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POLITIKACı" 
MUMTAZ SOYSAL 

Milliyetçi Cephe yeniden diril'" ya, 
bu dirilişi gerçekleştiren adam için söy
lenmedik şey kalmayacak: 

"Bunca ödm verdikten sonra başba
kan olmak neye yarar?" 

.. Davut onun boynunda, tokmak . 
başkalarının elinde olunca nasıl iş göre
cek?" 

"189 .. ndalyeye karşılık 15 bakanlık 
alıp toplam 40 sandalyesi olan iki parti
ye tam 13 bakanlık sunmak neden?" 

"Hiidineri" ekonomik politikasına 
yön verecek bakanlıkları elde bulundur
madıletan sonra batmakta olan devleti 
nasıl kurtaracak?" 

"Kıbrıs'ın büti.iıi.iıü almaktan söz 
eden bir Erbakan'la koalisyon kurup 
herkesin beklediği uzla�mayı nasıl sağ
layacak?" 

Sorunları nasıl çözecek? 
Falan, filan. 
Bütii'ı bu sorulara kestirme iki soruy

la karşılık vermek gerekir: 
Birincisi, Demirel eninde sonunda 

başbakan oldu mu, olmadı mı? 
ikincisi, bir ülkenin sorunlarını çöz

meye başlamanı" ilk adımı o ülkede ik
tidara gemek midir, değil midir? 

Bu karşılıklan "mliıasebetsiz" bu
lanlar elbene çok olacaktır. Çünkü çok 
kişinin kataslnda politikayla ilgili olarak 
fazla "nezih" düşliıceler yer etmiştir. 
"Politika demek, ne pahasına olursa ol
sun iktidara gelmek demek değildir?" 
derler. "Her şeyin de bir hadii olmalı" 
derler. "Bir koltuk uğruna bu kadar da 
yapılmaz ki" derler. 

Onu derler, bunu derler. 
'Genellikle, politika konusunda oldu

ğu gjbi, ilkenin sorunları konusunda da 
çok temiz, çok. aydınlık düşünceleri var
dır. "Yap Akdeniz kıyılarına beş yüz ta
ne büyik turistik otel, bak dliıyadan na
sıl para akıyor" derler. "Bol sebze mey
va ekip pazarları bir tut, bak nasıl kalkı
nır!iın" derler. "Dört şeritli asfalt yol ya
pıp gelenden geçenden para kes, bak bir
kaç yılda ülke nasel kalkınıyor" derler. 

Onu derler, bunu derler. 
Hepsini de büyik bir iyi niyetle, göz

leri parlayarak derler. 
Ama çoğu zaman, iktidar konusun

daki düşünceleriyle ülkede yapılmasını 
istedikleri şeyler konusundaki düşliıce
leri arasında nasıl bir kopukluk bulun
duğunu farketmezler. Düşliımezler ki, 
"yapmak" demek, "iktidar" demektir. 
iktidar olmadıkça,düşünülür, konuşulur, 
hayal edilir, ama "yapılmaz". Iyi yap
mak, kötü yapmak, şöyle yapmak, böy
le yapmak, bütüı bunlar ancak "yapabil
me" durumuna geldikten sonra varılabi
lecek olan değerlendirmelerdir. 

YlJRtMJ$ 

Politikacı, iktidar peşin
de koşan adamdır. 

.. Iktidar" denen durumla ya da ol
guyla ilgilenmeyen kişi başka meslekler 

·tutabilir. Örneğin filozof olur, iktidarın 
insanları nasıl bozduğuna ilişkin kitaplar 
yazar. Örneğin memur olur, iktidarların 
saptadığı temel çizgilere uygun devlet 
görevlerini sadakatle yerine getirir. Ör
neğin şair olur, haklı iktidar kavgaların
da sürekli 1 akıtılan kanların güzelli
ğini anlatır. Örneğin bilim adamı olur, 
"iktidar" denen olayı konu olarak alıp 
uzaktan inceleyen bilimletle uğraşır. 

Politikacılığın bütün öbür meslek
lerden farkı, iktidarı başka amaçların 
öni.Wte koşmuş olmasındadır. Politikacı 
kafalardaki düşüncelerin, gönüllerdeki 
niyetlerin iktidar olmadıkça'yalnız birer 
düşünce ve niyet olarak kalacağını bilir. 
ilk amaç, iktidar olmalıdır. Iyi politikacı 
odur ki bu ilk amaca erdikten sonra onu 
başka amaçlar için araç durumuna geti
rebilir. Kötüsü, bu ilk amaçta takılıp ka
lan ve "iktidar uğruna iktidar" isteyen-
dir. 

Bu açıdan bakınca, Demirel'i "ayıpla
mak" için vakit henüz çok erken. 

iktidar konusunda çok "nezih" dü
şünceleri oı�nıa , Demirel'den önce bir 
aylık Ecevit darında bile ayıplanacak 
çok şey bul uşlardır. 

Neymiş? Ecevit'in Maliye Bakanı pa
rasızlıktan kıvranan belediyelere hazine
nin kapaklarını açıp bol keseden para 
dağıtmış. Bunu yapmak hangi sorumlu
luğa sığarmış? Böyle sözleri söyleyenler, 
çoğu zaman evlerinin önündeki asfalt 
bozuldukça "belediye yok mu?" diye 
feryat edenlerdir. 

Neymiş? Ecevit'in Spor ve Gençlik 
Bakanı, Hitler usulü gençlik yetiştirme 
niyetiyle örgütin her yanına sızmış olan 
militan kafalı insanları çil yavrusu gibi 
dağıtmış, yer yer kurulan faşizm yuva
larını tarumar etmiş. Güvenoyu bile al
mamış bir hii<imet bunca köklü değişik
likler yapmalı mıymış? 

Ya ne yapmalıymış? 
iktidarda olduğunu unutup, "bakan

lığım işgal altında" diye yakının Milli 
Eğitim Bakanı gibi ağlamaklı mı olmalıy
mış. 

iktidarın ne demek olduğunu bilme
den politikaya girmek insanın yalnız ken
dine zarar veren masum bir kusur değiL. 
Kaçl'ılan fJrsatların, gösterilen becerik
sizliklerin gerisinde milyonlarca insanın 
kU'llan umutları, suya düşen düşleri, ka· 
raran ufukları da vardır. iktidar ciddi bir 
konu olduğu için, politikacılık da ciddi 
bir meslektir. Şakası olmaz. 

iktidar konusunun ciddiliği, durum
ları değiştirmek için en güçlü yerin ikti
dar koltuğu oluşundan ileri gelir. Du
rumlar hep döni4> kalmayacaksa ve de
ğiştirilebilecekse, iktidar koltuğunda 
oturan kişinin tt durumları değiştirme" 
olanakları o koltukta oturmayanlardan 
çok daha fazladır. 

Öyleyse, hangi durumları nasıl değiş. 
tireceğini gönneden "vah zavallı, ne çok 
ödün verdi, başına ne çok bela aldı" di
ye Demirel'e acımakta acele etmeyin. 

O neyi aldığını daha iyi biliyor. 
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MUMTAZ SOYSAL 

Eksik bir Bakanlar Kurulu listesiyle 
program okumaya kalkmak elbette Ana
yasaya aykırıydı. Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı çekilmiş durumda bulunan 
bir kabine"in o�k'sorumluluk �ltında 
belli bir enerji politikasını savunması 
olacak şey miydi? Hangi açıdan bakarsa
nız bakın, CHP'nin savunduğu görüş son 
derece tutarlıydı. 

Eline böylesine. bir hukuk silahı ge
çirmiş olan partiden bu silahı en etkili 
bir biçimde ve en etkili zamanda kullan· 
masını beklemez misiniz? Örneğin, tam 
Başbakan programı okumak üzere kürsü
ye çıktığı sırada "usul hakkında" söz is-
teyip bombayı patlatmak gibi. 

Oysa, öyle bir bombanın hazırlanmak
ta olduğunu bir gün öncesinden Ankara' 
daki bütün sağır sultanlar bile duymuştu. 
Ne derece güvenilir bir araç olduğu pek 
iyi bilinen telefonlar bu iş için hani ha
rıl kullanılmış, CHP'nin bulunmaz bir 
ipucu yakaladığı bütün dillerde dolaşır 
olmuştu. 

üstelik, partinin Genel Başkanı Mec
lis toplantısını beklemeden bir basın t� 
lanusı düzenleyerek "Başbakanı Anayaı
saya uygun olarak davranmaya çağırma
yı" görev bitmişti. 

Demirel bütün bu sızmalardan ve açık
lardan yararlanmaz da ne yapar? CHP' 
nin son haftalarda yakalandığı söz ve ey
lem ishali karşısında başarı kazanmak 
için büyük politika üstadı olmaya hacct 
yok. 

Bir parti iktidar olabilmek için iki çe
şit politika izleyebirir: Ciddi bir parti gi
bi davranıp belirli bir doktrine ve prog
rama sadık kalarak, kendi kendisiyle ve 
seçmenleriyle çelişkiye düşmeden ikti
dara doğru ağır ağır, fakat emin adım
larla ilerlemek, ya da önüne çıkan her 
fırsatı akıllıca değerlendirip kısa çaplı 
taktiklerle sayısal üstünlüğe ulaşmak. 

CHP, 1977 seçim ertesinin belli bir 
aşamasından sonra ikinci yolu seçti. Bu
na mecburdu da. Faşizm tehlikesine kar· 
ŞI bir "demokrasi cephesi" oluşturma 
çabaları sonuç vermemişti. Her ne paha
sına olursa olsun iktidara gelme düşünce
sinden vazgeçiise partinin kendi sağın
dan ve solundan ağır suçlamalarla karşı
laşması beklenebilirdi. iktidara adım at
mak, Türkiye'deki durumla" değiştire· 
bilmenin ilk koşuluydu. 

Böyle olunca, şu ya da bu kısa çaplı 
taktiği seçti diye partiyi suçlamak hak
sızlık olur. Haklı eleştiri, taktiklerin kul· 
lanılışındaki beceriksizliğin eleştirisidir. 

Bu eleştiri nasıl haklı olmasın ki, şim
di Genel Başkanın çevresinde yer alanla
rın bir bölümü, başka nitelikleri ve �tün
lükleri dolayısıyla değil, sırf böylesine 
taktiklerdeki ustalıkları söz konusu edi
lerek o çevrede koııuk tutmuşlardır. Bu
nu da beceremiyorlarsa kendisine umut 
bağlanmış bir partinin bunca önemli 
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yerlerinde ne işleri var? 
Öte y,ıodan "Onlar hata işlesin de 

yerlerine biz gelelim" diye sırada bekle
menin de particilikle ve ciddi politikacı
Iıkla bağdaşmadığını belirtmek gerekir. 

Ne yaLık ki, CHP'de böyleleri de v.ır. 
Parti, elindeki bütün unsurları yerinde 
ve zamanında kullarmayı beceremeyen, 
herkesin herkese kuyu kazmakla uğraş· 
tığı bir kuruluş görünümünden bir türlü 
kurtulamıyor. Unutuluyor ki, kazılan 
küçük kuyular parti için büyük bir kuyu 
oluşturmakta ve o kuyuya partiyle bir
likte milyonlarca insanın umudu da dUş
mektedir. 

Genel Başkan önümüzdeki hafta par
lamenterlerle yapacağı toplantılarda her
halde bu nokta üzerinde duracak. Parla
menterlerin de üzerinde duracaklan bir 
takım noktalar olmalı. AP'de işlemeyen 
özeleştiri mekanizmalannın CHP'de işle
mesi gerek. Partinin kendi kendisine çe
kidü�en verebilmesinin tek yolu bu. 

Eğer bir kuruluş belli bir "'ktik de-

metini kullanmakta becerikU olMlıyona 
yapacağı şey iktidar olabilmenin öbW" 
yolunu denemektir. 

CHP'nin şimdi kullanabileceği öbür 
yol, programıyla ve toplumdaki da
yanaklarıyla çelişkiye düşmeyen, ağır 
ve emin adımlarla iktidara ilerleyen 
"ciddi parti" olma yoludur. Bu yol, par, 
lamento içi çalışmalarında yeniden ör
gütlendirilmesi"i gerektirir: iktidann 
yaptıklarını adım adım izleyecek, açık
lardan heınen yararlanmayı bilecek bir 
"gölge kabine"nin kurulması, uzmanlık 
komisyonlarının meydana getirilmesi, 
sözcükiklerin yeniden düzenlenmesi ve 
Genel Başkanın her konuda ve her za
man hep konuşmak zorunda kalan tek 
adam olmaktan kurtarılması. 

Bütün bunların ötesinde de, CHP'nin 
toplumdaki yerini yeniden kararlaştır
ması, kimlerle işbirliği yapıp kimlerle 
yapı,ııayacağını, kimlere umut bağlayıp 
kinılere bağlayamayacağını yeniden dü
şünmesi gerekiyor. TIP'in diyalog çağrı
sını geri çevirip DP ile seçim hesabı yap
mak, limisi'yle dayanışmadan kaçınıp 
sonunda Demirel'e el uzatmak, sola kar
şı duvar örüp gele gele NA TO ve Ortak 
Pazar avukatlarının bakanlık nazlanma
larına bel bağlamaya kadar gelmek, par
tiye iktidar kapısını açmağa yetmemiş, 
tam tersine partiyi O kapının eşiğinde 
bir adım daha atamaz durumda btrak
mıştır. Doktrin ve ideoloji korkusu, "sol" 
geçinen bir partiyi abur cubur düşünce
lerden medet ummaya kadar itti. 

Bugünkü ishal, belki de bütün bu abur 
cuburdandır. 
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FASIZME KARSI 
- -

UZUN. SOLUKLU 
MÜCADELE 

Iki buçuk güzel yılını, MC denilen işçi ve emekçi düşmanı topluluğun 
içinden çatlamasa beklentisi ile geçirenler oldu. Umutsuzluğu umut yapıp gü
nünü gün edenler oldu. Çaresizliği çare diye gösterebilmek için demokrasi v� 
sosyalizm mücadelelerinin arasına Çin D uvarı çekenler oldu. MC topluluğu
nun sesini bastırabilmek için MC türkülerini daha yüksek sesle söylemeye kal
kanlara alkış tutanlar oldu.Bunlar yetmedi. Koç'lar, Sabancı'lar, Narin'ler, 
Korkut Özal'lar, Orhan Alp'ler, Kamran Inan'lar nerede ise "yeni kurtarıcılar" 
yapıldı. En "ilerici" çevrelerin gözünde bile milletvekili uUn almak siyasal us
alık; satın alamamak siyasal felaketlerin kaynağı sayıldı. işçi sınıfına ve müt
tefıki emekçilere kendi güçlerinden başka her şeye güvenmeleri için ısrarlı bir 
propaganda kampanyası açıldı. Faş!zm tezgahlayıcıları, en fazla bu yolla me· 
safe kazandılar. Onat Kutlar'ın son derece uyarıcı yazısındaki deyişle "bu yoz 
kapitalist düzenira getirdiği en tehlikeli hoşgörü" en tehlikeli bir alışkanlık ha· 
line getirildi. 

. 

Faşizme karşı mücadelenin zor halkaları var. En zor halkalarından birisi 
şu: Faşizme karşı mücadele eden akımların "tehlikeli görüşleri" ile mücadele 
etmek. Buradakj zorluk, her türlü mücadelede birlik sorununun bir türlü yete· 
rince anlaşılamamasından ileri geliyor. Bir elma ile bir armutun yan yana gel
mesinden ne iki elma ne de iki armut elde edilir. Sadece bir elma ile bir armut 
elde edilir. Birlikte can alıcı nokta, ilkeli olması. Belli programfar ve hedefler 
etrafında oluşması. Bir yandan birliği pekiştirmek, diğer yandan, daha yeni 
taraftarlar kazanmak için bu şart. Vazgeçilmez bir koşuL. Sadece bu kadar de
ğiL. 

Her türlü mücadelede tehlikeli görüşler ile mücadele edilecek. Bu, vazge· 
çilmez bir mücadele. Mücadefe edenlerin kararlılığını korumak, pekiştirmek 
ve geliştirmek için gerekli bir mücadele. Tehlikeli görüşler neler? Işçi sınıfına, 
kendi örgütlü gücliıden başka bir güce güvenmeyi tellcin eden Hin görüşler. 
Iş birliği ve güç birliği? Bunların gerekliliğinde en küçük bir kuşku olamaz. 
Fakat, hiç bir iş ya da güç birliği işçi sınıfının bağımsız sryasal hareketini 
güçlendirip gcliştirmeyi ertelemenin gerekçesi olamaz.Hiç bir gerekçe, ser
maye kampındaki hiç bir umut, sermayenin en gerici siyasal örgütleri içindeki 
ya da aralarındaki çelcişmelere dayalı beklentiler, bu temel görev; unutturu
maz. 8u yüzden en yaJdızlı işçi sınıfı edebiyatı arkasına gizlense de işçi sınıfı
nın siyaw mücadele kararlılığını kırmaya yönelik her türlü görüşle mücadele 
edilecek. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak dile getirilmesine bakılmaksızın müca· 
dele edilecek. "Şu anda aramızda tartışmaya ne gerek var? Ortak düşmana 
karşı cephenin birliğini bozmayalım" yollu çıkışlara karşın mücadele edile· 
cek. Edildi de. 

Şimdi bunları söylemek ve yazmak kolay. Çünkü ortam çok daha elve· 
rişli. Çünkü ilkesiz birlik çağrılarının sakıncaları, faşizm tezgahlayacılannın 
planlarını bozmada yetersizliği ortaya çıktı. Umutlar umut olmaktan çıktı. 
Yeni kurtancılar, kısa aralıklarla ve birbirinin arkasından öldü. Ama iş bitme
di. Bitmez de. Çünkü faşizme karşı mücadele, tıpkı sosyalizm mücadelesi gibi 
uzun soluklu bir mücadele. Çünkü faşizme karşı mücadele bir sınıf mücadelesi. 
Bu mücadelenin başını, her yerde işçi sınıfının siyasal örgütü çekiyor. Fakat 
bu durum, hiç bir zaman ama hiç bir zaman bu mücadelede yalnızca işçi sını
tmın yer alacalı anlamına gelmiyor. Bu mücadelede, geniş emekCl yığınlara, 
kilçlk burjuvaJara önemli yerler ve büyük görev1er düşüyor. Küç{i( burjuvalar 
içinde küçük burjuva aydınlara da. Bir mücadelede küçük burjuva aydınlara 
önemli yer ve görev1er varsa, mücadele içinde kararlıfığı kırıcı görüşlerin arka· 
sının kesilmeyeteğine hükmetmek gerek. Bu yüzden de faşizme karşı mücade-

le edenler arasında tartışma bitleyecek. Bitmemesi zorunlu. 
Olayların gelişmesi, MC topluluğunun içinden çatlayacağı beklentilerini 

geri plana itti. Yerini dışN1dan çatlayacağı beklentilerine bırakarak. MC, için
den de dışından da çatlayacak. Bir gün mutlaka. Ama şimdiki beklenti, yine 
başını işçi sınıfının siyasalhareketinin çektiği bir mücadeleye dayanmıyor. 
Bir çeşit ekonomizmden kaynaklanıyor. Şöyle: Kıbrıs çıkarmasından sonra
ki silah ambargosu ile Türkiye'nin döviz darboğazının yaratacağı sıkıntılar 
içinde yeni MC hükümetinin devrileceği ümit ediliyor. Mantık, şu: CHP taraf 
olmazsa, MC ödün veremez. Kıbrıs'ta ödün olmazsa, ambargo kalkmaı. Am
bargo kalkmazsa, emperyalizm yeni kredi vermez. Yeni krediler olmazsa, işve
renler döviz darboğazına tahammii edemez. işverenler tahammiJ edemezse, 
devalüasyon kaçınılmaz. Devalüasyan olunca, MC çatlar. Şimdikı çatlama 
beklentilerinin mantığı böyle. CHP Genel Başkanı'oın kısa süreli başbakanlığı 
dönemini kapatırken Magosa'oın zengin Maraş bölgesinin ganimetçi Kıbrıs 
Türk yönetimi ile Türkiye burjuvazisine açılması anlamına gelen yeni tezi de 
buraya oturuyor. 

Böyle demokrasi mücadelesi olmaz. Demokrasi amacma ve demokratik 
mücadelenin bütünlüğüne ters düşen araçlarla demokrasi mücadelesi olmaz. 
Bu, bir. ikincisi, MC topluluğunun dliıya emperyalizminin Türkiye'deki uzan
tısı olduğunu unutmak olmaz. Emperyalizmin ve kapitalist sistemin kendi 
içinden gelen güçlükleri her zaman oldu ve oluyor. Bazen derinleşiyor ve ba
zen de hafiflryor. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde bunları 
izlemek ve değerlendimıek her zaman gerekli. Fakat tek başına bunlara bel 
bağlamak hiç bir zaman gerçekçi değiL. Bin dokuzyüz otuzlardaki derin buna
lım, yeni kurtuluşlardan çok, yaygın faşist uygulamalara imkan verdi. Ancak 
işçi sınıfının örgütlü gücü ile yeniidi. Bin dokuzyüz yetmişlerdeki yaygın em
peryalist bunalım bir "dünya devrimine" dönüşmedi. Ancak Vietnam ve An· 
gola'nın kurtuluşuna denk düştü. _ 

Faşizme karşı mücadele, tıpkı sosyalizm için mücadele g;bi uzun soluk
lu bir mücadele. Hiç kuşku yok, tıpkı sosyalizm mücadelesinde olduğu gibi 
işçi sınıfının siyasal örgütünün başını çektiği bir mücadele. Metin Ç ulhaoğl�, 
geçen hafta ki "Kavramlarla Oynanmaz" başlıklı yazısında, bunun gerekçesini 
en kısa bir biçimde özetledi: "işçi sınıfı dışındaki demokratik yığınların de
mokratik mücadeledeki insiyatifierini tarihsel olarak çoktan tüketmiş bulun
maları, buna ek olarak demokratik özlem ve taleplerinin giderek kapitalizme 
karşıt bir nitelik kazanması, demokratik güçlerin birliği sorununun sosyalist 
hareketin insiyatifinde, bu hareketin etrafında ve onun perspektifinin ışığında· 
çözümlenmesini kaçınılmaz bir zorunluluk haline getiriyor." lık MC hükoo,e· 
tinden beri yaşanan olaylar da bu zorunluluğu kesinlikle doğruluyor. Işçi sı
ı:ııfının siyasal hareketinin dışından körüklenen bütm umut ve beklentilerin 
havada kalmasıyla doğruluyor. 

Faşizme karşı mücadelenin, tıpkı sosyalizm mücadelesi gibi uzun soluk
lu bir milcadele olması� bunun zamana bırakıldığı anlamına gelmiyor. Tıpkı 
sosyalizm mücadelesi gibi faşizme karşı mücadele de zamana bırakılamaz. Her 
gün bir canlıllAı ve titizliliği gerektiriyor. üstelik günllik, gelip geçici umut ve 
beklentilere saplanmamayı gerektiriyor. Artık Türkiye'de tıpkı sosyalizm mü· 
cadelesi h�bi faşizme karşı mücadelenin de kestirme yol ve.yöntemleri kalma
dı. Artık en kestirme yolun, en doğru yol olduğunu anlamının zamanı geldi. 
Bunun anlaşılması, yaygınlıkla anlaşılması, en doğru yolu, mümkün olan en 
kısa yol haline getirmenin de anahtarlarını verecek. En azından günlük umut 
ve saplantılara harcanan enerjileri seferber etme olanağını yaratacak. 
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SOSYALiZM YIGINLARA 
Cumhuriyet Halk Partisi'nu; kepdi 

kalesine at.tlA'ı gollerin Demirel'in hanesi· 
ne kaydedildili bir ortamda MC hükü' 
metinin programı açıklandı. MC hükü
metinin başkanı Demirel, programın 
açıklanmasıyla birlikte önce AP Grubun
da güven yoklaması yapmak ihtiyacını 
duydu. Demirel, AP Grubundaki güven 
yoklamasına, CHP kurmaylarından aldı
Aı büyük bir yardım ile başladı. CHP 
Genel Başkanı'nın basın toplaobsında 
söyleyeceklerini daha önce gazetecilere 
açiklayarak basınla ilişkisini güçlendiren 
Turan Güneş sayesinde Kamran inan 'ın 
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanJıAma 
kabul töreni çabuklaştırıldı. CHP azınlık 
hükiinetinin güven oylamasının arefesin
de hastahanede tabanca çektili için 
.. genç doktorlar" tarafından bir odaya 
kilitlenen CGP milletvekili Mikail Ayde
mir'in transferi ile Demirel, gruptaki gü
ven yoklamasına'rahaL girdi. 

AP Genel Başkanı, kendi grubu için
deki muhalefet kıvılcımlarını teker Leker 
söndüriirken dı.ş ilişkilerde oldukça sıkı· 
şık bir hafta geçirdi. SlkışıkllRın kayna
Rmda CHP Genel Başkanı Ecevit'in kısa 
süren başbakanlık dönemi sona ererken 
yaptıRı açıklama yatıyordu. Ecevit, hü
kümetlen aynlacalı gün, Maeosa'nın 
zengin Maraş bölgesinin neden Kıbrıslı 
Türklere açılmadıAını soruyor ve hükü
met oldukları takdirde bunu yapacak la
nnı ilan ediyordu. YORtlYUŞ, geçen 
sayısmda, bu konudaki yazısını şöyle bi
tiriyordu: "Bu açıklamanın, etkinliA:i öl
çüsünde Dolu Akdeniz'de kalıcı bir ba
rışı güçleştireceRi açık. Bu açıklamanın 
Kıbrıs'ta ilgili Demirel'in durumunu da 
zorlaşbracaıı açık. Ecevit 'in Kıbrıs ile 
ilgili son açıklamasının böyle ikili yanı 
var." Geçen hafta YOROYOŞ'ün bu de
Rerlendirmesini doA:rulayan gelişmelere 
şahit oldu. 

SOVYETLER "IZAHAT" ISTEDI 

CHP Genel Başkanı Ecevit'in Maraş 
ile ilgili "talebi" MC Hük ümeti'nin ger
çekten sıkışmasına yol açtı. Sovyetler 
Birlili, resmen başvurarak bu konuda 
izahat istedi. Ecevit'in açıklamasınm 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ka-

bui edilmiş bir politikası olup olmadıRı 
soruldu. Çatlayangjl Dışişleri Bakanh
Rı, C.HP Genel Başkanı'nm açıklaması· 
nm, Dışişleri BakanhRı'nın önerisi .ol-� 
madıAınl belirLmekle yetindi. Dışişleri 
BakanlıRı, Ecevit'e böyle bir öneride 
bulunmamışLı. CHP azmlık hillCümetinin 
Dışişleri. Bakanı Gündüz ökçün'ün bile 
bu açıklamadan haberdar oldu�u kuşku
lu idi. 

ANDREAS PAPANDREU 
POLITIKASı MI? 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka
nı'nın Kıbrıs'ın Maraş bölgesi ile ilgili 
açıklamasını dünyanın hiç bir y.erinde 
barıştan yana bir gücün benimsemesi 
mümkün olamaz. MC hükümeti ve Demi· 
rel'i slkışLırmak için eldeki sayısız ola
naldan kullanmayıp DoRu Akdeniz'de 
adil ve kalıcı bir barışı güçleştirecek 
önerilere sarılmak hiç bir zaman savunu
lamaz. Böyle bir politika, Yunanistan'da 
sözde "solcu" .Andreas Papandreu'nun 
seçim şansmı artırmak için Türkiye ile 
�vaş kampanyasmın şampiyonluA'unu 
yapmasından farksızdır. Ostelik Türkiye' 
de faşisL bir yönetime karşı mücadele 
gerekçesiyle Kıbrıs'ın Türk kesimindeki 
faşistlerin bitmez tükenmez "ganimet" 
iştibalarını tatmine çalışmak da demok
rasi mücadelesi ile baAdaşmaz. Artık 
demokrasi mücadelesinin bir bütün 01-
duı}:unun anlaşılmasında daha fazla geç 
kalmamak gerek. 

CHP 'DE GÜVEN GöRÜŞMELERI 

Gazetelerin sosyete sütunlarında Çı
kan lehte yazılarla ve televizyondaki 
açık oturumlarda CHP'Ii Güneş'e karşı 
topladığı puanlarla AP Genel Başkanlı
Ama heveslenen,Demirel'den de NATO' 
cu Kamran lnan'a baA:lanan umutlar da 
daAıldı. CHP yöneticileri, ortaya çıka
cak eleştirileri yatıştırmak için bazı giri
şimlerde bulunmak ihtiyacını duydu. 
Bunun için CHP'li parlamenterlerle ve 
her ilin senatör ve milleLvekilleriyle ayrı 
ayrı görüşmeler kararlaştırıldı. 

Aslında CHP Genel Başkanı Ecevit, 
CHP'li parlamenterlerin içlerini boşalt-

GOREVSATAN TIp'LILER. ENGELLERI A ŞTıLAR, A ŞA CAKLAR 

maları için çok daha önceden harekete 
geçti. Güven oylaması sonuçlanınca izle
nen politika hakkında CHP grubunda 
görüşme istedi. Ancak Ecevit'in bu genel 
görüşme isteAi, yapılan oylarna ile kabul 
edilmedi. MC koalisyonunun kuruluşu
nun söz konusu olduA'u bir zamanda 
CHP'li parlamenterler yapacakları eleşLi
rilerin Genel Merkez Larafından kullanı
bileceAini düşünüyorlardı. "Parti içi bir
lik gerekirken,' bu eleştirilerin zamanı 
mı?" suçlamasının yapılacaRına inanı
yorlardı. Bu yüzden Ecevit'in genel gö
rüşme isteRini kabul etmediler. Bunun 
üzerine CHP Genel Başkanı, parlamen· 
terleri illere göre sıralayıp sohbet eLme
ye karar verdi. 

ORGÜT SORUNLARıONDE 

CHP ve AP içinde liderlerin güven gö· 
rüşmeleri ön plana çıkarken sendikal ha
rekel içinde de mektuplaşmalar ve de
meçler sıklaşmaya başladı. Bütün işçi 
kitlelerinin ve örgüLlerinin emperyalizme 

ve faşizme karşı iş ve eylem birliA:inin 
gerçekleştirilmesi için sonuna kadar mü
cadele gereA'ini hiçbir zaman unutmaz
ken. her aLıIan adJmın taşıdıRı amaçlan 
da iyi deterlendirme zorunlululu kendi
sini daha çok "österiyor.TORK-IŞ Ge
nel Başkanı Tunç'un, MC hükiimetinin 
güven oylaması sonuçlandıktan sonra 
"genel grev" ç�rlSının asıl amacının 
kendi örgüLünün erimesini yavaşlatmak 
olduAu, zamanında YOROYOŞ'te yazıı· 
masına karşın, DISK üst yönetimi tara
fından kavranmaya başlandı. Burada 
DtSK'e baRIı Genel·lş Sendikası Genel 
Başkanı Abdullah Baştürk ile yine DISK' 
e baAIı 11s Genel Başkanı Mahmut Gün
düzbey'in "kaLkıları" ·oldu. Baştürk ve 
Gündüzbey, CHP'den milleLvekilliklerini 
CHP Genel Merkezi 'nin önlerine-koy du
Au kontenjan ile kaybeLtiler. Baştürk, 
CHP'ne kayıtsız-şartsız teslim olan DISK 
üst yöneliminin politikasından rahatsız' 

Kaınran İnan şovu 
Kamran Inan, ilk önce bakanlığı kabul etmeyip fakat bütliıüyle de reddet

mezken Vatan Gazetesi'nde dedi-k.�u yazarı Müşerref Hekimoğlu, "Kamran 
Inan'ın yıldızı parlayacak." diye hüküm verdi. Bir hafta boyunca Kamran Inan, 
ilerici ve "tarafsız" tÜ'11 basının cömert gönüllerini fethetti. "NATO Genel 
Sekreter Yardımcısı" Kamran inan, uzmanlık alanındaki Dışişleri Bakanlığı 
verilmeyince, "Türkiye'"in hasretini 
çektiği haysiyetli politikacı tipinin bir 
örneği" oluverdi. Bu renkli sahnenin 
arkasında bakanlığın uzaklaştıAını gören 
lnan'ın yardımına CHP Genel Başkanı 
tam zamanında yetişti. Kamran inan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını 
aldı. Bunun üzerine Abdi ıpekçi, "hay
siyetli politikacı" sıfatını derhal geri alıp 
Kamran inan'a "politik becerisi olma
yan siyaset adamı" sıfatını bıraktı. 

"NATO Genel Sekreter Yardımcısı" 
Kamran Inan Şovu, şimdilik 'i3hneler
den indi. Tüm basın Kamran Inan'ın 
"NA TO Genel Sekreter Yardımcısı" ol
duğunu yazdı. Halbuki Inan, hiçbir za
man NATO Genel Sekreter YardımcıS'ı 
olmadı. Şimdiye kadar NATO Genci 
Sekreter Yardımcılığı koltuğuna otur
muş bir tek T.C. pasaport!u diplomat 
var: Osman 01cay. Kamran inan. kandı
rdmaya teşne basını iyice kandırdı. 

Kamran inan Şovu, kürt kökenli büyük bir aşiret reisinin oğlu olan Inan'ın 
Dışişleri Bakanlığı memuriyetinden ayrılmasıyla başladı. CHP-MSP Koalis· 
yonu Dışişleri Bakanı Turan Giileş'in lamanına kadar yabancı uyruklu bir 
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kimse ile evlenenler Dış Işleri memuru olmuyordu.luran Güneş bu �pürüz.iı"" 
halletti ama o zamana kadar Doğu Anadolu doğumlu Kamran Inan bir 
ısviçreli hanımla evlennfışri bile. Bu yüzden Dış Işleri Bakanhğı'nı bır�l"p 
NATO'da yeteneklerine uygun bir görev aldı. 

NATO'nun bir Genel Sekre,eri var. Şimdi Hollandalı Lun, bu BÖrewle ıp 
lunuyor. NATO Genel Sekreterinin yardımcısı var. Ingilizce deyimi ile Dply 
Secretary General. Osman Olcay, bu görevefe bulundu. Sonra, bunun albndıl, 
NATO Genel Sekreter asistanları var. ingilizce deyimi ile Assisıant 5ecreta,y 
General. Bunlar, bir kac tıne. TÜBITAK Genel Sekreterliği yapan Maki ... 
profesörü Nimet özdaşı" çevre kirliliği" sorunlarıyla ilgili Genel Sekreter asis' • 
tam. Asistanlardan birisine bağlı büroların arasında '"enforinasyon" bürosu da 
var. Bu büronun bir de siizcüsü oluyor. Söze"'''' de bir de yardımcısı oluyor. 
Kamran inan Şovu'nun kahramanı, işte bu "sözcü yardımcısı" görevinde bu
lundu. Hepsi, bu kadar. Kamran Inan'ın NATO Genel Sekreter yardimclllğL 
yaptığını iddia etmesi, bir zamanlar Holywood filmlerinde danseden Neclıı 
Ateş'in Marlon Brando ile ol$k yaşadığını iddia etmesinden farksız. 

Yapsa ne olur, yapmasa ne olur? NATO'culuğun siyasal kariyer yapıldıtı 
giiıler geride kaldı. Bugün bir takım kimselerin Kaıınan lnan'ı balladlklan 
"umudu" güçlcndinnek için NATO Genel Sekreter yardımcllığlOdan söz et· 
melerine ho1kınamak gtrek. Inan, bunlardan çok işini biliyor, Henüz TUric.iye' 
de Doğu Anadolu'dA duA'ma ve ısviçreli bii' hammla evli bir kimsenin, hala 
ba�bakanlık kapıları açık AP liderliğine gclemeyeceğini biliyor. Kamran Inan 
Şovu'nda hedef, AP (�enel BJşkanl�lna nişan alıp Dış Işleri Bakanlığını vur· 
mak. Demirerde in",ı'a NATO ülkelerinin göz bebeği büyük petrol tröıtleri 
ilı" yAınd,," ilgili hir h,ıkanlığı verdi. Kamran inan, şov ı.,oereği cilve yaparken 
CHP (,enel Başı...anı'nın al1JyasJI hiicumunu, has ın toplantısından önce T uran 
Güneş'in yaptığı "kiiçük" bir basın toplanıısından duyunca, "partisine �Iı
Iıj!ını" gö�terdi. 

Kamran inan'," hakanlığa dönliş kararını işiten hir demokrat kamu görev
lisi pek çok sevindi. "Oh" dedi, "bir kurtarıcıdan daha kurtulduk " 
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Iıguu, CHP'ni "kendi açısından" eleşti
rerek destekleme demeçieri vererek gös
terdi. Gündüzbey ise Tunç'un "genel 
grev" çaRrısından sonra verdili demeç
lerle DISK'i taVlt almaya çatırdı. DISK 
Genel Başkanı 'n m TORK -IŞ Genel Baş· 
kanı'na gönderdigi telgraf bunları izledi. 
Telgrafta "genel grev" çaAnsma deRinil
memekle birlikte iki örgüt arasında 
görüşme istendi. 

Tıp'IN TEZLERI.YAYILlYOR 

dece parlamento ve parti içi aritmetik
leri gözönünde tutularak gerçekleştirile
mez" diyerek Türkiye ışçi Partisi'nin 
tezlerini yakından izlediRini gösterdi. 
Açıklamadil, MHP'nin sahte "barış taar· 
ruzunu" gerçekçi bir biçimde deA:erlen
dirdi' ve "MHP ile tehlikeli ilişkiler içine 
girenler şunu unutmasın ıar: Faşizm �etn
di dışındaki hiç bir siyasal e�ilim ve gö
rüşe yaşam hakkı tanımaz" dedi. CHP 
genel yönetiminin, bu sözlerin kendileri· 
ne yönelik olduRunda hiç bir kuşku 
duymayacakları açıktı. 

EN SON Ki şI: KEMAL TÜRKLER 

sananların ba�mda Kemal ry"ürkler'in bu
lunduRu da unululamat.. 

GÖREV'E SALDıRı 

Türkiye İşçi Partisi. işçi ve emekçile
ri bilinçlendirme ve örgüLIerne görevine 
devam ediyor. TıP'in kitl�lere yönelik 
gazetesi "GöREV" her y�re ulaştırılı
yor. Burjuvazi ise tahammÜısüzlüj}ünü 
göstermekte gecikmiyor. Ankara'nın bir 
gün mutlak hesapverece k olan valisi Dur
muş Yalçın, Kızılay Meydanı'nda "Gö
REV" satan on dört partiliyi göz altına 
aldırd!. Türkiye Işçi Partisi'nin avukatla
rı,bu kanunsuz uygulamaya maruz bıra
kılan arkadaşlarını polisin elinden aldı
lar_ TlP Ankara tı örgütü Sekreteri 
'Umur Coşkun, Ankara'nın mevc}ll anti· 
demokratik yasaları bile yeterli görme-

yen valisini protelLa eıti, Yapılan açık
lamaeia şöyle dendi: "Ankara ValiliQ:i, 
Emniyet Müdi.ırıüA:ü, ya da polis memur
luA;u bt!ylerbeylik duzeni içindeki merci
ler delildir. Bu kişiler de ya.salara batiı
dır , yasalara uygun ili yapmak zorunda
dırlar_ Ancak Türkiye Işçi Parü�i'nin 
çalışmalarından korKan ve önlemeye 
çalışan herkese şunu hatırlatalım ki, 
Türkiye İşçi Partililerin bu baskılardan 
yılacağını sananlar aldanıyorlar. GöREV 
gazetesi salışı da Partimizin tüm eylem
leri gibi' mahallelerde, işyerlerinde. mey
danlarda, her yerde sünnektedir ve süre
cektir." 

Durmuş Yalçın'ın kanunsuz uygula
masından bir gün sonra Ankara'nın Ulus 
Meydanı'nda birbuçuk saal içinde 810 
GöREV saııldı. Emekçiler GöREV'e sa· 
hip ç !dı. GöREV alan emekçiler aralIn
ta TlP'e baA:ış yapmak isteyenfer de var
dı. Bir emekçi, gazetesini sabn aldıktan 
sonra, "TIP'e baRış yapıp yapamayaca
Rmı" sordu ve yüz lira baRışta bulundu_ 
ışçiler Vf! emekçiler partilerine ve görev
lerine sahip çıkıyorlar. 

DISK Genel Başkanı, gönderdili telg
rafa cevap beklemeden yazılı bir açıkla
ma yaptı. Bu açıklamada DISK üst yöne
timinin uzun süredir sürdürdüj}ü ve se
çim öncesinde bir "sap1antl" haJine ge
erdili politikadan (inemli ölçüde ayrılı
yordu. Aynı açıklama Türkiye Işçi Par
tisi'nin seçim öncesinde, seçim kampan
yasında ve seçimlerden sonra ısrarla sa
vundugu tezlerin, TlP'e karşı olmayı bir 
politika sananları da etkilemeye başladı·· 
Rını gösteriyordu. Artık DıSK Genel 
Başkanı da Cumhuriyet Halk Fartisi'nin 
"işl�v ve görevlerini daha somut biçim
de yerine getinnesinin bir zorunluluk" 
oldulunu söylemek zorunda kalıyordu. 

DİSK Genel Başkanı'nın açıklamasm' 
da "işçi sınıfının temsil edilmedij}i bu
günkü parlamento aritmetilti emekçi hal
kın istem ve özlemlerini yansıtmaktan 
uzaktlt" deterlendirmesi de yer !lldı. Bu 
deA:erlendirmenin de doA:rululundan 
kimsenin kuşkusuz olamaz. Ancak Tür
kiye'de bu durumdan şikayet etmeye 
hakkı olanlann sıralanmasında KemaJ 
Türkler'in en sonda yer aJacaA:ından da 
kimsenin kuşkusu olamaz. Türkiye işçi 
sınıfının siyasal örgütü seçimlere girer
ken, bu seçimlerde bir sermaye partisi 
olan CHP'nin desteklenmesini politika 

��Jf. 
GöREV'den DISK Genel Başkanı "demokrasi sa-

2.MC'NiN. TUTKALI; K�RANLIK, 
ZORBALIK, FAŞiZM ..• 

Emperyalizmin ve büyük burjuvazi
nin entrikaları birbirine eklenerek oluş
turulan Ikinci Milliyetçi Cephe hüküme
tinin programı 27 Temmuz Çarşamba 
günü açıklandı, Sermayenin en gerici, en 
şoven. en saldırgan güçlerinin güvenini 
ayakta tutmak içine,,)inbir oyun pahası
na yeni MC'nin çatıs.ei çatmayı başaran 
Demirel, hükümet programını Meclis'ler
de okurken gerçi dikkatler daha çok 
başka yöndeydi. Yine Demirel'in AP 
grubu içinde başvurduA:u gilvenoyunun 
kimileri için "SÜl'priz" sayılan sonucu 
asıl tartışılan konuyu oluşturuyordu. 

Yeni MC hükümetinin güvenoyu alıp 
aJanıayacaaı büyük ölçüde hala güven 
oylaması günü belli olacak bir konudur. 
Fakat Demirel ve ortaklan güvenoyunun 
psikolojik ortamını şim�iden hazırlamış 
durumdadırlar. Bu ortamın hazırlanma
sında, Demirel ve kumar arkadaşlarının 
burjuva politikasına özgü sindirme yön
temlerini "ustaca" uygulamalarının payı 
kuşkusuz büyüktür. Bu yöntemlerin uy
gulanması için büyük burjuvazinin de 
desteAi alınmıştır. Fakat MC'de odakta
şan faşizm ve gericilik güçlerinin karşı
sındaki d�mokrasi güçlerinin saalam il
keler üzerindeki birliRinin saRIanamama
sı, kitlelerdeki anti-faşist birikime daya
nan kararlı bir muhaJefetin MC karşısın
da ayaRa kaldırılmamw da, bu psikolo
jik ortamın hazırlanmasında önemli bir 
rol oynamı�tır_ Çolu kesimlerde etkin 
olan, bir gün aşırı umut ara, ertesi gün 
a�ın umutsuzluklara sürüklenme eR ilimi , 
Demirel'lerin güvepoyunu "çantada kek
lik" haline getirmelerine yarduncı ol
muştur. 

KAYNAŞTIRICI FORMÜLLER 

Yeni MC'nin 1 ARustos'ta güvenoyu 
sınavına girecek olan "yeni" programı 
aslında tek bir yenilik taşımaktadır: Fa
şist baskı ve terörün eskisinden de çok 
bir tehdit olarak öne sÜTüimesi. Yeni i\1C' 
nin progranu, burjuvazinin gerici partile
rinin, başlannı faşist ideolojinin şemsi
ye.inin altında birleştirmeye dolru her· 
gün daha çok ilerlediklenni göstermiştir. 
Çatının kurulması için geçen iki haftaJık 
sÜTede ve onu iz.leyen günlerde, MC'nin 
beyinleri, birbirlerinden farklı gözüken 
ideolojik tezlerini ve sloganlannı kay
nqttracak tomıüUeri de bulmuşlardır. 
Bu formüller hükümet protokolünde ve 
programında ortaya konmuştur. 

HÜkümet programı kuşkusuz üç parti 
arasındaki ödünleşmeleri yansıtmaktadır. 
özellikle MSP'nin kaprislerinin tatmini
ne çaJışllmış, MSP tenninolojisi hükü
met programıom içine mümkü-ı oldu
Runca sıldınlmaya çalışılmıştır. MHP 
de hükümet programını büyük ölçüde 
kendi tabanı için bir "vitrin" olarak gör
!OÜŞtür. "Güçlü devtet" imajını progra
�a kazımak için elden gelen yapılmış, 
her kelimenin başına bir "milli", "tarihi" 
vb. sıfatı mümkün olduRunca yerleştiril
mişttr. Fakat programın boRucu bir "ge' 
ricilik" kokusu saçmasnm temel nede· 
n:ni, partiler arasındaki ödünleşmeler
<V,:O (arklı yerde aramak ge:-ekir. Işçi ve 
e�kçi smınar karşısındaki baskıcı, te· 
rörcü politikayı sürdürebilmek için gerici 
burjuva partilerinin elinde, faşist ideolo
jiden başka bir ideolojik alternatif kaJ
mamaktadır. özellikle gerici burjava 
partilerinin en büyülü olan AP için bu 
söz konusudur. Bu hükümet programıy
la birlikte AP "liberal" burjuva görünü-
müne nerdeyse kesinlikle "elveda" de
miş olmaktadır. 

"Ahlak", "milli kültür". "fıtrat" gibi 
sloganlann yeni MC programının diline 
bu kadar girmesinin nedeni de, bu slo
ganlann aslında faışist ideolojiyi bütünle� 
me işlevini kusursuz yerine getirmeleri
dir. 

DEMAGOJi ETRAFıNDA BIRliK 

Yeni MC'nin programı, faşizmin "sos
yal demagoji" olarak biU nen eski ideolo
jik silahını da eskilerine nazaran çok ge
niş ölçüde kullanmaktadır. 5 Haziran se
çimlerinden sonra MHP'nin en öne Çl
kardıRı propaganda taktiRi, "kitlelere 
kurtuıuş yolu" vaadetme taktiRi progra
ma başanyla monte edilmiştir. Program· 
da hükümetinin hedefinin yeni bir "top
lum düzeni" oloca�ının vnadedilmesine 
kadar gidilmektedir. "Kalkınmanın ga
yesi" şöyle Lanımlanmaktadır: "Mesut 
bir toplum düzenini ııerçekleşt.irmek ... " 
Bir başka yerde de, " ... sıhhatli bir eko· 
nomik LH! soıyol yapıya geçileeeli" vaad 
edilmektedir. Her burjuva hükümet prog· 
ramında görülen, kitlelere alıljılmış vaad
lerin tekrarlanmasıyın yetinilmeyip, yeni 
bir düzen vaadine de başvurulması, sade
ce hükümetin kendisini "gidici" görme
siyle, açıklanamaz. Asıl açıklamayı, fa
şizmin bu gelenekspl taktiltinin arlık 
"liberal" AP'nin de derterin" yerleşme-

sinde aramak gerekir. Bu da, gerici bur· 
juva partileri arasındaki görünüşteki ide
olojik (arkların silinerek, faşizmin sosyal 
demagojisi etrarında bir birlile doAru 
ilerlendilinin kanıtı olsa gerektir. 

Hükümetteki, "Koca Reis" gibi belli 
bakanlıkların esrarını çözmek için, varlı
Aından ku�ku olmayan partilerarası 
"kanra" he�plarIO(': •. n çok, bu sınıfsal 
gerçeAi gözlemek gerekir. 

Hükümet progrtı.mının iç politikaya 
i1i�kin bölümü açıkçıı IJir "polis devleti" 
ne do�ru gidişi siml(clemektedir. MC hü
kümeti bir yıından elinrlcki baskı kuvvet
lerini "en modern teçhi'l.ata kovuştur
mayı", di�er yandan I'l'wvcuL anti-de
mokratik yasalara yenilerini eklemeyi 
planlnmaktnllır. lIukumel pro�ramında 
bazı suçların "yenı bir hiıviyet kazanma
sından" söz edilmesi, demokratik hak ve 
öı.gürlüklerin sınırlandırılması ve kullan
dınlmaması yönünde yeni adımların tn
gııhlandılının hnberciıUdir , "özel" suçla
ra "özel" mahkemeler yaratmada usta 

olan faşist kara, bu konuda 12 Mart'lar
da gÖ6terdiRi becerikliliRi tekrarlamayı 
umuyor olsa gerektir. 

Fakat bu umutlar da boşa çı.kacakhr. 
Gerici, faşist güçler tarihin tekerrür et
meyecegini bir kere daha öR'renecekler
dir. Işçi sınıfı ve emekçi kitleler,demok
ratik güçler, bugün, yaJnız 12 Mart'lartı 
göre deRi!, iki ay önceki MC dönemiM 
göre de çok daha deneylidirler. ışçi sını
fının bilimsel sosyalist hareketi, Türkiye 
Işçi Partisi, örgütünü güçlendirip sallam
laştıtarak çıktlRı 5 Haziran seçimlerin
den bu yana klllelerle gilgide daha sal
lam baRlar kurarak gelişmektedir. ışçi 
sınırı hareketinin gelişip güçlenmesi, de
mokrasi güçlerinin emperyalizme ye ta
şizme karşı saRlam ilkeler üzerinde iş ve 
eylem birliA:i sürecini ilerletecıek, güçlen
direcektir. Zarer gerici giiçlerin delil, 
işçi sınıfının, emekçi kitlelerin, tüm de
mohat ve yurtsever güçlerin olacaktır. 
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iltatürk Öğrenci Sitesini komandolaştırma 
eylemleri hızlandı: 

• 
GEÇEN LERDE ıSTANBUL'DA DISK LASTIK-IŞ ÜYESI GENÇ 
BIR ıŞÇı FAŞISTLER TARAFINDAN ALÇAKÇA öLDÜRÜL
DÜ. KATILLERIN ATATÜRK öCRENCI SITESINDE ÜSTLE
NEN FAŞISTLER OLDUCU BI LINIYOR. BU AÇıDAN, OLAY 
YALNıZCA BIR SONUÇ Ç ÜN K Ü  SÖZÜ EDILEN YURDU FA
ŞISTLEŞTIRME GIRIŞIM LERI , 1 973 Y ıLıNDAN BU YANA 
PLANlı BIR BıÇIMDE UYGULANıYOR . 

iSTINBUL 'UN 
ORTISINDIKi 

TEKSIS 
• 

1973-74 öeretim y�ında, sürüp giden 
yurt sıkıntısını gidermek amacıyla lstan· 
burda bir yurt açıldı. Adı, Atatürk ög
renci Sitesi. Yurt, Tbpkapı'da açıldı. 

Bugün bu yurtta devrimci ötrenciler 
bannamıyor. Ancak gecenin geç saatle· 
rinde yurdun arka kısmında bulunan tel 
örgülerden atlayarak yurda girebiliyorlar. 
çoj!u kez de kurşunlanmak pahasına ya
pabiUyorlar bunu. 

17 Temmuz pazar akşamı yurda.çö
reklenen faşistler, devrimcileri canlı he
def seçerek talim yapmak istediler. Yine 
yurda ginne çabası :çinde bulunan dev· 
rimciler bu kez de bombalı, uzun men
zUIi silahlı bir saldınya ueradıJar. Ama 
bir şans eseri ölen olmadı. 

* Geçmişe Kısa Bir Bakış 

Bu ve benzeri saldırılar sürüp gidiyor. 
Yurtta olup bitenleri, yurdun kuruluşun
dan bu yana izlemeye çalışalım. 

niçin bu kadar ilgilendirdieine bir göz 
atmak gerekiyor. 

Topkapı yöresi, tümüyle bir işçi sem
tl. Böyle bir işçi yöresinin tam ortasında 
bir faşist karargah ne kadar yerinde olur
du. Bu kampta, burjuvazinin vurucu güç
leri oLan faşist komandolann yerleştiril
meleri, besiye çekilmeleri düşünüldü. Ci
vardaki işçilerin küçük bir hareketleri 
karşısında, ekonomik ve demokratik di
renişlerinde, bu karargahta beslenen vu
rucu güçler işçilerin üzerlerine salınacak
tı. 

Burjuvazinin sesi Tercüman gazetesi 
de aynı yerde sitesini kurdu. 

Uzun süredir uygulanan plan, ilk so
nucunu geçenlerde verdi .  Geçtieimiz 
harta Cumartesi giinü DISK Lastik-Iş 
üyesi olan Erol Doean adındaki genç bir 

\ işçi, AöS'in faşistleri tarafından önce 
bıçaklandı, sonra ölmediei gÖrülÜ1ce de 
kurşunlanarak öldürüldü. 

* Yurda Polis Yerleştiriliyor 

Yurtta çıkan olaylar bahane edilerek 
yurda polis yerleştirildi. Nitekim şu an· 
da 350 kişilik 10. blok polislerin ikamet
gahı halindedir. Gerçi bu önceleri geçi
ci bir "tedbir" olarak gösteriliyordu. 
Ancak daha sonra yurdun bitişiRinde 

1973 yılının Aralık ayında hizmete 
giren Atatürk ögrenci Sitesi (AOS) Kredi 
ve Yurtlar Kurumu'nun 26. yurdu. Aynı 
zamanda da Türkiye'nin en büyük ve en 
modern yurdu. On bloktan rtleydana ge
len yurdun bir bloku kız öRrencile;e ay
rılmış durumda. Bunun dışında yurdun 
sosyal tesisleri, lokantası, kantinj, mer· 
kezi ısıtma ve diA'er tesisleri var. Bütün. 
bu ıesislerle birlikte, 19 ayn binadan 
oluşan AOS no milyon liraya mal oldu. 
Yurttaki her blok 350 kişilik. Toplam 
3280 kişilik kapasite ile AOS Istanbul· 
da yurtlarda kalan ögrencilerin % 50·ye 
yakın bir kısmını barındırmaktadır. 

polisler için ek bir bina onanldı. 
AöS'ün açılması ve başına da müdür 

olarak Ali Kulik 'in atanması ile olaylar 
AOS'DE GUNLUK OLA YLARIJAN BlRl ... 

Bu kadar geniş sayıda öRrenciyi ba
rındıran bir yurt, elbette ki sermaye ik· 
üdarlarının ilgisinden uzak kalamazdı. 
Onlar da ilgilendiler. Yurdun açılışından 
bu yana, hazırladıklan bir planı adım 
odun uygulamaya koydular. 

OLDURULDU 

* AÖS'On Çekici Yanı 

da başladı. Ali Kulik'in göreve başlama- Aras, kendinden onceki müdürün akıl 
sıyla 1500 kişilik kayıt kontenjanından edemedi�i şeyleri gerçekleştirir. 
400 azıh komandonun yurda alınması Yurt yönetmelitine göre yalnızca bi· 
bir olur. Yemeklerin bozuk ve pahalı rinei sınıtta Ç)kuyan öerencilerin yurda 
oluşundan yakman öRrencilerin boykot· alınmalan gerekirken, yeni müdür ara 
ta olduklan 8 Mart 1974 günü sabahı, sınıflarda okuyan birçok illkücüyü yurda 
yurt kantinine yaban�ı bir grup gelir. alır. Yurda başvuran ilerici t)grencileri 
Kanlindeki devrimci öA:rencilere ateş ise "durumunuzu araştırac�ım" baha· 
açılır. Bir çok ö�renci açılan ateş sonu· nesi ile savar. 
cunda yaralanır. Saldırılar bundan sonra ' Aras yurda hergün çevresinde kimlik· 
da aralıksız sürer. leri meçhul kişiler olduA'u halde gelip 

Temsilcilik seçimlerini kaybeden ko· gitmektedir. Yurda alınan ülkücülerle ise 
mandolar saldınr. 3 Mayıs "Türkçülük çok iyi bir işbirliA:i içindedir. Bu işbirli· 

. 'Bayramı"m kutlayan komandolar saldı- einin bir parçası olarak. okuldaki ko· 
rır. 8 Mayıs akşamı, faşistlerin kaldiA'ı mandolar yaptıklan araştınnalar sonucu 
Edirnekapı yurdundan gelenlerle birlik· tesbit ettikleri ilericileri müdüre ihbar 
te ortak )jr saldırı düzenlenir. Son saldı- etmektedirler. Bu bilg;. üzerine müdür 
nda tam bir faşist uygulama görülür. Sal· Aras da gerekeni yapar ve bu öArencile
dırıyı yönetenler, kendilerine "albay " ,  rin kayıtlannı siler. Bugün yurtta kalan 
"binbaşı" sıfatları takan Mustafa Verka- (aşist olmayan öRrencilerin sayısı bu iş
ya, Musta(a Kürtüncü adlı komandolar- Iemler sonucunda son derece az. 
-dır. 

Daha 'onra MC hükümeUnin Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek MC hükü
metinin kuruluşundan kısa bir süre son· 
ra yurda gelir ve komando gençliA'e 
"Türklüeün yücelielnden, komünizmin 
ezjlmesinden" baltseder. Büyüklerinden 
bu dersi alan komandolar aynı gün bay
ram yapıp yeniden devrimci ö�rencilere 
saldırırlar. 

* AÖS'e MHP'li Müdür Atamyor 

* M ISK'e Zorla Oye 
Kaydettiriliyor 

öte yandan yurtta çalışan işçiler de 
aynı baskılarla karşı karşıyadırlar. Bun· 
lardan t Mayıs 1976 gösteri lerine kat,. 
lanlar önce 10. blokta işkenceden geç j_ 
riliner. Sonra da işlerine son verilir. Di· 
�er işçiler ise zorla M tsK 'e üye kaydet
ürilirlpr. 

Uygulanan planın aynntılarma inmt Zabıta memuru MHP'Ji Oktay Aras, 

1975 yazında 9. bloRa yerleştirilen 
kız öerencller de aynı baskıları yaşadılar. 
Gec,.-e yarısı klZların kaidıRı bloRa g;.ren 
faşistler aA:za alınmayacak kUrurlerle kız
lara saldırdılar. Bunlar olurken, Zehra den önce, AÖS'ün sermaye iktidarlarını Ali Kulik'Len sonra yurda müdür alanLro 

Dursun ve Hasibe Germiyan adlı faşige
ler de memur olarak yurda yerleştirilir· 
ler. Istanbul Ulkü Ocaklan Kadın Kolla
rı Başkanı Ferabnaz Şahingöz ·de kızlar 
blolundaki olaylann yöneticisi duru
mundadır. Sürekli saldırıların ardından 
bir çok klZ ögrenci Aras'ın elde ettiei 
asılsız ihbarlar sonucunda yurttan uzak:
laştırılırlar. 

29 Haziran 1976 giinü raşisUerin sal
dırısı ile başlayıp iki öerencinin yaralan
ması ile sonuçlanan olaylardan sonra 
devrimci öerencilerin kaldıaı 2. blok bü· 
tünüyle boşallılır. 

* Mücadele Sürecek 

Ölrenciler konu ile ilrJli olarak bir 
çok kez İstanbul valisine başvurdular. 
Ancak bugüne dek hiç bir cevap alama
dılnr. 

Öle yandan çocukImm gönnek için 
Anadolu'nun çeşitli yörelerinden yurda 
gelen aileler. içeriye sokulmamektadır. 

Bütün bunlara rBilmen faşisL saldırılar 
devrimcileri yıldıramıyacaktır. Hayatın 
her alanında süren mücadele, faşist bes
lemelere karşı da sürecektir. :AöS'de ka· 
lan devrimci öerenciler şöyle diyor: 

"Biz devrimci AöS ögreneileri. sö
mürüye ve faşizme karşı ha1kının yanın· 
da saf tutmuş yurtseverler olarak, (aşist 
tertipleri boşa çıkartrnaya ve faşistlerin 
saldırılarına karşı devrimci dayanışma 
Içinde direnmeye kararhyı.z. AöS'ün 
Caşlslleştirilmesine engel olac�tz. 'i 
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i ESKİ BİR YAZı, YA DA 
� 
� DEMİRCİOGLU'NUN ÖLÜMÜ 
i Osman Saffet flROL.tlT 

"Bir sabah uykusunda 
Polisi saldırdılar 
Demircioğlu Vedat'. 
Coplarla öldürdüler 
Coplarla yumruklarla 
Vurdular öldürdüler" 

Ruhi SU 

Eski bir dergi sayfasında yıllar öncesi 
yazdığım bir yazıyı okudum. Dokuz yıl 
önc:esindeki bir öğrenci öldürülme ola
yıyla ilgiliydi. Vedat Demircioğlu'nun 
ölürruyle ilgili... 

Bu Yllliilrca uzaktiil ve dün kadar yakın 
ölüm olayının YiilZısını sizlerle birlikte 
bir kez daha sesli olarak okumak gerek· 
tiğine inandım. 

"Adı Vedat Demircioğlu. 
1943 Mart'ının S'inde Konya'nın Taş

kent bucağında dünyaya geldi. Bir Ana
dolu çocuğuydu. Vefa Lisesini bitirdi. 
Şimdi baştan başa değiştirilmesi gere
ken bir eğhim düzeni içinde hukuk öğ· 
renimini tiilmamliilmaya çalışıyordu. Hu.
kuk fakültesi B Grubu öğrencisiydi. 

Her halkını seven genç gibi, o da dü
zenin bozuklukliilnnı görrriiş, hiilksızlığa, 
sörriil'Üye başkaldım'llştı. Öğrenimini tiil
mamlayabilmek için bir yandan işporıa
cılık, otd katipliği gibi işlerde çalışırken 
bir yandan da sosyalist bir örgüt içinde 
mücadele veriyordu. 25 yaşının bütün 
enerjisini toplumcu mücadeleye iildamış
tı. Bütün gençlik ve işçi hareketlerinde 
ön plandaydı. 

Aynı zamanda Türkiye Işçi Partisi 
Eminönü Ilçesi'nin en aktif elemanların
dandı. Parti içi eğitim bürosıııda görev
liydi. TIp Eminönü Ilçe Başkanı Erdo
ğiiln Yamaç'ın söylediğine göre, yönetim 
kurulu üyelerinden daha da çok çalışı· 
yordu. Bu nedenle yeni yönetim kurulu
nun en kuvvetli adaYliilrından biriydi. 
Afış Yiilpıştınyor, el ilanı dağıtıyor, ho
parlörı.ri bağlıyordu. 

Sosyalist gençlerin örgütü Fikir Ku· 
lüpleri Federasyonu'nun da üyesiydi. 
FKF'nin eylemlerinde ön planda: yer 
alanlardan biri de oydu ... 

O kanlı 17 Temmuz 1968 gecesi is
tanbul Teknik üniversitesinde bulunu· 
yordu. çünkü, Teknik üniversite Motor
lar Kurslarının da öğrencisiydi. Kurstan 
sonra ABD 6. Filosuna karşı eylem yürü· 
ten Teknik üniversiteli kardeşlerinin he-
yeca.nına o da katıldı. 

OLUMU GERIDE KALDı AMA MUCADELESI SURUYOR 

Sonra o vahşice saldırı başladı. Polis. 
leri n coplan masum gençlerin körpe vii
cutları üzerine birer cellat baltası gibi 
iniyordu. Vedat Demircioğlu da saldın· 
ya uğrayanların arasındaydı. Korunmak 
için Gümüşsuyu Öğrenci Yurdu'nun üst 
katındaki yatakhanelere çıktı. Polisler 
bire karşı beş-on kişi olarak saldınyor· 
lardı. Cop ve tekme darbeleri arasında 
gerileyen Vedat pencereye kadar çekildi. 

işte 17 Temmuz gecesine "kanlı ge
ce" damgasını vuran cinayet o anda iş· 
lendi. Polisler son defa coplar ve tekme· 
It:rle Vedat'ın üstüne ·yüklendiler. Ince 

pencere camlan paramparça oldu ve Ve
dat'ın vürudu ikinci kattan aşağıya düş
tü. 

Kanlar içinde yerde yatan Vedat'ın 
üzerine dön polis birden çullandı. Ken
dinden geçmiş olan genci yerde sürükler· 
ken, hi li vahşet duygularını tatmin ede
memiş olacaklar ki, bir yandan da cop' 
luyorlardı. 300 metre kadar sürükleyip 
Teknik üniversite'nin ana giriş kapısına 
getirip attılar. Vücudundan boşanan kan· 
lar 300 metrelik bir iz bırakmıştı geride. 

10 dakika kadar da ana giriş kapısın· 
da yattı Vedat. Karşıdaki evlerde otu-

ranlar bu dehşet verici manzaraya tanık 
oldular. Yürekleri parçalandı, ağladılar .. 

Nihayet bir polis, kanlar içindeki Ve· 
dat'ı bir arabaya atarak lık Yardım Has
tanesi'ne götürdü. Ve oraya bırakır bırak
maz ortadan kayboldu. Suçluların telaşı 
içinde kaçmışlı. 

Saldırgan Amerikan fılosLl1un bahri
yelileri polisin kapısında nöbet beklediği 
fuhuş yuvalannda cinsel arzularını tat
min ederterken, Vedat tam bir hafta iık • 
Yardım Hastanesi'nde ölümle pençeleş-
ti. Kafatası parçalanmış, vücudu cop 
darbeferinden mosmor olmuş, kol ke
mikleri kırılmıştı. 

Kan kaybediyordu. Arkadaşlarının 
verdiği (O) grubu RH negatifkanda der
dine dennan olamıyordu. Ameliyat ya· 
pıldı, o da kurtaramadı Vedat'ı. .. 

Sosyalist kavganın genç militanı 24 
Temmuz 1968 günü sabaha karşı arka· 
sında gözü yaşlı bir ana ve onun ölümüy· 
le daha da bilinçlenmiş bir gençlik ordu
su bırakank bu dünyadan göçıü. Sosya
list hareket bir şehit daha vennişıi. 

Annesi Naciye Demireioğlu ardından 
kanlı gözyaşlan dökerek ağlıyordu: 

'Ölmedi ki o. Gitmedi ki.. Kurban 
edildi, polislere vurduruldu. Elin gence
cik çocuğundan ne istersiniz pblis1er? 
Önde giderdi benim oğlum. Yiğitliğini 
gösterirdi ki, önde giderdi. Önde giderdi 
işte ... • 

. Ve ölümüne kadar saflannda kavga 
verdiği Türkiye Işçi Partisi'nin Genel 
Başkanı dosta düşmana ilan ediyordu: 

'Ölümünü sonsuz acılarla öğrendiği
miz yurtsever, kahraman, genç Partili 
kardeşimiz Vedat Demircioğlu'nun polis. 
lerce öldürülmesinden manevi sorumlu 
mevkide bulunan Demirel Hükümeti'dir. 
Bu cinayetin hesabı mutlaka sorulacak
tır." 

Yazı bini. Gazetelere el attım. Bir 
tek sütunluk haber ilişti gözüme, baŞlı
ğ ında şöyle deniliyordu: "1. MC Hükü
meti döneminde 314 ölüm, 2438 yarala
ma ve dört bini ....... .aR patlama olayı ol· 
du." 

Demircioğlu'nun ölümünün dokuzııı
cu yıldönüniinde Henüz dinmeyen yarası 
önünde, bu isimlerini bile hatırlayamadı
ğımız dün denecek kadar yakın zamıında 
ölen, asırlar kadar uzakta kalan gençler 
için hepimizin yapacağı çok önemli şey
ler var. Özellikle örgütlü gencin görevleri 
konusunda. Bir an bile unutmayalım ... 

• • •  
• 

T E R FiLE Ri K KK SORUN U B ELiRLEYEC EK • • •  

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Her yıl ARustos ayının ilk günü topla· 
nan Yüksek Askeri Şura'nın bu yılki 
toplantısı ayın üçüne alındı. Bu yıl AQ"us· 
tos ayının ilk gününde Millet Meclisi'nde 
güven oylaması yapılıyor. Toplantının 
iki gün sonraya bırakılması güvenoyu 
sonuçlarının önemini vurguluyor. 

• 
vetleri KomutanlıRındaki dilter terfileri Orgenerallik sırasında gelen iki kor- maç, Genel Kurmay Başkanı olunca 
de etkilernesi mümkün görülüyor. Bu yıl general kamuoyundaı yakından lanını- Tural'a yakınlıRa ile tanınanlar arasında • 
KKK'de altı korgeneral terfi sırasına gel· yor. Musa öRün, 12 Mart'ın TRT Genel TuRgeneral Recai Engin'i. terfi ettirme-
miş durumda. Bunların ikisi orgeneral Müdür!üRü görevini yaptı. KorgeneralliAe yerek emeklilik işlemlerini hazırladı. Fa- • 
olabilecek. Ancak yürürlükteki yasalara terfi etmes�rıi\ de böyle bir görevde bu· kal .zamanın Cumhurbaşkanı Sunay, bu 
göre bu yıl üç orgeneral yapmak da tunrnasına baRiayanlar vm. Musa öRün, işlemi imzalamaymea Engin tümgeneral 
mümkün. TRT Genci MüdürlüRü görevinden sonra oldu. 12 Mart döneminde Ankara Sıkı- • 

Terfi sırasındaki korgenerallerden uçak yolsuzluRu ile ilgili soruşturma ko- yönetim Komutanı Orgeneral Sancar'ın 
Bu yılki Aakeri Şura toplantısının en Necdet UruR, Sedat Celasun ve Selahat· misyonlarına da başkanlık yaptı. kunnay başkanhRuu yaptı ve korgeneral • 

önemli sorununun Kara Kuvvetleri Ko- tin DemircioRlu önde yer alıyorlar.De· oldu. 
mulanlıRı olacaAı şimdiden biliniyor. mircioR lu, 12 Mart döneminde İstanbul' Korgeneral Recai Engin ise daha ge· 
Şu anda bilinmeyen. "üvenoyu alması da sıkıyönetim mahkemelerinde başkan· neral olmadan kamuoyunda ismi duyul- MC hükümetinin güvenoyu alması ha· • 
halinde MC Hükümeti'nin ve başkanı lık yaparken mahke'�"Csi, zamanın Milli du. 12 Mart öncesinde gazeteci·yaur LL· linde Kara Kuvvetleri Komutan1ıaılOnı· 
Demirel'in Orgeneral Ali Fethi Esene,'i Savunma BakanlıRı tararından laRvedi· hami Soysal, Tural'ın Genel Kurmay nu ile diler terfi işlemlerinin birleştirile' • 
Komutan yapmak için ne kadar ısrar len kimse. Bu yüzden yeni MC hüküme· BaşkanlıRı döneminde gupegündÜ7. kaçı- ceRi anlaşılıyor. Demirel'in tercihlerinin 
edeceRidir. Güvenoyu alması halinde tinin DemircioRlu'nun terfiinde problem rılarak dövüldü. Recai Engin'in 1\ıral'a ne yolda olacaaım tahmin etmek ile zor • Demirel'in göstereceQi 15ratın Kara Kuv- çıkannası miimkün. yakınlıRı bu zamanlar öRrenHdL TaR' deRi!. • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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Ö RGÜT LÜ, ETKiN 
AP, MHP VE MSP'NIN OLUŞTURDUCU YENI MC HÜKÜ

METININ PROGRAMıNı INCELEYEN TÜRKIYE ıŞÇı PARTI
SI BAŞKANLIK KURULU, 29 TEMMUZ GÜNÜ AŞACIDAKI 
DECERLENDIRMEYI YAPMıŞTıR. 

GÖREV BA. 

Burj uvazinin en gerici partileri 
işçi ve emekçi halkınuza karşı yeni 
bir cephe iktidan kurmuş bulunuyorlar. 

AP, MHP ve MSP, emperyatizmin, büyük 
sermayenin. büyük toprak sahiplerinin çıkarla
rını savunmak. kitlelerin örgütlenme ve müca· 
delesine set çekmek için yeniden bir araya 
geldiler. Sömürücü güçler. kısa bir aranış dö
neminden sonra, ekonomik bunallımn sonuç
Iannın işçi sınıfı ve emekçi halkımıza yüklen
mesinin. daha geniş sömürü olanaklarının ya
ratılmasının ve bağunslZlık, demokrasi, sosya
lizm mücadelesinin engellenmesinin, bir CHP 
ik tidarı yoluyla taviz ve saptınna potitikasına 
gerek kalmaksızın sağlanabileceğinde karar 
kıldılar. Başka alternatifleri, hiç değilse şim
dilik. denemeye gerek duymadılar; bu yolda 
putitik kadrolarını yönlendirmediler. Ashnda 
k urula n yeni cephenin programının gerçek te 
ne olduğunu. hangi çıkarlara hizmet yolunda 
neler yapacağını arılamak için. yeni MC'nin 
koalisyon protokolü ve programını u.zun boy
hı incelemek gerekmiyor. MiUiyetçi Cephe'yi 
oluşturan partilerin sınıfsal özleri ve geçen ik
tidar dönemindeki icraatları. AP. M HP ve MSP' 
nin hangi hedefler etrafında yan yana geldikle
rini ortaya koymaya yetertidir. Açıklanan 
program, bütün kapah ifadelerine ve aldatma
calarına rağmen yalnızca MC'nin, bağl.mslZhğa, 
demokrasiye, emeğe düşman yüzünü bir kez 
daha sergilemesi bakımından bir anlam taşı
mak tadır. 

•••• 
Program. AP'nin daha da sağa 
kayarak MHP'ye yaklaştığını 
göstermek tedir : 

Hükumet protokolü ve programının en 
ol1emli özelliği, üç parti arasındaki ideolojik 
f-ırklılıkların sitinmesine doğru bir adım ohna
>ıdır. Bu. üç parti arasında ortak bir noktaya 
ilerl.nmesinden çok, faşizme özgü ideolojik 
tetlerin ve yaklaşımların hakim duruma geç
mesi "larak yorumlanabilir. Bu anlamd. pro
tokolde ve programda başarı MHP'nin olmuş
tur. Adalet Partisi. söz konusu belgelerle, "ti
beral" görünüşünden hemen hemen kesinlikle 
u7.aklaşmış olmaktadır. Bu gelişmeyi sadece 
her ne pahasına bir hükümet kurma amacına 
bağlamak mümkün değildir. Temel neden, işçi 
ve emekçi sınıflar karşısındaki baskıcı politi
kayı sürdürebilmek için gerici burjuva partile
rinin ( özellikle bunların en büyüğü olan AP' 
nin) elinde faşist ideolojiden başka bir ideolo
jik alternatifin giderek kalmamasıdır. 

Yine bu protokol ve bu programla birlik
te, AP de MHP gibi, faşizmin "düzen değişik
liği slogarıını benimsemiş gözükmektedir. Yıl
lardır "bu düzeni değiştirecekleri ni söyleyen
ler yerine neyi koyacaklarını söylesinler" di
yen AP'nin de imza koyduııu hükümet proto
kolüııde ve progranunda şöyle denmektedir: 
"Kalkınmanın gayesi. .. mesut bir toplum d;;. 

, 

zenini gerçekleştirmektir." Programda aynca 
şu cümle yer almaktadır: " ... sıhhatli bir eko
nomik ve sosyal yapıya geçilecek .. .  " Böylece 
bugünkü düzenin bu amaçlara uymadığı kabul 
edilmek te. yeni bir düzen hedefi gösterilmek
tedir. Bunun, MHP'nin kendi slogarılarından 
birini kabul ettirmesi kadar, ondan da çok, bu 
slogana AP tarafından da sahip çıkılması biçi
minde yorumlanması gerekir. 

•••• 
Yeni koalisyonun temel 
niteliği antikomünizm ve 
şoven milliyetçiliktir: 

AP. MHP ve MSP işçi sırufına ve onun ide
olojisine, politik hareketine karşı azgın bir 
düşmanlıkta birleşmişlerdir. Yeni koatisyonun 
en temel niteliği antikomünizm ve şoven milti
yetçiliktir. Iyiden iyiye eskimiş bir yöntemle, 
'hürriyetlerin kötüye k ullanılmasını engelleme' 
bahanesiyle demokratik hak ve özgürlüklere 
karşı geçmiştekinden daha geniş ve sistemli 
bir saldırının planlaması yapılmaktadır. " Içg;;' 
venlik, asayiş ve kanun hakimiyeti" ile ilgiti 
açıklamalar işçi ve emekçiler üzerindeki baskı -
ve terörün çok daha ileri ölçülere vardırılmak 
istendiğini göstermektedir. Miltiyetçi Cephe 
partileri açıkça bir 'polis devleti'ni öngönnek
tedirler. Emniyet k uvvetlerinden güvenliği 
sağlayıcı "ilk müessese" olarak söz edilmesi, 
hükümetin bu konuda "başka müesseseleri" 
de düşündüğünü göstennektedir. 

Bazı suçların " yeni bir hüviyet kazanma
sından" ve bu suçlara karşı emniyet kuvvetle
rinin "en modern teçhizata kavuşturulmasın
dan" söz edilmesi. demokratik haklann kulla
nılmasına karşı yeni tehditlerin planlandığının 
göstergesidir. Aynı şekilde " kanun hakimiye
tinin sağlanmasında" ,  "her türlü imkandan ya
rarlanılması" da yeni baskı yöntemlerinin ha
bercisidir. Kanun dışı eylemlerle mücadelede 
"hukuk"un sadece "başhca" dayanak olarak 
görülmesi ise. hükümetin "başka" dayanaklan 
da meşru saydığını göstermektedir. 

•• ** 
Program. büyük sermayeye ve büyük 
toprak sahiplerine yeni vurgun. 
soygun imkanlan sağlamaktadır: 

Programda. "yatırımlar için. güventi bir 
ortanun yaratılması"na ilişkin ve yukarda be
lirtilen baskıcı. antidemokratik hedeflere ek 
olarak, büyük buıjuvazinin hemen hemen b;;' 
tün ı .• leplerinin yerine getirileceği belirtilmek
h:c'ir. !'Kamu idaresinde verimliliğin artırılma· 
sı"; "kalkınmaya ters yönde tesir icra eden" 
vergi mevzuatmm yeniden düzenlenmesi : bü
yük sermayeye saııl"nan teşvik i mkarılannın 
"her alanda. yeni bir anlayışla" düzenlenmesi; 
tarımda projeye dayalı kredi sisteminin gelişti
rilmesi. tarımda teşvik tedbirlerinin yaygınlaş
tırılması ve özellikle 'toprak reformu' ile iliş· 
kili olarak "mülkiyet hakkının tahribine giden 
uygulamalar"a bundan böyle gidilmeyeceği ve 

"mağduriyetlerin önleneceği" ;  Kamu Iktisadi 
Teşebbüslerinin "kaynak doğurucu" işletme
ler hatine getirileceği ;  "kalkınma şirketleri" 
nin kurulacağı . . .  ile ilgili açıklamalar, hep bü
yük sermayeye nasıl bir' sadakatle hizmet edi
leceğinin göstergeleridir. 

**** 
Program. ülke ekonomisinin 
içine itildiği ekonomik bunalımın 
yükünü işçi sııufı ve emekçi halka 
çektinneyi öngörmektedir. 

Kapitalizmin bunalımının ve büyük serma
yenin karşı karşıya olduğu kredi, pazar, fi
nansman dar boğazı, bürokratik engeller gibi 
sorunlann işçi ve emek çilerin ortak dertleri. 
ülke sorunları olduğu aldatmacasıyla sözde 
"ulusal", fedakarlıklar isteneceği şimdiden 
bellidir. Milliyetçi Cephe kapitatizmin bunaı .. 
nunın çözümünü esnaf ve zanaatkarlan daha 
hızlı iflasa sürükleyen. köylerde topraksız sa
yısını çoğaltan, işsizliği artıran, pahalılıııı sür
dürüp daha da hızlandıran, işçi sınıfının söm;;' 
rüsünü yoğunlaştıran yöntemlerle. çalışan kit
lelere yüklemeye devam etmenin planı içinde
dir. Ağır dış borçlarla. bu yükü. yaşayan nesil
lerin ötesinde gelecek nesiUere de aktarmanın 
hesabını yapmaktadır. 

Programda işçi sırufının ve 
emekçi kitlelerin taleplerine 
kesin bir set çekilmek tedir . 

"Çalışma banşı"yla ilgiti bölüm. faşist 
ideolojiden esinlenen bir biçimde kaleme alın
mıştır. Emekçilerin en acil sorunlanna ilişkin 
olarak yapılan öneriler ise. bu sorunlan birkaç 
yuvarlak sözle geçiştirmekten ibarettir. Bu 
arada örneııin yeraltında çalışanlar için, çalış
ma koşulları üzerinde hiç bir söz söylemeden 
sadece "daha kısa zamanda emektitik hakkın
dan" söz edilmesi, hükümetin işçi ve emekçi 
kitleler karşısındaki durumunu göstermekte-
dir . 

.... * .. 
Program, işçi ve emekçileri bölmeyi 
ve demagojiyle yanıltmayı 
amaçlamaktadır. 

Progranun dikkati çeken bir özeltiği. işçi 
sınıfı dışındaki emekçi kesimlere. köylülüğe, 
esnaf ve zanaatkarlara karşı bu kesimleri d;;' 
zenle uyuşturmaya çalışan bir tutum takınıl
masıdır. Köylerde altyapı tesislerinin geliştiril
mesi, Güneydoğu'da mayınh bölgenin mayın
dan temiZıenmesi. çalışanlar dışındaki y urt
taşlar için de sosyal güvenlik imkanınm yara
tılması. milli mesken planı, basın emekçileri 
için yirılü yılda emeklilik, sanatçılara vergi 
muafiyeti gibi vaadlere yer verilmesi. bu tutu
mun göstergesidirler. 

MC bu programla işçi ve emekçi kitlelere 
karşı baskıcı bir politika uygulayacaıımı bir 
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kere daha ve açıkça ilan etmektedir. Ancak 
kitlelerin giderek artan mücadele gücünden ve 
kararlılığından çekinmekte, bunun için de 
mümkün olduğunca karşısındaki rnü�
dele cephesini daraltmaya çalışmaktadır. Mil
liyetçi Cephe'nin yeni programı ve bu progra
ma esas olan protokol, belli hedeflerin son de
rece ii<;tü kapalı bir şekilde ifade edilmesi ve 
sözde emekçi kitlelerden yana, araçlan beli ... 
tilmemiş 'vaadlere yer verilmesiyle bir politik 
demagoji ve aldatma belgesi niteliğini de taşı
maktadır. Bu tutumun nedenlerinden biri, hiç 
kuşkusuz, bu hükümetin de uzun süre iktidar
da kalacağından emin olmaması ve bir tür se
çim ekonomisine kendisini zorW11u hissetme
sidir. Fakat bunun yanısıra, işçi sınıfı dışında
ki emekçi kitleleri, orta tabakalan düzenle uz
laştırmak ve böylece baskı rejiminin toplum
sal bir tabana kavuşturulmasını sağlamak ama
cı da söz konusudur. 

Programın dış politikayla ilgili bölümü da
ha önceki MC hükümetinin progranundan pek 
farklı değildir. Burada da yumuşamadan ve 
banştan yana cümlelerinin yanında, NATO' 
nun ve CENTO'nun savunulması, kapitalist 
dünya sistemine bağlılığın teyid edilmesi ağır
lıklı bir yer tutmaktadır. Hükümet, yumuşama 
gerçeğini bile, bu gerçeği iki askeri blok ara
sındaki dengeye bağlayarak, Türkiye'nin 
NATO'daki varlığının bir gerekçesi olarak kul
lanma çabasındadır. 

Büyük sermayenin en gerici partilerinin bu 
son ortak progranu, işçi ve emekçileri görevle
rinden alakoymak için hangi ideolojik said m 
yöntemlerini kullanmaya devam edeceklerine 
ve temel iaktiklerine de açıklık getirmektedir. 

Milliyetçi Cephe'nin elebaşılan, işçi ve 
emekçi kitleler arasında "yeni, bugünkünden 
değişik, sömürii<;üz ve mutlu bir Türkiye" öz
leminin ne kadar derin olduğunun farkında
dırlar. Bu özlemin ve kitlelerin artan mücade
leciliğinin önüne set çekebilmek, yanlış ka
naUara yöneltebilmek için emekçi halkın belli 
taleplerine cevap verir, bugünkünden farklı bir 
Türkiye özlemine sahip çıkar görünümüne gir
mekte, faşist planlara kitle tabanı sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Geri ve bağımlı Türkiye ka
pitalizmi çerçevesinde verilebilecek tavizlerin 
sınırlılığı ve buna dayalı görüntülerin geçiciliği 
ise, ikinci yöntemle, dini inanışların burjuvazi
nin politik çıkarları için kullanılması, bilimsel 
olmayan görüş ve açıklamalara mümkün olabi
len en büyük yaygınlık ve etkinliğin kazandı
rılması yön temiyle �apatılmaya çalışılmakta
dır. Milliyetçi Cephe programında yer alan ve 
özellikle küçük üreticilere ve kapitalizmin gü
venli bir hayattan yoksun ettiği yaşlı, işsiz, 
muhtaç kişilere yönelik vaadler bu yöntemle
rin bir belirtisidir. Yine Türk Ceza Kanunu' 
nun i 63. maddesi ile ilgili açıklamadan imam
hatip okullarına, eğitim sistemine ve camiiere 
kadro tahsisine kadar birçok vaad, temelde 
aynı ideolojik saldmnın göstergeleridir. 

Program, MC karşısında 
CHP'nin tarafsızlaştmlmasını 
öngörmektedir: 

Buıj uvazinin ekonomik taleplerini karşı
lamada CHP hükümet programıyla büyük ben
zerlikler gösteren programda, işçi ve emekçi
leri bölme ve faşizme kitle tabanı oluşt urma
ya yönelik tedbirlere ek olarak, bir süreden 
beri izlenen ve seçim sonrası parlamento arit
metiği hesaplannda ivme kazanan CHP'nin sa
ğa kayışını perçin-Ieme ve onu ilerici demok
ratik gÜÇ lerden, MC karş.ısındaki doğal mütte
fıki olan solundan bütünüyle soyutlamak üzere 
hükümetle muhalefet-arasında "karşılıklı anla
yış. müsamaha. ve uzraşma" konusuna önemli 
yer verilmektedir. Böylece program, ikinci MC' 
nin ve dolayısıyle egemen sınıflann temel tak
tiğini somutlamaktadır. MC, kendi tabanını 
mümkün olan en büyük genişliğe çıkarmaya 
çalışırken en gerici burj uva partileri arasında 
olabildiğince sıkı bir birlik, kelimenin tam an
lanuyla bir "cephe" kurmaya, CHP'yi kendisi 
karşısında en azından tarafsızlaştırmaya ve bü
tün gücüyle işçi sınıfına, onun bağımsızlık, de
mokrasi, sosyalizm hareketine saldermaya ha
zırlanmaktadır. Programda "iktidar-muhalefet 
münasebetlerine özel değer ve önem atfedile
ceği".  "geçmiş siyasi mücadelelerin doğurdu
ğu bir takım kırgınlıklann, kısır çekişme ve 
gerginliklerin devamı yerine karşılıklı anlayışı, 
müsamahayı ve uzlaşmayı hakim kılmak azmi 
ve kararı içinde bulunulduğu", "siyasi partile
rimizin birbirini tamamlayan ve milli hedene
re yönelen görevleri olduğu" ile ilgili ifadeler 
ve programın genel havası bu taktiği n CHP'y
le ilişkin yanını oluşt�rmaktadır. 

�*** 
Sömürüçülüğün en gerici, 
en azgm, en terörcü güçlerinin 
yönetimindeki yeni Milliyetçi 
Cephe'ye karşı bağımsızlıktan, 
demokrasiden, sosyalizmden yana 
tüm güçlerin mücadele cephesi 
oluşturulmalıdır. 

CHP'yi solundaki doğal müttefiklerinden 
koparmak, faşist güçlerin bir ölçüde hoşgörü 
ile karşılanmasını, bu gÜÇlerle belli temaslara 
girmesini sağlamak yönündeki planlann, CHP 
bakımından da karşılıksız kalmadığının görül
mesi endişe vericidir. Işçi sımfı ve emekçi yı
ğınlar sürekli bir gerilemeye niahkum edilmek, 
bunun kabulünden başka çözüm bulunmadığı 

düşüncesiyle yanıltılmak istenmektedir. Oysa 
milyonlarca seçmen, oylannı, sirekli bir geri
leme ve burjuvazinin en saldırgan gÜÇleriyle 
uzlaşma için kullanmadılar. 5 Haziran seçim
lerinden bugüne kadar olan tüm politik geliş
meler, "işçi sınıfının kurtuluşunun ancak ken
disi tarafından sağlanabile.ceği". "demokratik 
hak ve özgürlüklerin (de) doğrudan doğruya 
bu hak ve özgürlükleri kullanacak kişilerin mil
cadelesiyle korun up geliştirilebileceği" yolun
daki partimiz görüşlerine artan oranda hakWık 
kazandırdı. Işçi sınıfının, propaganda ve ör
gütlenme için var olan legal olanaklardan so
nuna kadar yararlanması gereğinin önemi iyi
ce ortaya çıktı. Işçi ve emekçilerin mücadele
sinin ileri adımlar atmasında CHP'nin olabile
cek yeri daha büyük açıklık kazandı. Böylece, 
CHP'nin şartsız desteklenme politikasının ya
nılgısı kuşkuya yer bırakmayacak biçimde su 
yüzüne çıktı. Sermayenin en azgın güçleri kar
şısında, başta işçi sınıfımız olmak üzere işçi 
ve emekçilerin hak ve çıkarlannı büyük etkin
likle savunacak bir örgütlenmenin başanlmış 
olmasının önemi ancak şimdi derinden derine 
kavranmaya başlandı. Bununla birlikte, Türki
ye Işçi Partisi dışındaki sol'un yanılgısının bu 
kadar çabuk su yüzüne çıkmış olması dahi. 
gerekli değerlendirmeler vakit geçirmeksizin 
yapıldığı takdirde başlıbaşına bir kazanç ola
bilir. Partimizin, denenmiş militan kadroları. 
yurt çapına yayılmış örgütlenmesi. tutarlı ve 
kararlı yapısıyle işçi sınıfımlZın olduğu kadar 
bütün demokrat ve ilerici güçlerin MC karşı
sında vermek zorunda oldukları antifaşist mü
cadelenin de bugün önde gelen güvencesi ve 
dayanağı olma durumundadır. 

Türkiye Işçi Partisi. işçi ve emekçi kitlele
rin mÜcadelelerin.in örgütlenmesi. faşizme ve 
emperyalizme karşı tüm güçler arasında birlik 
ve dayanışmanın sağlanması, böylece oluştu
rulacak antifaşist demokrasi oophesinin kitle
sel gücünün giderek arlınlınası ve 'niteliğinin 
yükseltilmesi yolunda tüm olanak l"rı ve özve
risiyle çalışma azmini teyid eder. 

öZUR VE DUZELTME 

Geçen hafta orta Boy(omızda yer akın "LENIN: 
IşçI PARTISI VE SEÇIMLER" başlıklı inc.tempnin 
.on bölümündeki "[)eurim dalgaıı i.ter yüklelsı'" i3terse gerik,in, işçi ıınıfı adına Kodtt destekçilili yapan
br, riizgora tutulmuş gibi olacaklor. Kiitlelu dalrurorı 
yaşayacIJklor" paragrafı. bir dizgi yanlış'''' sonucu hr
"ak içine alınmıştır. Bu paragrof. Lenin'e ait çok 
daha uzun bir paragraftn özetidir. özür dileyerelf dü
zeWriz. 
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EV SAHiPLERiNE DUR DiYEN YOK: 
KiRALAR ALMIS BASINI DiDiYOR 

., Türkiye'de çalışanlar ortalama o larak gelirlerinin yüzde SO'sini 
kiraya veri yorlar . • Son altı ayda kiralar 'ii 1 4.5 oranında yükseldi. 

Türkiye'de düşünce özgürlüğü yoktur. 
Y ı l lardır aydınlar, emekçiler üzerinde 
demoklesin kılıcı gibi duran 141 -142'ioci 
maddeler sömürünün sümıesine katkıda 
bulunur. Buna karşılık Türkiye'de ala
bildiğine geniş bir sömürü özgürl�ü bu
lunur. Bu kötüye kullanı lan özgürIiide
rin en acımasızı ev sahipleri tarafından 
uygulanır. Özeııikle büyik kentlerde ev 
sahipleri işçilerin, memurların, emekli· 
leri n ve diğer dar gelirlileri" korkulu rü· 
yası haline . geldiler. Ev sahiplerini dur
duracak ne bir yasa hlkmü ne de bir ka
mu kuruluşu var. Türkiye'de iyi kötü 
her çeşit malın fiyatının artması için ba
zı koşulların yerine getirilmesi gerekir
ken ev k iralarının artması için ev sahip
lerinin "keyifleri " yeterli bir neden sayı
lıyor. Ev sahipleri hayat pahalılığının ar
tışına bakmadan ve dar gelirlilerin ücret 
ve maaşlarında belirli bir yükselme gö· 
rülmediği halde bile ev kiralarını sürekli 
artırıyorlar. Bu gidişe bir dur diyen de 
yok. Burjuva partileri ev sahiplerini da· 
rıltrnamak iç in şimdiye kadar kira soru· 
nuna hiç değinmediler. Oysa bugün Tür
kiye'de büyik kentlerde hemen hemen 
halkın yüzde 60'1 kirada oturuyor.Kira
da oturanların büyik böıi.iııü de gece· 
kondularda yaşıyor. 

istanbul Ticaret Odası Endekslenne 
göre bu yılki kira artışları geçen yılın 
aynı dönemine oranla büyük bir artış 
gösterdi. Bu yılın ilk altı ayında kiraların 
artış oranı yüzde 1 4.3 iken toptan eşya 
fiyatlarındaki artış yüzde 9.4 olarak be
lirlendi. Yani göründ�ü kadarıyla ev ki
raları hayat pahalılığından da hızlı ola
rak almış başını gitmekte. Bunun nereye 
kadar gideceği ise belirsiz. 

ÜCRETLERIN KiRAY A ORANI 

Konut kiralarının aile gelirlerine oran
laması Türkiye'de çok ilginç sonuçlar 

.. veriyor. Yugoslavya'da konut kiraları 

aile gelirlerinin ancak yüzde 4.7 sini oluş· 
tururken Türkiye'de bu oran yüzde 23.3 
e fırlıyor. Fransa'da bile bu oran yüzde 
1 5 'i geçmiyor. Aşağıdaki tablo bu ko· 
nudaki adaletsizliği ortaya koymaya ye
tiyor. 

KONUT KiRALAR ı N I N  AiLE 
GELiRLERINE ORANI 

Ülkeler Yüzde 

Yugoslavya 4.7 
Bulgaristan 5.5 
Çekoslavaky. 7.5 
Avusturya 1 1 .5 
Fransa 1 5 .0 
Finlandiya 20.0 
Batı A lmanya 23.0 
Türkiye 233 

Yukaridaki oranlama bir aile içinde 
birden çok kişinin çalışması durumunda 
geçerlidir. Türkiye'de büyik bir işsizlik 
soru nunun olduğu düşünÜıürse bir aile 
yalnızca aile reisinin çalışması durumun
da konut kiralarının aile gelirlerine oranı 
yüzde 50'yi rahatlıkla geçer. 

Türkiye'de geçerli olan çarpık kapita
lizmin gereğ i olarak kentler hızla büyür
ken kiracılık oranı da yükseliyor. K iracı
ların sayılarının artması demek konutla
rının rantlarıyla geçinen, çalışmadan pa
ra kazanan belirli kişilerin sayıca arttık
larını gösterir.Yani büyük kentlerde bir 
yandan mülksüzleşme olayı, süreci hızla
ng-ken öte yandan da kolay para kazan
ma yolları artıyor, sömürü katmerleşiyor. 

i şç iler toplu sözleşmeleri , memurlar 
katsay i artışı olur umuduyla her yıl büt
çe kanununu bekleyedursun ev sahipleri 
kapitalist düzenin kendilerine tanıdığı 
geniş sömün.; olanak larını burjuva parti
lerinin de yardımı ile özgürce kul lanıyor
lar. Ezilen, her konuda olduğu gibi yine 
emekçi halkımız oluyor. 

tLAÇ FABRtKATÖRLERt YENt 
OYUNLAR 
PEŞtNDE 

� Yavaş yavaş piyasadan birçOk 
ilacı kaldıran imalatçılar ilaç 
fiyatlannın yükseltilmesini istiyor 

Bundan bir süre önce Eczane Sahipleri DerneRi basma ilginç bir açıkla
ma yaptı. Gazete sayfalan arasında kaybolup giden bu açıklama gerçekLe ol
dukça önemliydi ve halk saRlıRı açısından büyük önemi olan Ilaç üzerinde oy· 
nanan bir takım yeni oyunlan haber veriyordu. EcZane Sahipleri Derneel l1aç 
üreticilerinin yavaş yavaş birçok Uaeı piyasadan çektilini ve birçok hastalılın 
tedavisi için gerekli olan önemli ilaçların bulunamaması nedeniyle halkın zor
Luk içinde oldulunu vurguluyor ve ilaç üretimi özel sektör elinde olduRu siire
ce de bu tür oyunların önüne geçilmesinin oI8naJc:sızll�lnl belirtiyordu. 

YOROYOŞ · 2 AC USTOS 1 977 · 10 

Eczane Sahipleri Demeli açıklamasında, ilacıu ın ve talep ko,ullannı 
göre fiyatı belirlenen bir mal olmadıRını, halkın yaşama hakkı Ile ıııııu bır ınal 
oldulunu söyleyerek kar amacına yönelik olan ve Uç beş kişinin elinde tekel
leşen ilaç üretiminin kamuIaştırılması gerektiline önemle Işaret ediyordu. 

Gerçekten de belki de hiç bir işkolunda ilaçla oldulu kıdır lahi, klr 
bulunmuyor. Ilaç hammaddesinin yüzde 60 kadannın ithal edildili ve bu n� 
4eftIeHe de hammaddenin ilaç maliyetlerini yük�lttlli ileri sürülüyor. Oysa 
yapılan çeşitli oyunlarla ithal fiyattan yüksek tutulmakta ve ömeRln 10 ku
ruşluk bir Diyazem 10 liraya satl1abilmektedir. Ilaç üretimindeki haksız ka· 
zancın boyutları hakkında bilgi vennek için ilaç şirketlerinin genellikle kUçük 
sermayeli, fazlaca bır teknolojiye ve yatırma ihtiyaç duyulmayan _,koDan 
olarak nitelernek olanaklıdır. Bu nedenle ilaç üretiminde yatınla" sennaye di
�er jşkollannda görülmedik bir hızla kendini finanse edebilir. 

Ilaç firmalarının ilacın halk sallılı açısından taşıdil. bUyük öneml ıöz. 
ö",üne alarak giriştikleri sömürü oyununun temelinde ilaç tüketımının ftyat1ar 
artsa bile hiç delişmeyeceli, hatta artacalı gerçeli yatıyor. Bu nedenle ilaç 
üretimi tümüyle devletleştırilmeden ilaç sömürüaline ıon vermek olanaksızdar. 
Oretimden satLŞa kadar halkın yaşamında önemıı'bir rolü olan Ilacın devlet d. 
netiminde yapılması gerekıyor. Bu yapılmadan alınaCak geçıcı önlemler Ilaç 
sorununun çözümü için kesinlikle yeter.iiı kalmaya mahkum. çünkU Sosyıl 
Sigortalar Kurumu kendı ilacını kendisi yapma karan aldılı halde l!lç Uretlcl
lerinin bunu nasıl engelledilini hatırlayanlar, bu yargıya hak vermemezllk ed� 
mezler. Burjuva partileri ilaç sorununa halk salhlı ve hılk yararı �çwndan 
bakmadtkları için yakında piyasada olan bazı ilaçlar dı plyasa,dan kılkabınr 
ve yine yakında zaten fiyatları fahlş olan ilaçlara yeni urnlar yapılabilir. Bu 
sömürü düzeninde bUtUn bunlara şaşmamak gerekiyor. 



i Kitap:� 
Mehmet K�K 

«SakmealI Piyade}) 
Son zamanlarda herkes bir

birine gülümseyerek Sakıncalı 
Piyade'yi okuyup okumadıeını 
soruyor. Yapıtta anlatılanlar 
dilden dile dolaşmaya başladı 
bile. Hergün Sakıncalı Piyade gi
derek daha çok razla aydın ve 
işçi tararından okunuyor, Bi· 
zim elimizdeki Sakıncal. Piyade, 
yedinci basımdı. 

Okur okumaz insan yapıtın 
biran önce yabancı dmere çev. 
rilmesini diliyor. Sakıncalı Pi· 
yade uzun yıllar kalacak, yaşa· 
yacak ve dünya çapında ilgi gi). 
recek bir yapıt. 144 sayfalık bu 
küçük anılar demeti için bu yar· 
gıya varmak flir abartma delil. 

12 Mart faşizminin hışmına 
ueramayan, adı öne çıkmış, ile
rici, demokrat, namuslu yurt�
ver aydın kaJmamıştl. 12 Mart 
faşizmi yalnız sosyalistleri de
eil tüm dürüst, iyiniyetli aydın
ları da heder aldı. Dünyanın her 
yerinde ve her raşist uygulama· 
da oldueu gibi. çoeu uman i
lericiler faşizm öncesi çalışma-

Iannda beraberlik saelayamadı
lar. Birçok namuslu aydın raşiz· 
min ne demek olduCunu hapis
hanelerde kavradı. Hitler AI· 
'manyasında da bu böyleydi. OL
kemizde de böyle oldu. Birçok 
sosyalist de demokrat, aydın, i
lenci, namuslu aydınların yeri
ni ve deeerini hapishanelerde 
anladı. Onlarla faşizmin baskısı 
altında kader birlili yaparlar
ken birçok sosyalist olmayan 
aydının insan ve vatan sevgisini 
cesaretle her ·koşul altında · la.
şıyabildiklerine görer4�k inandı
lar. Bu her faşizmin darbesinin 
indili ülkede böyle oldu. De
mokrasi mücadelesinin önemi 
ve faşizme karşı demokrasi 
cephesinin kurulması ve başa
rıya ulaşması hep acı deneyler
den sonra gerçekleşti. 

Faşizmin ulrayıp geçtili ya 
da uzunca yıllar kaldığı her ül
kede Sakıncalı Piyade'nin kah
ramanlarından Mukbil özyörük 
gibi şimdi Tercüman gazetesin· 
de yazan "devrimci"ler de son-

radan 'ülkücü öCretim üyeleri 
kongre b<tşkanlıgı' yapan Pm
feoorErol Cansel gibi "i1erici"ler 
de çlktl. Ancak raşizmin en 
çetin baskı dönemlerinden yıl
mayan ve sonunda ilerici, de
mokrat, sos�alist sarıarda, anti
faşist cephede yerini ve önemi
ni koruyan birçok namuslu ay· 
dın da mücadeleye kazanıldı. 

Her ülkede raşizm, karşı
sında işçi sınırı partisinden baş· 
ka işçi ve emekçi sınırıarın ya. 
nında yer alabilen çok sayıda 
namuslu aydını, ilerici, demok
rat, yurtsewr güçleri bulmasay
dı gerilemesi ve yıkılması müm
kün olamazdı. 

Sakıncalı Piyade'nin önemi 
demokrasi mücadelesine ve her 
türlü demokratik kazanıma kıs
kançllkla, ayrıntılanyla, heye
canla,öfkeyle ve yüreklice sahip 
çıkabilen birçok deÖ'erli,namus
lu aydınımızın varoldueunu bü' 
tün dünyaya göstermesidir. Yi
ne yapıtın önemi faşizmin ev-

renscl tllUusızlıeınl. mantıksız
lıRınl, insafsızııeın., zorbaııeını 
tartışmasız ve hepimizin yaşa· 
dıRı örneklerlerle ortaya ko
yarken ona alet olan kuklalara 
dahi insancıl bir yaklaşımla bOl' 
kabilmesidir. Sakıncalı Piyade' 
nin bizi çok güldilimesi işte bu 
nedenledir .. Yoksa Sak meali pj. 
yade bir gülmece yapıtı deeildir. 
Askerlerin, subayla"n, yargıç
ların, doktorların, dönekleri" 
bu zorba uygulama altındaki 
zavallılıklan bizleri güldüre� 
noklalardır. URur Mumcu, o
kuyan herkesi hayretlere düşü· 
ren lularsızlıklan yaşamış .. ve 
çok yararlı bir anti.faşist silah 
olarak derlemiş.ve kullanmıştır. 

Sakıncalı Piyade içinde o 
dönemi yaşayanlar olarak he· 
pimiz yer alıyoruz. Bu olaylar 
hepimizin başından geçti. Sa
kıncalı Piyade ülkemizde 12. 
Mart dönemini yaşayanlar tara· 
fından yazılmış anonim bir ya· 
pıttır. Aynı zamanda bütün 
dünya anti-raşisUerinin çok iyi 
anlayabileceği bir yapıttır. 

'
Sa-

kıncalı Piyade uzun ömürlü o· 
lacaktır. 

çaRımııda (aşil'.m çoklan 
mahkum olmuştu. Ama meeer 
faşizm ülkemizde de çoktan 
mahkum olmuş. Işle Sakıncalı 
Piyade'yi okuyunca insan böy
le düşünüyor. 

Sakıncalı Piyade raşjzmı 
mahkum eltiei kadar, ilericı, 
demokrat, yurtsever tüm na· 
muslu aydınları ve işçi sınırı 
sosyaljstl�ririin anti·raşist birli· 
�inin önemini kavramakta ve 
gerçekleştirmekte önemli bir 
adım olmahdır. 

Sakıncalı Piyade şöyle bit
mektedir: 

"Evet, evet, ne olursa olsun. 
ben Patnos dallannda halk ço
cuklanyla er olarak askerlik 
yapmayı, emekli olduktan son· 
ra siyasal iktidann uzattıeı yö
netim kurullannda, o nbinlerce 
lira para alan orgeneral olmaya 
del:işmem" 

Sakıncalı Piyade bu ve dieer 
birçok yazıda övülen yanları 
dışında bir de yürekli bir piya
de oldu�u için övülmeye deeer . 

........................................................................................................................................... 

BDneş Mıtbıııı ışçııerı derilerini YURUYUŞ'e qökIU 

«BU ,GiDiŞi KiM DURDURACAK?» 
YUROYUŞ'ün önceki sayısında. Gü

neş Matbaacılık AŞ'de dönen dolaplar 
üzerinde durulmuştu. Geçenlerde serma
yesini artırdığı gazetelerde haber olarak 
yer alan şirketin müdürleri bir yandan 
da işyerlerinde CHP'liler de aralannda 
olmak üzere bütün ilerici yurtsever işçi
lere yol gösterip kapı dışan ediyorlar. 

Bir kalemde 60 işçinin işine �n ver
diler. Hatta yıllık izinde bulunan işçiler, 
izin  dönüşlerinde işlerine son verildiğini 
şaşırarak gördüler. 

MC dönemi boyunca işten çıkanlan 
işçilerin sayısı lSO'i buluyor. Yerlerine 
ne amaçla işçi alındıgı, bunlann hangi 
amaçle seferber edildil:i, işçilerin üye 
bulunduklan sendikanın niteliği üzerin
de YOROYOŞ'ün önceki sayısında du
rulmuştu. 

YUROYOŞ. son olarak işten atılan 
Salim Çoban, Orhan Yasamtürk, Hüse· 
yin Bektaş, Hüseyin Nadi Pekuz ve Atil
le Türkyüce adlı işçilerle görüştii ışçiler 
karşılaştıklan olaylar sonucunda olup 
bitenleri daha net, daha açık görebili
yorlardı artık. İşçilerin arasında bir kıs
mı, oturduklan semtin demeeinde Gö
rev gazetesini okuduklanııı ve bu gazeLe
yi çok bekendiklerini belirttiler. 

İşçilerin diCer bir bölümü ise şöyle 
diyonlu: 

"Gerçekleri böyle gazetelerden öğre· 
M biliriz ancak. Rüzgarlı 'nm gazeteleri 
yazmaz bizim dertlerimiz;. Çünkü çoğu 
bu matbOlJda basılıyor. Bu yüzden bağlı , 
lar matbOlJya ve işuerene. Sizin böyle bi,. 
bagınız yok, yazın dertlerimizi... " 

Sonra sıralamaya başlıyorlar: 
"Para bile ödenmiyar bizlere. Zorun· 

lu OlnuJ61IUJ karşılık, aylardır 'üt Lle yo
Aurt da alomıyoruz. Bu yiizden zehirle
nen arkadaşlarımız uar. Bizleri ilericiyiz. 
Halk Partillyiz diye kouuyor bu odam· 
lar ... " 

YURUYUŞ, yazıyor. Bi", d�n gö
rev bu. Bunlan okuması ve gerekenleri 
yapması, başkalarının görevi: 

"SendikanlıJa görüşüp bütün bunları 
anlatmanız yararlı olmaz mı?" 

"Bizim bütün derdirniz IU!ndika zaten. 
Vaktiyle bu 6Qrl sendika başımıza bela 

oldu. Sendikanın ikinci başkanı Iıe işLle' 

ren durumunda zaten. Matbaada müdür �:;:::;;?�i. Hangi derdini ki�e anlata-

"CHP'lilerle bir· göriişseniz. Milletve
killerine durumunuzu anlatın. Sorsunlar 
olup bileni Ma1iye Bakaniıgından. Belki 
onlar ilgilenitse, üstünüze bu kadar gele· 
nfezler" diyecek olduk. Orhan adlı işçi 
yanıtladı bizi: 

"Bir kere gittik anlattık. 'Su anda ya
pabileceğimiz birşe� yok' dediler. Ina
nın bizim çoğumuzun başına gelenler. 
ilerici olmamız yüzünden. çoğumuz 
CHP 'liyiz. Içimizde CHP delegesi olanlar 
bile uar. Ama yeniden gideceğiz. " 

Bu arada yanımıza bir grup işçi daha 
geldi. Bunlar hala işyerinde çalışıyorlar· 
dı. Ama durumlannın kritik oldu�unu 
söylediler. Bir de "liste"den söz ettiler. 
20-25 kişilik bir kıyım listesi daha var
mış. Kendııerinin de bu listede oldueu· 
nu söylediler. 

Giysileri "dökülüyor"du. çogunun 
rengi de soluklu. Iyi beslenmedikleri 
açıkça ortada idi. Matbaa; giysi, süt ver· 
miyor mu, diye sorduk: 

"Sütü, yoğurdu 6·7 aydır kestiler. Bir 
yıldır elbise de uernıiyorlar. Kadroda 6·7 
hadın terzi uar. Boş o turuyorlar. Bakım
sızlıktan zehirletum arkadaşlarınıız uar. 
Doktora gelince. ancak işçi paydos eder
ken geliyor matbooya_ .. " 

Son olarak kovulanlara tazminatIan
nın ödenmedieini, kimi zaman bono ve· 
rildieini, bu bonolan ise bankalann ka· 
bul etmedieini söylediler. Matbaaya gil
mişler, müdüre çıkmışlar. Müdürise 'Şir
keti icraya Llerin, al", alacağınızı bana tle ' 
demiş. Ve eklemiş: 'Ben şapkamı alır gi· 
derim. paranızı benden alacak dcğilıin;z 
ya?'  

IIj�iler, MC döneminde bill' dü�ün(·t'. 
lerinden tavh: vemıemişler. Umutla bek
lemişler CHP iktidarını, Şimdi iı;e umut· 
suz, kararsıı bir halleri var. 

Güneş maLbaasındaki bu çaA:dlljl, par
Ll7.an baskıların durdurulmasında CHP' 
ye gerçekten önemli görevler düşüyor. 
CHP "daha önemli" bazı işlerden fırsat 
bulup da bu sorunun ü:terine gidcbileC'ek 
mi? Bu sorunun cevabını ileride öjtrenl'
ceRiz. 

GVNEŞ MAT· 
BAASININ 
Rli'/BIR BAS
KıYA U(;RU
YAN IşÇı. 
LERI YVRV· 
YVŞ M UHA . 
BIRINE 
DERTLERINI 
ANLATıYOR. 
LAR. 
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Arap Halklan 
emperyalizmin 
işbirlikçilerini. 
yenecektir 

Mısır'la Libya arasında önceki hafta 
başlayan sınır çarpışmalan şimdilik dur
muş gözüküyor. Ancak çatışmanın ne
denlerinin ortadan kalktıAını ileri sür' 
mek mümkün delildir. tki ülke arasında
ki gerginlik, .vap dünyasında önemli bir 
bunalımın kaynaiı olmaya bir süre daha 
de�m �ece�tir .. Ortadotu sorununun 
adı! ve surekli bU' barış yoluyla, "Arap 
halklarına ve bu arada Filistin hani.ma 
meşru hakları sınırsız biçimde tanınarak 
çözümlenmesi, Arap dünyasındaki buna
lunlann da ortadan kaldırılmasının vaz
geçilmez koşuludur. 

Mısır kuvvetlerinin Libya sınırlarını 
geçmesiyle başlayan son çatışmanın ar
kasında da emperyalizmin Arap halkları
nı sömürgeleştirme ve siyanizmin bölge
deki varlıRını meşruJaştuma çabaları 
yatmaktadll'o Emperyalizm OrtadoAu' 
daki ve Arap ülkelerindeki ajanları yoluy
La sürekli olarak bu tür çatışmaları kış
kırtınakta, böylece Arap balkJannl İsrail 
saldırısı karşısında_güçsüz bırakmaya ça
lışmaktadır. Emperyalizmin ve siyoniz
min Lübnan'da başlattıtı kanlı içsavaşın 
üstündtt.' daha bir yıl bile geçmeden, bu 
kez de Mısır'la Libya arasındaki ilişkile
rin gerginleşmesi bu planın bir sonucu
dur. 

Mısır yönetimi bir süreden beri Ame
rikan emperyalizminin planlan doiırUl
tı1Sunda bir politika izlemektedir. Bu 
politikaya başta Suudi Arabistan olmak 
üzere gerici Arap rejimleri de destek 01-
ma.ı:tadır. Enver Sedat yönetiminin 1973 
Ekim savaşından beri uygulayageldiQ:i 
politika sonucl!]lda emr.cuya1izmin ve 
uluslararası tekellerin Mısır üzerindeki 
konlrolü hızla artnuş, ülke içinde tekel· 

ler ve gerici büyük toprak sahipleri sınıfı
nın iktidan güçlenmiş, Mısır durmadan 
gerici Arap rejimIerine ekonomik ve po
litik bakımdan baiıımh hale getirilmiştir. 
Mısır halkı gittikçe yoAunlaşan bir sö
mürünün, işsizliAin. yoksullu�n, pahalı
hAın baskısı altındadır. ülkedeki demok
ratik güçlere karşı hızla yotunlaşan bir 
terör uygulanmaktadır. Sedat yönetimi
nin, gerici politikasının "demokratik" 
bir paravana ile gizleme çabaları da boşa 
çıkmıştir. OIkede "çok partili" hayata 
geçme denemesi başansızlıkla sonuçlan-• mıştır. Bu arada Enver Sedat yönetimi"" nin anti-Sovyet çizgisi çok ileri boyutla
ra ulaşmıştır. 

Mısır'daki anti-komünist, anti-Sovyet 
güçler bir süredir Libya'yı kendilerine 
hedef seçmişlemir. Gerici iç politikan;n 
kaçınılmaz sonucu olarak doiıan ve yay
gınlaşan kanşıkltklardan Libya yönetimi 
sorumIu gösterilmeye çalışılmıştır. Lib
ya'ya yönelen saL.dırılara Suudİ Arabis· 
tan, diaer gerici Arap yönetimleri ve 
ABD de katılmışlardır. Bu saldU'ılar, 
Libya'daki , ilerici rejimi . ıayıflatmak, 
onu uluslararası alanda yalnızlıaa sürük
lemek, Libya yönetimi ile Arap4-dünya
sındaki ilerici, demokratik güçler arasın
daki dayanışmayı bozmak ,maemı taŞI
yordu. Emperyalist mihraklann, anti-ko
münist, anti-Sovyet güçlerin yönetimin
deki bu saldınlar sonuç olarak silahlı bir 
çatışmaya doA:ru tınnandınlmıştll'. 

Mısır yönetiminin Libya'ya karşı düş
manca bir politikaya ginnesinde, ülke 
içindeki- bunalımın derinleşmesi de 
önemli bir rol oynanuştır. Sedat yöneti
mi ülkenin emperyalizme her geçen gün 
daha çok baaımh hale gelişini, kitleler 

üzerinde yolunlaşan sömürüyü, sahte 
düşmanlar yaratarak gizleme çabasına 
ginniştir. Sedat yönetiminin politik ta
banı da sürekli olarak daralmakta, ıayıf
lamaktadır. Sedat, ülke içinde kurdulu 
ittifaklan sürekli olarak yitirmektedir. 
Libya ile bir çatışmanını kışkırtılması, 
bu ittifaklan yeniden kurmak için de bir 

,koz olarak kullanılmak. istentniştir. 
Sedat ve çevresindekiler, Libya ile 

planlanan çatışmayı, anti-komünist ve 
anti-Sovyet politikalarına hız vennek dü
şüncesiyle de hazırlarruşlardır. Bumed
yen'in arabuluculuAuyla gerçekleştirilen 
ateşkesten hemen sonra Mısır yönetimi, 
çarpışmalar yüzünden Sovyetler BirliRi' 
ne karşı saldınlara geçmiştir. Bu saldın
lann amıtcı, Amerikan emperyalizmiyle 
işbirliai politikasını hakJ.ı çıkarmak, bu 
arada ABD ile yapılacak yeni silah an1a1i
malan için Carter yönetimini zorlamak
tır. Sedat yönetimi OrtadoAu'da emper- .. 
yalizmin sadık işbirlikçilerinden biri ol
duiıunu kanıtlamak istemektedir. 

Mısir-Libya çatışmaaıınn İsrail'in ge
rici .hükümetinin başı Menahem Begin'in 
sözde "banş" çalnlanyla aynı günlere 
rastlaması da rastlantı deAildir. Arap 

dünyasında yaratılacak yeni bU bunalım
HI., Arap halkJan, emperyalizmin bölge
deki etkinliaini artıracak bir J'banş" pla
nını kabul etmeye zorlanmak istenmek
t�ir. Bu arada, Libya yönetimi.ain 2:8-
yınatılmasıyla Filistin Kurtuluş örgütü' 
nün de yalnız bırakılması"a, böylece Or
tadolu sorununun çözümünün dı'lpnda 
bırakılmasına çalıŞılmaktadır. • . 

Dünyadaki bütün ilerici, demokratik, 
banşçı güçler emperyalizmin Onadolu' 
daki yeni .olanlanna karşı çıkmaktadU'
lar. OrtadoAu sorununa adil ve kalıcı bir 
çözümün getirilebilmesi için, emperyaliz
min Arap halklannı sömürgeleştirme ve 
İsrail'in saldın emellerine son verihnesi, 
Filistin halkının kendi devletini kurma 
dahil bütün meşru haklanmn tanınmasıı, 
emperyalizmin işbirlikçisi gerici güçlerin 
saldırılanrun yenilmesi zorunludur. Arap 
halklannı bölme,' anti-emperyalist (Üçle
rin cephesini parçalama girişimlerinin • kesinlikle önlenmesi kaçmılmazdır. Bu 
hedeflere başta işçi sınıfı olmak üzere 
bütün ilerici, demokratik Aı?P ıüçleri
nin birliAi ve aosyaliJ:t ülkelerle dayanlf-
masıyla ulaşılacaktır. 

. 

" 

,� Nötron Bombası emperyalizmin :: 
:: oı 

o insanlık dışı yüzünü bir kez daha sergiledi 
,. 

" 

:1 
" 
., ABD Başkanı Ca'rter bir süre önce 
ıl " nötron bombası" olarak: isimlendirilen 
ıl yeni bir Kitle imha silahının geliştiriidi· 
n �ini açıkladı. Carter'ın bu açıklaması 
.. üı.erine bütün dünyada bu yeni silahın •• geliştirilmesine karşı geniş bir protesto 
:: hareketi yükseldi. Nötron bomb�sının u geliştirilmesi sorunu birçok ülkenin iç 
:; politikasında önemli gelişmelere yol aç
ı: tı. 
n ABD Başkanı Carter'ın ve başlıca u NATO çevrelerinin " nötron bombası" c: üzerine başlattıkları kampanya, emper
n yalizmin saldırgan yüzünü en utanmazea 
n gizleme çabalarının yeni bir ömee inden 
n başka birşey deeildir. Birçok bi lim 
n adamı ,ve dünyadaki çok çeşitli politik 

çevreler. "nötron bombası" nın " fazilet.
I"ri"ııi ispatlamak için ortaya atılan söz
ılı' ı.,ıerekçelerin uydurmacalıRınl kesin 
kunı! larla ortaya koymaktadırlar. 

Haııkan CarLer ve NATO'cu çevreler 
' ·n. ı l ron bomba�ı"nın "yararı" olarak 

c: 'ltı ,ilalıın ıdo�ay
\
il ve insan yapısı çevre-

ye büyük zarar vermeksizin instnları kit
le halinde Öldünnesinden söz etmektedir
ler. Yeni bombarun v�rucu güç, ışık ve 
ısı ışınımı bakımından alışılmış nükleer 
mermilere göre 10 kat daha zayıf oldu· 
gu ileri siiri.ilmektedir. B una karşılık ye
ni bomba "radyasyon" bakımından, yani 
insanları öldürme gücü bakımından di�er 
nükleer mermilerden kat kat daha'güçlü
dür. Bombanın yapımcıları böylece "nöt
ron bomb�sı"nın insancllhRından söz et
mektedir�er. 

Pentagon ve NATO çevrelerinin bu 
" insanlık" anlayışı burjuva politika çev
relerinde bile tepkiyle karşılanmıştır. 
Alman Sosyal Demokrat Partisi genel 
sekreteri Egon Bahr, böylece "insan de
gerinin ayaklar allına alındıeını" söyle
miştir. ABD 'deki Pitsburg Universitesi 
Fizik Profesörü E.myi,l � de ye
ni silah konusundaki d�erlencfirmesini 
şöyle açıklamıştır: "Nötron bombasının 
sözde kenlleri kurLaracagına ilişkin söz
ler Ile kendi halkımızı, ne de müttefiki. 
miz olan lilkelcrin yada tüm dünyadaki 

tarafsız Wkelerin halklarını biyolojik 
tahripten kurtannayacak acımasız bir al
datmacadan başka birşey de�ildir." 

Pentagon ve NATO' çevreleri, yeni 
bombayla, bombardımana uRrayan ye
rin birkaç gün deRi! sadece birkaç saat 
içinde işgal edilebileceeini hesaplarnak:
tadırlar. Bu " insancıl" silahın ABD 'nin 
müttefiki olan Avrupa ülkelerinde kulla
nılması düşünülmektedir. Bombanın ya
pımına katılacak tekeııer de başlatılan 
reklam sonucunda yeni sılabın çekici li
einin artmasını, böylece geniş bir pazar
lama olanaaniın yakalanmasını bekle· 
rnekledirler. 

. 

ABD çevrelerinin, yıkıcıheının az ol
ması nedeniyle yeni bombanın "nükleer 
bir silah olmadıe ı" konusundaki iddiala·1 
rı da düpedüz yalandır. Nötron bomba
sının kullanılması ahşılrnış nükleer silah
ların kullanılması için sadece bir basa· 
mak olacak, topyekun bir· nükleer sava
şın bunu izlemesi kaçınılmaz hale gele
cektir. Nötron bombasının deeişlk özel-

Bklere sahip olm8SJ�ın, nükleer savaşın 
kendine özgü kuralYannı deA;iştirmeye
cej!1 bilinmektedir. 

Yeni kitle imha silahının geUştirilmes.l 
konusunda NATO çevreleri tarafından 
başlatılan kampanya emperyalizmin sa
vaşçı Dilengini örtbas etmek üzere giri
şilmiş bir manevradan ibarettir. Emper
yalizm , sonu gelmek bilmeyen silahlan
ma yanşını haklı gözüken gerekçelere 
baRlarnak için binbir yola başvurmak
tadır. Fakat bütün bu çabalar geniş ha
rışsever yı�ınların emperyalizme kal1' 
mücadele azmini yumuşatamayacaktır. 
Ba�kan Carter'ın açıklamasından hemen 
sonra hızla yayılan protesto hareketleri 
bunun kanıtıdır, , 

Sosyalist ülkeler, uluslaYarası işçi sını
fı hareketi, demokratik güçler, gerçek 
bir silahsızlanma yoluna girilebilmesi 
için, yenı kitle imha silahlarının gelişti
rilmesine karşı kesin önlemlerin alınma
sını bir ilk adım olarak zorunlu görmek
tedirler. Bu güçlerin kararlı mücadelesiy· 
11 bu hedefe de ulaşılacaktır, 



SıNıFSız TOPLUM 
YOLUNDA 
A'DIMLAR 

CANDAN BAYSAN 
"Azerbaycan'da 1 milyar t.onun Ü!;

tünde petrol çıkarılmıştır. Bunun dörtte 
üçünü Devrim'den beri çıkartılan petrol 
oluşturuyor. Bu yörenin Devrim öncesi 
de canlı bir endüstri yaşamına sahip ol' 
m8S1 ve çok sayıda işçiyi topluca barın
dınnası, Bakü ve çevresini Kafkaslar'da 
Devrim'in merkezi yapmıştı. KafkasJann 
ilk Sovyet Hükümeti, Büyük Ekim Devri
mi 'nden yalnız 6 gün sonra Bakü'de ku
ruldu. Petrol çı.kannu ve buna dayalı en
düstriler bugün de toplumumuzda köklü 
dönüşümler oLmasml hızıandırmaktadır. 
ömeA:in yillık petrol üretimimizin üçte 
ikisi deniz yataklanndan saRIanmakta
dır. Bu, kaçınılmaz olarak denizlerde 
petrol çıkarma yöntemleri 'lin ve bu ça
lışma dalındaki işçilerin yaşam koşulla
nrun özellikle kolaylaştınlmasına ilişkin 
yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kıl
mıştır. Bu söylediklerime 'Yerilebilecek 
en güzel örnek Neftyanye Kanıni (Petrol 
Taşlan) Kenti'dir ... " 

SU üSTüNDE YAŞAM 

Rehberiminn, deniz altından petrol 
çıkarmak için kurulmuş bir alanı gezer
ken sözünü ettiA:i Neftyanye'Kamni, Ba
kü'nün 200 km. doA:'usunda ve kıyıdan 
100 km. uzakta_ Kente su yüzeyinden S-
10 metre yukarda kurulu iskele görünüş
lü tek şeritli asfalt yollardan gidiliyor. 
Kentin nüfusu 6 binmiş. Içinde 4-5 katlı 
konutlar, bir elektrik santralı,dükkanlar, 
kantin w! lokantalar, bir postane, bir de 
Kültür Sarayı olarak. adlandırLlan çeşitli 
kültür hizmetlerine açık bir salon var. 
Kentin içinde toplam uzunluA:u 200 km' 
yi bulan aslalt yoUar ve hatta merkezin
de gezinti yeri olarak kullanılan bir bul
var bile var. 

Azerbaycan'da temel üretimin petrol 
olması, diRer dallarda hızLı gelişmeler ol
masını engeııemiyor. Tersine, destekli
yor. Çıkartma aygıtlarırun üretimine yö
nelik bir endüstrinin, aynı zamanda, gi
derek Cumhuriyet dışına satış yapabile
cek düzeye erişmesi, aynı ...gelişmelerin 
kimya ve bilimsel-ölçme aygıtlannm üre
timinde de gÖzlenmesi bunun kanıtı. 

Yukarda özetlenen gezi snasmda Bay
kal Gölü'nde bindiRimiz 'ye Moskova Ir
maaı'nda da gördURümüz bir deniz taşıt 
aracıru anımsadık. Her ne kadar su üs
tünde dümdüz uzanan asfalt yollu bo
ş-unca hızlı yol almak olanaRı varsa da, 
Raketa diye adlandınlan ve su üstünde . 
Itayarak giden, aı;alıya basılan hava ne
deniyle suya dokunan alanın en aza indi
rjldiRi bu deniz tqıt aracı, saatte 70 km' 
nin üstünde hız yapıyordu. Kar"dan ııe
len araç ya da trafik l'lıkları gibi engel
lerle de ulraı;mak zorunda olmadılı için 
iki nokta arasındaki en çabuk ulaşım 
aracı olarak göründü. Henüz Neltyanye 
Kamni'ye bu araçlar sefer yapmıyor. 
Kentip nüfusunun yalnız 6 bin olması 
nedeniyle. 

. 10 YILDA 16 BIN BUkUŞ 

U1qtıımacllıktaizlenen en belirli ilke, 
zaman kaybıru e'n aza indirmek. Bu ba
kımdan Sovyetler Birlili'nde istatistikle
re göre en hızlı gelişen waştırma biçimi 
hava �ımacıhRı. 1965'ien 197ô'e ka
darki 10 yıllık deV{ede toplam yolcu ia
,lmaClhRı iki katına çıkmışken, haw ta
,ımacıhlı üç katına çıkmış. Zaten, Bratsk 
gibi çeyrek milyonluk yeni bir kentin 
havaalanında 40-50 dolayında' yolcu 
uçaR ı gÖ1tJ1ü, olman\ız, havajamrken 
önümüzde lırada olan diRer uçak.1ann 
kalkmaaını beklememiz ve arkamızda da 
aynı uçaklar kuyrulunun oluştuRunu 
görmemiz, istatistiklere gerek bırakma
dan bu r..oktayı doA'rul�or. Bu gelişme· 
yi aynı zamanda ülkenin boyutlan zo
runlu kılıyor. Yalnız böyle bir deRerlen
dinne yaparken dikkatli olmak gerekir. 

Çünkü benzer boyutlann her yerde aynı 
sonucu doRunnadıRı açlk. Üzerinde du
rulması gereken nokta, teknolojik ilerle
menin yaşama yansıması için harcanan 
bilinçli çaba ve girişimlerin varlıRı. ör
negin, 1970-75 devresinde, 9. Plan uy
gwamuı sııasında önerilen ve geliştirilen 
24 bin 300 .buluştan 16 bin 500'ü be
nimsenmiş "e uygulanmış. Bu, aynı dev
rede 13 bin yeni ürünün ekonomiye su
nulmasını saRlamış_ Bu rakam, bir önce
ki Plan devresindeki rakamın iki katı. 
XX V. Kongre kararları çerçevesinde, bu 
yöndeki girişimlerin artııılmakt.a oluşu, 
geçtiRimiz hafta kesinleşen yeni Anaya
sa'nın 26. maddesinde kendini gösteri
yor: "Devlet... bilimsel araştınnalann 
sonuçlannm ülke ekonomisine ve yaşamın diRer alanlarına uygulanması ... ile 
yükümlüdür_tl . 

Bilimsel buluşlar ve bunların uygulanır duruma getirilmelerinin en önemli 
sonucu, Sovyet ekonomisinin sıkıntısını 
çektiRi işgücü sorununa çözüm sallama
lannda ortaya çıkıyor. İşgücü swntlSl � 
gerçekten büyük bir sorun. O kadar ki, 
birçok emekçi. emekli olduktan sonra 
da daha hafif fakat vazgeçilemeyecek 
bir çalışma dalında çalışmasını sürdürü
yor. Temizlik işçiliRi, taksi şoförlüAü vb 
gibi_ Kadın işçilerin, geleneksel olarak 
alışmadlRımız dallarda çalışıyor olması 
da aynı çerçeve içinde düşünülebilir. Fa-

N EFTYANYE KAMNI SU-ÜSTÜ PETROL ÇıKARMA KEN
TINE GöTÜREN YOLLARDAN BIRI. AZERBA YCANDA Çı
KARıLAN VE I Ş LENEN iS �ILYON TON PETROLON ÜÇTE 
IKISI DENIZDEN ÇiKARILıYOR. BENZININ L1TRESI BUTüN 
ÜLKEDE 9 KAPIK;  DÜNYANIN EN UCUZU. BU, BAZI YER
LERDE PETROLON 3500-5000 METRE DERIN LIKTEN ÇiKA
RILMASI YANıNDA BöYLE. 

lan sonucu emekliler için iş yaratılma
sındandıı_" Ya da, "Verimlilik artınıışı, 
yani, daha az sayıda işçi ile daha çok 
makine kullanarak daha çok üretme gü
düsü yalnız işgücü sıkıntımızdan deRii, 
daha önemlisi herkesten yeteneRi, her
kese gereksinmesi kadar ilkesine kavuş
mak için gerekli olan üretkenlik düzeyi
ne biran önce erişmek istememizdendir." 

Sözü edilen düzeye varmak yolunda 

EMEKLI KADıN ıŞÇILER EV.LERININ ARKASıNDAKI 
BAHÇELERDE YETlŞ'fIRDIKLERI SEBZE VE MEYVELERI 
KENT YöNETIMINCE KENDILERINE SACLANAN YERLER
DE SATABILIYORLAR, GÜNDE 40 KAPIK KIRA VERIYOR
LAR. 1940'TA BU YOLLA SACLADIKLARI GELIR, TOPLAM 
GELIRLERININ ONDA BIRI OLMASıNA KARŞıN, BUGÜN 
YALNız YÜZDE BIRI. 

kat, daha önce de başka bir konuya ili,· 
kin olarak söylendi: Böyle deAerlelıdir

-meler yaparken yüzeysel olmamak, be
lirli bir gö:ıJemin olası diRer açıklamaJa. 
rını da bulmak gerekiyor, 

"ÇAlıŞMAK DA 
BIR GEREKSIN IMD I R  ... " 

Nit'kim, Taşkent'!eki rehberimiz 
Elenora Bakiyeva bizi, basitleştirid açık
lamdar yap'!lamıza kl'r,ı uyanyor: 
" Emeklilerin·.�ışması yalnız işgücü dar· 
IıRından dolayı deRii, aynı zamanda ça
lışmanı,n her insan il;in yemek, konut gi
bi zorunlu bir gereksiınne olduA:u ilke

. sinden kaynaklanan bilinçli devlet çaba-

bugüne kadar başanlanlara kısaca bir 
göz atalım_ Bugün Sovyet toplumunda 
eRitim ücretsizdir; hem de gerekli olan 
büLün ders araç ve gereçlerinin devletçe 
saRianması düzeyinde. SaRiık hizmetleri 
hem ücretsiz, hem de kişi başına dok
tor sayısı, yatak sayısı vb. göstergeler 
açısından dünyada en başta. Isteyen aile· 
ler için çocuklarının ücretsiz bakıldlJlı 
�reşler. piyonerler için bütün masrafları 
devletçe iısLlenilen tatiller ve kamplar, 
yüksek e�iiimdeki gençlere karşılıksız 
burslar, bütün işçiler için masraflannın 
% 7Q'inin devletçe karşıiandıRı iatiller, 
hatta Sibirya'da çalışanlar i çin tatilierini 
Sibirya dışında geçirmek isterlerse üç 
yılda bir bütün masraflann devletçe kar-

şıtanması gibi bir dizi ücretsiz ruzmetler 
var. Bütün bunların yarusıra, daha bir di
zi diRer gereksinme de maliyetinin çok 
altında sunuluyor. 

Şöylece özetleyebiliriz:. Bugün Sov
yetler BirliRi'nde ortalama aylık ücret 
205 ruble. Bu rakam endüstri işçileri 
için 225 ruble. Buna karşılık, ııene orta
lama rakamlarla, her ay işçi başına üc
retsiz sunulan mal ve ruzmetlerin tutan 
IS ruble. İşçi başına aylık gelir 1965'te 
135 ve 1970'de de 165 ruble idi. Bu ve
riler sözü edilen dönemde fiyatlann hiç 
artmamış olması ile birlikte ele alınmalı. 

'\SıNıFLAR" VE ORTADAN 
KALKIŞI 

Yapılan işe göre ücret farklannın var· 
baı yanında, bulunulan bölgeye göte de 
farklar var. ömelin Neftyanye Kamni' 
deki bir petrol işçisi diRer petrol işçile
rinden daha çok kazaruyor ; Sibirya'da 
başlangıç ücretleri diter yerlerdekinin 
birbuçuk katı. Tanm işçileri ııenel ola
rak daha az kazanıyorlar, kafa işçileri 
daha çok. Bütün bunlar henüz dokunul
mamış olan daUarda w! bölgeleri:le kal
kınmayı saRlamak için gerekli. Yalnız, 
bununla birlikte, yeni Anayasa'nın 22. 
maddesinde de belirtiidiRi gibi, bu fark· 
lann ortadan kaldırı1ması gerekiyor ve 
bu yönde belirli kazanımlar var . 

Sovyet toplumunda sıruflan belirli 
bir anlamda anlamak. ıerekli, Sım! de
yince çelişki delil, yapılmakta olan işin 
niteIili akla geliyor. İşçilik, köylülük ve 
entelijansıya gibi. Bu sınınar anamdaki 
farklıltklann ortftd", kaldmlmuı için ya
pılanlara bazı örnekler 188 ,öylece aırala
nabilir: Kırsal alanda yaşayan nüfus top
lam nüfusun % 40'101 oluşturuyor. AyOl 
zamanda, bu bölgelerde kurulu kütüpba
nelerde bulunan ciltler, toplamın % 44'ü' 
nü, satlık vizitesine çıkanlar toJ)laının 
% 40'lru, sinemaya ııidenler toplamın 
% 3S'ini oluşturuyor. Ekonomik, to� 
lumsal, kültürel w! teknolojik balnmdan 
daha birçok gösterge sıralanabilir. Ama 
buna gerek yok_ Geçen yazıda belinildi
Ri gibi yeni Anayasa, toplumda zaten bir 
süredir mevcut olan durumu yarwtmu
t.dır ve başanyla yansıttılı bir nitelik 
de "sınınar" arasındaki farkın ortadan 
kalkmakta oluşu .. , 

GELECEK YAz ı :  
SOVYET BAŞARıLARıNıN 

YAŞAMA YANSıMASı 
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Uluslararası Moskova 
Film Şenligi ,'', KılStlB06L IJ 

BOı:OK ODOL ALAN "BEŞINCI MOHOR "DEN BIR SAHNE 

Yirmi yıJdan bu yana her iki yılda bir 
düzenlenen Uluslararası Moskova Film 
ŞenliAi bu yıl 7 - 22 Temmuz tarihleri 
anwnda yapıldı. Dünyanın en önemli si
nema şenliklerinden birisi. olarak kabul 
edilen Moskova Film Şenliai'ne bu yıl 
tam yüz ülke katıldı. Bu ülkeler ar.!lSında 
adını duymaya pek ş..IışmadlRırruz Yuka
rı Volta, Somali, Çad gibi ülkeler de var
dı. Belki de sadece bu niteliAiyle Mosko· 
va Film Şenliai dünyanın en önemli şen
liRi olarak nitelendirile6ilir. 

Ulusiararası Moskova Film ŞenliRi'n' 
de ülkemizi resmen "Kadın Hamlet" 
temsil etti. Metin Erksan'ın yönetmenli
Aini yaptlRı ve Fatma Girik'in başrolde 
yer aIdlA'1 "Kadın Hamlet" Şenliğe Dış
işleri Bakanlığımız tarafından "resmen" 
yollanmıştı. 

ŞenliAe Türkiye tarafından resmen 
gönderilen "Kadın Hamlet"ten Fatma 
Girik'in başarılı pyunu hariç ne kadar az 
bahsetmek gerekirse, Kısa Filmler dalın
da ikincilik ödülü kazanan Ali Habip öz
gentürk'ün "Yasak" filminden de bir o 
kadar fazla bahsetmek gerek. GeçtiRi
miz yd içinde Seydişehir Alüminyum iş
çileri arasındaki olaylan sade \le çoğu ' 
zaman belgesel bir dille sinemaya akta· 
ran Ali Habip özgentürk 'ün bu başarısı 
hiç de küçümsenecek gibi deRi!. Ve gene 
zannediyorum ki diRer ülke sinemaları
nın çok geiilimiıı sinema tekniklerinin 
yanında Ali özgentürk'ün aldıRı ödül bi· 
raz da cesaretinden, Türkiye'de yaşanan 
olaylara gerçekçi yaklaşımından. Festi· 
valde ızleyebildiğim ve ödül alan filmler
den bazııanna biraz sonra deRineceğim. 
önce şunu belirtmek istiyorum. Mosko
va'da ya da halen gerçekleştirilmekte 
olan bütün diAer uluslararası festivailer
de ilerici ve gerçekçi sinemanın başansı 
gözler önünde. Ali özgentürk'ün Yasak 
adlı k1l8 (ilmi de Türkiye ilerici sinema
sının sadece bir bölümü, özgentürk'ün 
aldığı baııarı Türk sinemasında çalışan 
bütün ilerici sinemacılarıo başansı. Ger-
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çek çi  ve ilerici sinema her zaman, her 
festivalde gerçek yerine oturtulacak ve 
ödüllendirilecektir. 

Uzun metraj1ı filmler, kısa metrajh 
filmle{ ve çocuk filmleri dalında olmak 
üzere üç bölüm halinde gerçekleştirilen 
Moskova ŞenliRi'nde büyük ödülü "Be
şinci Mühür" adlı filmiyle ünlü Macar 
yönebnen Zoltan Fabri kazs.ndı. Özellik· 
le "Atlı Kannca", "Yinni Saat", "Pal 
SokaRı Çocukları" ve "Bitmemiş Cümle" 
gibi filmleriyle kendisini dünya sineması· 
na tanıtan Fabri bu liImde "küçük" in
sanın kahramanlıgını güçlü bir biçimde 
yansıtlrken, diR er yandan da bu kahra
manhAın yetersizliRini dile getiriyordu. 

"Beşinci Mühür"de olay Macar faşist
lerinin iktidarı ele geçirdikleri 1944 yıJı 
sonlarına doRru geçer. Olkede hüküm sü' 
ren faşizmin bilincinde olmayan saatçi 
Gyurica, marangoz Kovaes, kütüphane 
memuru M. Kiraly ve bar sahibi Bela her 
akşam küçük bir birahanede toplanarak 
yaşam felsefesi üstüne konuıımaktadırlar. 
Tek arzuladıklan, bu kanşık durumdan 
saR salim çıkmaktır. Onlar için önernH 
olan ne faşizm ne de ilerici güçlerin mü
cadelesidir. Işlerinde iyi çalışırlar, kendi 
küçük dünyalanndan memnundurlar. Bir 
akşam oturduklan birahaneyi faşist as
kerler ve subaylar basarak dört arkadaşı 
götürürler. Ne için karşılaştıklannı bir 
türlü anlamadıkları agır işkencelere maruz kalırlar. Faşizm nedir? Yavaş yavaş 
anlamaya başlamışlardır, geç de olsa .. 

Gene bu işkencehanede faşist subay
lardan biri emrini verir: Günlerdir işken
ceden geçirilmiş, kollan zincirlerle baR lı 
ölmek üzere olan bir komüniste tokat 
vuran serbest bıraklJacaklır. Bu işleme 
itiraz edenler için de yeni işkenceler sür· 
dürülecek, belki de bunlar öldürülecek tir. 
Dört arkadaştan bir tanesi elini kaldırır 
vunnayı dener, vuramaz, bırakır kendini 
yere ve hemen ardından Lekrar demir 
parmaklıklar arkasına atılır. DiAeri çıkar 
öne, vumcaktır, kararlıdır ama arkadaşı 

"SINEMADA HÜMANIZM, HALKLAR ARASINDA BARIŞ 
VE DoSTLUK" ILKESI ALTINDA GERÇEKLEŞTIRILEN 
ULUSLARARASI LO. MOSKOVA FILM ŞENlıCı MACAR Yö
NETMEN ZOLTAN FABRI'NIN BAŞARıSıYLA SON UÇLANDı' 

olanak ...ermez elini tutar. Vurmaya ka
rar veren de bu işlemden vazgeçerkenı 
onu engelleyen arkadaşı hemen orada 
faşist subay tualından tabancayla öldü
rülür. Kendisi de bitap bir halde tekrar 
demir parmakhklar arkasına alınır. Sıra
da saatçi Gyurica kalmıştır. Kaldınr eli
ni ve bir bebe(ti okşar gibi bir tokat. wruc. Şimdi serbest bırakılmıştır. tçeriye 
girmeden önce savaşta anne ve babasız 
kalan birçok küçük çocu�u yanına al· 
mış, onlan barındırmaktadır. Kendisi 
hapishanede kalsa bu çocuklar da öle
cektir mutlaka ... Ve küçük saatçi sürekli 
bombaJanmakta olan kentin yıkılan du
varlan arasında evine, küçük çocuklara 
kavuşabilmek için yürümeye başlar, ya
vaş, yavaş ...  

Şenlikte diler altın mada1yalan SOy
letler BicHA:i ile ıspanya paylaştı. Sov· 
yetler BirtiRi'nden yönetmen Danetia' 
nın gerçekleştirdiAi "Mimino" ile ıspan
ya'nın önemli sinem" yönetmenlerinden 
Juan-Antonio Bardem'in "Hafta Sonu 
Tatili" adlı filmi şenliAin en beAenilen 
filmleri arasındaydı. Bu filmlerin dışında 
en ilgi çekici filmler arasında İtalyan yö
netmen Carlo Rizziani'nin gerçekleştir
diRi "San Babil 20 h.", Şili 'li bir yönet
menin Sovyetler adına yaptı Rı "Şili Os· 
tünde Bir Gece" ve "AkbabaJann DoR
dukları Yer" adlı Peru filminisayabi!iriz. 

ıtaJyan yönetmen Rizziani "San Ba
bil 20 h." rııminde İtaJya'daki neo-faşist 
akunının bugünkü durumunu ele almış 
ve kimsenin ilgelenmediRi bu yeni faşist
lerin ileride ne gibi sonınlar doRuracaRı
nı işlemiş. Rizziaro'nin filmi bu anlamda 
ülkemizdekV Clunıma çok benziyordu. 
Beş "komando"nun yaşamlan ve eylem
leri sade bir sinema diliyle aktanlınıştı 
ekranlara. "Şili Ostünde Bir Gece"de iae 

yönetmen faşist Pinochet k8NŞI devrimi· 
nin ilk iki gününü ele almış. Çok gerçek
çi bir dille yansıtılmış olan film tüm fes
tival iz1eyicileri tarafından en fazla beRe
nilen film oldu. Peru filminde ise ülkede 
gerçekleştirilen Toprak Devrimi anlatdı
yordu. Karşılaşılan zorluklar ve verilen 
mücadele etkili bir biçimde beyaz perde· 
ye aktanlmışlı. 

Şenlikte uzun metrajlı filmlerin yanı 
sııa yüzden fazla da kısa metlajlı liIm 
yer aldı. Bu filmler içinde e.ı ilginç olan
Ian muhakkak ki şenlik sırasında düzen
lenen Şili tle Dayaruşma Gecesi'nde su
nulan Şili üstüne filmlerdi. Bu filmler 
arasında "Dina'run Uzun Kolu", "Hit
ler-Pinochet", "Victor Hara" adlı filmler 
en belenilenleriydi. Bu Gece'de gösteri
len filmlerde Şili'nin şimdiki durumu 
gözler önüne seriliyor, Şili halkının güç 
koşullar altında sürdürdükleri mücadele 
belgesel olarak: perdeye yansıtıhyordu. 

Moskova'da Türk delegasyonuna en 
fazla sonılan sonı da Türkiye'deki ilerici 
sinema ve YıJmaz Güney'in filmleri oldu. 
"Festivalde Türkiye'yi temsil edebilecek 
başka Türk filmi yok muydu?", "Kadın 
Hamlet Türk sinemasım temsil edebilir 
miydi?". "Niyet Kadın Hamlet?" 

Ancak bütün bu olwnlu olaylano ya
nı sıra mustararası Moskova Film Şenli
Rı'nde daha uzun süre Türk sinemasımn 
gerçek filmlerini seyredemeyecek festi
vali iz1emeye gelen binlerce kişi. çünkü 
bu şenliği katılan filmJer resmi makam
larca gönderiliyor. Dışişleri Bakan1,almız da "Kadın Hamlet"in bu ,enliAe na· 
sıl gönderildiaini bizlerden daha iyi bili
yor olmalı. Gerçek Türk sineması "}{a
dın Hamlet" deAi1dir. Bunu bilmek iate
menler de, kabul etmeseler de, zorla an
layacaklardır. AnlatıJacakbr ... 

"KADıN HAMI,ET"B RA eMEN şF.NLlKTB ILGI TOPLAYAN FA TMA GIRIK 
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OKUR VE YAZıUt 
Ataç, Türklyeyazınınıngelmiş geçmiş 

en kavgacı yazarlannm başında yer alı· 
yor. Kavga etmeyen pek az yazısı var. 
Delip geçen deyişleri var. Buniardan bl· 
risi TIirkiye'nin ünlü roman yazarlann
dan birisiyle Ilgili. Sıı#Iı4ında Ataç, Tür· 
klye'nin ünlü romanolarından birisi ıçın 
şunlan söylüyor: "O, okur-yazar delil, 
sadece yazar." Şımdı Ataç hayatta olsa 
idi, bu deyişe uygun kimselerin ne kadar 
çok oIdueunu hayretle ve acı ile görürdü. 
Okur·yazar olmamak büyük bir talihsiz· 
lik. Kişisel bir talihsizlik. Ancak okuma· 
dan yazar olmak, çok daba büyük bir ta· 
lihsizlik. Toplum düzeyinde büyük bir 
talihsizlik. 

Demireı, ikinci MC hükümetini kurdu 
ya, bir fuoyadır koptu. önce Orlıan Alp 
fuoyası bqladı. Adalet Partisi Ankara 
Milletvekili Orlıan Alp, Demire!'e karşı 
"baYrıı#1 kaldırdı." Bayrıı#ı kaldırınca 
da başta "ileDelleri" olmak üzere "taraf
sız" basının baş köşesine oturdu. Bu kez 
"umut" Orhan Alp'e dönüştii. Son za
manlarda ço�a1an ve kolaylıkla elde edI· 
len bir sıfatla "gazeteci-yazarlar" kaleme 
sardd�ar. Salt teleks sayfalanna dayanan 
bir kültürie Orhan Alp'in "çıkışının" si· 
yasal ve demokratik anlam ve ÖDemi 
üzerine döktürdüler. 

ALP'IN ILK ÇiKIŞI 

Kim bu Orlıan Alp? Her bunalımlı 
dönemde ÇıkıŞ arayan bir Idmse. Iık Çı· 
kışını 27 Mayıs ile aradı. Iyiniyet dolu 
saygıde�er Cemal Gürsel Pqa, 27 Mayıs'ı 
bir otomobil ile taçlandınnak istedi. Za· 
manın güçıÜ örgüüi Devlet Planlama Teş· 
kilatı, otomobil montajcılıRına karşı çık· 
tı. Kamyon yapımına öncelik verilmesini 
istedi. 27 Mayıs döneminde olumlu hiç 
bir iş yaptırmak istemeyen ve o sıralarda 
Devlet Planlama Teşkilatı'nda askerlik 
yapan Süleyman Demirel, kamyon yapı
mına da itiraz etti. Günel Paşa, "Nasır, 
Ramses marka otomobil yapıyor, ben de 
yapacaRım" diye tutturdu. Devlet De
mir Yollannda çalışan Orhan Alp, bir 
grup mühendisle birlikte, "yapanz Pa· 
şam" diye ortaya çıktı. Yaptıktan "Dev
rim" marka otomobıl ilk gösterisinde 
Millet Meclisl'nin önünde çakıldı, kaldı. 
Böylece Orhan Alp'in ilk siyası ÇıkıŞı da 
hüuanla sonuçlandı. 

çlC:; SüT EMENLER 

Gazeteci-yazar ve de şair Mehmet Ke
mal, ··Pulsuz Tavla" adlı kitabında bun· 
lan anlatıyor. Şimdilerde andan roman 
adını koymak moda oldu. Mehmet Ke
mal de öyle yapıyor. Pulsuz Tavla'nın 
ilk bölümünde "Lokomotifçi" adıyla 
Orhan Alp'i anlatıyor. "Devrim" mace
rasından sonra 1960'lann başlannda, 
Metin Toker'I de ilgilendiren "Lokomo
tif Yolsuzlu�u" ile IIgiU olanak Osman 
BölUkbql'na belge tqıyor. Bölükbqı da 
Orlıan Alp'l önce "dışardan'· bakan ya· 
pıyor. Sonra da Ankara listesinin başır.a 
koyup miııetvekili seçiyor. Bu sırada 
Bölükbaşı'na "aman etme ... eyleme ... bu 
adam ikJli oynuyor. Mebus olur olmaz 
bızım partiden tüyer" dıyorlar. Orhan 
Alp. Bölükbaşı 'ndan milletver ili oluyor 

ve olur olmaz da Demirel'in kampına ge
çip yine bakanlıRı 'ıı#lama alıyor. Bölük· 
başı "insanoRlu çiR süt emmiştir ... " de
mekle yetiniyor. (Mehmet Kemal, Pul· 
suz Tavla, Aralık 1976, s. 13) BÖlükbql, 
herhalde. şimdi böyle düşünmüyor. Bö
lükbaşı da Demirenn kampına geçti. 

Bugün kırp�ıp kırpılıp "umut" yapd· 
mak istenen Orhan Alp, işte böyle bir 
kimse. Orhan Alp, bir kenara. Mehmet 
Kemal'in Pulsuz Tavla'sı, genç gazeteci· 
yazadar için ilginç bir kitap. Emektar 
bir gazeteci-yazann deRerli ders ve öRüt
lerini içeriyor. Ancak burada kalmıyor. 
Mehmet Kemal, işçi sınıfı hareketi için 
ders ve ö�tler venneyi de üstleniyor. 
Burada ise ders ve öRütler yerini patalo
jik deA:erlendinnelere bırakıyor: Mehmet 
Kemal, kendi sa�lı�ında Türldye'de s0s
yalist bir düzen kuru1anıadlRı için, işçi 
sınıfı iktidan uenında mücadele edenle
rin tümüne kızıyor. Adeta küfrediyor. 
Sosyalizmde burjuvazinin kabırlannın 
sona ereceeinde kuşku yok. Fakat he
nüz sosyalist iktidar kurularnadı diye, • sosyalizm için mücadele edenlere küfret
meye de kimsenin hakkı yok. Böyle 
mantık olmaz. 

MEYHANE ILE ILI şKI 

Eski Sevgili'de Leyla Erbil, daba çok, 
bir meyhaneden Türkiye'ye bakıyor. Bu 
rneyhanenin yaşlıca müdavirnlerinden 
birine deeinip geçiyor. Bu yaşlıca mey
hane müdavirni, ortada mücadele edenle
rin tümüne, yanlış ya da doeru çizgide 
olup olmamalanna bakmakslZln kmyor. 
" Hadi bilmediniz, bilemediniz, bilenlere 
sorulmaz mıydı?" diye kızıyor. (Leyla 
Erbil, Eski Sevgili, 1977, s. 107) Bu 
meyhane müdaviminin, sosyalist hareke
te yüklediei ilginç görevler de var: "Bir 
ülkenin somut şartlan gerektirirse, mili
tanı meyhanedekHerle de ilişki kurar. 
Bu ülkenin beyni biraz da meyhaneleri
ne daA:ılmıştır. Aydınlar, neden böyle 
meyhanelere vunnuştur kendilerini? Bu
nu araştınnak, bilmek bile bir şeyler ve
rir adama. Gerçeklerden kaçmayacaksın 
küçümsemiyeceksin onlan, olduklan 
yerden bulup çıkaracaksın, sonra da tak
keyi önüne koyup düşüneceksin. öteki 
senin meyhanene parayla adam tutup 
gönderiyor, anlamaya çalışıyor seni, 
dinletiyor da adanuna, günü gününe dü
şünceni öRreniyor da, şurada benim ne 
konuştuRumu biliyor da şimdi, senin 
devrinein, senin ne düşündüRünü neden 
merak etmiyoı'?" Bu meyhaneden öeüt
lerinin alınmasını isteyen yaşlıca "dev
rimeiye" Halk Partisi'ne girip girmeyece
�i soruldueunda "Neden olmasın? Nesi 
var Halk Partisinin, polisin kurduRu sol 
partiden ne farkı var?" cevabını veriyor. 

Mehmet Kemal, Hazıran seçimlerin
dep önce çok deAerU '·!eoriler'· gelişlir. 
dı' &;Icular, · 'temel çeUşkl" bulmaya 
pek meraklı. Seçimlerden önce yazmaya 
başladıRı Cumhuriyet Gazetesi'nde "te-

mel çeUşkiyi" buldu. Türklyc'nin temel 
çelişkJsinln cinayet işleyenlerle cinayet
leri önlemek isteyenlerin arasında oldu
�unu keşCetti. Halk Partısı cinayetleri 
önleyecekU. Halk Partisi'ni desteklemek 
"vatan görevi" oldu. Şimdi bu görev ge
ride kaldı. Şimdi şöyle yazıyor: "Demi
rel'in getireceti 'faşizmle savaşta demok
ratik güçler yeterlidir. Pek kOlay kolay 
fırsat venniyeceklerdir. Ancak bu yolda 
ana muhalefet partisl demokratik güçle
rin eyleminin gerisinde kalmamahdil. 
Geri kaldı�ı anda bir başka demokratik 
güç öne geçebilir. GüçJü ve başanlı olur 
mu, olamaz mı bilernem ama, öne , geç
meyi deneyebilir. Faşizmden de artık 
korkmuyoruzı" (Cumhuriyet, 24 Tem
muz 1977) 

UMUT MALZEMELERI 

Ya, artık faşizmden de korkmuyoruz. 
Haziran seçimlerinden önce korkuyor
duk ama şimdi korkmaz olduk. Çünkü 
seçim bitti. Halk Partisi'ne ba�lanan "u· 
mutlar" sÖDmeye başladL Ama biz la
şimıden korkmaz olduk. Çürıkü yedekte 
bekleyen "bir bqka demokratik güç" 
var. Galiba demokrasi mücadelesi adına 
derneç ve yazı yazıla yazıla "zinde kuv
vetler" ad de#işlirmeye bqladı Yavaş 
yavaş "zinde kuvvetler" günün koşullan
na uyarak "demokratik güç " olacaklar. 

Ama, yavq yavaş. Çürıkü "zlnde 
kuvvetler" şu günlerde biraz meşgul. 
Ambargo Ile meşguller. Iç poUlika ile 
u�rllj8cak vakitleri yok. Bu yüzden biraz 
zamana ihtiyaçlan var. Bu yüzden zama
nı doldunnak gerek. Bu yüzden umutlan 
dık tutmak gerek. Günlük umutlaria ida· 
re etmek gerek. Bunun için malzeme 
bulmak gerek. Yoksa yaratmak gerek. 
Işte yarat�ıyor: Sebati Ataman, Korkut 
özal, Orlıan Alp, Kamran Inan "umut" 
oldu. Bunlann gördükleri "umut" üzeri
ne, siyasal " yetenekleri" üzerine, NATO' 
daki "tecrübeleri" üzerine nutuklar dü
zülüp yazılar yazılıyor. Yazarlar, okurla· 
ra bunlan sunuyor. Hergün olaylarla 
"tekıip" edilmelerine aldınnaksızın, i� 
tarla ve büyük bir kararlılıkla bunlan su
nuyorlar. 

Faşizm tezgahlayıcılar aşama aşama 
gidiyorlar. 12 Mart döneminde en büyük 
kazarumlan Işçi sını!ının Sıyasal örgütü
nü kapatmak oldu. Ancak: işçi sınıfının 
siyasal örgütünü kapatmakıl, yurtsever 
gençleri öldürmekle, aydınlan zindanla
ra doldunnakIa, grevted askıya almalda 
Işçilerin, emekçilerin mücadele bilinç ve
kararlılıRını kıramadı1ar. Bir yandan sos
yal demokrasiyi "umut" yapanak, di�er 
yandan sly� cinayetleri güniük olaylar 
haline getirerek, yanm kalnuş Işlerini 
MC dönemlerinde yerine getirmeye .ça
Iışt�ar. 

GERI SAYıM 

Faşizm tezgahlayıcı1anı sörri.irülerini 
kana bulayıp sürdürüyorlar. Bunun bü

yük bir tahribat oldu· 
�unda hiç kuşku yok. 
Ancak bununla toplum
da çok daba büyük bir 
tahribat elde ettiklerin
de de kuşku yok. Daba 
büyük tabribat şurada: 
Ba�lmslZlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesi
nin temel görevleri. 90-
runlan ve araçlan geri 
plana Itllmek Isteniyor. 
Bunun yerine günlük 
umut ve sevinçler ön 
plana çıkanlIyor. Bunla
rın bazı örnekleri şöyle: 
"Eski demokratlar diri· 
Uyor", "Korku! özel, 
yedi adamıyla atma bın
mlş güven oyuna geli

yor". NATO'da tecrübe kazannuş Kam
ran tnan yüz elli adamı Ile baş kaldırı
yor". "Sabancı'nın demed on beş oy 
demek", "Koç bu Işe el attıRına göre ta
mam'·. "Demirel'In ışı bltlk", "Demirel' 

in işi çok bitlk". "Demirel'in i,ı müthı, 
bltik", "Uç gün kaldı", "İki gün kaldı", 
"Bir gün kaldı", "Bugün yeni bır 30 
ARustos". "Yüreklerimiz sevtnçle dolu
yor". 

Haldun Taner, Milliyet'te geçen Pa· 
zar günü oyunu Halk Partisi'ne vennl, 
olmarun "üzünt:i$inü" yazdı. Haldwı T. 
ner, "Bir Beyin Göçmenine Eski Köyün· 
den Mektup" bqlıkh yazısında, Halk 
Partisi'ne oy vennenin gerekçelerini de 
açlkladı: "Belki bu partinin inanrruş fa
natlkleri olduklan Için, belld de benim 
için CHP'li olmadıklan halde bugün plya· 
sada programına can ve gönülden katıla· 
bilecekleri başka bir partinin yoklutun· 
da onu Milliyetçi Cephe'ye kıyasla eh· 

ven-i şer saydıktan için. Bunu da niye 
yaptık? Sonradan içimizde bir ukde kal· 
masın diye. Koşup oy vennek, sonra da 
oy verdiRi tarafın şansoru yitirdl�ini gör· 
menin verdiRi üzünüi bqkadır." (Milli· 
yet, 24 Temmuz 1977) Uzünüiy" çare 
yok ama bilgisizliRi gidermenin çaresi var: "Piyasadan" bqka bir program alıp 
okuroak. 

Haldun Taner, şimdi "sa!" milletin 
neye bel bıı#layacaRı sorununa da deJII· 
niyor: "Naiv millet, şimdi bir AP'U me· 
busun Sayın Demirel't kuşı çıkma, her-

hangi bir MSP'U muhalifin 229'u susma, 
Sayın Erbakan'ın olaylano gidişi sırasın
da yeni mızıkçdıklar çıkarma ol .... ıkla· 
nndan medet umuyor. Başka neye bel 
bıı#lasın fakırler?" Peki, basın ne yapa· 
cak? "Basın bir süre daha Sayın Ecevit' 
in beceriksizlikleri temasını ve AP'deki 
yeni huzursuzluklann yeni gelişmelere 
gebe olduRu varsayımıru IşleyeceRe, Ikti· 
dan kaçıran Idtleleri hiç de#U" böylece 
bir süre oyalayacaaa benzer." Peki. "blz
ler" ne yapacaRız? Haldun Taner'in bu
na da cevabı var: "Küçük. yaşamınuZl bir 
takun güncel küçük umutlar ve umutsuz
luklaria renklendirmeye Çalışocıı#IZ." 

Tiyatro yazan Haldun Taner, okur 
olmayan yazarlann tümünü konu alan 
bır "kabare tiyatrosu" yazaa, ber baid. 
gişe rekoru kırar. Aynca baRımsızlık, 
demokrasi. sosyalizm mücadeleslne de 
büyük hizınet etmiş olur. 

Y.K. 
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alkevleri Genel " AKREPTEN Başkam Ahmet 
Yıldız, 

MHP'Dİn barış 
taarruzunu O LMAZ" 

degerlendirdi: 

o HalkeCJIeri gerici güçlerin, partiz4n göreliiiler;,. 
baş hedeflerinden oldu. ... • Halkevleri'ni" başına geldiğim zaman, bitkisel 
hayat içinde bir örgütle karşılaştım. Örgütü bu bitki
sel yaşamdan kUrtlnnakı demokrasi mücadelesinde 
etkin bir kuruluş haline getinnek, kısacası işlevlerine 
kavuştunnal< için etkin bir çabaya giriştik. 

Bu çabalar sonucunda örgÜlün yeni stratejisi"i, 
gerçek çizgisine oturmasını hazmedemeyen içerideki 
bir takım unsurlar da direnmeye başladı. Bunun yanı
sıra çeşitli baskılara hedef olduk. Hükümetin, partizan 
idari görevlilerin azgınca diyebileceğimiz baskılanna 
hedef olduk. Yasal ve geçerli hiç bir gerekçe gösteriı. 
meksizin Halkevleri'"i" çeşitli şubeleri kapatıldı. 

Öyle Halkevlerimiz var ki, bunlar bugüne dek 7-8 
kez saldırıya uğradı. Örneğin Ankara'da Mamak ve 
Dikmen Halkevleri. Emniyet Kuvvetleri ise saldırgan
lan değil, saldırıya uğrayanları hedef alıyordu bütün 
bu olaylarda. Saldırıya uğrayan birçok üyemiz kara
kollarda işkenceye u�radı. o Bütün bunlar K uru/tay önce,; çallfmalan etk;
ledi mi? • Bütün bunlar elbette Kuruluy öncesinde örgüt 
içinde bir kaynaşmaya neden oldu. Ancak benim an· 
layabildiği,." kadarıyla örgüt benim tutumumu benim· 
sedi. Beni eleştirilere hedef yapmadığı gibi, karşı ma 
herhangi bir aday da çıkarma�1 .  

Ancak kendi aralarında bir ekip seçme yarışması 
başlamıştı. Ancak Kurultayın devrimci sorumluluğa 
yakışır bir hava içinde başlamas- ve bu şekilde sürme. 
si üzerine kendim bir liste ile çıkmadvn, Kurutuyın 
oluşturacağı bir ekip ile çalışabileceiimi belirttim. 
Açış konuşmam bir sözleşme niteliğinde idi. Bununla 
Halkevlerinin niteliği budur, gidişi şu olmalıdır, açık
ça koydum. Bunlar benimsendiği taktirde, oluşturu
lacak bir ekip ile çalı�bilece�imi ekledim. 

o Sözii� ettiAiniz bu doğrultuyu biraz açabilir 
misiniz' \ • Halkevteri Atatürkçülüğün çağdaş yorumu 
doğrultusunda işlevini sürdürür. Anti-emperyalist ve 
anti-kapitalist kurtuluş savaşı temeline oturan Ata
türkçülük, bilimin öncülüğünde sürekli devrimsel deği
şimle sınıfsız, ayrıcalıksız toplumu oluşturmaktır. 

Bizim Atatirkçülükten bu doğrultuyu anladığı
mızı açıkladım. Halkevleri de bu doğrultuda çalışır. 
Bütün devrimci kuruluşların ortak örgütü niteliğinde
dir. Hiç bir karşı devrimci eğilime izin vermez. Ama 
hiç bir devrimci örgütün özdeşi de değildir. Devrimci 
kuruluşlar belki aradıklarının tiiniinü Halkevlerinde 
bulmayahilirler, ancak kendilerine, ilkelerine karşı bir 
şey de bulamazlar Halkevlerinde. Onlarla devrimci il
keler üzerinde ortak hareket ederiz. Ama kendilerine 
özgü politikalarını da kendi örgütlerinde yapmaları ge
rekir. Halkevlerinde değiL. 

c Yeni MC karşısmdaki bakış açmız tre' Diler 
demokratik kuruluşlarla yeni MC karşısındaki tutum 
ne olmalıdır? • En başta MC Halkevlerinin kuruluş amaçIan
na, doğrultusuna ve hedeflerine aykırı, karşıt bir hü
kümettir. Zaten Halkevterine saldıran güçler de MC' 
nin koltuğu altında beslenen güçlerdir. 

Halkevleri, demokratik bir kitle örgütü olarak, de
mokratik kitle örgütlerini, üyelerinin Halkevleri içinde 

bulunması nedeniyle, demokrasi niicadele�irKJe, MC' 
ye karşı mücadelede ortak dayanışma konusunda üze
rine düşenleri yapacaktır. 

Bu nedenle demokratik kitle örgütlerinin bütün 
toplantılarına katıldım_ Bütün eylemlerine Halkevleri
nin katılması için çalıştım. Bunu Halkevleri de içten
likle benimsemiştir. 

o Son olarak Halil Tunç 'un MC hükümetine ka,... 
şı bir çıkışı oldu. Geçenlerde DISK de ortak mücade
le konusunda bir açıklama yaph. Bu konularda ne dü· 
şünüyoraunuz' • DISK'in çağrısı içerik yönünden, yöntem y� 
nünden ve durumu tanımlama yönünden beğeni ile 
karşıladığım bir çağrıdır. 

En sonunda bir işçi örgütüne yakışır bir davranışı 
seçen T{;k-Iş'e yapılan çağrıyı ve onun gerektirdikle
rini de olumlu sayıyorum. Işçi örgütlerinin faşist gidi
şe karşı çıkmaları sınıfsal bir gerekliliktir. Bu dönem
de dernekler de, sendikalar da, hatta bir ölçüde yan 
tutmaması gereken kuruluşlar da bu gidiş karşısında 
kayıtsız kalamaz. Bu denli kötü bir gidişe karşı yan 
tutmazlık olamaz. Bu ağır bir toplumsal suç olur. 

Işçi örgütlerinin önderliğinde girişi lecek eylemler 
içtenlikle desteklenmelidir. Bütün demokratik kuru
luşların MC'ye karşı bir direnç göstermeleri gerekir. o Eylemler dediniz, nasıl somutlayabiliriz bunu? • Önerilen genel grev etkin bir yoldur. Gösteri
ler, bllgesel toplantılar, afişler ve mitingler, iş bırak
malar bütün bunlar tutarlı, örgütlü, sistemli ve prog
ramlı bir biçimde yapılmalıdır. 

Tutarlılık beHrli bir programa dayanmakla saAla
nır. Program varsa, örgütlenme yeterli ise, bu eylemle
rin sürekliliği de sağlanabilir. MC'nin karşısında kesi� 
tili, yanıp sönen tepkiler yeterli değildir. MC'nin tutu
mu şirazeden çıktıkça, yoğunlaşan bir eylemler dizisi 
gereklidir. 

Kuşkusuz, yalnızca sözle, demeçle etkin olunma
sı düşünülemez. Kural dinlemeyen bir iktidara karşı 
sözle etkin olunamu. Karşıtlık, eyleme dönüşmelı, 
Anayasanın başlangıcında belirtildiği gibi ulus diren
me hakkını kullanmalıdır. Demokratik kitle örgütleri 
de bu direnişte örgütlü öncülük yapabilmelidirler. o Bildi'iniz gibi faşizm Türkiye'de bir kitle ta
banı yaratma çabası içinde. Bunun için de yalonlora, 
demagojilere başuuruyor. Demokratik kitle örgütleri
nin göreulerinden biri de bunlann açıla çıkanlman 
Halkeuleri olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz' • Halkevleri Tti"kiye'deki en yaygın kuruluşlar
dan biri. Ev1er ve Odalar olarak Türkiye'ye yayılmış 
durumda. Bildirilerle, konferanslarla, seminerlerle, 
açık oturumiatta halkı uyarma ve demagojileri açığa 
çıkarma görevini yapacağız. 

Önce faşizm nedir, nasıl ve niçin yalan söyler, 
bugünkü faşistlerin tarihsel olarak Alman ve ıtalyan 
faşistleri ile benzerlikleri nerededir, bunları açıla çt
kannak gerekir. Bir örnek vereyim: 

Bugün Türkiye'deki faşist parti adını f ranco reji
minden aldı. Milliyetçi toplumcu sözünü Alman faşiz
minden aldı. Onun SS kıtalarının benzerlerini kuruyor. 
franco'nun "yaşasın ölüm" sloganı bizde "döneni v� 
run" oldu. faşistlerin "kuvvetli, güçlü iktidar" sloganı 
bizde de aynen vardır. 

faşistler solun, sosyalizmin sloganlarını çalarak, 
kapitalizmin en acımasız diktasını kuranar. Bizde de 
olduğu gibi şoven duyguları körüklerler. "Yüzyıllık 
Almanya" demişlerdi. Akdeniz'e bakıp "bizim deniz" 
(Mare Nostrum) demişlerdi. Sonunda liderlerden biri 
kendini öldürme fırsatını bulabildi. Diğerinin ise sö
mürü ile şişen işkembesi köpekler tarafından �rça
landı. 

o Son zamanlarda dikkat etmişsinizdir, MHP'nin 
bir meşruiyet arama çabası, şirin ,örünme çabOlI c.ıar .. • 'Onu şöyle yorumluyorum: Bir yönüyle soku, 
devrimci, milliyetçi görünürken, Hitlerizm gibi "barış
çılık" gösterisi yaparken, öbür yandan' da örgütünü 
güçlendiriyor. Böylece, ses çıkarmadan, ürkütmeden 
örgütlenme çabasını sürdii"üyor. Bu faşizmin klasik 
kandırmacası. Bir yandan tepkileri göğüslerken, öte 
yandan örgütlenmeyi yaygınlaştırmak. o Bir de kimi yazarların "MHP'yi parlamento 
içine çekme " çabaları, CHP'nin MHP ile belirli bir di
yalogu sürdürme gin'ş;mleri var. Bu konucID ne düşünü
yorsunuz' • Kısacası, akrepten güvercin olmaz. Banşçı g� 
rünüm, diyalog girişimleri sürekli değildir. MHP böyle· 
ce koşulları, zamanı değerlendirmek istemektedir .. 

CHP'nin MHP ile ortaklık kuracağını sarwnam. 
CHP barış çabalarına katkıda bulunur düşüncesi Ile 
bir umuda kapılmış olabilir. Bu umudun gerçekçi ol
ma olasılığını çok az görüyorum. MHP liderinin ve 
kadrolarının demokrasi ile başlarının hoş olmadığı es
kiden beri muhafaza ettiğim bir kanımdır. Şimdi bir 
anda demokrat kesildiğine de inanılamaz. 

faşist ideolojinin etkisi altında kalan bilinçsiz 
gençler var. Kanımca bizim ve diğer tüm demokratik 
kitle örgütlerinin çabaları ile uyarıldıkları sürece bun
lar doğru yolu görebilirler. Bunlar kısa sürede kök
tenci çözümler arıyorlar ve bu çözümleri faşizmin 
sağlayacağ ı yanılgısına kapılmışlardır. Bu tti' çözüm
lerin faşizmle gelemeyeceğini onlara bıkmadan anlat
mak gerekir. 
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