

"Zaten CHP'nin getireceAi 101, 'de
mokratik' bir 101 olacaktır. Bu bakım
dan ABD'nin 'demokratik' bir ıola na
sil karşı olabilecetine a.k.ıl erdirmek, be· 
nim için kolay deRildir." 

ıtte böyle. 
CHP'nin halkımızın bütün ıorunlannı 

tümden ve kökünden çözeceRi akgünle
rin düzen deRişiXliti öyle bir şey ola-
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ANTIKOMÜNIZM YARıŞı DEVAM EDIYOR. ANTIKOMÜNIZM 
Y ARIŞıNDA CHP DE YERINI ALıYOR. CHP'NIN KAYıTSıZ 
ŞARTSıZ IZLEYICILERI ISE TÜRKIYE ıŞÇı PARTISINI BOY 
HEDEFI SEÇEREK ÜZERLERINE DÜŞEN GÖREVI Y APıYOR
LAR. CHP ILE BIRLIKTE, ONUN KUYRUKÇULARI DA GERI
lıYORLAR. TEORIDE, ESKISINDEN ÇOK DAHA AZ INANDI
RICI, ESKISINDEN ÇOK DAHA SEVIYESIZ KALıYORLAR. 
PRATIKTE ISE TlP'IN AFIŞLERINI KAPAYıP Tİp'LILERE 
SALDıRARAK GöREVLERINI SüRDüRÜYORLAR. 

"European Management Forum" adlı 
bir kuruluş dünyanın çeşitli yerlerinden 
işadamlannı bir araya getirmiş ve ıstan· 
bul'a bir gezi tertiplemişti. Hem ziya· 
ret hem ticaret örneti bu kelli (elli iş 
adamları Türkiye'nin "iktisatçılannı" 
ve müstakbel iktidar adaylannı düzen· 
lenen toplantLlar sonucunda bir güzel 
sınavdan geçinnişlerdi. 

Bu sınava CHP adına partinin ünlü 
ekonomi uzmanlanndan Sesim Ostünel 
katLımıştı. Besim Ostünel bu jii.ri önünde 
CHP'nin ekonomik programını dili dön· 
düA:ü kadar anlatmaya çalışmıştı ama 
Ostüne!'in bütün çabalarına karşılık iş· 
adamlan CHP'nin ekonomik programını 
"olgunlaşmamış" bu1muşlardl. 

Ancak daha da ilginci, AP adına ko
nuşan Kamuran İnan'ın Ostüne!'in hiç 
yapmadıA:ı bir işi yapıp yabancı senna· 
yeden yakınmssıydı. ınan konuşmasının 
sonunu "iktidar olursak yabancı serma
ye mantl�UlUzda bir deAişiklik olma
yacak sözleri ile ferahlatırken, salonda 

-
--�tünel ile İnan 'dan "hangisinin solcu 

olduAu" konusunda tartışmalar cere
yan ediyordu. İşadamlarırun çoAunlu�u 
ınan'ı, UStünel'den solda bulmuşlardı! .. . 

caktı ki, tüm dünya balklannın ve bu 
arada Türkiye halkının sicilli düşmanı 
ABD bile "yemeyip" bu düzenin yanın
da yatacaktl. 

ABD emperyalizmi konusundaki ger
çek görüşlerini böyle dile getiren CHP 
genel başkanı "baRımıızlık" dersinden 
kolkacaman bir sıfır aldıktan sonra de
mokrasi imtihanana giriyordu. 

CHP �neı BllJikanl İzmir'de yaptılı 
konuşmada 12 Mart dönemi ile ilgili 
olarak yeni bir kavram bulmuştu. 'Ece
vit 12 Mart dönemini "demokralinin 
bir ölçüde askıya alındıRı dönem" ola· 
rak tanımlıyordu .. , 

Gerçekten de "kimin için demok
rasi" sorusunun geçerliiiRi burada ken
dini bU- kez daha gÖlteriyordu. Burju· 
vazinin cilali partisinin lideri, demokrat· 
lann, YurUeverlerin \e ıosyaliatlerin ölü· 
me, işkenceye gönderildiRi, kitaplann 

�opıa1lidlAı ve nihayet işçi sınıfının po
litik örgütünün kapatıldlRı bir dönemi 
sırf "parlam�nto ve partiler varlıklanDı 
korudu" gerekçesiyle olacak, "demok· 
rasinin bit ölçüde askıya alındıRı dö
nem" olarak nitelendiriyordu. 

CHP liderinin baRımslZhk sınavından 
sonra girdiRi demokrasi sınBVlnde kaRJ
da yazdıkları bunlardı ve bir avuç ka
lem erbabının dışında Ecevit 'e geçer 
not veren başka kimse de yoktu. 

EKONOMI ıMTıHANI 

13 Mayıs Cuma günü Cumhuriyet 
gazetesinde yer alan bir yazıda, CHP'nin 
ünlü ekonomi uzmanlarından Besim 
Ostünel'in CHP adına kahldlAı ekonomi 
imtihannun da pek parlak geçmediRini 
karuthyordu. 

İnan da bu furyaya Ostünel ile ilgili 
bir temenni ile katılıyordu: Umarım, se
çimlerden sonra bize katılır .. 

BURJUVAZi NASIL IKNA EDJLIR? 

Ama yine de CHP tarafına traş edi) 
miş kalemlerle yazılan yazılar, "ille d( 
CHP" temasından kurtulamıyorlardı do· 
Aal olarak. 

CHP liderinin "beAen beRen al" 
cinsinden ortaya sürdüRü söz kümecik
leri arasından en "ilericilıleri seçilerek 
manşete çıkanlıyor, ya da "ilerici" 
makalelerin ana temasını oluşturuyordu. 
Arttk Babıali'de "Ulus" tipi gazetecilik 
böylece yaygın bir moda haline geliyor-
du. -

CHP lideri İzmir konuşmasında "pro
vokasyon" ve "komplo" temalarına da 
deRinmişti. 

CHP genel b�kanı "provokasyon" 
ve "komploculuAun" kendi lehine olma
yacaAınl burjuvaziye anlatmak için bü
tün belagat sanatını kullaruyordu. Şöy
le diyordu Ecevit: 

"Taktik ve hile olarak oluşturulan 
ve özel devlet koruyucul'u�undan yarar
landırıIan bu aşın ve taşkın sol gruplu, 
günün birinde, kendilerini kışkırtıp kuı
lananlar için qile en büyük tehlike ve 
baş belası durumuna gelirler. Kışkırtıcı 
ajan kullanmak d� çok akılsızca bir yön
temdir." 

Böylece burjuvazi Ecevit 'in bu ikna 
edici sözleri &Orucunda çıkannın nerede 
olduRunu anlayacak ve 1 Mayıs türü 
komplo ve provokuyonludan vazgeçe
cekti. 

VE KUYRUKÇULAR 

Ancak bu düşüncede blanlar yalnız
ca CHP genel başkanı ile de ıınırh kalmı
yordu. 

Kuyrukçulukla menşevizmin tarihle! 
ve bölünmez kayn8.4maaının Türkiye ,u
belini oluşturan yazarlar, düşiinürler bu 
konuda da hüviyet kartlarını açıkça or
taya koyuyorlardı. DıSK ÜJt y" netimi. 

.. _-,-------
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nin gazetesinin yazarlanndan biri burju
vaziyi ikna harekatına şöyle katılıyordu: 

.... Çünkü kannlık güçlerin komplo
Ianndan vaz geçmeleri, &adece ve sadece 
bu komploların kendilerine zarar verdi
linin ortaya konmasıyla mümkün ola
bilecektir." 

Menşevttmin ve kuyrukçululun özü
nü oluşturan "burjuvaziyi kendi çıkar
lan konusunda ikna etme" stralejisi, bu
rada da bütün çirkinlili ile sırıtıyordu. 

Ve kuyrukçuluk kimseye çirkin lik
len başka bir istikbal tanımıyordu. 

NERESI BÖLÜNMüŞ? 

Ilginç olan bir başka nokta da, son 
gelişmelerin getirdiRi bütün nellige kar
şılık "solun bölünmüşlüAü" temasırun 
çeşitli varyasyon)an ile sürdürülmesiydi. 

Maocular vardı. "Rus işbirlikçisi" 
TlP'e karşı CHP'nin desteklenmesini is
tiyordu. 

Türkiye'de sosyalizmi bir "mührü hü
mayun" sorunu olarak görenler vardı. 
Onlar da ileri bir demokratik düzen için 
CHP'nin desteklenmesini istiyorlardı. 

IGD'LI ÇAPULCULARIN DO VD UC U TIp 'LI IşçILER 

Köy dülünlerinden kalma silah atma 
adelini sosyalizme bulaştırmak isteyen
ler vardı. Onlar da CHP'nin desteklen
mesini gerekli görüyorlardı. 

Kendileri Çalıp kendileri oy'nayNt ta
rikat görünümündeki "ortodoks" grup
lar vardı. Onlar da "tutanızhAına raA
men" CHP'nin desteklenmesini ıorunlu 
buluyorlardı. 

Bir tek Türkiye İşçi Partisi bu seçim· 
lerde- sosyalizmin sesini duyurmarun ve 

"sosyalizmin bayraAmı meclise dikme
nin" sosyalistlere, tarihin ve Türkiye 
koşullanrun yükledili bir görev oldulu
nu söylüyordu. 

Sanar bu ölçüde net bir biçimde or
taya çıkmışken, sol hala "bölünmüş
tü" . Kafalannı tren kompartmanlan bi
çiminde çalıştıranlar, bu bölünmüştügü 
sola da bulaştannaktan çekinmiyorlardı. 
Yüzleri hiç kızannıyordu. 

DEMEÇ KI RPANLAR 

Türkiye İşçi Partisi'nin seçim çalış
maları ıse, demed, afişlemesi, parti top
lantısı ile Türkiye'nin dört bir yanında 
sürüp gidiyordu. 

TRT'den sonra T1P'in demeçIerini 
budama hastahgına başkalannın da ya
kalandılı yine geçtiRimiz hafta içinde 
daha asıkolarak ortaya çıktı. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri 
Nihat Sargın. 12 Mayıs günü verdili de-

meçde, 12 Mart sorumlulanna deRine
rek, bu sorumlulann iki büyük parti ta
rafından paylaşıldıRını vurguluyordu. 

TİP demecinin bu yönü, Vatan ve 
Milliyet gazetelerinde yer alırken, Babı
ali "Ulus"u olmaya özenenlerin işine 
gelmiyor ve demecin bu yönü CHP dam· 
galı ellerin tuttulu makaslar tarafından 
kesiliyordu Kesilen bu bölümde Tİp 
Genel Sekreteri Sargın şunlan söylüyor
du: 

"12 Mart'ın dört sorumlusundan İs
tanbul sıkıyönetim komutanı AP'den, 
muavini ve 12 Mart'ın deniz kuvvetleri 
komutanı Ctfr'den, idamcı sıkıyönetim 
mahkemesi başkanı AP'den, Eskişehir 
sıkıyönetim komutanı ise CHP'den lisle 
başlanna gelmişlerdir. Böylece 12 Mart' 
ın sorumlutuRu ve sorumluları CHP ile 
AP arasında paylaşılmıştır." 

MÜCADELE SÜRÜYOR, 
MASKELER INIYOR 

Burjuvazinin, faşistlerin, maocu boz
kurtların ve ilericilikleri kendilerinden 
menkul kalem ve düşün erbabının bu ça
balanna karşılık Türkiye İşçi Partisi'nin 
seçim çalışmalan hızla sürmektedir. 

Türkiye İşçi Partisi'nin seçim kam
pany8.SJ burjuvazinin olduRu kadar, sah· 
te solculuA'un her çeşidinin maskesini 
indirerek devam etmektedir. 

Türkiye İşçi Partisi'nin düzenledili 

AP·AA İLE 
CHP·ANKA 

YARIŞIYOR 

ANKA 

CEPHE HüKüMETI VE PARTILE. 
RI KARŞıSıNDA GÜCüNü YITI. 
REN ANKA AJANSı, CHP 'YE YA. 
RANMAK IçiN GERÇEK !LISI 
HABER YAYıYOR. 

AJANSINA 
• 

DIKKAT 

kahve toplantılan özellikle "solun bö
lünmüşlütü" temasının içerik zavallılı· 
Aını vermesi açısından ilginç olaylara 
tanık olmaktadır. 

Türkiye işçi Partisi'nin seçimlere ka
tıldıRı illerde, işçi ve emekçilerin yogun 
bulundugu mahalleiere aAırlık verilerek 
yapılan kahve toplantılannda "bölün
müş" solun bazı parçalarına hiç rast
lanamamaktadır. 

Ortalıkta tek tük görülenler ise hal
kımızdaki sol birikimi bir sü!ük gibi em
rnek isteyen, el attıklan alanı kurutup 
burjuvazinin ve faşistlerin elline terk� 
den Maocu bozkurtlardır. 

KIMLER SALDıRIYOR? 

Türkiye İşçi Partisi Ankara AltındsA: 
İlçe Başkanı Maocu bozkurtlar tarafın
dan omuzundan kurşunlanmışlır. 

Türkiye İşçi Partisi'nin Kırıkkale'de 
düzenlediti gösteri bütün engellemelere 
ratmen yapılmış., ancak bu arada Tİp 
Ankara il sekreteri kanunsuz bir biçim
de göz altına alınnuştır. 

Yenimahaııe'de düzenlenen bir top· 
lantıdan dönen TİP'liler, bu kez Baş
buA'cu faşistlerin taşlı sopalı saldırısına 
uAramış, 4 TİP'li yaralanmıştır. 

Evet; Maocu bozkurtlar, faşistler ve 
polisler. Sanınz bir eksiklik olduRunu 
anlamışsınızdır. örnelin İOO giysili 
goşistler. Onlar da TİP'e saJdırl kam-

panyasında kendi paylanna düşeni elhak 
y<:rine getinneye çalıştılar. 

Yaptıklan yalnızca TİP afişlerinin 
üzerinin boydan boya kapattlmasıyla 
kalmıyordu. Maocular ve faşistler gibi, 
sinsi ve itrenç tuzaklar içinde pusu 
koklayıp kalabalık oldukları anda sal· 
dınya geçiyorlardı. 

örnetin Menemen'de ortaya çıktı. 
Bir duvann arkasında pusuya yatan 

30-40 tGO'li (ki bu olay için özel ola
rak getirtilmişlerdi) afişlerin kapatılma
ması için kendilerini uyan n Tİp'li üç 
işçinin üzerine saldırdılar. 

TİP'li işçiler İGO'li goşistleı tara
fından yaralandılar. İao giysili goşistler, 
maocular, faşistler ve polislerin yanın· 

da layık olduklan yeri buolaylard81lmış 
oldular. 

Bursa'da, İzmir'de ve diAer iUerde, 
seçim çalışmalanna katılan partililer 
üzerinde satdan ve "soldan" gelen bir 
terör ve sindirme kampanyası estiril· 
rnek istenmektedir. 

Ve Türkiye İşçi Partisi bütün bu ci
biliyet.sizlikleri birer birer gögüsleyip 
püskürterek yoluna devam etmektedir. 

Bu mücadele ortamında, bu göze 
göz dişe diş mücadelede "solun bölün· 
müştülü" gazelini okuyanlar, TİP'in 
seçimlere katılmasını bir "ihanet" ola· 
rak göstenneye çalışan sicilli oportünist· 
ler ve kariyer cambazlarının sesleri 
kimseyi etkileyememektedir. 

AP basını ile CHP basını kavga ediyor. Kavganın kaynağında ve geliş
tirilmesinde AP-AA ile CHP·ANKA başrolü oynuyor. Adalet Partisi'nin haber 
kaynağı AA, Londra'da Demirel'in Carter'in masasına yumruk attığı haberini 
verdi.  'CHP basını bunun yalan olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Her zaman ol· 
duğu gibi işin özünü bir kenara bıraktı : Demirel yumruk atmış, ya da atma· 
mış, ne çıkar? önemli olan, Türkiye'nin politika hayatına ABD Başkanı 
Johnson ile resim çektirerek giren bir politikacının bugün bir başka ABD baş
kanının masasına yumruk attığı yalanından yararlanmaya çalışması. Türkiye 
buraya geldi. Sınıf çelişkileri ve bilinç düzeyi bu noktaya geldi. Seçim yakla. 
şınca en saldırgan ve emperyalizmin en ba$ ,mlı partileri bile "yumruk atma
ya" hevesleniyor. 

Adalet Partisi'nin Anadolu Ajansı bunu yapar da, Cumhuriyet Halk Par
tisi'nin ANKA'sı gen mi kalır? Ecevit'in CHP'Jj adaylarla yaptığı "strateji" 
toplantısında CHP Lideri "suçlulardan hesap sorulacağına söz verdi" diye bir 
haber çıkardı. Gerçekten güzel bir haber. Ancak Milliyet ve Vatan gibi gazete· 
lerin muhabirieri de bu toplant ıları izlediler. Gazetelerine haber yazdılar. y.az· 
dıkları haberde Ecevit'in böyle bir konuşma yaptığı belirtilmiyor. CHP'nin 
ANKA 'sının dışında Ecevit'in bu konuşmasını du.,...n yok . 

Ecevit, suçlulardan hesap sorulacığını söz verdi mi, vennedi mi? Verse 
ne çıkar, vemıese ne çıkar? Hesap sormak, bir sınıf sorunudur. Bir kadro so
runudur. 12 Mart'ın sorumlularından Türün'ü, Türün'iin yardımcısı Kayacan' ı  
idamc, Erverdi'yi, Ozaydınlı'yı, AP i le  eşit olarak paylaşan bir  parti 12 Mart 
döneminin hesabını soramaz. Kontenjanların., MC döneminin zulmilne uğra
yanlara değil bu zulmün ticaretini yapanlara ayıran bir parti, hesap sorarnu. 
Bir MIT görevlisini özel kalem müdii'"ü olarak tutmaya "özen" gösteren Ece
vit'in hesap sorması pek gUç. 
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Paşalar paylaşıldL CHP 'nin payına 
düşen paşalar arasında ırfan özay�ınlı 
da bulunuyor. özaydınb CHP Balıkesir 
listesinde birinci sıraya konuldu. Böyle
ce CHP'nin "ileri, demokratik ve halk
tan yana" iktidanmn kuruculan arasın
da 12 Mar! döneminin Eskişehir Sıkıye;. 
netim Komutanı ırfan özaydınb da yer 
alacak. 

özaydınb CHP taıafından bulunabili· 
nen "en ilerici" paşalardan biri olarak 
tanıtdıyor. bericilik, 12 Mart dönemin· 
de Eskişehir'de ayin yapan nurculan da 
zaman zaman toplatmasından ileri geli
yonnuş. özaydınlı, nurculara çattlA'1 ve 
nurcula" toplaUıA'ı için ilerici imiş. Böy· 
le söyleniyor. 

12 Mart döneminin ünlü isimJerinden 
Başbakan Erim'in de "nurculardan yana 
ve dinci ii oldu�u söylenemez. 12 Mart 
dönemi bakan ve komutanlannın çok 
büyük bir bölümünün de dinci olduklan 
ya. da "nurcu" olduktan söylenemez. 

. Ama bütün buşahsiyetlerin ilerici olduk
lan da hiç söylenemez. Ancak özaydınlı' 
nın "ilerici" olduA'u söyleniyor. CHP 
adayı olan herkese yakıştınlan "ilerici· 
lik" Ozaydınlı'ya da yakıştınlıyor. 

CHP'nin bulduA'u bu "ilerici " paşayı 
yeterince tanunak gerek. CHP'nin kura
caA'1 "ileri, demokratik ve halktan yana" 
düzenin mimarlan arasına katılan Ozay
dınlı 'nın ilginç öyküleri var. Bunlar sıkı
yönetim komutanlı�ı döneminden kal
ma öyküler. Eskişehir'de hala konu,?ulu
yor. Ozaydınlt'yı tanınıak .için kısaca 
göz atmak gerekiyor. ışte bazı örnekler: 

"YASAK KiTAP" AVCISI 

Ö'ıaydınlı'nın suoyönetim komutanlı· 
�I  devresinde "yasak kitap" avcllıA'1 Es· 
kişehir'de de olanca hızıyla sürdü. 

özaydınb ekibinin büyük aramalar 
sonucunda evinde yasak kitap buldueu 

ki�iJerden biri de �lustara Tütüncübaşı 
idi. TiJtüncübaşl'nın bu " yıkıcı" kitapla
rı "divanın altına bir sepet içine" sakla· 
mış oldu�u Ozaydınlı'nın yıldırım ekip· 
leri tarafından ortaya ç ıkanldı. 

Tutüncubaşı suçlandı da suçlandı. Na· 
sıl "yasak kitap" bulundururdu? Nasıl 
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özaydınlı paşanın "yasak kitap "lar ko· 
nusundaki emrini dinlemezdi? 

Tütüncübaşı'ndan hesap soruldu. So· 
nunda Eskişehir Sıkıyönetim Komutan· 
\ıRı Askeri Mahkemesi 29 Hazıran 1971 
tarihinde üye yüzbaşı Kerim Günay'ın 
muhalefet şerhi ile Tütüncübaşı'nın 1 ay 
hapsine karar verdi. Bu karar temyiz ta· 
rafından bozuldu. 

"özgürtükçü demokrasi"yi kunnak 
.. için şimdi "yasak kitap" avcılanndan 

liste başı olarak yararlanılıyor. Hayırlı 
olsun. 

"PATLAYıCı MADDE" UZMANı 

o zaman Türkiye İşçi Partisi Eskişehir 
sekreteri olan Süleyman YeşildaA' da 

bir "suç" işlemişti. Gözaltında ve tutuk· 
lu olarak toplam 30 gününü özaydmh' 
nın misafiri olarak geçiren Yeşildaa'ın 
suçu ne idi? 

Sıkıyönetim komutanhA'ı askeri savcı
lteım,n iddianamesine göre Yeşiıdarm 

"bir çay bardaaı içerisine bez, kum ve 
matbaala"n grenaj dairesinde kullanılan 
bilyelerden bir kaç adet koyup, üzerine 
benzin ilave etmek suretiyle yanıcı bir 
madde hazırladıeı, bardaem etrafını ka· 
Iın bir kaR ıt ile sanp bantladı�ı bir taraf· 
tan da fitil çıkardıRı" tesbit edilmişti. 

Aynen böyle. Tabii hepsi uydunna. 
Uydurma bir yana, imal edildiei ileri sü
rülen maddenin "patlayıcı" hiç bir yanı 
yok. özaydınh 'nm eksperlerinin büyük 
incelemeleri, "imal edilen" maddenin 
patlayıcı deeil "kuru yerlerde için için 
yanıcı ve zararsız" oldueu sonucunu ve
riy.:>r. Bunun üzerine Yeşildae- hakkında 
kovuştumaya yer olmadıA'1 karan veri li· 
yo!". Ama bu arada YeşildaA'. 30 gününü 
içeride geçiriyor. 

"ILLE DE J lpi  ISTERiM" 

Yeşilda�'ın çilesi bitecek gibi de�i1. 
Bir de jip hikayesi var. 

12 Mart. muhtırasından önce açılan 
baA'lş kampanyası sonucunda Türkiye 
Işçi Partisi Eskişehir il örgütü bir jip sa· 
tın alıyor. 12 Mart muhtırasından sonra 
il yönetim kurulu, hapisteki parti yöne
ticilerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için jipin satılmasına karar veriyor. Jipin 

sattıması ıçın il sekreteri Süleyman Yeşil
daR'a yetki veriliyor. 

Yeşi1da� bu yetki üzerine jipi Erol . 
Özmert adirkişiye satıyor. Daha sonra 
Erol özmert, a\dı�ı jipi baş)ca\anna satı· 
yor. 

Kıyamet de bundan kopuyor. Eskişe· 
hir 'Sıkıyönetim KomutB.nııel daha sonra 
kapatılan Türkıye Işçi Partisi'nin Eskişe. 
hir örgütündeki defterlere el koymak 
üzere geldieinde jipi de aramaktadır. Ka-

raya koymuşlardır bir kere; "TİP 'in jipi
ne de �i koyacaklardır. " 

Jipin satıidıA'ı, gelen görevlilere söyle
niyor. Durum özaydınlı'ya iletiliyor. 
özaydınh köpürüyor. Paşa, TİP'in evrak
lannın yanısıra bir de jipi koymuştur ka
faya. Belki de böylece dünyada ilk kez, 
kapatılan bir partinin jipine el koyan pa. 
şa olacaktır. 

Paşa ister de yerine gelirilmez mi? Ji
pi TİP'ten satın alan Erol Ozmert sıkıyö· 
netim görevlileri tarafından bulunup 
apar topar 1. Şubeye getiriliyor ve jipi 
TİP'e. iade etmesi isteniyor. Jip 'I1P'e 
dönmetidir ki özaydınh 'nm emri yerine 
gelsin. Ne yapsın zavallı özmert? O da 
jipi başkalanna satmışlır. 

Bu kez jipi son kez satın alan iki kişi 
bulunuyor. Satış işlemlerinde hazır bu
lunan noter de bulunup getiriliyor. No· 

ter ve shellardan istenen, satıŞ işlemleri
nin geçersiz olduRunu "ikraı" etmeleri 
ve jipin TİP'e dönmesinin böylece &aA. 
lanmasıdır. 

\ Alıcılar zinciri ve noter 2 gün baskı ve 
tefidit altında tutuluyor. Alıcılann ve 
noterin dilencinin kınlma51 üzerine jlpi 
son alan iki kişiden başlayarak .. tış iş· 
lemleri gerisin geriye götüriüÜYor. Ancak 
jipi ilk satan '!'ürkiye Işçi Partisi II Sek· 
reteri YeşUdaR'dan da alıcılara parayı 
geri ödemesi isteniyor. · 

Ama Yeşildae'm direnece�i anlaşılın
ca, ahellardan parayı geri almadan jipi 
'I1P'e iade etmeleri isteniyor. Aksi halde 
tevkif edileeeklerdir. Bu t�hditler karşı· 
SIDda jipin alıcısı da paradan vazgeçiyor 
ve jip tekrar gerisin geriye 'I1P'e dönü· 
yor. 

Artık amaca ulaşılmıştır. Parti 'ye geri 
dönen jip, özaydınb'nın .askerleri tara· 
fından askeri araçlarla ve büyük bir "ope
rasyon" sonucu tamirciden alınıyor. 
Böylece ''TİP'in jıpine de el koymuş" 
oluyor özayd�nlı paşa. 

"MILLI DUYGULAR:'IN 
SAVUNUCUSU 

Ozaydmlı'nın sıkıyönetim deneyimi 
ve serüvenleri burada bitmiyor. 

OzaydınJı, 12 Mart 'tan sonra Türl\iye 
İşçi Partisi aleyhine açılan ve TCK'nın 
141/1-4, 142/1,3,6,311 ve 312. madde· 
lerine dayandırdan davayı Eskişehir'e de 
uzatma "başan"sını gösteriyor . • 

Türkiye Işçi Partisi 'nin 12 Mart'tan 
önce .daeıttıeı bildirilerle ve astıeı anş. 
lerle ilgili olarak Eskişehir'de aralannda 
bugün TİP Merkez Yönetim Kurulu üye
si ve ıZmir lı Başkanı Gündüz MuUuay 
ve Ahmet Nalbantoeıu 'nun da bulundu
A'u 5 kişi Eskişehir Sıkıyönetim Komu
tan\ıRı Askeri Mahkemesi tarafından 1,5 
yıl hapse mahkum ediliyorlar. Katann 
gerekçesinde, sanıklann " anayasanın ta· 
nıdılı kamu haklannın ırk mülalıazuı ii. 
kaldırmayı hedef tuttuklan, milli duygu. 
lon yok etmek veya zayıflatmak ıçın 
propaganda yaptıklan" belirtiliyor. 

Eskişehir Slkıyönetim Mahkemesinin 
3.8.1971 tarihinde verdiRi bu kanır so· 
nucunda paniUler bırbuçuk yd hüküm 
giymiş oluyorlar. Böylece özaydın\ı'nın 
komutanlıRmdaki Eskişehir Sıkıyöneti. 
mi Türkiye Işçi Partilile .. Eskişehir'de 
de "göz açtırmamış ii oluyor. 



aZAYDI.U iLE 
BiR GEli 

''TEHDIT MEKTUBU" YAZANLARıN 
PEşINDE 

CHP'nin "ilerld" adayı özaydın1ı'nın 
mahkemelerinde en al'lf cezaya u�rayan 
kişi, bugün Türkiye Işçi Partisi Diyarba· 
kır h B�karu bulunan Nurettin özvanş. 

özvanş, Eskişehir sıkıyöneıım mah· 
kemeslnln 10 Hazıran 1971 tarihinde 
verdiRi karar sonucunda toplam 4 y� 2 
ay hapis ceıasına çarptırılıyor. özvarış 
1970 yılında da TIP üyesidir. 

Peki ne yapmış özvanş da tam 4 yıl 
2 ay ceza yemiş? 

özvanş'a verilen cezanın yan .. iki ra· 
şislin ihbanndan kaynaldanıyor. "tllldi· 
cü" old4klannı duruşmalar sırasında 
mahkemede de beyın eden iki kişi, ÖZ· 
vanş'ın Eskişehir'de daha önce eereyan 
eden bir olayda silah kullandıRı şeklinde 
şahadette bulunuyorlar. özaydınlı'lUn 
mahkemesi hazırdır iki "illküci.i"nüiı şa
hadelini kabul etmeye. Böylece özvanş, 
tabanca bulundunnal< ve ateş etmek 
suçianndan toplam iki yıl Iki ay hapis 
cezasına çarptırılıyor. 

Ancak özvanş'ın yediRi 4 yıl 2 aylık 
cezanın diRer bölümünün gerekçesi daha 
da ilginç. 

özvanş, Eskişehir'de bir konfeksiyon. 
cudan taksitle pardesii almış. Taksitler 
ödenmlş, geriye 100·150 TL. borç kal· 
mış. Işte tam bu sırada konfeksiyoncu
ya bir mektup geliyor. Bu mektupta 
şöyle deniyor: "Kalan borcumu ödeme
yeceRinıl eRer israr edersen sen de ıstan
bul'da kaçınıan Mete Hasım akibetirie 
uRrarsm." Peki mektubu kim yazımş'? 

Albna imza da abruşlar. Pardeoü borcu· 
nun ödenmeyeceRinl açıklayan bu mek· 
tubun sonunda "Dev-Genç adına Nuret· 
tın özvanş" yazıyor. 

Işte bUyük bir suç. Pardesii bo""" 
tehdit, Dev-Gençt ne ararsaruz var. Biri 
oturup böyle bir mektup yazın". Albna 

da özvarış'ın iııızaJıru atmış. ÖZ&ydınlı' 
nın mahkemeleri için yeterlidir bu. 

Eekişehir'de bu tip işlerie uzaktan 
yakından ilgili olıruıyan bir poUs memu· 
ru, yazının özvanş'a ait olup olmadıımı 
"tahkik"le görevlendiriliyor. POÜI me· 
muru yaptıı i "ara.ştırınalaz" sonucunda, 
yazırun özvanş'a ait olduRu kanısına va· 
nyor_ Mahkeme zaten bu kanıdadır. Böy· 
lece özvanş bu büyük "suç "tan da iki 
yıl yiyor. Iki f&şistin ifadesi ve uydurma 
bir mektup, ÖZ&ydınh'nın mahkemesi 
için özvanş'ın toplam 4 yıl 2 ay hap .. . 
mahkum edilmesi ıçısuıdan yeterlidir. 
özvarış, bu cezayı 1IIIen çekmiştir. 

SONUÇ 

CHP "insanca hakça düzen" .. "öz. 
gürlükçü demokıasi"yi kurarlı:en özıy· 
dınlı'nın bu deneylerinden herhalde çok 
yararlanacak. CHP Genel Başkanı, "geç. 
mlşe sünger çeıuneyecetinl, hesap son· 
calını" söylüyor. Ancak ''hesap'' 1Orm8 
süresinin all sının, yine CHP Genel B�· 
kanı'nın ifadesine göre MC'nIn kunıl",u 
ile başlıyormuş. Yani, daha öncesi, 12 
Mart dönemitıiri· suçlan yine süngerin al· 
tında kalıyor. 

CHP açısından kaJmak zorundL çün. 
Idi, 12 Mart dön.mlnln sanımlulanrun 
bir bölümü bugün CHP çatısı albndL Os· 
telik, kontenjandan baş sıraya getiriliyor. 
Bunlann hesabım CHP soram&Z_ 

Ancak hesap soracaklar da var. Işçi 
sınıfı ve onun poütik partisi, hesap sor
mada hiç bir sınır tanınuyor. Bütün suç
lann, bu arada 12 Mart suçlulannın he· 
sabını da o soracak. Yalnızca bunlardan 
deRU. 12 Mart suçlannın üzerine sünger 
çekip, 12 Mart dönemlnln suçiularıru 
b�tacı edenlerden de hesap saracak. Ip. 
liklerini pazara çıkaracak_ 

2 MAYIS'TA 
TURGUTLU ' DA BAYRAM VARDI 

Türkiye'nin iki "büyük" partisi, CHP 
ve AP'nin yöneticileri hergün peşpeşe 
demeçler vererek, birbirlerini eleştirirler. 
Birbirlerinden "çok farklı" olduklarıru 
söylerler. Türkiye halkının bütün sorun
tannın kendi iktidarları ile sona ereceRi
ni ileri sürerler. 

Görev gazetesindeki bir yazıda farklı 
görünümler taşısa bile özünde aynı Çı
karlan savunan burjuva partileri "deter
jan partileri" olarak nitelendiriliyor. Ya
J}i. aynı piyasada satılan deterjanlar gibi, 
her biri "daha beyaz yıkadıAınl", "daha 
derinlere nüfuz ettiAini it söyleyen deter
janlar gibi burjuva partileri. 

ORAL 'IN ONUNDE MA YTAP PATLlYbR 

özünde bir burjuva partisi olan CHP' 
deki 50n gelişmeler, bu partiyi daha ön
ce savunduRu nisbeten gerçekçi mevzi
lerden, daha doRmsu demokratik mevzi
lerden daha geri bir konuma itti. CHP' 
nin yıllanmış politikacıian, bir süreç 
içerisinde, partideki demokrat unsur!an 
tasfiye etmeyi ya da etkisizleştinneyi ba
şardıJar. Başannın son halkası da millet
vekili adaylarının saptandıaı ön seçimler 
ve bunu izleyen kontenjan kuılanımı oL
du. Bu gelişmelerle CHP, burjuvazinin 
diler partiler:inden kendisini bir ölçüde 
ayıran "demokrat" özelliklerin bir bölü
münden daha "sıynlmayı" başardı. "En 
yeni CHP" politikası sonucunda adayla
nn nitelili, aday seçimleri ve nihayet sc· 
çilen adayların başarılarını kutlama bi· 
çimleri açısından CHP diler burjuva 
partilerine daha da çok yaklaştı. 

Burjuva partilerinin labana yansıyan 
bir özelliai vardır. Bu partilerde, millet· 
vekilliAi bir çıkar kapısı olarak görülür. 
Milletvekili adayı olamayan, partisini bir 
yana iter, başlar alabiidilince onu suçla· 
maya. Milletvekili adayı olmayı başaran· 
lar, hele listedeki yerleri "garanti" olan
lar ise ortalıAa neşe saçarlar. MilIetvekil
tiAi rüyaları onlara herşeyi unutturur. 
Parti poUtikasınl, Türkiye'nin içinde bu
lunduıtu koşuıları, mücadele zorunluluk
larını, eski düşmanları, kısacası hepsini 
unuUurUl. 

Bir örnek Manisa'nın ilçesi Turgutlu' 
dan. Turgutlu'nun bir özelli Ai var. Mani
sa 'nın bu ilçesinden yıJlardır bir millet
vekili girememiş parlamentoya. CHP'li 
ve Turgullu'lu Zeki Karagoom son ön se
çimlerde üçüncü kez şansını denedi. Ve 

nihayet başardı. AP'den adaylılını ko

yan Maliye BakanlıAı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürü Sümer Oral da 
Turgutlu 'lu idi. O da seçilmesi keıin 11-

ralardan birine yerleşmişti listede. 
Gerek AP'nin gerekse CHP'nin Thr

gutlu örgülleri durumdan çok memnun
dular. Her iki parti de bir Turgutlu'luyu 
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�leclilie gönderebilecekti. önseçim so

nuçlannın kesinleşmesinden sonra "bay· 

ram" başladı. CHP'liler, sevinç içinde, 

komşuları olan AP ilçe yöneticilerini zi

yaret ederek kutladılar. Davut zuma ha

bire çalıyordu. lki millet.vekili adayı AP 

ve CHP'nin ilçe yöneticileri, davul zurna 

eşlilinde saatlerce göbek attılar. ERten

ce, hava i fişeklerin, saz, söz ve içki alem

lerinin eşliainde gece saat 03.00'e kadar 

sürdü. 

Gecenin ilerlemiş saatlerinde AP ada

yı Sümer Oral ile CHP adayı Zeki Kara

gözıli, memleket sorunlarını, yörenin 

dertlerini çözebitmek için parlament.oda 

da elele vereceklerine dair birbirlerine 

söz verdiler. 

CHP ilçe başkanı özer Kurtel ile AP 

ilçe başkanı Raşit Akan da aynı dostluk 

ve muhabbet içindeydiler. Birlikte, Mil

liyet Başyazarı Abdi ıpekçi'nin gözlerini 

yafArtaeak şekilde sarmaş dolaş gezdiler. 

HaJay çektiler. Hora teptiler. Gobek at· 
tılar. 

Turgutlu'yu yerinden oynatan bu eA
lence 2 l\layls günü cereyan ediyordu 
Daha Taksim alarunda şehit edilenlerin 
kanlan bile kurumamıştı. 3 �tayıs günlu 
gazetelerolayı " Turgutlu'da bayram var" 
biçiminde veriyorlardı. 

Evet, Turgutlu'da bayram vardı. Deli
ye hergün bayram demişler. I:A:er bir 
burjuva partisi adayı iseniz ve ön seçim
ler sonucunda "garanti" bir sıraya yerle
şineniz, işte si.ıin bayramıruz. Gerisi 
boş. ı Mayıs'ta insanlar ölmiiş. sorumlu 
MC imiş, "tetili çeken ellerin arkasında 
AP varmış" bütün bunlar bneınini kay
beder. 

Turgutlu'daki bayramı duşUnceli yüz
lerle izleyenJer de vardı. Bunlar. )'IC'nin 
ve onun başı AP'nin gerçek niteliRini 
kavrayabilen dürüst, gerçekten demok· 
rat CHP'lilerdL Sonunda acı acı gulduler 
olup bitenlere. 
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METIN ÇULHAOCLU 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baıkanı Ecevit' 
in son ızmir mitinginde söyledikleri üzerinde önemle 
durmak gerekiyor. Ecevit'in ızmir konuşmasında baş
lıca iki tema dikkati çekti: Biri antikomünizm; diğeri 
ise iııinklar-giiçbirliAi meselesinin CHP tarafından ele 
alınış biçimi. Ikisi arasında tam bir bütünlük var. Bu 
bütünljk sonucunda CHP liderinin ızmir konuşması, 
kendi içinde tutarlı ancak son derece geri bir konuş
ma oldu_ 

Gerilik ve tutarlılığın bu bütünleşmesini anlaya
bilmek için geriye dönmek zorunlu. Türkiye Işçi Par
tisi'"i" 1 Büyük Kongre'sinden hemen .sonra Türkiye 
işçi Partisi Genel Başkanı tarafından CHP Genel Baş
kanı'na bir çağn yapıldı. Bu çağrıda" bazı cümleleri 
yeniden hatırlamakta yarar var: 

"Dünyada geçmişte ve güriimiizde çok başarılı 
örnekleri görüldüğü üzere, demokratik sol ve sosyal 
demokrasi ile sosyalizm taraftarı partilerin, emperya
lizme ve faşizme karşı, uzun vadeli perspektif içinde 
yürütecekleri kararlı ve inançlı iş ve güçbirliğinin, he· 
le ülkemizin bugün içine itildiği koşullar göz önüne a· 
lınırsa, taşıdığı önem ve değere ve bunun emperya
lizmi ve faşizmi geriletmede sağlayaçağı yarara ayrı
ca dikkati çekıneye gerek duymuyorum." 

GERÇEKÇILIK VE SOL SEKTARIZM 

Bu cümlelerin önemi üzerinde, çeşitli yönleri ile 
ve gereken biçimde duruldu. Ancak gerek bu cümle
lerde, gerekse çağırının tümünde belirginleşen bir 
başka özelliğe daha d ikkati çekmek gerekiyor_ 

Bu özellik şu: Türkiye işçi Partisi, sosyalist ha
reketin temsilcisi olarak, faş.izme karşı ve demokrasi
den yana güçleri, kendi dışındaki kuruluşların taba· 
nındaki ögelerle sınırlamıyor,Türkiye işçi Partisi, çe
şitli kuruluşların demokratik konumlarının, tabanda
ki demokrat ögelerden kaynaklandığını bilmekle bir· 
likte, faşizme karşı örgütsel düzeyde işbirliği çağırısı 
yapıyor. 

Bunun taşıdığı önem ve anlama dikkat etmek 
gerek, Geçmişte, sosyalist hareket, dünyanın çeşitli 
ülkelerinde, örgütleri bütünü ile bir yana itip yalnızca 
tabandaki tutarlı ögelere yönelme yanılğısına düştü, 
"Solsektarizm" denilen yanılgı bu şekilde ortaya çık
tı. Başlıca iki nedenle zararlı sonuçlar veren birya· 
nılgı. 

Birincisi, faşizme karşı demokratik çizgilere 
çekilebilecek örgütler bu yanılğı sonucunda örgüt ola
rak bütüri.iyle burjuvazinin eline bırakıldı. ıkincisi, sol 
sektarizmin örgütü bir yana itip tabana yönelik çalış
maları, bu örgütler tarafından " münasebetsiz bir bölü
cülük" olarak değerlendirildi. Bu değerlendirme, bu 
örgütleri sosyalist hareketten daha uzak konuma ve 
bir savunma psikozu içine itti. 

Birinci açıklık burada ortaya çıkıyor, Türkiye 
işçi Partisi, faşizme karşı iş ve güçbirliği çağırılarını 
örgüte yöneiterek ve CHP'ni" örgütsel iç bütünlüğü 
konusunda en küçük bir "müdahaleci" tutumdan ka
narak, sol sektarizmden ne kadar uzak olduğunu gös
terdi .  

Ö:l.GÜTLER MI, KIŞI LER MI ? 

Biitün bunlara paralel olan ikinci açıklık, CHP 
C�ncl Ba�kanı'nın izmir konuşması ile geldi. ızmir 
�1')11lI�fl1asl.1dan bir bölUm şöyle: 

"CHP kendi dışındaki kuruluşlardan değil, o 
kurulu� ları n bazısında da çoğunluğu oluşturan kendi 
yandaşı yurttaşlardan güç almaktadır. Tek tek analar· 
dan, babalardan, gençlerden, tek tek işçilerden, köy
lülcrd�n ve hakça. bir düzen isteyen, barış özleyen 
yurttaşlardan güç alma�ır. 

"CHP iktidarının gerçekleştireceği sağlıklı de 
mokratik orumda, kışkırtmalardan arınmış ortamda, 
üyelerinin çoğunluğu zaten bizim doğrultumuzda o· 
luşan kuruluşlar da, kimsenin kuşkusu olmasın ki, 
gerçek doğrultularını ve yerlerini bulacakladır," 

INTiKOMiNiZME DI 

\. 

ANTI-KOMüNIZM, FAŞIZME VE EMPERYALIZME KARŞI öRGÜTSEL PLANDA 
IrrlFAKLARI i�EDDETME VE NIHAYET ıŞÇı VE EMEKÇILERIN BOŞ 

VAADLERLE PASIFIZE EDILMESI, BURJUVAZININ DEMOKRASI VE SOSYALIZM 
MÜCADELESINE KARŞI ÇıKARDıCı BAŞLıCA SILAHLARı OLUŞTURUYOR_ 

CUMHURIYET HALK PARTISI GENEL BAŞKANıNıN SON SEÇIM GEZILERINDEKI 
KONUŞMALARı B U  ÜÇGENIN KURULMASıNA YöNELIK KON UŞMA LAR 

OLARAK DIKKATI ÇEKTı' NESNEL OLARAK BURJUVAZININ BÜYÜK KOZU 
OLAN BU ÜÇGENIN KARŞıSıNDA, SOSYALIST HAREKET GENIŞ EMEKÇı 

yıCINlARI BACIMSIZLlK VE DEMOKRASI MÜCADELESINDE KENDI EKSENINE 
ÇEKEBIlMEK ıÇIN BüTÜN GÜCÜYLE ÇALıŞıYOR. 

Açıklık, şurada ortaya çıkıyor: CHP'nin bugün
kü yönetimi, kendisini kayıtsız şartsız ve "sosyalizm" 
adına destekleyenlere en "net" cevabı, ağır bir haka· 
retle birlikte veriyor. Kendi ö�tlerinin CHP'nin ka
yıtsız şartsız desteklemesini "farklı doğrultudaki" 
kuruluşlar arasındaki bir işbirliği gibi göstermek iste
yenıer, hakaretle birlikte cevaplarını alıyorlar: Tabanı
nız zaten bizden, benim için onların oyları önemli; ör· 
gütünüzü de iktidara geldikten sonra "ayarlayacağım". 

Bundan açık olamaz. CHP Genel Başkanı, surat· 
larının ne ölçüde köseleleştiğini bildiği kimselerir,!>öy. 
le hakaretler yüzünden ayılabileceklerini haklı olarak 
hiç düşünmüyor. Ve bu güven ile birlikte, sermayeye 
bir başka "merak etmeyin" güvencesi daha vermiş o
luyor. 

KUYRUKÇULARIN SESSIZLıCı, 
SOSYA LIZMIN SESI 

Faşizme karşı ortak mücadeleyi, örgütler pla
nından tamamen sıyırıp bu örgütlerin tabanındaki ki
şilerin kendisine oy vermesine indirgeyen, iktidara 
geldikten sonra "herşeyi daha iyi ayarlayacağını" söy· 
leyen CHP'ne tepki kimden geliyor? 

Hakarete uğrayan, birer oyuncak oldukları yüz· 
lerine karşı söylenenlerden mi? Ne gezer. Hem oyun· 
cak olarak kullanılıp hem de hakarete uğrayanların ne 
yaptıkları ortada. Açık açık yapılan kaba anti ko
münizm edebiyalinı "CHP·AP koalisyonu olmaz" 
sözleri . ile perdeleyip rahatlamaya çalışıyorlar. 

WDR 'ye verilen demeçte yer alan "Zaten CHP' 
nin getireceği sol, demokratik sol olacaktır. Bu ba· 
kımdan ABD 'nin 'demokratik' bir sola nasıl karşı 
olabileceğine akıı erdinnek, benim için kolay değil· 
dir" cümlelerini "ABD bize karışamaz" biçimindek� 
soyut cümlelerle perdeleyip rahatlamaya çalışıyorlar. 

Tek ses Türkiye Işçi Partisi'nden çıkıyor. TIp 
sözcüsü Yavuz Onal verdiği dem,eçte şunları söylüyor: 

"Ecevit izmir'deki konuşmasında, işçi sınıfının 
politik ve ilerici hareketini yok sayarak, tek tek işçile· 
rin, emekçilerin oylarından söz etmektedir. Böyle bir 
tutum, işçilerin ve emekçilerin örgütlü mücadelesini 
reddetmektir. Oysa faşizmin tırmandırılması karşısın· 
da, işçi emekçi kitlelerin örgütlerinin güçlendirilmesi 
ve tüm demokratik güçlerin eylem birliğinin sağlan· 
ması tek mücadele yoludur, Muhtemel bir CHP iktida
rında ilerici sendikaların CHP 'nin etkisi aluna girece. 
ğinden söz etmek ise sadece büyük sennayeyi ve em
pcryalizmi-sevindirir." 

BACIMSIZ LlK, DEMOKRASI, SOSYALIZM 
MÜCADELESI 

Şimdi CHP liderinin son ko�uşmalannda sergi
lediği "tutarlılığa"değinmek gerekiyor. 

Tutarlılık, "köykent" ya da "somunun bölüştü
rülmesj" konularına ilişkin değil, Bunların kendi içle
rinde en küçük bir tutarlılık bulabilmek mümkün de
ğiL. Tutarlılık; anti-korriinizm, örgütsel plandaki itti
fakları reddetme ve emekçilere yönelik vaadler üçgeni 
içinde ortaya çıkıyor. 

Bu üçgen içindeki tutarlılığı anlayabilmek için 
onunla yakından ilişkili bir b�ka gerçeAe daha deAin 

mek gerek iyor. 
Bu genel olarak dünya için geçerli bir doğru_ 

Tii"kiye için özellikle geçerli. KapiUllizmin genel bu. 
nalımının derinleşmesi ile, kapitalist düzenin çözüm. 
süzlükleri çok daha açık ve belirgin bir biçimde orta
ya ç ıkıyor_ Bu açıklıkla birlikte geniş yığınların deA i
şiklik özlemleri yeni boyutlara erişiyor. Bunun karşı' 
sında ise sosyalist sistem var, Sosyalist sistem, buna
Iımdan, işsizlikten ve kapitalizmin diğer dertlerinden 
uzak gelişim temposu ile, "örneklikti işlevini sürdürü
yor. 

Dünyanın her yerinde daha geniş kitlelerin sos
yalizme kazanımı için nesnel olanaklar genel hatlarıy. 
la böyle ortaya çıkıyor. Nesnel olanaklan artıran baş
ka nesnel gelişmeler de var. Özetle şöyle: 19. yüzyıla 
kıyasla, güriimüzde geniş yığınlann demokratik istem· 
leri giderek daha çok bizzat kapitalizme, sermayeye 
karşıt bir nitelik kazanıyor. 20. yüzyılın özellikle için
de bulunduğumuz döneminde, demokrasinin genişle. 
tilmesi, demokratik taleplerin gerçekleştirilmesi nii· 
cadelesi, çok daha açık bir biçimde, karşısmda kapi. 
talizmi buluyor. 

Tirkiye gibi ülkelerde bu daho beliıııin bir bi
çimde ortaya çıkıyor. Ekonomik ve siyasi yapısı iti· 
barıyla, gelişmiş kapitalist ülkelere göre çok d_ha az 
esnekliğe sahip olan Türkiye kapitalizminde, en basit 
demokratik talepler bile karşısında doğrudan doAruya 
sermayeyi buluyor. Türkiye kapitalizmini hedef _Iı-
yor. 

Demokratik kitlelerin ve örgütlerin potansiyel 
olarak sosyalizme yakınlığı da bu gerçekten kaynak-
lanıyor. .. 

BURJUVAZININ ORTAYA çlKARDıel 
BüTÜNlüK 

Bağımsızlık, demokrasi ve sosYJlizm mücadde
sinin bütünlüğü de burada ortaya ç ıkıyor. Ancak bur
juvazinin böyle bir bütünlük ye bu bütünlıüğü ortaya 
çıkardığı nesnel olanaklar karşısında horeketsiz kala
cağını düşünmek çocukça olur_ Burjuvazi de karŞı 
tedbirlerini, kendi tutarlılığı ve bütünlüAü içinde alma
ya çalışıyor. 

Burjuvazinin tedbirleri, nesnel koşulların üriioo 
cılan söz konusu bütünlüğü bozma amacına yöneliyor. 
Bunun için, burjuvazinin de bir Uçgeni var: Anti-ko
münizm, demokrasiden yana güçlerin ö�Utsel planda
ki ortak eylemini engellemek ", sosyalizme yönelik 
büyük potansiyeli boş vaadi .. , ütopy_lar _racllıAı ile 
"zararsız" hale getirmek. 

Ecevit'in son konuşmalanndaki "tutarlıltk" da 
böyle ortaya çıkıyor_ Sosyalizme yönelik büyük po-
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tansiyelin üzerine komünizm umacısı" aracılığı ile li
mon sık ma işlevinin en açık örnekleri Ecevit tarafın
dan verildi. Sanıd, "Faşizmin maddi kaynaklan"ı ku
rutmak" hedefine inat olarak söylenen "komünizmin 
kaynağını kurutacağlZ" sözü, yalnızca örneklerden bi-
ri. 

Anti komünizmin peşinden, üçgenin diğera)'!k
ları geliyor. CHP lideri, Türkiye Işçi Partisi tarafından 
önerilen faşizme karŞı iş � güçbirliği ç,ağrısını cevap
ladıktan sonra, yine kendi içinde tutarlı ;,.e çok açık 
olarak ortak örgütsel hareketi bütün boyutları ile bir 
kez daha reddetme gereğini duydu. CHP genel başka· 
nı "işbirliği"nin en çok sözünü eden örgütlere ilişkin 
olarak "önemli olanın bu örgütler değil, örgütlerin ta
banındaki CHP'liler" olduğunu vurguladı. 

Oçgenin üçüncü ayağı ise ızmir konuşmasından 
bir gün sonra, Isparta ve Antalya'da yapılan konuşma
larda söylenenlerle oluştu. Antikorriinizm ve "oy 
avcılığı"ndan sonra, işçi ve emekçilerin sola yönelik 
potansiyelini ut'Jpya kanallarında hapsetme çabaları
nın en somut örnekleri bu konuşmalarda görüldü. 

1 700'LERDEN 197TYE 

Üniversite birinci sınıflarda okutulan iktisat ki
taplarından alınan "pasta ve pastanın böWşümü" ör
neği ile başladı. CHP düzeninde, pasta hızla büyüye
cekmiş. Ama Türkiye'nin kaynakları buna yeter mi, 
sorusu akla gelebilirmiş. CHP'nin halk iktidarında bu 
kaynaklar da çok çok artacakmış. 1977 Türkiye'sinde 
bunlar söyleniyor. 

Tarım kesimindeki tefecilik ve aracılığın, kapi
talizmin bütününe yabancı bir "ur" olmayıp tersine 
::icari sermaye olarak kapitalist düzenin bütününün bir 
parçası olduğu çok açık bir biçimde ortada iken, 
kapitalizmin temellerine dokunmadan aracılık ve tefe
ciliğin ön leneceğ i söyleniyor. Yine 1977 yılında. 

Aracılık ve tefecilik halkın ekonomik durumu
nu bozuyormuş. Bu yüzden halkın satın alma gücü 
düşüyormuş. Satın alma gücü düşünce, pazar da daralı
yormuş. Pazarın daralmasından, halkla birlikte ima
latçılar da zarar görüyormuş. Hakça düzen kurulunca, 
aracılık tefecilik de ortadan kalkacak, halkın satın al· 
ma gücü yükseleceği için özel kesim sanayicileri de sü
rümden ka�nacaklarmış. 1 7()()'Ierde Sismondi'nin, 
1 800'lerde de rus narodniklerinin savunduğu görüşler, 
1977 Türkiye'sinde savunuluyor. 

Köy-Kent resminde "caminin unutulduğu" ikaz 
edilmiş. Ona da çare bulundu. Köy-kentlerdeki cami 
yapımını devlet yardım edecekmiş. 

Belki kendileri de buna inanıyorlardır. Ancak 
bir yerde bu da önemini yitiriyor. Anlamını yitiri
yor. Önem ve anlam, bütün bunların, anti-komünizm 
ve oy avcılığı ikilisini tamamlayan bir utopya harekatı 
olarak onaya çıkmasında beliriyor. Nesnel olan, bu. 
CHP'nin emekçilere yönelik utopyala", nesnel olarak 
üçgenin diğer ayakları ile birlikte burjuvazinin sosya
list hareketi kitlelerden, kitleleri sosyalist hareketten 
tecrit araçları olarak ortaya ç ıkıyor. 

SOSY AL!ST HA REKET ITTIFAKLAR VE 
PARLAMENTO 

Ancak burjuvazinin kitleleri sosyalizmden, sos
yalizmi kitlelerden tecrit etme araçlarının, yalnızca 
CHP'nin kutusundaki araçlarla sınırlı kaldığını san
mak büyük yanılğı olur. Tecrit harekatının boyutları 
ve bu harekatta rol alanlar, yaklaşan seçimler ile daha 
açık bir şekilde ortaya çıktı. 

Ancak bundan da önce şunu kavramak gereki
yor: Sosyalist hareketin can alıcı noktalarınderın biri, 
ittifaklar sorununda düğümleniyor. Bir başka deyişle, 
işçi sınıfının en geniş kesimi ile birlikte, emekçi-kü
çük burjuva yığınların sosyalin hareket ekseni içinde 
mücadeleye kazanılabilmelerinde düğümleniyor. Sos
yalist hareketin en büyük görevlerinden biri, bunu 

sağlamak. Sosyalist hareketin bu görevde karşısına. 
dikilen engellerden b i ı  i az önce sözü edilen "utopya" 
saptırmacası. 

Bu can alıcı görevi., can alıcı biçimde yerine ge
tirilme alanlarınd�n bir parlamento. Parlamento soru· 
nu, en çok ittifaklar sorunu ile bağıntılı. Çünkü, parla
mentonun sosyalistler tarafından sosyalisıçe kullanıl
masının en büyük önemi, parlanıentoya ve parlamen
ter çalışmaya en b�üyük önem ve anlamı yakıştıran 
emekçi-küçük burjuvalara ilişkin. Parlamento kürsüsü, 
parlamenter faaliyet, gerek bu kesime hitap edilmesin
de gerekse tutarlı hedefler gösterilmesinde en etkin 
platformlardan birini oluşturuyor. 

Geçmişte Türkiye'de, parlamentonun sosyalist
ler tarafından sosyalistçe kullanımı, işçi sınıfı ile bir
likte, işçi sınıfının dışındaki geniş emekçi ve küçük 
burjuva yığınlar üzerinde, bunların bağımsızlık, de
mokrasi, sosyalizm mücadelesine yakınlaşmalarında 
büyük işlev gördü Üniversite akademisyenıerinden kü
çük köylülere kadar geniş bir kesim, sosyalist düşün
cenin etkisi altına girdi. 

Parlamentonun kullanımı, bugün de en az eskisi 
kadar önemli bir işleve sahip, Sosyalist hareket, bu iş
levin farkında olduğu için, parlamentoya girmeyi ö
nündeki önemli hedeflerden biri olarak saptadı. Işçi 
sınrfının sosyalist örgüt içinde örgütlenmesiyle birlik
te ve aynı anda işçi sınrfının dışındaki geniş emekçi 

yığınları burjuvazinin eline terketmeme, tersine kazan· 
ma mücadelesinde, parlamento kürsilsü bir silah 
olarak bugün de önemini koruyor 

Parlamentonun, ittifaklar sorunu ile ilişkisi bu
rada.. Burjuvazinin bi ilişkinin somutlaşmasını önleme 
girişimlerinde CHP dışındaki silahları da böylece yine 
somut olarak ortaya çıkıyor. Bu silahlar, sosyalizm 
adına işbaşında. Sosyalizim adına ileri si.i'ülen çeşitli 
savtar, 1977 seçimlerinin CHP ile diğerleri arasında 
"bir referandum" olduğu yolundaki kestirmeci görüş
ler ve bunları savunanlar, nesnel olarak, burjuvazinin 
işçi sınıfı hareketi etrafında örmeye çalıştığı zincirin 
halkalarını oluşturuyorlar. 

"Yılgı n demokratlar", bunlar. Bir bölümü yal. 
nızca yılgın. Diğer bölümü hem yılgın, hem de kor
kak. Yılgınlıklarınl yazı yazarak, korkaklıklannı da 
"iktidar adayı" paninin gölgesine sığırwak örtrnek 
istiyorlar. 

"Şimdi zamanı değil" diyorlar. Sosyalist hare
ket adına tek başlarına "zamanlama" uzmanlığı yapı
yorlar. Ancak sosyalist hareket böylelerini teorik ve 
pratik olarak tanıyor. Teorik olarak islah olmaz bir 
menşevizm içindeler. Prntik olarak da "zamanı geldi
ğinde" başka "teorik" gerekçelerle yan çizeeekler. 
Ya da, çok küçük bir ihtimal de olsa "ben bu işleri bı
raktım" deme cesaretini gösterecekler. 

Böyleleri için Lenin'in söylediği bir söz var ,. 
Şöyle: "Proletaryanın partisi, her liberali ileriye doğ· 
ru bir adım atmaya hazırlandığı sırada yakalayabilme
li ve bu bir adımı oniki adıma çıkarmalıdır. Eğer öbü
rü inat ediyorsa, parti ileriye doğru onsuz ve onun ü
zerinden geçerek gider." 

Tii'kiye'de sosyalist hareket böylelerinin üzerin
den geçerek ilerliyor. 



i 
CHP SAHİL YAGMASINI 
KİMLERLE DURDURACAK? 

"Dellyun .. Sitesi"nln, öyküsünü ha· 
tırlar mısınız? 

Habrlayamadıysaruz. biraz gerilere 
dönellm. 1974 yılının sonlanna. 1974 
ydının sonlannda Istanbul'lulan yakın· 
dan ilgilendiren bir sorun ortaya ÇıktL 
Istanbul halkının ihtiyaçlan açısından 
sorun, ıstanbul'u ancak, Türkiye'de yıl
lardır sözü edUen sahil yatmasına ilginç 
bir örnek olması açısından da tüıh Türki
ye'yi Ugilendiriyordu. 

TERKOS GÖlüNüN SONU 

1974 yılında gazetelerde bol bol ilan· 
lıır görülmeye başlandı. Istanbul yakırda· 
nnda, bir sahil sitesi inşa ediliyordu. "Si
zin de artık bir yazlık evlnlz olacak"tı. 
Adı, "Deliyunus Sitesi" idI. Inşaata baş. 
Iayan şirket de HayCavüer adlı bir özel 
kuruluştu. 

Işler, Istanbul Sular Idaresi Genel 
Müdüıü Gültekin Oskay'ın araştırmalan 
ile kanştı. Oskay'm araştınnalan, Ter
kos gölü yakın1annda kurulacak bu site
nin Terkos gölünü büyük ölçiiie ve üste
sinden gelinmez bir biçimde kirleteceA:i
ni gösteriyordu. Terkosgölü ki, İstanbul' 
un su ihtiyacının önemli blr bö!ürrunü 
gerek niceltk, gerekse kalıte olanık karşı· 
layabiliyordu. 

KIM VERDI BU IZNI? 

Istanbul Sular Idaresinin bu titizli�i, 
dikkatleri" bu koskoca Deliyunus Sitesi. 
ne çevrilmesine yol açtı. Kim izin ver
mişti burada böyle bir site kurulmasına? 

Ancak sorun. Terkos gölünün kirlen
mesi sorunu ile de bitmiyordu. Deliyu. 
nus Sitesinin kurulaca�ı alan yerleşim 
bölgesinin dışında idi. Sonuçta böyle bir 
alanda inşaata geçilebitmesi, aralannda 
Imar ve ıskan Bakanlı�ı ile Orman Ba· 
kanlı�ının da bulundu�u 5 Bakardı�ı ve 

onların onayını gerektiriyordu. 
Site inşaatına başlanan arazinin bir 

"çiftlik" olarak gösterilmesi halinde ko
nu, Toprak ve Tanm Reformu Kanunu· 
nu ve bu kanuna ilişkin ön teclbirİeri il· 
gilendiriyordu. Bu bir yana site inşaatı 
için ne va ımae ne de lı Imar Müdürlüaü
ne bir müracaat yapılmamıştı. Bu kesim
de yapılacak inşaatlar için lmar İskan 

Bakanlılınd' .mayll bir mevzi imar pla
m da yoktu. Plan, Nazım Plan bürosun
dan da geçmendşti. 

OLAYA El KONUYOR 

Olay alevlenmeye başlıyor. Bakanlıır 
Kurulu kaıanndan başlayarak, Bakanlık· 
lan, oradan da yetkili U kademelerini U· 
gilendlrdiRi halde bunlann hiç birinden 
geçmeden, onaylanmadan nasıl Terkos ' 
Gölü kenan parsellenebillyor ve üstelik 
burada bir de turistik site Inşa edUeblli· 
yordu? Terkos Gölünün ktrienmesi tesbi· 
ti Ue başlayan olaylar bırden çeşlW Ba· 
kanlıklan ve çeşitli yasalan ilgilendiren, 
ihlal eden bir boyut kazanıyordu. So· 
nuçta Deliyunus Sitesi olayına 5 Bakan
lık bırden el koydu. 

IN ŞAATLAR MüHüRLENIYOR 

Teknik elemanların 
tayin işlerini 
kim yürütüyor? 

Bir teknik elemanın bir görevden başka bir yere ve göreve tayini, bağlı 
bulunduğu genel müdürlüğün isteği ve Bakanın oluru ile gerçekleşir. 

Ancak tabii bu kanunda yazılan yöntem. MC iktidarının kanun tanımaz
Iığı ise biliniyor. MC iktidarında, kişilerin yerlerinin ve görevleri nin değiştiriI
mesine yasada yer almayan kuruluşlar karar veriyor. 

Çetin Selçuk, Toprak·Su izmir Bölgesinde çalışıyor. Aynı zamanda da 
Ziraat Mühendisleri Odası ızmir Şube Başkanı. Selçuk'un bu durum

'
u, iktidarı 

rahatsız ediyor. Saadettin Bilgiç'in yeğeni olan Toprak-Su Genel Müdür Baş
yardımcısı Erdoğan Bilgiç, Ankara'dan telefon açarak Selçuk'u tehdit ediyor. 
Oda seçimlerinde yeniden aday olursa, ızmir'den uzaklaştırılacakur. 

Ancak Çetin Selçuk, bu' tehditlere kulak asmıyor. Tepki kimden mi ge· 
liyor dersiniz? Adalet Partisi ızmir iı Teşkilaundan. AP ızmir teşkilatı, Top
rak·Su ızmir Bölge Müdürlüğüne yazdığı bir yazı ile Çetin Selçuk'un halen 
bulunduğu görevden alınar.ak başka bir yere naklini istiyor. 

Bu inek üzerine Selçuk, Tokat'a tayin ediliyor. 
Böylece teknik elemanların görev ve yerlerinin değiştirilmesinin Adalet 

Partisi il teşkilatlarının isteği üzerine gerçekleştirildiği de ortaya ç ıkıyor. Işte 
AP izmir i l  başkanlığının Selçuk'un nakli için Toprak-Su'ya yazdığı yazı. Ge
ri si ne siz kar.a r verin. 
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yerleşim, 
-r oprt'Oeliyunus 

llanu yerleşme 

�VeıBu alanındaki 
@@[/wD inşaatlar 

J 

mühürlendi 
listesinin seçUme ihtimali garanti olan 
sıralanna bir göz atınız. Bunıda çııala· 
yan Ege adlı bir bayana rastlayacaksmlZ. 
Işte, sorundu bu bayandır. Istanbul bal· 
kını de�i1, Hayfavüer şlrketird; sablller· 
den kamunun deeU, bu şirketln yarar· 
Janmasım isteyen ve bunun için de eUn
den geleni yapan kişi, CHP Istanbul ıı.. 
teslnin üst sıralannda yer alan Çatalca 
Belediye Başkanı Çııalayan Ege'dir. 

YAGMACILARLA YAGMAVI 
DURDURMA 

Çatalca Belediye Başkanı Bayan Ege, 
Terkos Gölü çevresini kendi "mücavir" 
sahası olara}ç görüp, söz konusu şirkete 
müsade venniştir hiç kimseye danışma
dan. Bayan Ege ve encümeni için söz ko
nusu işlemlerin ne anlama geldiei, sahil 
yaeması anlamım taşıyıp taşımadıe., 
eeer söz konusu arazi bir çiftlikse, bu-

ADALET PARTıSı 
L L  I D ı\ R E  K U R U L U 

B A Ş K A N l l G I  

Sayı : .... }".:.i.:... 

nun toprak ve tanm reformu ön tedbir· 
ler yasası ile IUşkUeri, Çatalca 'nın bu ke
simlnln Im.r ıskan Bakanlılı'nca onaylı 
mevzi imar planmm bulunup bulunma
dıRı hiç önendi dııaildir. Basıyor iınzayı 
geçiyor. 

Daha sonra yapılan araştınnalar, söz 
konusu alamn çatalca sınınan içine da
hi girmedıaird ortaya koyuyor. CHP 
adayı Bayan Ege, HayCaYiler şirketine 
bir "iyilik" yapmak istendştir, arna o d. 
olmamıştır. 

Şimdi CHP'den beklenenlervar. CHP, 
"özgür}ükçüdemokrasi"yi getinnek, " ile
ri demokratik düzeni kurmak" için nasıl 
sıkıyönetim paŞası özaydınlı'dan yuar
lamyorsa, yararlanacakse; çevre sorunla
nmn çözüminde, sahil yaRmasının ön
lenmesinde de Istanbul listesinden Mec· 
lise girecek olan Sayın Bayan Ege'den 
yararlansın. 

"ARalarla düzeni dııaiştlrme" mace· 
rasının varaealı yer, bu. 

ıZMIR . ....... 2? r." �" ." . 
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BüYüK SERMil YE VE 
EMPERYilLİZMIN 

SELilMETI İÇIN 
HUSEY/N H. MERTOeLlJ 

C H P  Genel Başkanı Ecevit Başbakan· 
lık dönemine ilişkin anılarını Cumhuri
yet gazetesinde anlattığı diziqe, 8 Tem
muz 1975 günü MSP kOOl15unda şöyle 
demektedir. "Bir de onların kendi iş 
adamları çevreleri var. Devletin imkanla
rını devamlı ola�k onlara kaydırmak is
üyorlardl .  .. " 

CHP N i ç i N  SUSUYOR 

CHP Genel Başkanı o tarihlerde milli 
selametçiligi bu denli açık bir şekilde 
ort.ıya koymaktadır. Günümüzde, milli 
selametçiliğin gerçek yüzü belgelerle so· 
muta indirgendiği halde CHP "yeğen" 
konusundakinin aksine susmaktadır. 
Tüm hesaplar seçim sonrasının muhte· 
mel koalisyonu gözönünde tutularak ya· 
pıldığı için i.1SP'ye ilişi lmemektedir. 

Erbakan'ın kardeşlerinin işleri konu
sunda Örsan Öymen'in bulduğu yolsuz. 
luk ilk kez resmi belgeye dayanmaktadır. 
Ama, geçtiğimiz yıl CHP içinde Erba· 
kan'ın Almanya'da bulunan kardeşleri· 
nin DÇM konusundaki girişimleri de' 
açıkça bilinmekte idi .  Bu gelişmeye kar· 
şılık CHP susmayı tercih etmişti. 

KiMDEN YANA? 

Milli selametçilik konusunda başka 
resmi belgeler de var. Örneğin Man ayı 
içinde izmir Ticaret Gazetesinde yayım· 
lanan belge, izmir küçük sanayi sitesinin 
Sanayi Bakanlığında� alacağı ıeşvik ve 
krediJer konusunda. Sitenin yapımına 
ortak olan izmir'li küçük sanayiciler ve 
esnaf, Sanayi Bakanlığının vermeyi ön· 
ceden .... hhüt ettiği 30 milyonluk kredi· 
yi kullanmak isterler. Sanayi Bakanlığı
na bu amaçla başvururlar. Aldıklan ce
vap ancak MSP'ye yardım edilmesi kar
şı l ığ ında bu kredinin kul landırılacağı 
yönündedir. Bu istemi sorumlu kişiden 
belgelemek isteyen izmirli küçük sanayi 
esnafına, Sanayi Bakanlığında resmen 
"rüşvet" isteyen kişi belge de vermiştir. 
Buyük sermayeye karşı Anadolu'nun kü· 
çük sermayesinin yanında oknak teziyle 
ortaya çıkan milli selametçilik işlevi, tav· 
rını büyük sermayeden yana belirlemek· 
ten çekinmemiştir. Gerçekte AP ne den· 
ii büyük sermayeyi temsil ediyorsa, en 
dinamik temsilcilerir-mühendisleri, ikti
satçıları. Çukurova ve istanbul holding. 
lerine ve dışa bağımlı mühendislik büro· 
larına yerleşmiş bulunan MSP de o denli 
büyük sermayeyi temsil etmektedir. 

KAVGA NE ıçiN? 

Ecevit, söz konusu anııarın yayımlan· 
dığı dizide, "Motor sanayiini eline geçi. 
ren ekonomiye hakim olacaktır" de· 
mektedir. Devam eden saurlarda ise, Sa
yın Ecevit MSP'nin " Hayat H.olding"in 
kuruluşunun MSP tarafından nasıl engel
lendiğini anlatmaktadır. Hayat Holding 
Tli"kiye'de motor sanayi ni gerçekleştir. 

mek için kurulması düşünülmüş bir halk 
ortaklığıdır. CHP'nin programında )Cer 
almaktadır. MSP'nin itiraz. ilginçtir. Er· 
bakan Bakanlar Kurulunda sorunun gö. 
rüşüldüğü toplantıda, "Halk dediğiniz 
kim? Motor sanayiini halk �ufamaz:' 
demiştir. 13 Nisan 1 9 75'te katrulan MC 
hükümetinin tem�1 işlewe�inden biri ise 

·kurulması· düşünUlew �tor sanayiinin, 
- Çukurova ile (stanbul büyük sanayii ara

sındaki pazadığ ını yürütmek olmuştur. 
Sabancı Holding'in önemli adamları Özal 
kardeşlerin motor sanayiinin Japon �. 
bancı sermayesi i le birlikte Çukurova ser· 
mayesine ihale edilmesi konusundaki gi. 
rişimleri açıkça bilinmektedir artık. 
Hem büyük sermaye hem de yabancı ser· 
maye ile kolkala olan milli selametçilik .. 
Bu mu Anadolu'nun dinine bağlı milli 
sermayesi? 

"Biz ÖZEL T E Ş E BBÜSÇÜYÜZ" 

19 Ekim 1 973 tarihinde Barış Gaze· 
tesine verdiği demeçte Erbakan şöyle 
konuşmaktadır. " Asla biz devletleştirme· 
den hayır geleceğine inanmıyoruz. Biz 
özel teşebblisçüyüz" ... "Biz dış ticaretin 
mümkün olduğu kadar serbest kalmasını 
istiyoruz." Görüldüğü gibi milli selamet· 
çilik, "Renksizlerin" karma-ekonomici
liğinden çok daha aşırı bir özel teşeb· 
büsçülüğü savunmaktadır. Somutta da 
bu işlevlerini ortaya koymaktadırlar. 
. 1976 yılı içinde devletin finansmanı 
ile kurulan ağır sanayiin büyük şirketleri 
tam anlamı ile devlet denetimi dışında 
özel şirketlerdir. Bu şirketlerin tamam,· 
nın yönetim kurulları da mil l i  selametçi . 
liAin elindedir. Dış ticaretin mümkün ol· 

duğu kadar serbestleştirilmesini isteyen 
milli selametç ilik, 1 977 yılı ithalat reji· 
mini elinde toplamıştır. i thal kotaları 
milli selametin dilediği yönde kullanıl
maktadır. Dış ticaret MSP'nin elinde 
toplanmakla ·'serbestleşmektedir. "  Ki·  
min yararına? Milli selametçilik yar.ırına . . 

AKDENiZ GÜBRE OLAYı 

Bir Akdeniz Gübre olayı vardır. Ya
bancı Arap sermayesine her yıl haksız 
yere milyonlarca dolar kar transferine 
neden ohn. Kuveyt'in yüzde 40 oranın· 
da payı vardır Akdeniz Gübrede. Amon· 
yak ithalatının çok daha pahalıya mal 
edilmesi nedeniyle şirketin rasyonel ça· 
Iışması engellenmekte; bu işten yarar 
sağlayan da en başta yabancı ortak Ku· 
veyt olmaktadır. 1975 yıl ının Temmuz 
ayında Akdeniz Gübre'nin Kuveyt'in 
elinde bulunan yüzde 40 hissesinin Tür
kiye'ye devri imkanı onaya çıkınca, Sa· 
nayi Teknoloji Bakanı A.  Kerim Doğru 
bu devri engellemiştir. 

YA AET? 

AET'ye karşı olma şampiyonluğu ya
pan MSP'nin 1 974 yılından bu yana Tür· 
kiye'ye hiç bir taviz tanımayan AET'nin 
aldığı her yeni kararın altında hükümet 
üyesi olarak imzası vardır. D irenmeleri 
göstermeli k  olmaktan öteye geçmemek
tedir, Görünüşte AET'ye karşı olan Er· 
bakan ve milli  selametçilik hareketi Dün
ya Bankası Başkanı Mac Namarra'yı Tür· 
kiye'ye davet edip yeni "sanayi hamlele
ri" için kaynak istemekten çe1rin'1lcmek. 
ıedir. AET'ye karşı olacak .. n ama geliş· 

miş batının en büyük finansman kurulu· 
şundan yardım dilenmekten çekinmeye. 
ceksin. Faize karşı ç ıkacaksm, ama 
1 974'len bu yana hükümette bulundu· 
ğun dönemde yapılan faiz düzenlpnele-
rinin altına imza atmaktan çekinmeye· 
ceksin. Küçük sermayeden yana �uğu. 
nu söyleyeceksin, ama küçük sa�yiti· 
nin bir araya geldiği örgütlerin ve sanayi 
sitelerinin imkanlarına el koymaya kal· 
kac.ıksın. izmir pöyle, Gaziantep'te ya· 
pılmakta olan ve Birleşmiş Milletlerin 
katkısı 'olan sanayi sitesinin kurulması 
da böyle. 

MUVAZAA AMA NASIL? 

Ağır sanayi hamlesini başlattığını söyle· 
yip kaynakları eline geçirmeye çalışa
eaksın. Teknolojisi dahi imkan verme· 
yen kuruluşları 4-5 parçaya bölüp temel· 
ler atacaksın. Finansmanını devletin sağ· 
ladığ i şirketleri yabancı sermayeye aça
caksın. 

Mill i  selametçilik olayına içi hiç ISIO
mamış olan GazeteciÖrsan Öymen, 1 973 
seçimlerinden önce, o zaman yayımlan. 
makta olan CHP eğilimli Toplum Dergi. 
s�:ldeki bir incelemesinde MSP'nin kuru· 
luşunu ve seçimlere girmeye hak kazan· 
masını bir "Muvazaa" olarak görmekte
dir. Geçen zaman, Öymen'i doğrulamış
tır. Öymen de ortaya koyduğu somut 
delillerle bu durumu doğrulamışı". Oy. 
men başlangıçta dini nedenlere bağlama· 
ya çalıştığı bu muvazaanın gerçek niteli
ğini daha sonra yine kendi belgeleriyle 
açığa çıkarmıştır. Gelecek hafta da bu
nun üzerinde duracağız, 
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EMPERYALİST STRATEJİ 
GÖZDEN GE�İRİLDİ 

Geçtielmiz hafta Londra kentinde 
diplomatik açıdan hareketli bit hafta ya
şandı. Emperyalist·kapitalist sistemin baş
lıca temsilcileri biraraya gelerek gitgide 
aalrtaşan çeşitli sorunlanru, karşılıklı iliş
kilerini ve dünya devrimci süreci karşısın
daki ıavırlannı yeniden gözden geçirdiler. 
Bir hafta !liresince yapılan toplantıların 
en önemlileri Sanayileşmiş Olkeler Zirvesi 
ve NATO zirvesi idi. 

BUNAlıM SÜRÜVOR 

Zirnlerden birincisine katılan ülke
lere yakıştırtlan " sanayileşmiş" nitelerne
si gerçekte, bu ülkelerin emperyalizmin 
başlıca temsilcileri oldukları otgu�nu 
dünya kamuoyundan gizleme amacına yö
nelikt\. Ancak bir başka olgu emperyalist 
sistemin içinde bulundue-u durumu bütün 
açıkhRıyla gözler önüne seriYor. Son ola
rak Londra'da yapılana benzer zirveler 
son yıllarda belirli bir gelenek halini alma· 
ya başladı. Bunun da tek bir nedeni var. 
Emperyalizmin içinde bulundueu buna
lımın gitgide daha belirgin bir hal alması, 
Oysa yapılan her zirveden sonra liderler 
hep aynı umudu dile getirdiler: "Bunalı
mın sonuna gelinmişti. Çok kısa bir süre 
içinde bunalımdan çıkıJacaktl". Ancak 
tüm bu açıklamalann aksine bunalun 
(hem de bütün şiddetiyle) sürüyor ve li-

derleri yeniden biraraya gelmeye zorlu
yoldu, 

1975'de Fransa'da Ramboui\let 
Zirvesinde ABD Başkanı Ford şöyle di
yordu: "toplantıya tüm katılanlar, dünya
da 1930 yıllanndan beri görülen en ciddi 
bunalımın sonlanna yaklaşıldıema inan
maktadır. "Başkan daha sonra da bu bu· 
nalımın "demokratik" toplumlar için a
çıktan bir tehdit oluşturdueunu sözlerine 
ekliyordu. Ancak aradan geçen iki yılda 
ne bunalım ne de onun oluşturdueu teh
dit ortadan kalktı. Londra Zirvesi'nde 
ABD 'nin emperyalist kamp içindeki lider
ueini herşeye karşın sürdürdü�ü gerçe�i 
bir kez daha doe-rulandı. Zirveye katıJan 
ABD, Japonya, Kanada, Ingillere, Federal 
Almanya, Fransa ve İtalya temsilcileri so· 
runlanna geçerli bir çözüm getiremeden 
dae�d�at, 

tık zirvenin hemen ardından gelen 
ikinci zirve de emperyalizmin gerçek yü
zünün açıea çıkmasında yeni bir aşamayı 
oluşturuyordu. NATO üyeleri silahlan
maya bundan böyle de hız vereceklerini 
açıkça ilan. ediyorlardı. 

CARTER'IN OGÜTLERI 

NATO zirvesinin bir başka önemli 
yanı, katıJan ülkeler devlet ya da hükü-

met başkanlarının yumuşama, silahsız
lanma gibi kavramlara karşı olduklarını 
artık gizleyernemeleri idi. 

ABD Başkanı Carter da bu ilk ge
zisinde dış politikada neler yapacaeını 
açıkça ortaya koyuyordu. Sovyetler Birli
�i ile ABD arasındaki SALT (Stratejik Si
lahlann Sınırlandırılması) görüşmelerinin 
yeniden başlayacaeı günlere rastıayan ko
nuşmasında Carter şöyle diyordu: "Son 
y�latda NATO ittirakını tehdit eden tehli
ke giderek büyümüştür, Sovyetler Birli�i 
gerek nükleer, gerekse konvansiyonel si
lahlarda büyük gelişme kaydetmiştir, Car
ter bu sözlerinin ardından da ABD 'nin 
NATO'yu güçlendirmek için büyük çaba 
harcamağa hazır oldueunu belirtmiş 
NATO'nun die-er üyelerine de aynı şeyi 
öe-üthmıiştir. 

Oynanmak istenen oyun bellidir. 
Emperyalizm ve onun dünyadaki tüm ge
rici müttefikleri silahlanmayı hem de eski
sinden daha hızlı biçimde sürdÜlmeye ke
sinlikle kararlıdırlar. Bunun için de artık 
iyice bayatlanuş bir gerekçeyi kullanacak· 
lardır. "Komünizm tehlikesi". Son NATO 
Zirvesi bir kez daha şu gerçee-i ortaya ko
yulor. "Hür Dünya" yeniden bütçelerdeki 
askeri harcamaıarı büyük oranda artınnayı 
düşünmektedir. Bu &eır yük gerek yeni 
vergiler, gerek toplumsal hizmetlerden 
yapılan klSıtmaıada emekçi kitlelerin 

omuzlarına yüklenecektir. 

iKi VÜZLÜ KAVPAK POLITIKA 

Son SALT görüşmelerinin çıkmaza 
ginnesinden sonra Carter, herşeye r�men 
stratejik silahlann sınırlandırılması yolun
da olumlu adunlar atılabileceelne inandı
emı açıklamıştı. Oysa aynı görüşmelerden 
önce yine kendisi insan hakları konusun
da "özgürlükçü" nutuklar atarak ve bazı 
eski Sovyet vatandaşlarını Beyaz Saray'da 
kabul ederek Sovyet toplumunun iç işle
rine müdahale etmiş böylece silahsızlan
ma görüşmelerini çıkmaza sürüklemişti. 
Bu durum Carter'ın iki yüzlü ve kaypal.. 
bir dış politika izleyeceeini göstennekte
dir. Bir yandan yumuşama, insan haklan 
gibi konularda banşçı demeçler verirken 
öte yanda sosyalist sisteme karşı düşman
hemı ve silah satışlannı sürdürmek. Işte 
emperyalizmin liberal temsilcisi Mister 
earter'ın gerçek yüzü. 

Londra'da yapıJan toplantılarda em· 
peryalizmin genel stratejisi gözden geçiril
di. Sonuçlardan bu strateji de büyilk bir 
değişikli�in görülmeyece�i anlaşılıyor, 
Ancak iki önemli gözlem yapılabilir. Bi
rincisi bunalım giderek a�ı :laşıyor, ikinci
si ise gün geçtikçe dünya kamuoyu "Batı' 
nın" ne oldueunu daha yakından �reni
yor. 

Carter , Türkiye burjuvazisine 
seçim sonrasıı için güvence verdi 

BIRBIRLEIlINE ÇOK GOVENIYORLAR 

Burjuva basınında hak�ında kıyametler koparılan Demirel -Carter gö
rüşmesi sonunda gerçekleşti. Seçimlerin yapılmasına çok az bir zaman kala 
yapılan bu görüşmenin büyük burjuvazinin has partisi AP mafından propa
ganda metaı olarak kullanılacağı önceden biliniyordu. Nitekim görüşme son
rasında estirilen hava bımu doğruladı. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere tüm 
AP yanlısı basın Demirel'i "Londra Fatihi" olarak gösterebilmek için, hayal 
gücünü de bolca çalıştırarak elinden geleni esirgemiyordu. Hatta kimileri daha 
da ileri giderek Demirel'in "silah ambargosu sürdüğü takdirde, Türkiye'nin 
NATO'ya karşı olan yükümlülüklerini yerine getiremiyebileceğini" söyleyerek 
Türkiye'nin ittifakın askeri kanadından çekilme olasılığını ima ettiğini söylü
yordu. Neyse ki, Demirel'in kendisi imdada yetişti. Başbakan ayağının tozuy
la verdiği demeçte earter karşısındaki öfkesinin şakacıkun olduğunu itiraf 
ediyordu. Demirel'in sözleri şöyle: " ... yardımlar çok azaltılmış olmasına rağ-
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men, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için nasıl çaba harcad ığımızı belirt
meğe vesile olmuştur ." 

Londra görüşmelerinden sonra bir kez daha anlaşıldı ki burjuvazinin 
tüm çabaları topraklarımızdaki Amerikan üslerinden alınan kira bedelini biraz 
daha artırabilmeye yöneliktir. Ancak sosyalistler bu oyunu bozmuşlar ve TIp' 
in TRT'de yayınlanan demecinde Türkiye burjuvazisinin Anayasa'nın 3. ve 4. 
Ceza Kanunu'nun da 125. maddesini ihlal ettiğini açıkça belirtilmiştir. 

ABD Başkanı Carterın Demirel'le yaptığı görüşmede söylediği iki cüm
lenin üzerinde durmak gerekli . Carter başlıca şunları söylemiş:" Kıbrıs sorunu 
ile Türkiye'ye silah satışı arasında bağ kurulmaması gerektiğine inanıyorum." 
"Ortak Savunma Işbirliği Anlaşmasının Kongre'den geçmesi seçimlerden son
raya kalabilir." 

Carter'ın ilk cümlede söyledikleri, ABD 'nin, Kıbrıs sorunu ile silah sa
tışlarının birbirlerinden ayrı düşünülmesi gerektiği yolundaki resmi Ti6k te
zini benimsediği imajını Türk kamuoyunda etkili kılma amacıyla açıklanabilir. 
Yeni ABD yönetimi seçimlerin bu kadar yaklaştığı bir dönemde Ti6k kamu
oyunda ulusal bağımsızlık ve egemenlikten yana bir havanın esmesini elbet
te arzulamamaktadır. Ancak Carter silah ambargosunun geleceği konusuna 
hiç değinmeyerek Türk tezine yakınlaşmanın aslında, kendi çıkarları doğ
rultusunda bir " jestten" ibaret olduğunu belirlemiştir. 

Carter'dan alınan ikinci cümle ise, ABD'nin Carter-Demirel görüşmesi 
öncesinde burjuvazinin çeşitli kesimlerinde beliren kaygıları yatıştırma eği
liminde olduğunu göstermektedir. Londra'daki görüşme öncesinde burjuvazi
nin, özellikle seçim sonrasındaki sosyal demokrat iktidar olasılığına yatkın 
olan kesimi, Carter'ın Demirel'e silah satışını öngören anlaşmanın seçim�rden 
önce onaylanacağı Sözünü vermesinden kuşkulanıyordu. Ancak <:arter'ın 
söyledikleri, Tirkiye burjuvazisin.i bir bütün olilrak rahatbtıyor. ABD yöne-
timi seçimlerden sonra iktidara gelecek burjuvazinin şu ya da bu kesimi ile 
fark gözetmeden işbirliAi yapabileceAini söyleyerek gerçekten akıllı davran
maktad ... Burjuvazinin ünIU " Durumcusu" bu konuda şöyle diyor: "Kimin ik
tidara geleceiinin bilinmediği bir sırada böyle bir dll'um yaratmak da Ame
rika hesabına herhalda büyük bir pf olurdil." ABD 'nin bu tavrının CHP'nin 
seçim propagandasmda anti�mperyalist bir eğilimin önüne geçmeğe yönelık 
olduAu da gözden uzak tutulmamalı. Nitekim görüşmeden sonra CHP $ÖzcU
sünUn verdiAi "hükümetin bUnyesi dış sorunları çözrneğe elverişli değildir" 
yolundaki demeç bu partinin seçim kampanyası sırasında emperyalizm olgu
Sunun özüne dokunmayatağının bir belirtisidir. Zaten CHP'den bunu yap
ması beklenemezdi. 

Ama seçimlere gidilen dönemde bunu yapacak olanlar vardır_ Işçi smı
fının partisi, ulusal b�lfTlsızl�ln samimi savunucusunun sosyalistler olduAunu 
gösterecektir. TIp, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine ABD emperyalizmi ve 
onun işbirlikçilerinin gerçek yüzünü göstermek için de görev başındadır. 
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Angola üzerinde 
yeni emperyalist tertipler 

Angola üzerindeki emperyalist kamp' 
lo lar sii'"üyor. Angola uzun sirc Portekiz 
sömürgesi durumunda idi. Sömürgelik. 
ten kurtuluş sireci anti-emperyalist mü· 
cadele ile içiçe girdi. Angola halkının 
de,,-imci kurtuluş örgütü MPlA (Angola 
Halk Kurtuluş Harekeıi) başta ABD em· 
peryalizmi- olmak üzere dünyadaki tüm 
gerici güçlerin desteklediği fNlA ve 
UN iT A adlı örgütlerle uzun zaman savaş
tı. Savaşın zaferi e sonuçlanması mücade· 
lenin sona ermesi anlamına gelmiyordu. 
Nitekim Angola sosyalist kuruluş döne
mine girdikten sonra emperyalistlerin 
Angola halkını hedef alan provokasyon. 
ları daha da yoğunlaşu. Şimdi Angola 
halkı devrimci çizgisinden hiç tav;z ver· 
meden emperyalist provokasyonları gö
ğiislemek '" boşa çıkarmak göreviyle 
karşı karşıya. 

NETO NE DIYOR 

yeni görünümleri ortaya çıkmaya başla
dı. Angola çevresindeki kuşatma daha 
da daraltılıyor ve Güney Afrika kuvvet
leri de Namibia topraklarında yığınağa 
başlıyordu. Şimdilik saldırının ilk yöne· 
lebileceği bölge olarak Cabinda bölge,i 
gösteriliyor. Mayıs ayının ilk haftası için· 
de Paris'te bir kukla Cabinda hükümeti
nin kurulduğu ilan ediliyordu. Bu hükü
metin de temelinde başlıca paralı asker
lerden oluşan FlEC (Cabinda Kurtuluş 
Cephe,i) adlı bir örgüt var. Ancak bütün 
bu karşı devrimci girişimlerin baş destek· 
çisinin Fransa Cumhurbaşkanı 'Giscard 
d'Estaing olduğu da gözlerden kaçmıyor. 
Ancak tüm bu çabaların şimdilik bır so
nuç verdiği söylenemez. Luanda hükü
meti 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Ca
binda to'prağının tamamının kendi kont
rolünde olduğunu belinti. Angola Savun
ma Bakanı bu konuyla ilgili olarak şöyle 
diyordu: "Angola'ya karşı girişilen saldı
rıların temelinde hemen her zaman Paris 
ve umutsuz kuklalar ve her soydan para
lı  askerlerin sığınağı Kinşasa (Zaire) var
dır. A,�cak her ikisi de Angola devrimini 
yıi<ma gibi boş bir girişimin içindedirler.' 

AÇıKTAN SALDıRı 

Emperyalistler Kanga kunuluş savaş
çılarıyla işbirlikçi Mobutu yönetimi ara
sındaki çatışmayı Angola'da yapacakları 
saldırıya gerekçe olarak kullanmak niye
tindeler. Nitekim son günlerde Angola 
sın''''ında Zaire-F as birlikleri nin yığmak 
yaptıkları haberleri yoğunluk kazanrqa
ya başladı. Bu arada Fransa'da yetiştiri
len Mısırlı pilotların Fransa'nın Mobutu 
rejimine verdiği Mirage uçaklarını kul
lanmak üzere bölgeye gönderildiği bildi
riliyordu. Angola Halk Cumhuriyeti dev
leı başkanı AgoSlinho Neto 1 Mayıs iö
renlerinde son geiişmelerle ilgili yaptığı 
konuşmada şöyle diyordu: "Bu savaş 
hazırlıklarına katılan ülkeler, toprağımız 
herhangi bir askeri güç tarafından işgal 
edilirse, bu işgale katılan ülkelerin her 
biri ye burada çıkarı olan ve onu koru· 
mak isteyenlere karşı gerekli tedbirleri 
çekinmeden alacağımıza emin olmalıdır
lar." 

Bütün bu olan biten arasında üzerinde 
önemle durulması gereken bir açıktan 
saldırı olayı var. 2 MaylS Pazanesi günü 

ikiMirage uçağı Luia adlı Angola kasaba
sını bombaladı. Luia kasabası Zaire sını
rından 20 km. kadar bir uzaklıkta bulu
nuyor. Ama bundan da' önemlisi halen 
şiddetli çarpışmalara sahne olan Katan
ga eyaleıinden 200 km. u",klıkta. Bu 
durumda söz konusu uçakların Angola 
sınırını yanlışlıkla ihlal ettiklerinden 
dem vurulamaz. 

GlSCARD, AFRlKA 'DAKl SIÇRAJ/A TAHTASı -'JOBlTl" lLE BlRUı;TE 

BOŞ GIRIŞIMLER 

Bu açı!<lamadan kısa bir süre sonra 
Angola üzerindeki emperyalist tertibin 

Saldırının açıklığa kavuştu rulması ge
reken bir başka yanı daha var. Lui(l'ya 
saldıran Mirageuçaklarını kullanan pilot
ların kimlikleri. Katanga'da Zaire rejimi. 
ne karşı savaşan Kongo Ulusal Kurtuluş 
Cephesi sözcüsü Paris'te yaptığı açıkla
mada Fransa'nın bugüne dek henüz tek 
bir Zaire'li Mirage pilotu yetiştirmediği-

ni beliniyordu. Üstelik şu anda Fransa' 
da $laj yapmakta olan Zaire'li pilot aday· 
larının uçağı fiilen kullanmaya başlama· 
ları için en az üç yıl süreyle eğitim gör
me leri gerekiyor. 

PROVOKASYON LAR BOŞA 
Çı:(ACAK 

Kongo Ulus;tl l<.ur:tuluş Cephesi söz
cüsi.ı bu açıklamaları yalanlamadığına 
göre, Angola kasabasını bombalayan pi
lotlar ya hem Mobutu. hem de Beyaz 
Saray yanlısı bir Afrika ülkesindendirier, 
ya da onları bizzat Fransahükümeti Zaire' 

nin emrine vermiştir. Luanda radyosu 
saldırıdan hemen sonra yaptığı açıkla· 
mada Angola'yı Zaire'ye karşı savaşa 
sokmak isteyen provokasyonu boşa çı
karacağını açıklamıştır. 

Angola üzerinde yoğunlaştırılan bas· 
kılar kapitalist�mptryalist sistemin Af· 
rika kıtasının . gün�rindeki ilerici hare· 
ketleri bastırabilmek ve burayı kendisi 
için bir dikensiz gül bahçesi haline geti . 
rebilmek için bütün çarelere başvuraca· 
ğ ının kanıtı. Ancak gerek bölgedeki ile
rici ve sosyalizm yolundaki üıı..eler, ge
rekse de devrimci kunuluş hareketleri 
sorumluluklarının bilincinde olarak em· 
peryalist saldırıyı savuşturacaklar. 

Affar ve issa değil,  bağımsız Cibuti 

Fransa Afrika kıtasındaki son sömürge topraklarını d a  geçtiğimiz pazar günü yapılan bir referandumla yitirdi. 
Etiopya topraklarına komşu Kızıldeniz kıyısındaki eski adlAffarve Issa Fransız Toprağı, yeni adı Cibuti olan ülkede 
yaşayan farklı etnik özellikler taşıyan halk bundan böyle özgii"lüğü yaşayacak. 21 0.000 nüfu,lu bir ülke olan Cibuıi' 
de referandum sonuçlarında bağımsızlığa "evet" cevabının �ıkacağı çok önceden kesinleşmişti. Buna rağmen eski 
sömOrgeci Fransa'nın Cibuti ile bağımsızlıktan sonra da "yakından" ilgileneceği şimdiden anlaşılıyor. Referandum 
öncesinde bu topraklarda bulunan 6.S00 kişilik Fransız kuvvetleri alarma geçirilmişti. Bunun dışında Clemeneeau 
adlı uçak gemisi, önemli sayıda bir donanmanın önünde Kızıldeniz'in ağzında zırhlı uçaklar ve helikopterlerle hareke· 
te hazır vaziyette bekletiliyordu. 

Cibuti'nin bağımsrzlı�ı 27 Haziran tarihinde kesinleşecek. Bu arada yapılacak ikinci bir oylamayla yeni mecli
sin 6S delegesi seçilecek. Şimdiden Bağımsızlık Için Afrika Halk Birliği (lPAI) Başkanı Hasan Guled'in önderliğin. 
deki tek bir liste ile bu seçimlere gidileceği biliniyor. 

Fransa, Cibuti halkları arasındaki etnik farklılıkları ayakta tutarak kendi sömi6geci rejiminin sürekliliğini sağla
dı. Affarve Issa topraklarına gönderilen Fransız yüksek komiscrleri Fransız yanlısı Affar kabilesinden bir azınlı�ı her 
yönden destekleyerek onlan egemen sınıf haline geıirdiler. Ancak lPAI Ci buı i halklarının (etnik ayrım gözeımek,i. 
zin) % SO'ini temsil ediyordu. Ancak sonunda Cibuti'de de iktidar çoğunluğunUR denetimine pek yakında geçecek. 

Cibuti 27 Haziran tarihinde Afrika Birliği örgütü'nekırkdokuzuncu bağımsızüye olarak katılmaya hazırlanıyor. 

BACmSIZLlCA HAZıRLıK 
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ANGELA DAViS: 

"ABD 'DE DEMOKRASi 
VE SOSYALiZM iÇiN 
MÜCADELE VERİYORUZ" 
• 

Kapitalist ülkelerde demokrasinin sı· 
nırlannın her zaman dar tutulduğu bili· 
nen bir gerçek. Oysa burjuva devrimle· 
rinin iftihar vesilesi öı.gii"ıükçu anayasa· 
lar bile işçi sınıfının dünya ölçüsünde ik· 
tidar alternatifi olmasıyla tüm çalışanla
ra yöneItiImiş birer yasaklar listesi duru· 

ANGELA DA VIS 

muna düştüler. ABD dünyada burjuva 
demokratik de�imini ilk gerçekleştiren 
ülke. Ancak aradan geçen i!<i yüzyıllık 
süre içinde ABD emperyalizmin başlı. 
ca kalesi durumuna geldi. Dünyadaki 
tüm ilerici, demokrat ve sosyalist hare
kederi hedefleyen gerici ve sermaye sını· 
fından yana tüm girişimlerin içinde 
ABD 'nin mutlaka parmağı var. 

ABD-de son yapılan başkanlık seçim
lerinden sonra işbaşına gelen yönetim 
insan haklan ve temel özgürlükler konu· 
sunda titizlik gösteriyor izlerninimi 
uyandırmağa dikkat ediyordu. Ancak 
Carter yönetiminin bu özgi.rıükçü tutu
munun gerçek nedeni kısa zamanda su 
yüzüne çıktı. Yeni başkan ve avanesi 
i nsan hakları konusunu anti·komünist 
propaganda için malzeme olarak kulla· 
nacaklardı. Yumuşamanın güçlenmiş 
olduğu ve .her geçen gün yaygınlık ka· 
Landığı bir dünyada emperyalizm, sos· 
yalist sistem ve onun müttefikleri karşı' 
sında eski saldırgan yöntemlerin sökme
yeceğini görerek sahte bir insan hakları 
simidine sarılıyordu. 

Bu durumda dünyadaki tüm anti· 
emperyalist ve ilerici güçlerin ortak gö. 
revi Carter yönetiminin gerçekte hangi 
insan haklanndan yana olduğunu kitle· 
lere duyurmak, anti·kormnizm propa· 
gandasını insan hakları silahından yok
sun bırakmaktır. 

ABD'de insan hakları hangi ölçüler 
içinde geçerliliğini korumaktadır? 
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ABD tarihindeki Sacco ve Vanzttti 
olayı, karı-koca Rosenberg'lerin katli 
bu soruya cevap olabilecek birer örnek
tir. Ancak özgürlükçü Caner yönetimin. 
de de durum pek farklı değil_ 

Şu anda, -Kuzey," Karolina eyaletin
de ırkçılığa ve ROlilik baskılara karşı 
mücadele vermiş olan papaz Ben Chavis 
ve dokuz arkadaşı yalan tanıklıklara da· 
yanan bir suçlama ile tutuklu bulunu· 
yorlar. Mahkumiyetlerine neden olan 
yalan ifadeyi veren Alien Hall ifadesinin 
geçersiz olduğu yolunda bir açıklama 
yapmış olmasına rağmen bu on politik 
hükümlü Wilmington'da hapisteler. On· 
lardan başka New J mey'de Joanne 
Chessimard, los Angeles'da Phillip 
o\lIen, Bostan'da E!la Allison politik 
tutuklulara verilebilecek örneklerden 
(alnızca birkaçı. 

Dünyadaki iüm demokratlar, başta 
Nilmington'da toplam 282 yıla hüküm
tü Ben Chavis ve arkadaşlan olmak üzere 
o\BD'teki tüm politik mahkumların ser· 
best bırakılması için geniş bir dayanış
ma kampanyası düzenliyorlar. Bu daya· 
nışma toplantılarından biri, S Mayıs'ta, 
Paris'te Fransız Koniinist Partisi tarafın
dan düzenlendi. Bu toplantıya ABD Ko
münist Partisi Merkez Komitesi üyesi 
ve ABD'de önemli etkinliği olan Politik 
ve ırkçı Baskıya Karşı i ttifak adlı örgü-

her köşesinde özgirlük kavgası veren 
herkese ulaşmaktadır." 

"Bildiğiniz gibi Wilmington'daki on 
politik mahkum söz konusu suçları iş
lememişlerdir. Onlar bu şiddet eylemle· 
rinin sorumluları değil kurbanları ol
muşlardır... Onlar tehdit edilen, elde 
edilen ya da satın alınan tanıkların ifa· 
delerine dayanılarak mahkum edilmiş
lerdir." 

FRANSIZ ıŞÇiLERI DA VIS VE ARKADAŞLARı ILE DAYANıŞMADA 

tün başkanı Angela Davis de katıldı. 
Sizlere Davis'in konuşmasının önem· 

li bölümlerini sunuyoruz: 
"Wilmingıon'daki mahkumiyet olayı, 

Kuzey Karolina yöneticilerinin papaz 
Ben Chavis'e karŞı öfkesinin simgesi 
olan bu kab us gibi olay bugün ABO 'deki 
korkunç olarak niteleyebileceğim poli. 
tik gerçeğin öneml i bir bölümünü orta· 
ya koymaktadır. Bu gerçek, bir ucundan 
ABD vatandaşı olarak mücadele yeren 
bizleri ilgilendirmekle kalmamakla aynı 
zamanda bir ucundan sizlere, dünyanın 

" Dava açıldığı sırada Ben Chavis 
Kuzey Karalina'daki baskı mekanizma
Sının temel hedefi haline gelmiştir; fa
kat o Kuzey Karalina'da tutuklu bulu
nan çok sayıdaki zenci, beyaz ya da 
kızılderili militandan yalnızca biriydi. 
Aynı zamanda Charlotte'ta da üniver
sitede örgütlenmek istedikleri için hap· 
se tıkılan siyah bir üniversite hocasıyla 
iki öğrencisi bunlara örnek gösterilebi. 
lir. Ayden'de aynı şekilde onbir tu
tuklu bulunmaktadır. Onbirlerin lideri 
16 yaşındaki lise öğrencisi Oonaid 

Schmidt, 40 yıla hüküm giymiştir.' 
"Hapishanelerde de ırkçı uygulama 

lar tartışılmaz biçimde sii-mektedir 
Kuzey Karolina eyaletinde siyah y.ı di 
kızılderili yurttaşların nüfusa oranı � 
·2S'dir. Hapishanelerde ise bu oran % 
75'e ulaşmaktadır. Başka bir rakam: er· 
kek zenci nüfusun % l 'j pannaklıklar ar· 
kasındadır. 

Kuzey Karolina bizim Güney Afrika 
Cumhuriyetimizdir. Apartheid'dan yana 
Vorster rejiminin yaptığı gibi Kuzey 
Karolina yöneticileri ekonomik dergiler
de yayınlattıkları ilanlarla büyük yaban
Ci şirketleri Karolina'ya daytt etmişler
dir. Çünkü Kuzey Karolioa'da elemeği 
ucuz ve bol. kar oranı da çok yüksektir' 

"Ancak elemeği ve karların bu nite
liklerini koruyabilmesi için sendikala
rın devrimci liderlerineleo kurtulmak, 
emekçilerin örgütlenr;"esini önlemek, 
direnişlerini bastırmak gerekiyordu." 

Baskının açık, kaba \le acımaslI ol· 
ması gerekiyordu." 

"Kuzey Karolina'daki bu faşizme 
'benzeyen baskı girişimi başarısızlığa 
uğrarsa Alabama, Florida, Michigan ve 
California'da, gerçekte tüm ABD'de 
politik baskıların başarısızlığa uğra· 
yabiJeceği görülecektir." 

"Wilmington'un 10'larının zincirleri· 
ni kırmaya başarabilirsek, Charlotte'un 
3'I«ini, Ayden'ın 11 'lerini, Lolita Leb· 
ron ve Porto Rico'lu yoldaşlarını da öz· 
glrlüğe kavuşturabiliriz 

Florida'da Delben Tibbs'in, New 
J ersey'deki politik tutukluiann ve diğer
lerinin de serbest bırakılmasım sağlarız. 

Rosenbergler davasına yeniden bakıl-
masını sağlayabiliriz. 

. 

ülkemiz emekçileri haklarımızı ve 
yaşamlarımızı savunma yeteneğimize gü· 
ven duydu�u anda, sosyalizm için müca
deleyi ileri götlrebilecek duruma gelir, 
emperyalizme karşı dünya ölçüsünde gi'" 
gide daha önemli zaferler elde etmeye 
başlarız." 



KGB binası; 
diktatörlük, 
Demirel ' 
ve YRY 

• -..i 

ın yumrugu 

TRT'nin komandolaştınlması harekatı geçUgimiz aylar içinde tamam· 
lanmıştı. 

Komandolaştınlma, bir ölçüde "özel" bir deyim. Gerçekte, TRT'ye tt· 
kabasa dolduruJan komandolar, bu kuruluşun bütünüyle AP·MHP borazanı 
haline getirilmesi çabalannda yöneticiler için destek tabanı oluş tumıakta1ar, 

Alth iEtlü bu harekatın somut ÜlÜnleri de görülmeye başlandı, Ama ne 
ürünler ... Yalnızca, haberlerin veriliş biçimi, kişi ve kuruluşlara yer verilme Sü' 
resi ya da programlann niteliRi ile sımrlı kalmıyor TRT'deki harekat. Zaman 
zaman "dil sürçmesi" ya da "çeviri hatası" o� örtbas edilecek ilginç yön· 
temlere de başvuruyor TRT yönetimi. 

-

Önce programlar. . 
Geçligimiz haftalarda bir KGB programı başlatıldı. Evlere şenlik. Sov· 

yetler BirUernde Moskova'nın bir meydanında, önünden her gün binlerce kişi
nin geçtiRi bir KGB binası vanruş. Bu binanın üç yanı göri.ilebilirmiş. Fotogra
Cı da çekilebilimıiş. Ama ayru binanın bir de arka yüzü vannış ki, burayı kim
se göremezmiş. Görmek mümkün olmadıeı gibi, bu yüzün fotoRrafl da çekile
mezmiş. Herhalde binanın bu yüzüne bakan caddeler trafiRe kapatılmıştır di
ye düşüriiyorsunuz. Ama· pek de öyle detil. Bir turist, "büyük güçlüklerle" 
burarun filmini çekmiş. Bu kahraman turislin çektiRi film sayesindedir ki, 
KGS binasının arka yüzüiii milyonlarca TV seyircig görebiliyor. 

Ne mi var bu arka yüzde? Hiç bir şey. Hani öyle bir tanıtılıyor ki bu ar
ka yüz, sanki pencerelerden bizi kurtann diye sarkan, ya da işkence için aşa· 
Rıya sa.llandınlan insanlar göreceksiniz. Ama hiç bir şey yok. KGB binasının 
arka yüzü, Sovyet mimarisinin özellikleri dışında, herhangi bir binanın arka 
yüzünden Carklı deRiL. Ama ne de olsa antikomünizm ve antisovyetizm kam
panyası bu tür gülünç mistifikasyonlan gerektiriyor. 

ıŞÇı KU LTUR DERNEGl lzMIR ŞUBESI KURULDU 

Genel Merkezi, 1976 'da Ankara 'da 
kurulan İşçi Kültür DemeRi'nin ıZmir 
Şubesi uzun çalışmalardan sonra kurul· 
du. Başlattıgı çalışmalar arasında, foto· 
film-grafık dallannda kurslar, kuramsal 
ve uygulamalı tiyatro·Colklor çatışmala. 
n bulunmakta. 

ııerici<lemokrat bir kültür anlayı· 
şının geniş işçi ve emekçi yıRınlara mal· 
edilmesi ve bu doRrultuda yaratlcı çalış· 
malann sürdürülmesi için ülke çapında 
merkezi bir örgütlüıÜRün gereRi çok a· 
çlk. DemeRin İzmir Şubesi de, İzmir 
ölçeRinde gözlemlenen daRınıklılıRı. ör· 
gütsüzlüA:ü aşmak ve varolan potansiyeli 
verimli bir doirultuya çekmek amacıy· 
la kuruldu. 

Şiiri eş<lost söyleşilerlnden geniş 
alanlan. getirmek istiyorsak, 

SazunlZ, müzilimiz, Colklorumuz ye-

ni, güçlü yorumlar bekliyorsa, 
Tiyatromuzu, kısa·metrajlı mm ça· 

lışmalanmlZl işçilere, emekçilere sevdir· 
rnek istiyorsak, 

De�işik nedenlerle uzak kaldlgunlZ 
kültür mücadelegne bir öRrenci olarak 
katılmak istiyorsak, 

Görev başına. Işçi Kültür Demegi· 
nin çalışmalanna katılalım \le bu uzun 
soluklu mücadelenin bir adım daha ileri 
gitmesi için küçük de olsa tüm katkılann 
çok önemli bir yeri oldu�unu unutma· 
yalım. 

IŞÇI KULTUR DERNECI 
ızMIR ŞUBESI SEKRETERLICI 

ADRES: Ifıirriyet Bulvan 
KaraosmanoRlu İşhanı Kat:5 
Basmane · ıZMIR 

BBC'nin antikomünizmi bir yana, bizimkiler programa kendilerine özgü 
ilginç katkılarda da bulunuyorlar. ömegin KGB'ye ba�lı 10'un üzerinde "di· 
rektörlük" vannış, "Dil sürçmesi", ya da "çeviri hatası"nın tam sırası, "Direk· 
törlük"lerden biri, program spikeri tarafından "diktatörlük" olarak sunuluyor 
izleyiciye. örne�in bir "Iç işler direktörlü�ü" TRT spikerinin agzından "Iç iş· 
ler diktatörtüRü" olarak tarutılıyor. 

Ne ince bir buluş ... Böylece BBC 'ye katkıda bulunan TRT, Sovyetler 
BirUgi'nde resmi kurumlara b&glı alt birimlerin bile "diktatörlükle" yönetiidi· 
gini karuUamış oluyor. TRT'yl yöneten kafalar belki de böyleUkle . ·Cemilo�· 
lu" skandalının intikamıru aldıklarım düşünüyorlardlro 

AP seçim listelerinin müzmin isimlerinden bir TRT görevlisinin Türkiye 
İşçi Partisi demecinde "komünizm propagandası" bularak yayına sokmaması 
üzerinde duruldu. Ancak TRT'nin skandallan Cafer Demiralp isimli bu görev· 
linin yaptıklan ile sınırlı deRil. . 

9 Mayıs akşamı "Güne Bakış" programını izleyenler, propaganda adına 
yapılan ve ileride "dil sürçmesi" olarak lavzih edilmesi muhtemel bir skandal 
ile daha karş�aşt�ar. 

"Londra'da bulunan Başbakan Demirel, Kanada Başbakanı Pierre Tru· 
deau'yu kabul etti." 

Ne güzel "propaganda" deeil mi? Daha sonra Anadolu Ajansı �ıüdürü· 
nün mUhayyile gücü ürünü haberlerle birleşince tam bir/bütünlük kazanıyor, 
AA Müdürüne göre Demirel Carter'le görüşülken, bir ara tepesi atmış ve yum· 
rueunu küt diye masaya indinnişti. 

öyle ya, Kanada Başbakanı ile görüşmeyip, onu "kabul eden" kişi Car· 
ter'ın da hakkından getirdi elbet. 

Komandolaştınlan TRT'de, propaganda ile kanşık skandallar dizisi böy· 
lece 9..iriip gidiyor. 

DANıŞTAY YALÇiN KUÇUK'E PASAPORT VERILMEMESI 
UZERINE AÇi LAN DAVADA YUROTMEYI DURDU�\1A 

KARARI ALDı 

Danıştay Onikinci Dairesi, Yalçın Küçük 'e pasaporl ı'en'/nıemes; üzerine 
açılan dauada yürütmeyi durdurma kararı aldı. Yalçın Küçük, Bulgaristan Hıi· 
kümeli'nin çakrılısı olarak B ulgaristan 'a gitmek üzere iki keı pasaport aimaI.: 
istemiş fakat içişleri Bakanlıgı 'nın kararı ile kendisine pasaport t'erilm emiş tir 

Bunun üzerin e Auukat Erşen Sansal, Danış tay 'da yürutmf!yi durdurma 
isteği ilc daua aç tı. Danıştay. pasaport l'frmeme gerekçesi"i l('işleri Bakanlı· 
kından sordu. lçjşlen' &kanı adına Daruştay 'a gönderilen ycuıda. "Ya/� ı/I 
Küçük 'iin 1959 yılından beri gerek yurtiçi ue gerekse yıırtdı�mda gös terdigi 
siyasi ve ideolojik tutum ue dauranışları " pasaport t'emıemenin gerekçesi ola· 
rak gösterdi. Dan� tay Onikind Dairesi 1 9 i612856 sayılı kararı ile boyle bir 
gerekçenin pasaport vennemey; gerektirmeyeceki sonucıwa ı'ararak yürütme· 
y i  durdurma karo" aldı. 
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7 MAYIS CUMARTESI GÜNÜ YAPILAN 

TÜM·DER ANKARA ŞUBESI GENEL 
KURULUN'DA I LERICI DEMOKRATLAR 
YÖNETlME GELDI. YENIDEN TÜM·DER 

ANKARA ŞUBESI BAŞKANLIGINA 
SEÇILEN NIZAMETIIN BARIŞ 

YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARıNı YANıTLADı. 
AŞAGIDA YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARı VE 

BARIŞ'IN YANITLARfNI BULAcAKsıNrz 

Memur mucodelesini kısaca anlahrmısınız. 

Milli kurtuluş hareketinden sonra iktidarı, bur
juvazinin palazlanması adına aydınJ sivil, asker, küçük 
burjuva kadrolar ellerinde bulunduruyordu. Aynı za
manda ırkçı şovenist olan bu kadroların temel görev
leri, burjuvaziyi bir an önce her bakımdan güçlendir
rnekti. Memurların büyük bir kısmı da o zamanlar bur
juvaziye hizmet ettikleri için burjuvazi tarafından iti
barh sayılıyordu. Ancak k.api�li�mi·n giderek gelişme. 
si, burjuvazinin güçlenmesi memurların bu görevi 
yapmalarını gereksiz kıldı. Bundan sonra memurların 
burjuvazi ile çelişkileri başladı. 

1960 Anayasasının memurlara getirdiği sendika 
kurma hakkı, uğrunda mücadele verilerek kazanılmış 
bir hak olmadığı gibi, grev ve toplu sözleşme hakkı ile: 
de donatılmış değildi. Onun için 12 Man'ta bu hak 
geri alındığı zaman memurlardan hiç bir tepki gelme
di. Kurulan sendikalar, fede.rasyon ve konfederasyon 
şeklinde örgütlendikleri için, memurların tabanda bir
liği sağlanamadı. Verilen mücadele burjuvazinin icaze
tine bağlandı. Ekonomik sorunların çözümü, o zaman
ki sendika yöneticilerin kişisel tavırlarına terk edildi. 
Memurların somut sorunları ülke sorunlarından tama
mıyla soyutlandı. Tüm bu nedenlerden dolayı TÜM
DER kurulmadan önce memurlar doğru bir örgütlen
me ve.mücadeleanlayışından uzak kaldı. 

Memurların geçmişini doğru olarak değerlendi. 
ren örgütürriiz, geçmişten dersler çıkararak mücadele
sini sürdürmektedir. Grevli toplu sö11eşmeli sendikal 
hakların alınması, burjuvazinin hareket alanını daral
tacaktır. Öncelikle bir hakkın saptanmasında burjuva
zinin değil, tabanın söz ve karar sahibi olması gerçek
leşecek ve burjuvaziye karşı memurların ekonomik 
demokratik haklarının ileri boyutlarda dayatılması 
sağlanacaktır. Kapitalizm sürekli pahalı l ık düzeni ol
duğu için, sendikal hareket yoluyla memurlar için az 
da olsa ekonomik bir ferahlama gelecektir. Memurları 
politik mücadeleden uzak tutmak isteyen burjuvazi
nin bu gerici talebi yok olacaktır. Memurlar işçi sınıfı 
panilerinde mücadele verebileceklerdir. Egemen sınıf
lar tarafından suni olarak yaratılan işçi memur ayırı
mı son bulacak, memurlar işçi lerle aynı sendika çatısı 
altında birleşip daha güçlü bir mücadele onamı na gire
ceklerdir. Faşizm her zaman kendisine kitle tabanı 
aramaktadır. Memurlar arasında da taban aramaya ça
l ışacaktır. Memurların devrimci sendikalarda örgüt
lenmesi, faşizmi memur kesiminden tecrit edecektir. 

Tüm yukarıda saydıklarımız, memurlar için 
demokratik mücadelenin programıdır. Bu mücadele 
şüphesiz sağlıklı bir politika ile başarılabilir. Bunu 
sağlamak için de demokratik kitle örgütleri ve de
mokrasi mücadelesini iyi kavramak ve uygulamak zo· 
runludur. Gerek ekonomik demokratik düzeyde, ge
rek politik düzeyde bu mücadelenin, işçi sınıfının mü
cadelesi ile paralellik içinde olması zorunludur. 

CHP Genel Başkamnın gaze telerde çıkan deme· 
cin de mem urlara greu hakkımn ikinci aşamada düşü· 
nülebileceki söylendi. Bu konudaki gÖriişleriniz nedir. 

Ulkemizde tüm·demokratik hak ve özgürlüklerin 
var olacağını, batıdaki tüm demokratik hakların ülke
mizde d� olması gerektiğini yine CHP Genel Başkanı 
söylemektedir. Toplumlann demokratikteşmesi kişi
lerin ve örgütlerin subjektif niyetlerine bağlı değildir. 
Toplumların demokratikleşmesi tüm işçi ve emekçi 
sınıfların demokratik silahlarla donatılmasına bağlıdır. 
Memurlar için ise bu hak grevi i toplu sözleşmeli sen· 
dikal haktır. Memurları grev hakkından yoksun bırak· 
mak, onları egemerı-nnıflara karşı eli kolu bağlı du
ruma getirmek demelHir. Tüm batı ülkelerinde, me· 

DIHI ETKiN 
BiR öRGUTLENME 
iCiNDE OLIClilZ 

• 

munar grev silahıyla donatılmış sp.ndikal haklara sa· 
hiptirler. CHP Genel Başkanının bu tutumu çelişkili
dir. Sosyal demokrasinin, çalışan işçi ve emekçi sınıf
lara geniş demokratik olanaklar sağlaması beklene· 
mez. işçi ve emekçiler bu hakları kendi mücadeleleri 
sonucu kopara kopara alacaklardır. Ülkemizde;işçi ve 
emekçilerin burjuvaziye karşı geniş demokratik hak· 
larla donatılması doğrultusunda mücadele veren işçi 
sınıfının panisinin tavrı daha nettir. Grevsiz sendika 
hakkı zaten 1 960-1 971 arası vardı. Bugün aynı şeyi 
sunmak geriye atılmış bir adımdır. Tüm ilericilerin, 
demokratların ve sosyalistlerin buna karşı olması zo
runludur. 

Demokratik kitle örgütlerinin görevi ve demok· 
ratik kitle örgütlerindeki hastalıkları anlatırmısınız? 

Demokratik kitle örgütlerinin asıl mücadelesi, 
ekonomik-demokratik haklar ve demokrasi mücadele
sidir. Kapitalist toplumlarda demokrasi mücadelesi 
çok boyutlu mücadeledir. Şöyle sıralıyabiliriz: birin

. cisi demokratik hak ve özgürlükleri elde etmek, 
'
yani 

demokrasinin sınırlarını genişleunek, ikincisi toplum
da demokrasi mücadelesi veren diğer güçlerle ortak 
eylem içinde hareket etmek, üçüncüsü demokratik 
güçlerle ortak hareket edilirken faşizme karşı mücade
leyi asla gözden kaçırmamak, dördüncüsü ve daha 
önemlisi de işçi sınıfının iktidar olma mücadelesinde
ki bağlantıyı çok iyi bir şekilde kurmak. 

Yukarıda sayılanlar, kitlelerin ekonomik de
mokratik taleplerini de kapsar. K itlelerin mücadelesini 
ekonomik-demokratik çember içine hapsetmek yan· 
Iıştır. Kitlelerin sınıfsal mücadelelerinde nihai hedefin 
iktidar olmak olduğunu söylemek ve bu hedefe parti 
ile varılacağını belinmek, demokratik kitle örgütleri
nin görevleridir. 

Örgütümüz TÜM·DER, vermiş olduğu mücadele 
ile, yukarıda söylenenleri hayata geçirmiştir. Bir yan
dan MC'nin tüm baskılarına karşın memurların ekono
mik demokratik hakları savunulmuş, diğer yandan fa
şizme ve emperyalizme karşı verilen mücadelede de 
yerini almıştır. Bunun somut örnekıerini, 39 aylıklar, 
vergi iadeleri, Meyak mücadelesi, sürülen-kıyılan me· 
murlara sahip çıkmak, kitle eylemleri ile faşizmi pro· 
testo etmek, DGM'ne karşı tavır ve 1 Mayıs'ların kut
Ianmasında aktif yer almakta vb. da görüyoruz. Ayrı
ca pani işlevini örgütümüze yüklemek isteyenlere 
ödün verilmemiştir. 

Demokratik kitle örgütleri, yapısı itibariyle es· 
nek olan örgütlerdir. Bağımsızlıktan ve demokrasiden 
yana olan tüm güçleri örgütlemek zorunludur. Bu açı
dan, belirli konularda her zaman tartışmaların çıkma· 
sı normaldır. Ancak, amaçları örgütü daha güçlendir-

mek olsa bile, oluşturulan tüm grup ve grupçuklar, 
belirli dar grupsal hesaplara girdikleri süre, bir hastalık 
olarak kalırlar. 

Demokratik kitle örgütlerinde görülen genelde 
iki hastalık vardır. Bunlardan biri ekonomizimdir. Kit
lenin ekonomik demokratik sorunları ile sınırlı kal· 
mak bağımsızlık demokrasi mücadelesini gözardı et
mektir. ikinci hastalık ise, goşizmdir. Bu görüşün sa
vunucuları demokratik kitle örgütlerine pani görevi 
yüklemektedirler. Disiplinsizlikleri, sabırsızl ıkları ve 
sekterliklerinden dolayı panilerde görev almaları 
mümkün değildir. Bunun için bu istemlerini demokra· 
tik kitle örgütleri aracılığıyla yapmaya kalkışmakta. 
dıriar. Kitlelere inmemekle birlikte, özellikle aydın ve 
öğrenci kesiminde, dar da olsa, taraftar bulabilmekte
dirler. Ya da görüşlerde bulanıklık yaratabilmektedir
ler. Bu görüşün yanlış olduğunu örgütümüz TÜM
DER her zaman kitlelere anlatmıştır ve anlatacaktır. 

Demokratik kitle örgütleri ile siyasal parti iki 
ayrı örgüt biçimidir. Bir kez, pani iktidarı devralma 
programı olan bir örgüttli' . Oysa, demokratik kitle 
örgütlerinin iktidara gelmesi diye bir hedefi olamaz . 
Ikinci olarak, paniler toplumdaki bütün çelişkilere 
çözüm aramak ve bütün çelişkileri çözücü yolları gös
termek zorundadır. Demokratik kitle örgütleri ise, çe
lişkilerin bir bölümünün odaklaştığı örgütlerdir. 
Bu odaklaşan çelişkileri çözücü yönden çaba harcar
Iar. 

Kongreden sonra çalışmalarınız nasıl olDeaktır' 

örgütümüz TÜM-OER'i memurların tek ve güçlü 
örgütü yapmak için, gerek niceliksel ve gerekse nite· 
liksel bakımdan daha etkin bir örgütlenme içine giri
lecektir. Memurların demokratik mücadelesini asla 
gözardı etmiyerek, onların somut sorunlarından hare· 
ketle, bağımsızlık demokrasi mücadelesinde yerimizi 
almaya çalışacağlI. Uluslararası ve ulusal planda dü
şünce, tavır ve eylemleriyle emperyalizmin ve faşiz
min yanında yer almış, sol görünüm altında"'i Maocu 
bozguncuların örı;ütten tasfiye olmaları sağlanacak. 
örgütümüzü kadro örgütü durumuna getirmeye çalışan 
sapık akımlara karşı amansız bir mücadele verilecek· 
tir. i ıkesiz ve parsacı bir anlayışla derneği değil, yal
nızca kendilerini güçlendirmeyi amaçlayan anlayışa 

pirimı verilmeyecektir. işçi sınrfının ilerici sendikal 
örgütünü tahrip eden ve burjuvaziye peşı...eş çeken an· 
layışın şakşakçılığını �rgüte yerleştirmeye çalışanlara 
karşı ilkeli mücadele verilecektir. Herijz örgütlenme· 
miş binlerce memur bulunduğunu göz önüne alaraı... 
en geniş kitleyi örgütlemenin uzun ve kısa V3deli ta· 
lepleri doğrultusunda mücadele edilecektir. Bu müca
delemiz, grevi i toplu sözleşmeli sendikal hakların alın· 
ması, işçi sınıfımızın hareketi ile bağlantının sağlan
masına kadar sli'ecektir. 
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