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Siyonist ordular 15 Mart Çarşamba 
günü sabah saatlerinde Filistin halkını 
imha etmek amacıyla Güney Lübnan'ı 
işgal etmeyebaşladılar. Şafakla birlikte 
topçu ateşiyle başlayan saldm. tank ve 
uçak. destelindeki piyadelerin anın ııeç
mesiyle sürdürüldü. Siyonizmin, cani'leri 
Lübnan'ın Sur kentine denizden çıkar
ma yaparak. 6 km. uzaktaki Aziziye ve 
Henniye kuab!1anna dotru ilerlemeye 
başladılar. hrail uçakları, 20 bin Filis
tin'li göçmenm yaşadılı Sabra kampım 
atır bombalarla dövdüler.Siyonist saldı' 
rmm cephe genişlilinin 80 km.yi bul
duR u ve bütün Filistin kolordu1ann1 kap
sadılı bildirildi. En yolun çarpışmalar, 
llDJI'a yakın Bint Cebel kasabasında sür
dürüldü. İsrail kuvvetleri, Imlr& 15 km 
kadar uzaklıkta, Litani ırmalırun yalCl
nındaki dört Lübnan köyünü iUal etti
ler. Siyonistler, aaldırmın,İsrail'in kuzey 
anınııa paralel olarak uzanan Litani ll
malı çevresi ile, Sur kentini ve Metula 
yaylalarmı hedef aldıtmı açıkladılar. 

Siyon.i&t ordular, haklı. davalan için 
çarplfan Filistin halkının büyük direni
şiyle karşılaştılar. Alır kayıplar veren si-
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yonist ordular, havadan, karadan ve de
nizden takviye edilmek zorunda kaldı. 
ısrail kuvvetleri, çarpıtmaların daha ilk 
saatlerinden itibaren, ölü ve yaralıları
nı geriye göndermeye başladılar. Filistin 
direniş kuvvetleri, Yukan Celile bölge
sindeki siyonist savunma ve yerleşim 
merkezlerini» dördünün yolunu kesıneyi 
başardılar. Bu cephede yoRun bir kar,ı 
saldırıya geçen Filistin kuvvetleri, siyo
Piat birlikleri durdurdular ve alır kayıp
lar verdirdiler. 

Çarşamba gecesinden itibaren ısrail 
Hükümeti, kendisinin de "saldırı" olarak 
nitelemek zorunda kaldılı harekatın 
amaçlarına ulaştı�mı açıklamaya başla
dı. Hitler özentisi Begin, &yonist ordu-: 

!ann, 100 km eninde ve 10 km derinli
linde bir alanı ele geçirdiklerini öne sür
dü. Siyoniat yönetimin, Perşembe &aba
hından itibaren çarpışrna.lann durduRu
nu iddia etmesine ralmen, Filistin halkı
nın işeal edilen bütün bölgelerde direni
şini sürdürdtilü ve gölÜl gölüse çarpış
maların yapıldılı bildirildi. 

BARBARLlGINIZI GIZLEMEYE 
BILE GüCüNüZ YOK 

Katliam hareketinin başlamasından 
itibaren Tel Aviv yönetimi, saldırının 
güney Lübnan 'daki Filistin mevzilerinin 
"temizlenmesi" oldulunu açıkça itiraf 
etti. Siyoniat savaş bakanı Welzruann, 
amaçlarının, Akdeniz'den Metula'ya ka
dar uzanan bölgeyi işgal etmek old uRu
nu ilan etti. Daba sonra Begin, siyonist 

. i"alin, Güney Lübnan'da bir "tampon 
bölge" oluşturulana kadar sürdürülece
itini açıkladı. ''Tampon'' diye niteledik
Ieri bölgede, fqist htistiyan1ardan olu
,an bir kukla yönetimin başa getirilme
sini düşündüklerini açlRa vurdu. Siyonist 
barbarlı�ı gizlemeye bile (Üçlerinin 01-
madıt)Dl belli etti. 

FILISTIN HALKı YALNıZ DEGILDIR 

İsrail saldırlSınm b."Iamaandan 
hemen sonra FKö Lideri Yaeer Arafat, 
bütün devlet b."kanlarına bır mesaj gön
dererek, ıorumluluklarını yerine getir
meye ba,ladl. Arafat, Filistin halkının 
her türlü zorluRa ralmen siyonist ve em
peryalist aaldırıyı ,öRÜlleyebileceRini 
söyleyerek ,öyle dedi; "Fillstin halkı, 
yilltliRi ve kararlılılıyla Arap ulusuna 
layık bir mücadele vennektedir. Bu mü
cadele de kesin zafere kadar sürecektir." 

Siyonbt katılamın ba,laması üzerine 
bir yorum yaymlayan Moskova radyo
su, ...ıdırmm ABD'nin dMteli w Mı.ır 
yönetiminin onayıyla gerçekle,tiRini 
bildirdi. T ABS AjanllDlJl yorumunda da, 
larail saldırlSlnm dolurabllecell bütün 
mnuçların sorumluluRunun Tel Aviv hü' 
kümetine ait olacalı belirtildi. Bütün 
Iosya1lat ülkeler, yiRlt Flll.tin hallurun 
almda yer aldıktannı tüm dünyaya ilan 
ettiler. 

Saldırmın tüm Arap dünyıwnda1d ile
rici vedireni,çi ,üçleıre yönelik olduRunu 
belirten libya radYOlUnun yorumunda 
da ,öyle dendi: "S�dırıya eeçen yalnız 

bu faturayı 
ödeyeceksiniz 

Kuzu postuna bır�� kendilerini mazlum &IbI.� çal ..... HIt· 
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le,. 51yonlstlerin hesabı. ödeyenıeyecokleri ıwı.r koboniı. 
20 Şubot 1973'te yine GINy LII",,,,,'1 Ip ııiripn ılyonlst onı ..... 

Iki Filistin direniş ÜS1�U im, .. edorek yıllıer"" ,hill katletıller. 
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1975 Aralık ayında lınıı orduların .. alıi"'ll bl, dlıl baskın .. nuaında 
yllzU ilkın Fııııtln'li öldlrddU. yllzlerııesi yanianıiı. 

1977 AAuıto, ayl1da ılyonist çeteler. UI>""" .. rı yaknııdald bır FJ· 
Usdn köy�do 'ivil halka lwJı katliamı sJıI,dler. AraIannda Icad ... çoaık .. 
Yillıların da bulundulu 100'. yakın FIIlsdn'li ölıllrlldU. 

9 Kasım 1977·d. IIqIn1n hava kııvw:tleri. yine GINy LIIı"",,'daIıI FI· 
iiıtln direni, ilslerini boıriıalamaya boşloılılar. Bu IIIdrl sonuaında 87 FJu.. 
dn'linin öldliU. 105 kişinin yaralarıd.ı açıklandı. 

1976 yılının ikinci yorııı boyunca Lllıııan'da devam eden iç sa"" ın· 
ıında. Sıyonist ordular gtkıeyden ıırdUrdilkleri saldırılarla yilzler"" ıl .. " kat. 
iettller. 

Bu hesap.,iyonistler. sök. sök. ödedl_kd,1 

siyonist düşman deRildir. Onu destekle
yen ABD ve NATO'nun ayrıca birkaç 
gün önce Kabire sokaklarında "bundan 
sonra Filistin yok" sıoganlarını atan En· 
ver Sedat rejiminin de saldırıda pannalı 
vardır." 

Bu arada Suriye yönetimi saldıruun 
durdurulması için BM nezdinde girişim
lerde bulundu. Arap Birli�i öraütü Ge
nel Sekreteri Riad da, Waldheim'a aynı 
yönde bir başvuruda bulundu. Libya 
ise, aaldınnm durdurulması için BM 
Güvenlik Konseyi'nin çok acele toplan
tıya çalnlma.sını ı.tedi. Cezayir Devlet 
Başkanı da bu girişime katıldı. 

Kudüa'ta ilerici güçlerin yönetiminde 
büyük Yılmlar dev gösterilerle watl aa.l
dırlSlnm durdurolmumı I.tediler. Şeria 
nehrinin Batı yakaııındw ısrail i"al 
bölgelerinde de büyük kitle ,öaterileri
nin batladılı haber verildi. 

EMPE RY ALlzM ELINDEKI 
KANI GIZLEYEMEZ 

Siyonist katliam hareketinin Ameri
kan emperyalizminin planlamaıııyla ba,
ladllınden hiçbir kuşku yoktur. Carter 
yönetimi, ...ıdırmm ilk gününde mrum
lululunu &izlemeye Çalı,ı.. Fakat, oyu
nun bu perdesinde, kendialne ...ıdaı için 
mazeret üretme rolünün düttütünü gizleı
yemedi. ABD Dışi,leri BakanlıRı, kendi
leri için, "İsrail kuvvetlerinin nereye ka
dar ilerleyeceRinin önem ıa,ıdılını" 
.öyleyerek, .uldırıyı onayladtlmı belli 

etti. Daha da ileri giderek, Lübnan'daki 
Arap barış gücüne aaldırılmadılı takdir
de, saldırının OrtadoRu banşına :r.ararlı 
olmayacaımı ileri sürecek kadar ut&n
mu oldultunu ispat etti. Belin, artık ..ı. 
dırırun amaçlarına u1aştı#ma ilişkin eti
vence verdikten sonra, ABD yönetimi 
"lütfen" saldırmın durdurolmasam talep 
etti. 

BU KATLIAM YANıNıZA 
KALMAYACAK! 

Yeni ısrail katliamı, siyonia eleb .. ,
tarının sözde barı,çı nutuklumın, ul
dırgan emellerini giZıemekten ve yeni 
sadırıJara hazırlanmaktan bqka bir 
amaç ta,unadıluu ortaya koymuftur. 
Sedat ııibi hainlerin de, Hitler özentili 
&egin 'le nört ederek, aadece emperyaUat 
ve saldırgan amaçların oyuncalı rolünü 
gördükleri belli olmuştur. Emperyalis
min OrtadoRu'ya ..ıdılı kuduz ...ıııru· 
nın merkezi, ı.iyonizm ve Sedat i,birlik
çileridir. Bunlar, Filistin halkını yok et· 
me planlarını, 1971'de Ordünlde ... 
1976'da LUbnan'da ıonuçlandıramayın
ca, timdi yeni blr katliam düzenleml,ı.-
db. , 

Bu katliam, emperyaliıtlerin, dyo
niJtlerin wl i,blrlikçilerinin yanına bıra. 
klmayacaktır. Filistin halkırun öq\irIUk 
"v"'i durdurolamaz. Dünyadakı tüm 
barışçı ve ilerici ,üçler, Filistin halkının 
baklı davuırun yanındadır. Zafer, Filll
tin halkının olacaktır! 



DOYUM NOKTASI 
-

SOLCULUGU 
METIN ÇULHAOGW 

Bilimsel sosyalizm" kurucuları, Avrupa'da devrimci gelişme perpektifini 
deierlendirirken, Almanya üzerinde özel olank durdular. O dönemde, Alman
ya'mn Avrupa'nı" diier kapitalist gkelerine kıyasla bir "awntaj". vardı. Bu 
avantaj kISJ.Q tlAlman işçi smlfının teoriye yatkınhğ." biçiminde ifade edildi. 

Bu, dönerl'in koşullarına özgü bir avantaj olank ortaya çıktı. Gelişkin bir 
ekonomik · sendikal harekete Silhip Ingittere ile devrimci kitle atılımlarının 
birbirini izlediii Fransa'da, eksik olan teori idi. Daha doğrusu, Ingiltere ve 
Fromg'daki teorik birikim, söz konusu atılım ve gelişmeleri değerlendirip 
yeniden yönlendirecek bir düzeyde değildi. Bilimsel sosyalizmin kurucuları, 
bu nedenle gözlerini Almanya'ya çevirdiler. "Teoriye yatkınlıkl! Almanya'da 
çerçeveyi en baştan doi;ru biçimde koyabitirdi. Bu çerçeve bir kez kurul
duktan $om ise, diğer Avrupa \ikelerinden nispeten geri kalmakla birlikte 
gelişen işçi sınrfı hareketi, bu ülkede çerçevenin içini dolduracaktı. 

Almınya'da bu, genel çizgileri ile gerçekleşti. Ama devrim olmadı. Dev
rim başka yerde gerçekleşti. Diğer tüm koşulların yanısıra, teori ile yöntemin 
sürekli olanı< bir üst düzeyae birleşip birbirini beslediği Rusya'da gerçekleşti. 
Diğer koşulların yanında, Rusya'da devrim, teorik ve pntik alanda, bu bütün
leşmenin ürünü oldu. 

Daha derine inmek için, Y. Kmn'in geçenlerde dilimize çevrilen "Dev
rim Sürecinin Diyalektlği" adlı ki"'bına başvurma� ger�iyor. Krasin, teori· 
nin, kapitalizmden sosyıJizme geçişin genel y.ıs;ıları ile ilgili olduğunu belirt
tikten som, teori ile yöntem arasındaki ilişkileri şöyle açıklıyor: "Yönte� 
den bahsedildiği zaman, teoride olduğu gibi genel olan vurgulanmaz. Vurgu
laran, işçi slnrfımn ve onun partisinin hedeflerine ulaşmak için mücacf�1e etti
ii özel bir durumı, teorinin uygulanmastellf.1t Krasin devam ediyor: "Yöntem, 
değişen ga-çeklik ile teoriyi çelişklye düşürür. Bazı tezlerin zaman aşımına 
ulralTlş, diler buılarının eksik olduklannı meydana Çıkar .. j yeni olguları 
ve süreçlere cevap veren yeni kavramların hazırlanmısı gerektiğini gösterir. 
Pratik tarafından çözümlenen bu sürekli çelişki, teoriye kan verir." (Y. Knsin 
Devrim SUrecinin Diyalektiği, Konuk Yayınları, S. 168 -169) 

Şimdi, Tlir1<lye'yi düşünmek gerekiyor. Türldye'de, sosyalist teori 1961· 
1971 döneminde daha geniş aydın kesimlerini kucaklamaya başladı. Politika· 
dan ekonomiye, oradan da sanat ve edebiyatı kadar. BLr.lda unutulmaması 
ga-eken bir nokta daha var: Teori, evrensel olarak ne kadar gelişkin ve olgun
laşmış ohxSiil. olsun, belirli bir ülkeye, o hali ile, bir fabrika taşır gibi giremeL 
Teori, evrensel özelliklerine de o ülkenin pratiii içinde ulaşır. Daha sonra, 
ulusal özelliklerle birlikte, evrensel geneli, yine ancak o ülkenin pratiğinde 
aşWilir. 

Türic.iye'de olduiu gibi. Ve zaman zaman belirli bir "doyum noktası" ile 
bırlıkte. Tür1Oye'de sosyalist düşünce, belirli bir dönemin sonunda, belirli bir 
doyum noktasına gekti. Bu doyum noktasında, sosyalist aydınların önemıı bir 
bötürnli popağanlaşan aydınlar oldular: Gelir daliılımı .dil deliildi; vergiler de 
eşitsiz dilılıyorduj toprak reformu gerekli Idij Türkiye'de ulusal kurtuluşcu 
bir Mustafa Kemal geleneği vardljköylüler,ezilen, horlanan zavallı insanlardı, 
vb. vb. Edebiyat'" Ise, tüm eşkiyalar, gerçekte düzene başkaldıran halk"'n ya. 
nı kişilerdi. Doyum noktasında tekrarlananlar, usanılmadan tekrarlananlar, 
bunlar oldu. Türkiye'de ilerici düşüncenin geldiği bu doyum noktasınımslmge
leri, evlerde köy kilimi, saz ve "eşkiya" romanları; "benim evimde IUks mobil
ya var" türünden "özeleştiri"ler ve doğan çocuklara konan "GütlU", "Kez
ban", "DöndU" isimleri oldu. 

Söz konusu olan, bir kllçUmseme değil. Gerçeğin yalnızca belirli bir kesi· 
mi. Gerçeğin dili": kesiminde Ise çok daha önemli bir nok'" v.ır. DUşUncenin 

ulaştığı doyum noktasını aşacak, teorik gelişmeyi yeniden canlandırıcak, kı
sacast "yöntem"i de beraberinde getirecek bir silah: örgütlü hareket. Sosyalist 
düşünce Türkiye'de kör topal, eksiklikleri ile, amı yine de şa.şrnu bir ÖIJÜ1. 
vurgulaması ile yayıldı. örgüt zorunluluğu, her şeye ",ğmon ve her şeyin üze
rinde, 1961'den bu yana sürekli olarak kendini dayattı. Türkiye'de sosyalist 
hareketin en büyük şansı da bu oldu. 

Türkiye'nin solcu aydınlarına, adeta kaf.lluına vura VUR işçi sınıfı ger
çeğini, örgüt zorunluluğunu ölreten, parti ve onun pratik faaliyeti oktu. Tür
kiye aydınının elinden tutup ona köy romantizmini aştıran yine parti ve onun 
pratik faaliyeti oldu. Papağanlık. dönemine tepki olarak oruya çıkan bilinç
siz karŞı tezleri gÖğüsteyen de örgütlü I'weket oldu. Orneğin, doyum noktası 
papaganlıklarına bir tepki olarak gelişen "karşı devrimci köylü";Mustaf.l Ke
malciliğe karŞı gelişen "emperyalizmin ajanı Mustafa Kemal"; hor1ayan devlet 
tezine karŞı gelişen "kerim devlet" tezleri etkili olarNıdı. Yine örgütlü hareket 
sayesinde. 

örgütlü hareketin belirli bir döneme özgü "teori yO<umu ve uygulaması
nın" kısacası "yöntem"in ürünlerini böyle özetlemek. rrilmklil. Ancak, ge. 
liş� ve geliştirme sürekli bir olgu. Bilimi olmayan bir olgu. özellikle, bir üst 
düzeyde de olsa, yeni doyum noktalarına gelindiii, yeni papağanhkların türe-
diği bir ortamda, örgütlü hareketin geliştirici işlevi daha da önem ka.uı'IIyor. 
Bunu anlamak için son on yılın değişikliklerine kısaca göz atmak gerek.: Işçi 
sınrfı içindeki nicel ve nitel değişikliklerj on yıl öncesinin antikomünizm prt
lanmılırının önemli ölçüde kırılması; kentli orta katmanların giderek hareket
lenmesi; Türkiye'nin e�list odaklarla ilişkilerinde, dllnya d.,.eslndekl 
değişikliklere paralel olarak görülen nrl<lıloklar; CHP 'nin buııün ıeldlli nokta; 
fuşist hareketin kitle "'banı yaratma çabaları; ilerici demoknt birikimin, bii
yük merkezlerin dışı".. ",şarak Ulke ölçeğinde yeni boyutlar kaunnwı;Yıne 
on yıl öncesinden farklı olarak Türkiye üzerine yazılıp çizilen herşeye duyu
lan büyük ilgi, vb. gibi ... 

Ornekler çoğaltılabllir. TUmU de çözUmleme bekleyen olgular. Çözümle· 
me ve "yöntem"de geri kılındıkça, dahi üst düzeyde de olsa, on yıl önceklne 
benzeyen bir doyum noktasına dolru hızla yol alınıyor. Yeni doyum noktası
nın özellikleri belirmeye başladı bile: 

örneğin bir kitle örgütleri olgwu var. Yeni papağanlır cevabı hemen ya
pıştırıyor: "Birliktelik Için programı" CHP olgusundan söz edildiliinde, k.hp 
hazw: "Sosyal demokrasinin ikili yanı -ardırj ikili yaklaşım gerekir." DISK 
mi? Elcevap: "Demokratik kızle .... nof sendikacılotı". Va nşist tehllke? Ka· 
hp yine haır: "Demokratik gUçlerln en genış iş ve eylem birlllil ve deıneç fr
tınısı." 

Bunlara hiç bir itiraz yok. Bunlarm tUmil doğru. Tıpkı "-ıl, ıeUr .. 
toprak daliılımındaki adaletsizliklerin" doğru olması gıbı' Ama en ıenel dot· 
rularlO sabah akşam tekrarlanması, kendi başına bUyllt bir anlam ta,ımıyor. 
Tersine yeni p.pağ.nhklar, on yıl öncesinin popağ.nhliı".. karıı ",Ilşen tepki 
gibi, yeni karşı tezleri de tehlikeli bir biçimde geliştlriyor: CHP'nln MC parti. 
leri, DISK'in de Türk·lı Ile bUtOnU Ile .ynı kofeye konması, kitle öqIltIerinln 
Wrnline burun kıvırılması, antinşlst blrllliln kUçümsenmeslllbl. 

Türkiye Işçi Partisi "gUç ve eylem bırlıliı" konusunda en çok laf edildilii 
bır ortamda ""'banda yöresel .nd nılst girişimlerin ÖfIÜllenmesl"nl Ilnerenık 
ve önerdilii dolirultuda somut girişimlerde bulunarak, papağ.nhliı .pcak tek 
girişimde bulundu. Bır örnek. Tıpkı on yıl önce olduliu ılbl, tilm .lanlarda 
doyum nok ... ının ve popağ.nhk döneminin 'ıılmasında t .... gllvence yine ör· 
gildU sosyalist hareket. Venl dönemde bu gÖRv de baprılacok. 



BÜYÜK SERMAYE 
"BÜYÜK KOALiSYON" 
YOLLARıNı ZORLUYOR 

Faşist einayet şebekeleri rıeçen hafta 
boyunca da bir terör ve cinayet rüzgarı 
estirdiler. Fqiıt odak1ann teker teker 
de olsa açıla çıkmalan "ısrmayenin 

postal kabarası "mn telaşına telaş kattı. 
Adana'dan Ankara'ya geUıken m.aJdneli 
tüfeklerle yakalanan 4 faşistin sorgulan 
aırumda bazı şeyleri lÖylediklerinin ip
uçlarınm ortaya çı.k.nıau, faşist odakları 
bu tela.şm bir terör riizrıan ile örtülmesi 
yoluna itti. (Bkz. MHP'de panik ye plan
lar) Ancak bir kez iyot açı�a çıkmıştı ye 
buram buram kokuyordu. Eıtirilen terör 
rüzgarı kokunun dallımasına yetmedi. 
Aksine tüm burun1ann bu kokuyu alma
larına neden oldu. 

''YUMUŞAMA" BOMBALARı! 

Kitle halindeki kıyım planlaruun illd 
ınanbul Üniversitesi merkez binasmda 
uygulandı. Denlerden çıkmakta olan 
yüz1erce öQ:rencinin üzeriDe f",iat saldır
rıanlar bombalar attılar. "Büyüdükçe yu
mul}ayan" MHP yand",larl, ötrencilerin 
üzerine pek de yumuşek. olmayan bom
balarla saldırdılar. Bomba atışınm ardın
din otomatik aiJ.ah1aria açılan yaylım 
ateşi geldi. Sonuç be, öRrenci.nin baya
tıru kaybetmed ve 400'dan fazla <>Arenci
nin yara1anma.cıydl. Ele rıeçen iee sadece 
aaJdırgan1ann kaçarken yola attıkları iki 
tabancaydı. . 

Onh'ıersite binası içindeki poli.s olaya 
b",mdan SODuna kadar eeyirci kaldı. öl
rencilerin f&.l}iat uJdırgan1ann dışarda 
topluca bulundukları ve can (ÜVeDlikle
rinin tehlikede oldulu yolundaki uyan
lan pou. yetkilileri tarafmdaD' dikkate 
alınmadı. "Onivenıitelerde can iÜvenli
linin sallanmaa özerkUkten önemlidir" 

.. 

TIP Bakırköy Ilçesi saldırıdan ıonro 

diyen İlitanbul Valisi thaan Tekin'e iae 
olaydan ıonra sadece bazı yetkililerle 
toplantı yapmak kalmıştı. 

MHP'LI KATILLER 

Faşist saldırganların einayet plan1an 
be, <>Areneinin öldürülmesi 40'mın yara-

Ecevit hükümeti, Israil"m Uibnan'a girişini 

"Saldl.,.. olarak gönnediğini &Çıkladı 

ı ... ııın FIUıtln Arap hılkını kaıietmek Için lll>ran'ı 1"10 ba,laması 
Ilıeriııe Ece.lt lıIIkIImotiıin DıŞlıleri BabnlıAı bır bildiri yayınladı. Ecevit Hii
�ıin açıklamasındo, l....ııın lll>nan'a girilinın bir "..ıdırı" olarak görül. 
medl.1 beli edildi. Açıklaınada, l....ıl·ln saldırısı, Fillstin'lilerin giriştiği öne 
sürülen " ıedhlıolaylar ... karıı bir mi�ııeme" olarak nitelendi. D.ha d. ileri 
gidildI. Sözde "mislliemeye", "ölçijsllı" olduğu için karıı çıkıldığı belinilrnek 
ihtiyacı duyuldu. Böylece, bilerek ya da bilmeyerek, ısrail'in saldırısı için ma. 
zeret aramaya �ışanların yarunda yer alındı. 

Birincisi: Siyonf!t ordularının ltbnan'a dahşının bir "mlsilleme" olma
dığı, Ece.lt hlicüınetiıin .çıklamasıyla .ynı gUnde ısrail hliciimelinin kondisi 
tırafJfldan açıklandı. Sald .. ,nın, FHistin Arap halkının mevzilerini ortadan kal· 
dl'maya, ve lUb�n'ln güneyinde hristiyan faşistlerinin yönetiminde bir kuk
la yönetim oluşturmaya yönelik olduğu bildirildi. ısrail saldırısını "misilloınc" 
olarak niteleyen, sadece ABD Dışişleri Bakanı Vance oldu. 

Ikincisi: Tedhişçinle karşı "misilleme" durumunda olan varsa, o da FI
listin halkının özgürlük savaşçılarıdır. Ortadoğu'da siyonisı devletln kurdur. 
tulmasından bu yana, FinSlin halkım tedhiş yoluyla sindirmeye çalışanlar, 
bugünkü Inil Bafbakanı'nın b.ıı� olduğu faılst öıııÜller oldu. Ecevit hO. 
kUmeti, $On açıklamasıyla, FI�stin dlrenlliylelsnılsaldırganlığını .ynı kerede 
gösterdi. Böylec:e,gerçek saldrpnlarıo gizlenmesine yardımcı oldu. 

Ecevit hliclOnetlnln açıklaması, bund.n önceki hükiimetlerin izlediği 
tutumun t�ne, OrtadoAu'daki bu tUr gelişmelere karşı ilk kez resmi birtep
ki gösterilmesi açısından belki olumlu bır adımdır. fakat sadece bu açıdan 
olumlu bır adımdır. Açıklamanın IçeriAI, hükUmeti, açıklamanın yapılmasıyla 
atılan adımın oldukça gerisine düşli'müştii'. Isveç, Fransa gibi emperyalist 
de\'tetlerin bile "saldırı" olarak niteleyip açıkça "kınadıkları" bır katliam ola
yını, Ece";t hükUmeti. bir "misiilenle" olarak tanımlama talihsizliğine uğra
mıştır. Bu ıli, hem zalimi hem mazlumu kollamaya yönelik ıutumlar, hiç 
kimseye saygınlık kazandırmayacaktır. 

l.anuwyla tamamlandı. Aynı gün Kadı
köy Ticaret Uaesi <>areneilerinin üzerine 
tabancalarla ateş açıldı. ölrencilenlen 
Mehmet Nuri AyyıldlZ hayatını kaybet
ti. AyyıldlZ 'ın hayatı pahaııana bir ger� 
çek daha ortaya çıktı. Katil MHP iStan
bul ıı Başkanı Recep Haşatb'Dm oRlu 
Mustafa Haşatlı idi. Mustafa Haşatb 
daha önce de ruhsatu silah taşnnak 
ıuçundan tutuklannuştı. Olaydan sonra 
polis Kadıköy Olkü Ocaklannda arama 
yaptı. Olkü Ocakları ile hiçbir ilişkileri
nin bulunmadılım Ilk ak. tekrarlayan 
MHP yöneticilerinden Kadıköy ılçe Sek
reteri, Olkü Ocakları binasındayddyot 
bir kez daha açıla çıkmıştı. 

Burjuva bum.ının olaylara tepkisi iae 
daha ilginçti. İatanbul Oniverdteli'ndeki 
olay "_1..01 çatı,ması" olarak rıöıteri
llrken ayru günün sabahı İ&tanbul'da 
kurşunlanan dyui şube amirlerinden 
URur Gür'e yapılan eylemin bir devamı 
olarek. vurgularuyordu. Bir çok rıazete 
URur Gür'ün yaralanmaamı beş ötrenci
nin ölümünden daha önemli olarak de
lerlendiriyordu. PoUs bu kez işi sıkı tut
muştu. Beş <>trencinin katilleri yakala
Damamıştı ama Ulur Gür'ü yaralaywar 
btanbul 'u bir baştan bir başa kateden 
bir kovalamaca .anunda yakalanmıştı. 
Ertesi gün çıkan ve MHP.nin re,mi yayın 
organı olarak bilinen ve de Genel Sekre
ter Yardımcııı Yaşar Okuyan'm köşe 
yazarı oldulu Hergün gazetesi beş öl
reneinin öldüaü olaydan habersiz rıörii
nüyordu. Herrıün'üp manşeti "Vahşet: 
Burdur'da bir ülkücü şehit edildi" idi. 
Telaş içindeki MHP ne yapacaıını Şaşıı
mı,tı. 

CHP NE YAPıYOR? 

Ne yapacalını şaşıran sadece MHP 
deRIIdi. Hürriyet de koroya "Olkü-Bir 
gitti, Töb-Der geldi" haberiyle katıldı. 
Elitim Enstitülerindeki anarşi Töb-oer' 
e bııA:lanmak isteniyordu. Amaç _çıktı. 
MHP 'nin günlerdir artarak. devam eden 
u.Jdarllarl, burjuva basınının feryadı bir 
tek şeyi iıpat etmeye yönelikti: "CHP 
tek başına anar,iyi önleyenıiyor. AP· 
CHP koaHıyonu "ereklidir" 

Yar"uun birinci kıımı doG:ruydu. 
CHP lek başına anarşiyi önleyemiyor-

du. Demokratik güçlere artım çevire
rek, faşist odaklann kökenine yönelme
yerek CHP anartlyi önleyemezdi. YÜ
zeyde yakalanan bir kaç fqislle yetin
mekJ.,.ist ..ıdın plan1annm hazırlandı
Iİ odakları rıönnezllkten rıelerek .onuee 
ulqmak olanak dlfıydı. CHP iktidan 
olumlu i,lerle : olunu:uz i,leri terazinin 
iki kefesine koyunca .anuç hep oluDllu
zun lehine oluyordu. An&r1iyi baleyen 
odakları dalıtmadıkça hükümetin anar" 
konusunda zaafa dÜ4mesi kaçwdmazdı. 

Yarıınm ikind It"mı iae büyük .r
mayenin "büyük koaU.yon" hayallerini 
gerçekle,tinneye yöneUk eylemlerinin 
bir sonucu olarak görülüyordu. Büyük 
sermayenin yıllardır hayalini kurdul'u 
CHP-AP koalisyonu MHP'nin de kurta
rılmasl planının gerçekle,mesi için gerek
liydi. Sermaye, poatal kabaraanın ııluık 
açlRa diişmeainden endi4t!:lenmişti. AP' 
nin şemsiyesinin altında da oba MHP bu 
saRanaktan kurtan1malıydı! Zaten 6 Ha· 
ziran seçimlerinden önce de MHP'ye bu 
yolda teminat verilmişti. AP yöneticileri 
� yöneticilerine "Siz bir grup kurun. 
Gerilinden korkmayın. Biz herşeyi hal
lederiz" demil}lerdi. MHP şimdi bu sö
zün tutulması için gerekenin yapılma.sı
na elinden geldiRince çabalıyordu ... 

BüYüK SERMAYEYE 
KUR GARANTiSi 

Sermayenin CHP-AP koa1oayonu ilLe
mesinin nedeninde post.a.l kab&r'Ulft1 bu
laştılı çamurdan temizlemek istetinin 
yanı stra ha1lun sırtına biraz daha bini!
meli ineli de yatıyordu. Son devalüu
YODun oranı bu nedenle yeteniz bulun· 
du. Ayrıca kur farklannın ödenmesi de 
aermaye için bir ıorun teşki.l ediyordu. 
Koç, Sabancı ve BP'nin devalüasyon .,
nucu kur farkından kaybı 9 milyar lirayı 
buluyordu. Hükümet bu farkı ketintikle 
alacalını açıkladı. Bunun üzerine 
TOSİAD, Hikmet çetin ile Ziy. Müez
zinallu'nu "azarlamak" için İltanbul'a 
ÇaAırdl. Bakanlar bu daftte icabet et
mediler. Bunun üzerine Ermayenln tem

silcileri Ankara'ya kadar rıelmek zorunda 
kaldılar. MiiezzinoRlu bu farkın ödeD
mesini istedi. SermayeDin temailcilerini 
kırmamaya dikkat ederek "Bunu bir ver
giymiş �bi kabul edin" dedi. Ancak .r
mayenin buna tahammülü yoktu. Bu far
kı fiyatlara bindirerek naal ola halktan 
çıkaracaklardı ama 9 milyardan vuceç
mek kolay deRiidi. Sermayenin tema)
cileri aynı rıün Daruçtay'a miİr8caat et
tiler. Danıştay'ın bundan önceki bazı ile
rici kararlarındaki gibi davranacalım 
beliyoruz. GöreceRiz. 

Umudunu IE!nnayeye batlayan MHP 
ise aeçim meydanlannda att"ı "anti-te· 
kel" sloganlan unutmuş göriiniiyordu. 
MHP'nin ba.bulu yaptılı .çıklamada 
bUyük aennayeye ard Çıktı. "Hükümetin 
bedelsiz ithalatla ilgili aldılı döviz kur 
farklannm ödenmesi yolundaki kararuıı 
Türkiye ekonomisi açısından endişe ve
rici buluyoruz. Bu karar yalruz ikti_di 
yönden deRii, hukuk aç.mdan d. eD
dişe vericidir .... Aynca bedelsiz ithalat
la getirilen mallar gümrükten çekilmi., 
iptidai maddeler &anayi tesislerinde kul
lanılmıştır. Şimdi saniyiciye kendi dı
şmda gelişen ,artların sonucu olarak Çı
kan transfer gecikmesinin zararını yükle
meye kalkıl}maya anlamak mümkün de· 
Rildir." 

Sermayenin posta! kabaraaı böylece 
sermayenin haklarını en iyi' kendisinin 
savunacaRml iıpat etmeye çabfıyordU. 
Türkeş'in yukarıdaki sözlerinin tercü· 
mesi şuydu: "ABo'nin de sermayenin 
de haklarını en iyi ben savunurum. Bu 
CHP tek başına oluna başmlZa dertler 
açabilir. Siz CHP-AP 'yi tezgahlaym. Ben 
de sizin haklarınızı her zaman en etkili 
bir şekilde IBvun_ylm." 

KEMIK TICARETINE DEVAM ... 

10 Mart akşanu Bülbüideresi 'nde bir 
kahvehaneye rıiren "meçhul" bir kişi 
elicdeki tabancayla bir masaya ateş aç
tı. Masada oturan iki kişi hayatlarını 
kaybetti. Bunlardan birisi TUm·Der iş
yeri temsilci,i Halim ülker idi. Ertesi 
gün gazete haberlerine "raili meçhul bir 
cinayet" daha eklendi. 



Olaym geUılmI ilgi çeldcl,di. Kah .. · 
haneye yapılan .lahlı ...ıdından 16·20 
dakika önce poliı kahvehanede bir ara
ma yapnu,t •. Poliılerden .onra kahve· 
baneye profesyonel oldulu her haUnden 
belli olan bir katil proi ve bir ,aıjör1e al
tı kitiyi vurup meçhul oldu. 

Olaydan .onra Tüm·Der i"eri temsil
ci,i Halim Ollr:er için bir cenaze töreni 
yapmak Için giritimlerde bulundu. 01-
ker'in ailesi törene izin verdl. Sıra Anka
ra vaJ.i.sinin bulunmuına gelmi,ti. An
cak koskoca Ankara'da valiyi bulmak 
mümkün olamadı. Ankara kazan, Tüm. 
Der yöneticileri kepçe vali arandı ve so
nUDda bulundu. Valinin cevabı olunuuz
du. Tören yapılamazdı. Ankara Valisi 
cenazenin pazarteei gününe bırakılmaaa
na zor razı edildi. Güm.rük ve Tekel Ba
kam Tuncay Mat&rcı Ankara 'ya o gün 
,elecekti. 

Mataracı'nm çabaları da boı;una gitti. 
Tören için izin verilmiyordu. Bunun 
üzerine Pazartesi rünü bakanbk önünde 
bir bum toplant.. yapılması kararlat
tınldı. Metni Tüm-Der Genel Başkanı 
okuyawtı. Aned: puıuda bekleyen ke
mik tüccarlan vardı. Bunlar ilk hamleyi 
burada yaptllar. "OUaarşi"nio bir tem-

Anorşik 
olaylar ola
rak kamu
oyuna açık
"'nanıar aa
bnda faşut 
kıyımdon 
başka bir
şey delil. 
Her "onor
şik olay" 
don «tnru 
faşi.tler 
kitleler 
önünde bi
raz: daha 
açıla çıkı
yorlar. 

silciai ortaya çıkarak. "ldUeyi" -,jite et
meye çalı,tı. Konu,maandan kimıtenin 
ho,nut olmadalı ortaya çıkmca Ijitu
yon a1orıan1arla yapıldı. Sapik akımlar 
kendi Iloaanlarını söyleyerek eörevlerini 
yerine eetirdiler . 

Kemik tüccarlan pazar yeri olarak 
Haymanayı le:çmlı;lerdi. Ama Olker'in 
örgütlü mücadeleye inannuş arkada,lan 
buna izin vermediler. Ancak tüccarlan 
durdunnak zor oldu. Kortej yolda Ilk
Ilk durduruldu. Sapık akımların temsil
cileri burada bol bol storıan .. tmaya ola
nak buldular. Ancak "kitle"den yükse
len hoşnutsuzluk tepkileri bu aJwnlara 
satlfın pek de klrb oLmadı#mı hia&ettir
di. 

Halim Olker'in arkadatlan O'na kar
iii .on aöreVıerini büyük bir ciddiyet 
içinde ve disiplinli olarak yerine eetirdi
ler. Halim O lker'in buakttlı yerden mü
cadeleye devam edecekler. Bu mücadele
lerini verirlerken fqiıt katiUerden ve ke
mik tüccarlanndan da heup 8Oracaklar ... 

NOTRON BOMBASı 
PAZARlıK KONUSU MU? 

Emperyalizmin .an icadı "temiz 
bomba" i nötron bombaanm ABD tara-

Dediler ki ••• 
Sahibinin Sesi: 

''Sonra, böyle bir denwJ, Tli1<iye baJbaıwıının IJI midir? Amerik.ı 
DıJlJIeri Bakanı TIi1< biJbakanının muh.ubı modr? AnliJılıyor ki, mesele 
bllylltlllmek istenmlJ, senaryo ona göre hazırı.nmıpır. Eier ortada biJk.ı bır 
iwrt yoksa senaryo basiretsiz bir gÖfiiJIIn, mlıansen ustalık�z bir rejl.öriin 
e .. ridir." (Metin Toker, Hllniyet, 14 Mart, Salı) 

Sen Olup Bit"ne B.km .... 

"Ama diplomasidir bu, bakarsınız ABD yenı bır yöne dönebilir, Ece�t'l 
doyurabilir ve vaziyet deiiJmiı olarak uyanır"." (ellneyt ArtayUrek, Htmyet 
14 Mart, Salı) 

Yine Kıssadan Hisse: 

''PilPilI her zaman pilav yemez. Tarih her � .aynı ko�ullar ye �nuç. 
ı.,ı. tekemr etmez. Tli1<iye'nin ABD ve NATO ılıJkılerinl gözden geçırece· 
ii JU gllnlerde 'ulusal bilinci' .yakta tutmakta ve olanca gllellnıUzle Ecevi� hU· 
kUmetini desteklemekle sayısız yarar vardır .. ... (Ulur Mumcu, Cumhunyet, 
14 Mart, Salı) 

Son Sözde" öncesi: 

"Sınıf mücadeleciliğini engellemeye yönelik bır sosyal demokrasi plat
formunda, sosyalist harekette nicedir birikmi$ 'menşev;k' eAlI1mlerin de des

t�:;-:! ?Ian yönetim saflar., bir yandan Amerika'ya çatarak, öte 
,
Yandan da 

'eh...enl şer' kalkanı arôın" ;;;!!,�ak Federal AIINnya'ya ve AET ye y�an
manın stratejisini çlzmektedirler. Ttm olasılık hesa�:;:: !�!Ilde, em�alızm
den iCilZetli bir anti�mperyalist şOYenliğin, sistemin Iç çelişkilerini �.;:!!� 
devrimci geliJmeyl kırmayı dUJUndliiü de söylenebilir. (Vedii Bilge<, Vatan, 
lS Mart, ÇarJimba) 

fından tUm NATO ülkelerine verileceRi
nin açık1anmuı üzerine So"}'etler BirliRi 
Komüniıt Partiıd Genel Sekreteri Leonid 
Brejnn Türk hükümetine bır rnıe.-.j aön
dererek bombanın Türkiye Itııırlan içine 
.oku1mama&ı.ru istedi. O .ırada Ecevit 
Montreux'daydı. Monteus. dönil.fü Eten
boRa havaa1aıunda bir gazeteci Ecevit 'e 
me.ajı hatırlattı ve ne dütündiilünü .or
du. Ecevit'ten aelen cevap "Bir bilgim 
yok. Mesaj henüz elime aeçmedi" oldu. 
Ecevit'in nötron bombuma kar,ı açık
ça bir tavır almaktan kaçınmUl oldukça 
ilgi çekiciydi. Ecevit'in bu tutumu nöt
ron bombaaını ABD ile bir pazarlık aracı 
olarak kullanmak lıtediRi şeklinde yo
rum1andl. "1naancıl ,&ir" Ecevit "insan
cıl" bir bomba olan nötron bombaRDa 
kar,. nedenee açık bir tavır a1am.amı,tl. 
Ancak yine de insancıl Ecevit'in nötron 
bombaaına üstü kapalı da ow kar,ı Çl
kacalı bekleniyor. 

Ecevit'e toru .oran aazeteci Ecevit'in 
bu cıevabıyla yetinrnek zorunda ka1mı,
h. Ama itin .. luu bilenler Ecevit'in 
olaydan pek de habersiz olmadıtmı bi
liyorlardı. 6 Ocak tarihinde Sovyetler 
Birlili'nden yine bu yolda eelen me..,;a 
cevap olarak Ecevit hükümeti ,öyle bir 

cevap vermi,ti: "Bu konu hükümet proı
ramunız çerçevıetinde bır çöztime u1a.ttJ
nlacaktır." 

DISK'IN ÇAGRISI 

YORUYOŞ hazırlanırken, gtkn ha
berler, ıon .,ldırı ve ciMyetleri proteato 
amacıyla, nlSK'in Pazarte'; günü tiim iş
yerlerinde iki matUk bir "if bırakma tt 

eylemi önerdi'ini duyuruyordu. nISK, 
Türk-/ş'e de gerekli çalnlarda bulun
muş, diler demokratik kurulUfl4rla da 
ilişkiye geçmişti. 

Gerçekten de, önUikk ıon giinlerde 
tırmandirılan olaylar lle açık katliam gi
ri,imleri, demokratik güçlerin oktif ve 
kararlı taunnı büyük bir zorunluluk hoU
ne getirmiştir. Büyük aermayenin. "0&0-
yiş ve huzur" adma tezgahladllı "büyük 
koaUaayon" tezgahı, boşta işçi 'Ulıfı ol
mak üzere, Him demokratik güçlerin MJ,
aılmaz kayeuma çarpmolıdır, çarpacaktır. 

DıSK'in ıon çalnıını da bu açıdon 
olumlu bir yoklaşım olarak delerlendir
mek gerekmektedi,. Ancak, eıcu olan, 
bi, döneme hakim olan rehavet ve "bu 
iş bitti, CHP geldi kurtulduk" onlaylfl
nın oşılma.ı ve büyük IBmoyeningirişim
'erine karşı &ÜTekU olarak uyanık ve te
tikte olunmGaıdır. 

ccNATO'YA HAYI'R n 

KAMPANYASı 
Türklye ışçi Partisi'nın "genişletilmiş "Partimizin Merkez Yönetim Kuru-

bölge temsilcileri ve eaitim toplantılaıı" lunca kararlaştırıldtlı üzere, Putimiz Ni. 
geçti�imiz haftanın sonunda ilk olarak san ayı içinde büyük. bir kampanya ha. 
Trakya ve Batı Karadeniz bölge toplantı- zırlamaktadır. 4 Nisan NATO anlaşması. 
si ile başlamıştır. Bu toplantılar, bu haf- nın 29. yıldönümü. Bu yıldönümü vesile
ta içerisinde yapılacaklarla birlikte, Tür- siyle hükümetten, NATO'dan Çıkılması. 
kiye'nin yedi bölgesinde gerçekleşUriI. nı talep edeceliz. Emperyalizm ve onun 
miş olacaktır. askeri saldırı aracı NATO'nun dünya ba-

öte yandan, ıstanbul il merkezinde rışını ve ülkelerin balunslZLıkla.rınl teh
yapılan bölge temsilcileri toplantısında wt eden niteülini bir kez daha kamu
konuşan Genel Sekreter Nihat Sargın, oyuna doyuracafız bugün. 

Montreux zirvesi ve ABD ile ilişkiler ko· 
nusunda "tüm sorunların barışçı görüş- ''Türkiye Işçi Partisi. Başkanlık Kuru
melerle çözümlenmesinden yana olan lu'nun daha iki yıl önce belirttlli üzere 
partisinin Ecevit.Kararnanlis görüşmesi.ni Türkiye toprakları üzerinde NATO ve 
de bu açıdan olumlu karşıladıAınl belir· Amerikan üsleri ve bu üslerde haber a1-
terek şunları söylemiştir: ma tesisleri, nükleer başlıklar ve bomba-

"ABD Dışişleri BakalU Cyrus Vance' lar, füzeler ve bombudıman UÇakları bu
in müdahaled ve baskıcı sözlerine Ece. lundukça Türldye'nJnne ko�usosyaUst 
vit'in tepkl göstermesi. doaaı ve gerekli ülkelerle, ne Orta Dolu'dakJ Arap ülke
olmakla beraber, Ecevit ve hükümet leriyle hatta ne de,leneWk)e.ntI�mper· 
ambuıo ve ildU anlaşma konusunda yalın 3. Dünya ülkeleriyle iUıkllerlnl ıe· 
ABD yönetimi Ile konere arasında ger· Uştlrlp düzeltmesine, d" poUlita aorun· 
çekten bır tutum rarlu oldulunu sanı· laruıda onlann destetınl kuaıımuma 
yor ldiyoe bu kadar poUtik ali"a ta,· Imkan yoktur. Bu lIaLer böigedetl aooya· 
mak gereidr. Carter .. yönelimi ambar· ıst ülkeler .. anll-emperyallst Anp ii· 
ıoyu kaldırmak, IldU anla,mayı onaylat· keleri Için bır.. tebdlt lUIIIUUIIur; dii-' 
mak' Istiyor ama "Konere dinlemlyor, lerı için de Ttirtlya'nln emperyalizm •• 
oenato direniyor" gibi iddialar bır oyala· rmda bulunmasının ıöstergesldlr. Bunun 
maca ve .. vsai<lamadan başka blr",y d .. Için de aradakl lUşkllerln ıilvenlrUk ..... 
Rildi ve detlldlr. ABD ambuıoyu kal· üzerinden leU,.,.oIne eıııeldlr. YIne eo
dırmayı ve IldU anlaşmayı onaylanıama· Idden beri beUrtıılimlz _e Ttirtlye' 
yı baştan beri Türkıye üzerinde bır baıılu nın NATO'ya dahil ol,",u .. topnldarı 
aracı olarak kullannuştır, Kıbrıs ve dJler üzerinde bu yabancı üsleri bulundUlUfU, 
konularda l&tedill sonuçlar almmcaya onu dünyanın herhlncı bır yerinde Çı' 
kadar da öyle kullanacaktır. kan bir anllşmazlık ve çatışmıı .,nucu 

"AsbndaTUrldye açısından, ne ambar· ba,latılacak bır üçüncü dünya ..... mda 
gonun kaldırılışı, ne ikJli anlaşmanın ilk hedef yapacaktR'. 
onaylanması ulusal çıkarlara uyıun de-
tildir, tersine aykırıdır. Bu anlaşma ne "Orta Sawnma AnllşmUl adı verilen 
TUrldye topraıdarı üzerinde ABD hlikU- IkIU anlaşmanın ABD kongresinde onay· 
rnetlne ulusal eeernenHk ile baRdaşma- lanmasmm Istenmesi şöyle dunun, bu 
yan ...klar tanınmaktadır. Bu Ise, TCK' anla""a Ttirtlye BIlyIik Alinet MedloIne 
nun 125. maddesinde yer alan ve ölüm ıetiriUp reddedilmelidir. 
cezasını gerektiren, "devletin hakimiyeti "I'Urldye'nln gilvenURi, alkeri bloklar 

altında bulunan topraklardan bir kwnını dışı, baılantısız, buış ve ıenelli1ahuz· 
devlet Idaresinden ayırmaya matur bır lanmadan yana bır d" poUUka Izlenme· 
fiU" tanımına ıirrnektedir. Bu anlaşma sine ve yalnızca yurt savunmasına yöne
Ile üslerin TOrk silahlı kuvveUerinln USI.. Uk bır ulu .. 1 _tejlyle ulusaııııahiı 
ri olduRu 'lddJaSl bır aldatmaCadO'." kuvvetler örgütlenmeslnl ıerçekleştirme-

Bunun yanı sıra, TUrldye ışçi PartIsi sindedir. BÖlgedeki komşu devleUerle 
Behlce Boran da yapılmakta olan bölge dostluk ye saldırmazhk paktlarının ya
temsilcileri toplantılarına bırer mesaj pılmaSl, 'koUektiC güvenUk'in t�k tuallı 
göndererek, önUmüzdekl ay 4 Nısan'la askeri bloklaşmalarda del��, rejim f�kı 
23 Nısan arasmda düzenlenen "Ulusal gözetmeksizin yapılacak bolge ve dUnya 
balUl"sızlık Için NATO'ya hayır" kam- konferanslarUlda ve anlaşmalumda aran· 
nanyası hakkında bilgi vermiştir. Boran ması, böyle blr dış politikanın ve ulus:! 1 
�sajınd. ö�c!!: cıu ıörUşlere yer ver· sawnma anlayışmm unsurlarını oluştu· 
miştir: " rawtır." 
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MHP'DE PANiK VE PLANLAR 
Bir CHP'li bakanın deyimiyle "büyü· 

dükçe yumuşayan" MHP'nin Genel Ba,· 
kanı Alpaslan Türke,'i televizyon ekran· 
larından izleyenler soruyorlar: 

- Acaba niçin bu kadar bırçın? .. 
MC bükilinet1erinin "aaır-6Olukkanlı" 

Başbakan Yardımcısı ak sık basın top
lantılan düzenliyor, demeçler veriyor, 
ateş püsk ürüyor ... 

Bu hırçınlık, bu şiddet, bop oturup 
bop kalkmalar neden? 

KATLIAM DIREKTIFLERI 

BOYOK SERMAYENIN "POSTAL KABARASI" MHP'DE SON 
GONLERDE DIKKATI ÇEKEN BIR PANlK VE TELAŞ IlAVA· 
si HAKLM, ASKER ESKISI KURMAYLARıN ÇIZDIGI "Oç
GEN" STRATElISI ILE SEÇIMLERDE BAŞARI KAZANAN 
MHP'NIN BU ŞEYT� OÇ9.�l.ERI OZERlNDE DIKKATlE 
DURMAK GEREKIYOR. BAti'DA t'CENDlLERlNE EKMEK OL
MADlGINI AN LA YAN MHP KURMAYLARı, ÇABALARıNı 
DOCU VE ORTA ANADOLU'DA YOGUNLAŞTUUYORLAR. 
BU ARADA, BU BöLGEDE, KURULAN BAZI OÇGENLERLE 
HEDEFE ULAŞıLMAYA ÇAUŞILlYOR. 

YOROYOŞ'ün bir önceki sayısında 
:MHP'de hynayan kazandan söz edildi. 
Yönetici kadrolar arasındaki klikler, çe-

OTOMOBILDE VAKALANANLAR 

kişmeler, post üzerine tepişmeler özetle MHP yöneticilerini kan histeriaine ve 
yualdı. MHP'deki dalgalanma son gün· suçluluk pamaine sokan olay, 23 Şubat 
lerde tam bir panik ve suçluluk telaşma günü Adana'dan Ankara'ya . gelen bir 
dönüştü. Çünkü buı operasyonlarda si· otomobilde yakalanan bazı ,ahıalarm 
lahlı faşist odaldamı MHP ile organik politik kimlikleri ile birlikte otomobilin 
baalarma ilişkin önemli bulgu ve belge' baa:ajında bulunan mak.lneli tüfeklerle il-
ler ele ııeçti, geçiyor. MHP'li yöneticiler giliydi. Kimlerdi bu yakalananlar? Anka-
tam bir panik havUl ya,ıyor. Yönetimin ra Valisinin ve polisin resmi açık.lamala� 
pamai, tabanda 18.ldırılarm daba da kanlı nrıa göre yaka1anao1ardan Ali HalatDan 
olmasına yol açıyor. Silahlı faşist çete· ile Fuat utanbullu MHP Ankara Gençlik 
ler, yukarıdan gelen direktif uyarınca Kolları Yönetim Kurulu üye., Ekrem 
saldırılarına tuz veriyorlar. ıstanbul kat· Pazarcı i le Sami Ocak da Olkü Ocaaı 
lianu, bu konuda yaratılan 50n kanlı üyeleriydi. Poliste yapılan ilk sorgular-
olay oldu. dan sonra bu şahıslar mahkemeye çıka-

1stanbul'daki katliam olayının yaratd' nlıyorlar, rnahkem� de, bunların tutuk· 
dıaı gün Adana'dan da 'u haber geldi: tanmasma karar veriyordu. Mahkeme ay· 

"- Hakkında tutuklama kararı bulu- nca bu şahıslara silah temiD e�tili an1a-
nan Olkü Ocakları Adana Gençlik Kolu ,ılan Olkü Ocakları Adana Şubesi Baş' 
Başkanı, beraberinde MHP Tokat Millet· kanı Osman Ba1cl"mn gıyabmda tutukla-
vekili ile Emniyet Müdürünü ziyaret eder· ma kararı alıyordu. 
ken yakalandı." ı,te bu operasyondan sonra MHP'de 

ılk bakışta Adana ile ıstanbul arası panik ba,ladı. 
bir hayli uzaktı ama kanlı olayların Tür· - OJay u.dece iki mak.ineli tüfekle dört 
k.iye haritaamdaki baalanh ve bütünlük· kişinin yakalanma&.l o1ayı deandi ... Tür-
leri bir hayli iı,inçta. ket' çileden çıkaran nedenlerden de, 

... diye biri 
''Politika'' adlı gazetenin 13 Mart Pazartesi tarihini taşıy;ın nUshasında 

"Demokratlık ve 141-142" baılıkh bir yazı yer aJıyor. Yazıyı ''Hüseyin Dilek' 
yazmış. Kimdir, bilmiyoruz. Kimliği pek de önem taşımıyor. 

Onemli olan söyledikleri. Yuı, işçi sınıfının politik örgütline ve onun 
liderine çam.ır atmak için kaleme aJınmış. Her satırında, bu çamur atma özel
liği dikkati çekiyor. Özü şu: Tiniye Işçi Partisi Genel Başkanı, 141·142. 
maddeleri kUçümsüyormuş. Böylece, kimi aptalların çok meraklı oldukları bir 
deyişle, TIp lideri "Tt..ıdn Erer ve Nazlı Ihcak'la aynı par.ılele düşUyor"muş. 
Vuı devam ediyor: "Evet (TIp) öylesine bir gelişme gösterdi ki, bu partinin 
S Haziran seçimlerinde CHP'nin oylarını bUyli< ölçüde parçalannwını bekle
yen Demirel'ler, Tli"keş'ler bile şaşırdılar . .. seçim sonuçları, seçim mitingle· 
ri, burjuvaziden aldıkları icazetle "sosyaJizm" adına konuşanların nereye ka· 
dar "bilimsel sosyalist olduklarını gösterdi." 

Ortada bir parti var. Programının 49. sayfasında "141·142. maddelerin 
yli"li"llkten kaldırılmasını" talep ediyor. "Demokrasi Bildirgesi"nde aynı ta· 
lebi tekrarlıyor. Büyük Kongre kararları arasında ise şu var: "Tli"k Ceza Kanu· 
nu 'nun 141·142 ve benzeri diğer antidemokratik maddeleri derhal yli"li"lük· 
ten ka,lderılmalıder. Bu kapsam içinde Türkiye Komti'list Partisi adını taşıyan 
kuruluş Tli"kiye'de yasal olarak. kurulabilmelidir." 

Oruda bir parti var. Ortada bütUn bu belgeler var. Bir de ''Hüseyin Dilek 
adını taşıyan kişi" var. Hüseyin Dilek'in çabası, gerçeği kendi balçığı ile sıva· 
mak. Ama başarılı alamıyor. 

Soruyoruz: Türkiye'de 141-142. maddelerin kaldırılmasını programına, 
bildirgelerine, kongre kararlarına geçirmiş bir parti var. ''Tii'kiye Komti'list 
Pilltisi adını taşıyan kuruluşun Tii'kiye'de yasal olarak kurulabilmesi" talebi· 
ni ilan eden bir parti var. Hüseyin Dilek adını taşıyan kişi ned oluyor? Ne ya· 
pıyor? 

Tii'"kiye'de işçi sınıfının sesini radyolarda, miting alanlarında, seçimler
de duyuran bir parti var. Hüseyin Dilek adını taşıyan kişi kim oluyor, ne yapı' 
yor? 

ı:li"kiye'de işçi smıfının siyasal hareketi seçimlere girerken, CHP yaılak· 
çılığını, " oylar bölli"lUyor" diye feryat ederek, sendikaları CHP'ye peşkeş çe
kerek, CHP damgalı tasmalarla seçim sandığı bekçiliği ederek sürdürenlerden 
biri mi acaba HÜ5Cyin Dilek adını taşıyan kişi? 

Herhalde onlardan biri. Kim olduğu belli değiL. Belki de gerçek bir şa
hıs. Yalnız, gerçek bir Şahıs değil de isim ve soyadının ça,ğrıştırdılı bir başka 
isim ise, bu söylenenler fazla. Çii'"ıkU sosyalist hareket "yüzkızMtıcl" suçlarla 
In;iI;U; o;aniar�an önce ��y;e ;U�:4iiii �Qd1jij;; :;:�!��. 0��;: sonra " ideolo-L jik mücadele" ... J 

itin bu yönünden kaynaklanıyordu. Ge
liıımelerin bu noktasında şiddete, terör 
ve tedhi, hareketlerine hız vermek, ka
muoyunun lözü önünde tozu dumana 
katmak gerekiyordu. 

BU TITREME BAŞKAl 

Türke,'in bütün endişeleri, yaka.1a. 
nanlarm sorgularında neler BÖyledikle' 
rinden ileri geliyordu. Çünkü mahkeme, 
Adana OIkü Ocakları Başkanının tutuk� 
1anmaaına karar verdiaine göre, yakala
nan1ar birşeyler BÖylemi, o1mahydılar. 
"Davadan dönenlerin" vuru.1maları da 
imkanlar elvermediai için kolay olmadı· 
Rma göre, Türkeş'e adece titremek kalı· 
yordu, o da, ak ak ba.an toplantıları dü
zenleyerek, MHP'li ,ençlere "işkence 
yapıldılını" açıklıyordu! .. 

/ MHP Genel Ba,kam Ankara'da bir 

S HAZIRAN TAKTIGI 

11 ARALIK TAKTIGI 
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BÜYÜK SALDıRı TAKTIGI 

yandan tozu dumana katarken, Tokat 
MilletftldH FanıIt Demirtola'yı Ada .. ' 
ya, yani .lah ymalarının lÜJleydek.l mer� 
keıine ıöndwerek, itin o taraftan k)rut� 
turu1ma1ı direktitini wıdyordu. 

MHP Tokat Millet..ıdH FanıIt Demir· 
tola Adana 'ya aidince yanma bir fabrika 
ahibini aJank YaK 'yi , .onra Juıd....". 
Alay Komutanını daha k)lU'a da Ad .. 
EmnIyet Müdürü A1pu1an Dlıcı_' ıl· 
yaret ediyordu. Ve bu ziyaretlerde ya
nında fabrika ahiblnden batka emniyeıt� 
çe aranan ODtü Ocaldan Adaoa Ş"
başkam Oıman Baleı da bulunuyordu. 
Ancak ziyaretlerin üçüncü ayalında bir 
poJiI memuru Bala'yı tanıyor ve EmDi
yet Müdürüne söyleme.yle, Bala yaka
lanarak. içeri atılıyordu ... 

PANIK ÇANLARı 

Geçtilimiz haftalar içinde Ankara 

Atatürk liaes önÜDde poli • •  lab çeken 
MHP millemldlleriııe ek olarak, bir bat· 
ka Ml{P'li milletvekili de, "(*1i müfetti· 
şi" af.tıyla yanında ODtü Ocakh bh fa· 
şiıtle "mülkl, _eri "le inzihati" erkam 
ziyaret ederken açıla çıkıyordu. 

Oç yıl.lık MC dönemlerinde polis Öf· 
gütünün belli b.,lı kÖfe ve k.droları fa· 
şi.stle,tirilmelline kartın berkuin bildiRi 
bir ,erçelin henüz bir yönüyle ortaya 
ÇJlunaIı MHP'dekl panik çaniaruıııı çal· 
masm.a yetiyordu ... 

1966'ten bu yana aetmaye &üçlerinin 
finans kaynakları ile beslenen, de'fletin 
hoflörii kanadı altında aemirtilmeye çe
h,ılan, bijyük buuıııı d..ıek .. )'Vdı· 
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mıyla ,i ,bilen M}U'nln "yumu,ama" 
mualı ııeçtlllmlz hafta Istanbul katli.· 
rmyla yeni bir rettl. büriiDijyordu. 

MHP nuıl ''büyümü,'', n.ual "yumu
f&l1l1,"tl? •• 

MHP'NIN üÇGENLERI 

Partiye alınan bir takım emekti. ıu
bayların bubi bUaileriyle "iiç,en"ler 
olu,turulmuftU. Parti örıütünde batma 
bir b\l.rafe de eklenerek "Şeytan üçgeni" 
diye nitelenen bu taktik ve planlar neyin 
neriydi? 

Herhanai bir cinayet hesabı ve !oy
ıunda izlenen ve çekilen çiqilerden pek 
farklı olmayan bu planlar, tabandaki 
,enç unala'lara bir hayli çekid ve "bü
yük" boyutlarda ikram ediliyordu. . 

Yakın bir dönemi kapsayan ve 6 Ha
ziran ıenel .eçimleriyle 11 Aralık yerel 
aeçimlerini de içine alan politik ve aaldı
n plan.lan üçeenler biçiminde dilimlen
mi,ti. 

MHP yöneticileri oturup dütünmiişler 
ve üç ana merkez belirlemişlerdL Bu 
merkezler Aniara, Adana ve Erzurum 
idi. Batıda "şimdilik ekmek yok" idi! 
Bu üç ana merkez arasına diizıün hatlar 
çekilmek ıuretiyle ballantılar da allan
maktaydı. Ankara olaylardan ve gelişme
lerden her an haberdar olacak idi. Anka
ra haberi alacak ve en kıaa zamanda Ada
na ve Erzurum'a emir verecekti ... 

Parti, 5 Haziran seçimlerine, Adana, 
Ankara ve Erzurum'u kurulacak üçıen
lerin merkeıleri kabul ederek &itmişti. 
Oçıenler de ,öyle kuruluyordu: Adana
Kahn.manmara.ş-Gaziantep ilk üçgenda. 
İkina üçıelli, puti yöneticilerinin işin 
içine biraz da eilU'enaiz hava katmak 
amacıyla pek aeTdikleri deyimle "3 E"ler 
olUfturuyordu: Erzurum-ErzinCI..D-Ela
zıt illeri ... üçüncü üça:en iae Ankara-Çan
lr:ın-Yoqat kÖfelerine ahipti. 

GÖREVINI YAPAN üÇGENLER! 

Bu arada ikind derecede olu.şmaya 
bırakılan üçcenler de vardı. Bazı iller de, 
lllUJ'lann.m ceni, 'fe nüfwlarırun büyük 
01maa nedeniyle tek batına .çimlere 
ebiyordu. 

Hedef her üçgenin kÖfelinden bir 
mlUetgeklH ııetlrebllmektl. 

Adana merkezli ilk üçgen ıörevini 
yapnu,ta. O üçgenden üç milletvekili 
gelmişti. 

Erzurwn-Erzincan·Eluıl üÇıeru de 
birinci üçıenden ıeri kaImaınıt, üç mil
lotgeldH ıetinnl,ti. 

Oçiincü üçıende aeçim öneea tah
minlerde hatalarm oldulu görü1mw,tü. 
MHP'nin en ıüvendili Ankara�anlorı
Yoqat üçıeninden. Çankırı göreviili ya
pamamı,tı! Ancak Ankara ilri milletve
IciIi çıkararak hatayı telafi etmişti. Yoz
pt'tan Ali Fuat Eyübollu'nUD ıetmeliy
le bu üçgen de i"ni � .. yıb
yordu ... 

İkind derecedeki Çorum-Yoıeat-Si� 
fti üça:eru i. Tokat iUllin desteti ile üç 
milletvekin çıkarmayı ba,arD\l.ftl. İkinci 
derecede OIU,fturulan ve ihtlmal üzerine 
.eçime girilen bu üçgenden üç milletve
kili almıru,tı. Bu arada ballmaz bar nok
ta olUftuıan Tokat, Sivu ve Çorum'u 
bellerken bar de milletvekili çıkarmı,tı. 

BallDlllZ merkezlerden Konya, latan
bUL ve Kay.eri 'den de milletvekilleri Çı
kartılmışıı. Toplam 16 milletvekili edi
yordu ... 

OYNAK OY SISTEMI 

Şeytan üçıenlerinin i,leyi,1 iae buit 
bir mekanizmaya dayanıyordu. Buna i� 
re, Adaoa-Kahramanmara,-Gaziantep 
üçıeninde, Mara, ve Antep'teki MHP'li
ler önce illerinde .. bah erken .. Uerde 
OylarlDl kullanmakta daha aonra otobÜl
lerle Merkez Adana'ya ıeçmekteydiler. 
Burada oylarmı kullananlardan Mara,lı
lar Antep'e, AntepUler de Kahramanma
ra,'a geçmekte ve oylarını oralarda da 
kullanmak.taydılar. Bunun Için parti 
özel otobUsler kiralarnıoh. Bu me1ian1z
marun ammadan ı,lem., Uçıeni olu,
turan illerin birbirlerine en fazla iki saat 
uuktl olmalarıyla mümkün olmu,tu. 

Bu i,lem diler üÇlenlerde de uylu
lanıru" ayrıca bazı Iller de örnelin To
kat, Bineöl, Malatya bu üçpnlerin birer 
ayalını beaIemi,lerdl ... 

üçıenlerln ıörevleri adece aeçlmler
le amrh delildi. Partinin direkt ve endi-

rekt ÖflUUerl kanalıyla en çok sllahJan
dıRı, çeteteftili yerler de, üçpn .1an1an 
içinde yolunla,tarıhyordu. Seçlmler ön
cul 'fe Ilf'Ul11da ve de .onruanda fapd. 
aaldD'l olaylannın en YORunla,tıll mer
kezlerin odaluu olU4turma.aı bakımın
dan üçıanlerin ayrıca önemleri büyüktü. 
Bir benzetmeyı ,öre, fa,lsı iataayanlar
dan f.,ı.t saldırı ve yayılmalar dalı_ d.ı· 
ga yakın yörelere uzanacaktı. Elhak 
bunda da bir hayU başarılar sallandı ... 

MIGFER TAKTIGI 

üçgenlerin yerleştiriliş biçiminde ay
nca iJıinç olan bar ba,ta yan daha vardı: 
Güneydolu bölgesiili bar milfer gibi ku
şatmaa, örtmesi ... 

MHP yöneticileri bu konuya nedenle 
pek önem ıösteriyorlardı. Bu konudaki 
planlar, bu bölgenin noktalar hatinde iç
ten vurulmasına i1i,kindi. Hatırb toprak 
aRalarına ya.na,ılaca.k, hatta bu uA:urda 
"Kürt milliyetçiliRI" aayfa1an d. didik· 
lenecek, lOnuçta harekete onlar da kaza
mlacaktı. Böylece böleede ilk tutunma 
yamaçları elde edilecekti ... 

6 Haziran seçimlerinden "zafer" ,ar
kıları söylenerek çıkıldı. Bu konuda. el
lerini sıcak ıudan çıkarıp soluk ıuya 
sokmayan ıosyal demokratlarm uyur ge
zerliklerinden de bar hayli yardım ve ko
laylık. görüldü. Bölıelerinden Ankara'ya 
gelen CHP milletvekilleri dalavereleri 
başkentte anlatıyorlaıdı ama bu konuda 
hiç bir ciddi, tutarb bir çaba ve doşyaıa
maya gidilmiyordu. MHP'lileri en çok 
ıüldiireıı olaylardan ba,bcası da buydu: 
Bu CHP'liler alem adamlardı dairURl! .. 

YENI üÇGENBAŞı : ELAZıG 

Olkü Ocaklı çetelerin kesin kar,ı çık
malarına kartın 2. MC'ye ortak. olmak 
MHP'nin büyüme heveslerini kamçl1adl. 
II Aralık yerel seçimlerine doluda yeni 
bir üçcen kurularak girildi. Diler üçgen
lerde detişiklik olmuyordu ama, dolu
da merkezük Erzurum'dan alınarak EIa
zıt'a veriliyordu. Yeni üçıen Elaz-a-Er
zincan'Bina:öl'den olUfuyordu. Bu Ie
çimlerde de, MHP'liler önce Bina:öl ve 
Erzincan'da oy kuUanrru,laı daha sonra 
Merkez E1azal'a ,elerek oy atmı,lar, da
ha sonra da Bingöl'lüler Erzincan'a, Er
zincanlılar da Bingöl'e özel otobÜllerle 
geçıniflerdl ... 

Bu üçgenin üç ayrı uuntw dunımun
da bulunan Erzurum, Malatya ve Sh .. 
ise üçgenin ayaklarını beslemi,lerdk. 
Şöyle ki, Erzurum'daki MHP'liler Bin
göl ve Erzincan'da oy kullanmışlar, Si
vu'takl MHP'Uler Erzincan ve Elu.ıl'da. 
Malatya'dakiler Lee Elazıl ve Erzincan' 
da oyIaruu atmuılardı. 

Sonuçta MHP, Erz1ncan, EIa.zıI ve 
Bineöl ayatIarında belediyeleri kazan
mıştı. 

MHP'oln 11 Aralık teçimlerinden ön· 
ce bazı illerin adaylarını merkez yokla
matan ile belirlemesi ve diler illerin ör
ıütlerini kendı ba,tanna hareket etmek
te aıerbeıı bırakınaa bir amaca dayanı
yordu ... 

MHP'nin ,eytan üçgenlerinin buıün
kü durumu, buralarm bir .Idırı ve terör 
üssü durumunda olmalarıyla 8nlatılabilir. 

Bu arada üçeeDierin yolunla,taılma
.. na da çaba ı&tertlmektedir. Bu çaba
ların doRuya yönetik olm8l1 da iJıinçtir. 
Sivas-Malaty.-Enlncan üçıenleri olUftu
ru1mu,; Erzlncan-Bingöl-Erzurum üç
,enleri kurulmU4. Euıl iae ild üç ıenin 
ayaklarını barı.,tiren ve böyleceTunceli' 
yi çember Içine alan bar ana aaldD'1 ÜUÜ 
durumuna getirUmi,tir ... 

HARITANIN OZü 

MHP'nin Iç kaynaklarından dı,arıya 
I1Z8n görünüm budur. 

Büyük .. rmayenin Türkiye'de, i,çi ii
rutının ve emekçi kitlelerin politik ve 
demokratik mÜC8delalne ve örgütlenme
sine kar,ı "vurucu gUç" olarak beıleyip 
ortaya IÜldUIU MHP'nln kendi içindeki 
planlar dUny ... budur. 

Sermaye lıoılIarının, en ımd, en fO
ven silahJ&rla donatıp, toplumda çareaiz
liii, yıJa:ıyl, korkuyu kurumalla,tırma
ya yönelik .\dırilının vurucu lücUoü 
temsile ve bu ortamda beılerneye özen 
gcs.terdiRı f.,iıt ideolojlnln en iddIah 
temiildiiRini yüklenmeye çalı,an MHP' 
de, hel8p, plan ve tertiplerin harit.uı bu
dw:. 

Gençlik 

örgütlü birlik 
yolunda ileri 

�!. \ SOSYALIST GENÇLER, UZUN SOLUKLU, SEMERELERIN YAVAŞ FA· 
KAT EMIN ALINACAOI BIR ÇALıŞMAYı NOKTALAMAK VE BAŞLAT· 
MAK tlZERELER. KURULUŞ HAZıRLıKLARıNIN TAMAMLANMASIY· 
LA NOKTALANAN BU ÇALIŞMA, YINE öRGtlTLU ADıMLARıN ATı· 
LACAOı YENI BIR ÇALıŞMAYı BAŞLATıYOR. BU BAŞLANGıÇ DAR 
TARTıŞMALARLA KURUMUŞ, GENçLlOIN ÇıKAR MOCADELELERI. 
NI VERMEKTEN UZAK öRGtlTLERIN AKSINE GENIŞ ylOINLARI VE 
ONLARıN ÇıKARLARıNDAN HAREKETLE öRGtlTLENMEYI AMAÇ 
LıYOR. 

Türkiye'de lençHlin içinde bulun
dulu "örgüt.el daQınıklık, örıütlüzlük" 
tahlilinden yola çıkarak lürdüriUen ör� 
gütlenme çalı,malarının sonuçlanmak 
üzere olduGu günler içindeyiz. 

ışçi aru[1DlD polltik önderlilinin 
yönlendiricililinde yürüyen .oayali.at 
ıençler, yurdun tüm yörelerinde birden 
,ürdürWen ça1ı,ma1an ıon dönemlerde 
ıoayalizmi "ıelecek" olarak gören genç
leri de katarak tamamlıyor ve " çi, köy
lü,emekçi, ölrenci gençlerin ıoayalilt yı
im örgütünü olutturuyorlar. 

YANLıŞ EOILIMLERE KARŞI 

Gençlilin öf1Ütliizliilünün, daQmık
lıJmın 'uç noktalara vardılı günlerde ta
ma.m1anan bu çalı,manın ayrı bir önemi 
VU. Bu önem çalı,malara katılan i,çi
emekçi - ölrencl gençlerin çokluluy
la ve çalı,malara gÖlterdikleri ilgiyle 
açıkça ıörülmekte. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulu 
bulunan gençlik öf1Ütlerinin Iol)'alist 
mücadeleye yaptıklan katkılar, I,çi ıını
fının ıoıyalizmi kurmaya yönelik lava
,ında aldıklan yer 101)'a1i1Uerce bilinen 
gerçeklerdir. Bu alanda Türkiye UZUD 
yıllardır bar bo,luk çekmekte ve gençle
ri yeteri ölçüde ıoayalilt mücadeleye ka
tamamanın alantılannı duymaktaydı. 
Gençler ve özellikle hareketU olan öl
renaler yolun tatili bukılan I<>IÜlle
meye ça.b,ıyor, bar anlamda ıürekli mü
cadele veriyorlardı. Siirekll biçimde [a
tiıt saldın1a.ra kar,ı durmakta olan genl, 
eençlik Yılınlan içinde maceracı bir ta
lum alumlar izledikleri, tl,flltlerin ekme
line yaa ,üren poUtikalanyla ciderek 
Yılmlardan tecrit olmaktaydııar. özel
likle öRrencller arasında burjuvazinin iı
teline uygun biçimde "tarafıızlar" kesi
mi tUremi, ve hızla geU,mI,tI. 

ERTELENEMEZ GöREVLER 

Tüm bu bılinen, gözlemlenen gerçek
lere doA:a1dl1 id buiÜJlden yarına kalıcı 
çözümler letirilemeyecek.Bu,unden ya
rına kurtulu, ve içinde bulunulan 
ortamdan Ilynlmayı dÜfleme, Iol)'aliat 
ıençlilln Içine dÜfeoeRı bir yanılıı de-

A:Udir. Sosyalilt ıençler bunu bilerek 
U%un .oluklu, semerelertnin ya .. , fakat 
emin alınacalı bir ça1.ı,mayl noktalamak 
ve b .. latmak. iizereler. Kurulu, huırhk
!arının tamamlanmaayla noktalanan bu 
çalıtma, örgütlü adım1ann atııac.tı yeni 
bir çalı,mayı b .. latıyor. Bu ba,Iana:ıç 
dar tartı,malarla kurumu., gençlilin Çı
kar müeadelelerini vermekten uzak ör
gütlerin aksine geniş y.aınlan, onların 
çıkarlarından hareketle ör(ijtlemcyi 
amaçlıyor. Bu örıi.itlemeyi bilimlel 101-
ya1izmin ilkeleriyle gerçeklefÜrmenin 
zorunlululunu bilen loaya1lst. gençler 
örgütlenmenin mücadeleye yapacalı kat
lularla önem kazanacaalDlD bilincinde
ler. 

Kuruıu,la barllkte timdiye kadar olan
dan çok daha yolun, çok daha onurlu 
bar mücadele içine &irilecek. Türkiye'nm 
tüm yörelerinde yaygın ft! yılırual bir 
örgütlenmenin gerçekle,tirilmeai Için 
ça1l,ma1ar b .. latılacak, 'fU' olan çalı,
malar örgütlü biçime geçirilecek. öflÜt 
dunda "eeleceli" ıoaya.l.izmde gören tek 
bar gencin kalmayacalı bir yapıya ka· 
vu,mak için timdiden ça1ı,malar ba,la
ttlacak. 

Gençlili bilimael lOI)'aUei ideolojiy
le silahlandırmak için gerekli çab,malar 
ba,ıatılacak.. BitiınMI Iol)'allıt ideoloji 
ile etitilen gençlerin en önde, en öneri U 
biçUnde loaya1i1t mücadeleye katılmala
rı -ılanacak. 

GöREV BAŞıNA! 

Tüm bu zor fakat ,ereru görevler 101-
yalilt gençlerin, Genç öncU'lerin ba,ara
bilecekleri görevlerdar. Genç öncü'ler 
bunun bilincinde mücadelenin bır uat 
aııamasına geçmenın onurunu ya,ıyor
lar. Ve buıünlerde kurulu, Ça1I,ma1an
nın noktalanacaaı bu,unıerde "Genç 
öncüler örgütlli mücadele için lörev ba
,ına" ıloganıyla bir �erçeAi belirtiyor
lar: "Gençııliıı yolu i,çl ııru[ınm politik 
hareketinin yoludur." 

Tüm loıya1iltlerin bu çalı,malar için 
diyebileceRI tek ,"y "batırnadık • de· 
mokrui. . ıoaya.l.izm mücadeleUnde Genç 
öncü'nün yolu açık olaun" olmalıdır. 
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ZEKI KILIÇ 

o 
Bugün içinde bulunduğumuz dönem, koşulla
rı açısından, işçi sınıfının politik hareketi açı
sından bir dönemeçtir. Böyle dönemler, niteli
ği gereği, daha fazla ciddiyet, sorumluluk ve 
titizlik gerektirmektedir. Hem atıln,.sı gere
ken adınu atmak, yapılması gereken hamleyi 
iyi hesaplayarak ama kararWık ve korkusuzca 
yapmak ; hem de alınması gereken önlemleri 
almak , gösteriImesi şart olan temkinliliği gös-
termek zorunludur. O 

Iktidar olmuş hiç bir egemen sınıf, yalnızca sahip 
olduğu devtet aygıtına dayanarak ayakta duramamış
tır, duranıaz da. Egemen sınıflar için iktidar olmak 
demek, devlet aygrtına sıkı �kıya sahip olduktın baş
ka ye onun yanında, kitle tabanına sahip olmak ye 
"düşman" güçlerin saflarını bölmek, onun örgütlen
mesini ön�mek, bu yapılamıyorsa en azından bu süre
ci yavaşlatmak ve geciktirmek üzere ideolojik planda 
tekelleşmek demektir. Devlet aygrtının niteliği. ikti
dardaki sınrfın kitle tabanındaki ve ideolojisindeki çö
zlilmeye ve gevşemeye paralel bir şekilde değişmekte. 
dir. Egemen sınıfların kitle tabanı, daralıp giderek hız. 
lanan bir çözülme sürecine girdikçe; ideolojisi darbe
ler yedikçe ve etkisizleştikçe, devtet aygıtının tahak. 
kUmeU, baskıcı niteliği, perv3Slzlığa varan bir şekilde 
artarak açığa çıkmaktadU'. Yani, sürekli ve sistemli 
olank bütünlülüğU olan bu süreç esas alınmacb.n; olup 
bitenJ«, bu sürecin mevcut ve gelecekteki gelişmelere 
etkisi hesaplanrmdan alınacak her karar, bu doğrultu· 
da atılacak her adımın, iktidarlar için arzulanan belir. 
sizlikıer ortamını daha da belirsizleştirmekten öte bir 
işlev, bır yarar sağlamamaktad ... 

BURJ UVAZINI N ÇOK YÖNLO ÇABALARı 

aıwjuvazi, bir yandanişçi sınrfı veemekçilerezor, 
baskı, ,.,kna", ya da "gönilllilük" gibi araçlarla ve 
bunlara uygun ideolojilerı. doj!rudan yönl.ndlrebil .. 
CeAI bır kitle labarnna sahip olabilmek Için sünkıl bir 
uAnş verirken; diier yandan kontrolünden çıkan, çi). 
ıülen emekçi yılanları öfkeli, kızgın, ama nereye yö
neleceAlni bll.mey.n, öıııÜlSÜZ bır durumda bırak· 
rnık; onların gerçek çıkarlarını ve nihai kU1.uluşlarını 
sağlayacak öıııUlleriyl. buluşmalarına eng.l olmaktan 
başka mevcut .konomlk, d.mokratik öıııUlleriyl., po
Dtik öıııütlinün g.Uşmeslnl yavaşlatmak, durdurmak, 
llibarsızlaştrıp ıüvenllir olmaktan Çıkartmak ıçın böl· 
mek Iiur. d. Yilrlllellyl. sistemli bır çaba ıöstermek. 
tedw. özellikle bunalımlt dönemlerde, egemen Sınrf. 
1ar, lktidarlar ... ve sınıf çıkarlarına yönelmlş .. ya yi). 
ne�cek örıUtlenmeleri bozmaya, bölmeye veya onları 
lşleyferinl gereaince yerine getirmekten alakoymaya, 
k.ndilerl ıçın kltl. tabanı oluşturmaktan daha fazla 
önem verirler. 

Işçi sınıfının bilimsel sosyalist partileri, buojuva· 
zJy. karŞı _dlkı.,i amansız mIlcad.l.lerind., dUş. 
manlar .. ı her uman bır bütünlük lçerisindO .1. almış
lar; taktiklerini ve stratejilerini buna uygun olarak 
saptamaya çalışmışlardı,. DUşmanl bnımaktı zaman 
zaman Içine dUşilen yanlışlıklar, büny.lerind. yanla· 
rın açılfTWN neden olmuş; böylece de, hareketleri. 
nın gereken I.UşkinliA. ulaşınası önemlı ölçlilerd. i.' 
cikmiştir. 

PARÇALAR DEIlIL, BarON 

Bilimsel sosyalist har.keı açı�ndan burluva Ikti· 
cları, temeRyle, çatısıyla, duvarlar., pencereleri ye ka· 
pılarıyla bÜlünlük t.şkll eden bır bina gibidir. Burada 
hedef, bu binantn yıkılması; yerine yenisinin yapılma· 
sıdw. Işçi ve emekçi sınrf1ar Için hedef, temel unsW'la· 
rı bakımından tek başına çatı veya tek başına temel 
olarak ele alınamaz, alınmamalıdır. Bu ıkı temel unsu· 
run birlikte dUşUnilerek d.Aerlendlrll.ceAI, koşulların 
ve yapının özel dt6um..ınu da gözeten bır program ve 
planlama Ile Işe başlanlldlAın<Ia-Yo bu Işın ısrarlı ta-

-

ZORLU BiR Ö 
SORU 

klpçi� olunduğunda ancak amaca ulaşılabll.ceii 
unutulmamalıdır. Çatıyı gözardı ederek temeli veya 
temeli unutarık çatıyı yıkmaya yönelik her "tek yol" 
lu hareket; sonuçta, bina sahibinin, Istedlii zaman 
tutsak edebileceği "haklı bir hırsız"dan ya da, "haklı 
bır hırsızlar grubundan" öte bir anlam ifade etmeye· 
aktir. Bu nedenle burjuvazi, iktidarının tehlikeye gir
diği ve çıkarlarının zedelenmeye başladığı bunalımlı 
dönemlerinde, iktidarının bütünlüğünU gözetmeden 
tek başına temeline, duvarına veya çatısına kuma 
vurmaya haZIl' bilinçsiz öfkelerini, bugün gelişigilzel 
kuma vuracaklarını bile bile onlan yol açiilr. Böylece, 
b�nanın yıkılmaması için tamire yapacağı manfa bi
lerek katlanır. 

KI MIN "KURTARICI"LARIl 

Türkiye buojuvazisi, dün oldulıu gibi bugün d., iş· 
çi sınrfının bilimsel sosyalist hareketinin ıtlişmesini, 
ya doğrudan ya da dolayh olarak durdw-maya, engel· 
lemeye ve saptırmaya özel bir önem ve ağırlık ver
mektedir. Her önemli dönemeçte, işçi sınrfımızın po
litik hareketinin gelişme olanağı bulduğu her dönem
de, mevcut düzeni tez elden yıkmak üzere; işçi sınrfı 
adına -..eya ona rağmen onun adına "kurtarıcılar" or. 
taya çıkmış, hala da çıkmaya devam etmektedir. Işçi 
sınnımızın niicadelesine, burjuvazinin, bir yandan dı
şarıdan v. doj!rudan doiroya yönelttiği saldırılar;di· 
ğer yandan, bu mÜCildeleyi saptK'maya çalışan "kurta· 
rıcıların" içeriden yaptıkları saldırılar, sonuçta kimi 
zaman aynı "oktılarda, kimi zaman da aynı çizgi üze
rinde çakışmışlardır. Yönleri farklı, niyetleri ye söyle. 
dikleri ne olursa olsun bUıuştukları yerler bakımından 
bu ikili saldırı, her defasında, ulrunda rriicadele edi
lerek, şehit verilerek alınan mevzilerin bir bölümllnliı 
elden çıkmısına neden olmuş, olmaktadır da. 

1961 Türkly. Işçi Partisi harek.tinln k.ndisini 
kuranların öznel niyetlerini giderek aşan bir raya 
oturtulmcw ve bu yoldaki gelişmesi ile birlikte, '"Yön 
hareketı"  olarak bilinen, bır akım ortaya ÇıkıO. Gid.
rek g.Uştlrllen bu har.ket. göre, ordunun K.mallst .. 
"sol" olan kanadı ile iktidara gelinebilir ve bu iktidar 
işçi .. .  mekçilerin mUlayacail bir iktidar olabilirdi: 
TIp söylediAi ıibi, Işçi s .. ıfı il. kunuluşa gitmek 
mOmkOn değildi. "Yön" ile başlatılan hareket sonuna 
kadar bu t.mayı lşl.yer.k g.lişmey. çalıŞtı. Söyle
nenler doj!rultusunda ilişkiler g.lIıtikçe, amaca ulaş· 
mak Için yapılması gerek.n işleri gördlirecek kişiler., 
öz.lllkle üni .. �t. gençliAlne Ihtiyaç duyulmaya baş· 
landı. Oysa üni�t. gençilAI, hem örgütlliydU; hem 
d. TUrkly. lşçi Partisi doj!rulıusundaydı. Ayrıcag.nç· 
ler Işçi sınıfı diyor, milli gUçleri lirkÜlme pahasına sos· 
yallzm diyor .. Işçi sınıfı öncülllAU g.r.Alnl sayunu· 
yorlardı. Artık "kuweden fiile" dönüşen sol cunta ör· 
gIlIl.nmeleri söylentileri ortalıkta dolaşıyor, ancak bu 

öıııÜllenmenin g.lIşme� v. amaca ulaşması b.llrtI bır 
ortamın doj!masına baAlanıyordu. 

öRGarON OTORITESINI SARSMAK IçiN ••. 

Yapılması arzulanan, 27 Mayıs öncesi bir ortamı 
sağlamak üzere sokal!. Çıkarak iUkerler. çıçek atıp, 
onları, ırildahal.y. çalııran bir gençlik hareketi oluş· 
lurmaktı. Bunu yapabilmek için he, TIP"n gençlık 
Uzerindeki otoritesini sarsmak ve giderek yok etmek· 
ten başka çar. kalmıyordu. Bu amaC>. �Imek 
için bütün yönt.mler kullanılmalı; bu arada TIP'li 
gençlerin dili il. bile konuşulmalıydı. DEV-GÜÇ ile 
başlatılan senaryolar, bu amaca yönelik ilk adımlardı. 
Daha som, bu iş için ideoJoji de bulundu. BaŞIa"'IÇ
ta tek, giderek sayısı 10'u aşan Milli D.mokratik Dev
rimcilik teorisi bulundu ye bu teori heıgğ1 yeni bir 
katkı ile z.nginleıti. Bölük pörçük edil.n genç ıırup
lardan bir bölüınU il. doj!rudan cuntasal ilişki içerisi· 
ne girilirkeni diler bir bmümüne de "Filipin tipi sözde 
demokrasi"nin yerine "daha sert, daha pddar, data 
sıkı bir rejim gelmeli ki, kitleler çabuk bilinçlensintt 
teorisi bulundu ve bu, bir bölüm gençlere ezberlettiriı· 
di. Cunta için gereken ortam böyfec:e sağlanıyordu 
ama, yapılaCilk diğer asıl iş henÜZ tamamlanmamlJİI: 
Oluı sol cunta kurmayları, iktidJ.fil geldiklerinde kar. 
şılaşabileceklerini önceden kestirdikleri TIp telılik9 
yanında, "Ecevit tehlikesininu de bertanf edilmesi 
ger.Ai b.lirtiliyor .. bu amaç doj!rult"",nda çaiıo 
gösteriliyordu. 

"SOL CUNTA" ADıNA NELER YAPILDIl 

Biçimi .. boyutları d.Aişik de olsa, gençlerin .... 
kaklara yönelik misyonu ile yetinmiyorlardı. Onlır, 
aynı umanda, prolet>ryanın ıerçek çıkarları ıçın TIp 
ko ..... lerini basmalı, bu ko ..... 1erI almaya çaiışmalı, 
sayısal anlanm gfiçleri yetmlyo,.., örııOtlerl Işlemez 
hal. getirilm.liydiler. Gençlerin bır bölDmIl, bu amaca 
yönelik olarak bi hakkın gör.yferinl başarıyla yerıne 
getirdiler. DiAer yandan, CHP kurultay ... ainnk Or
han Kabibay'lar, sezai Orkut'lar .. başarısı ıçın olle
rlnden g.leni yaptılar. Bu ıöreyferi yapanların veya 
yapınnluın sibjektif niyetleri ne olursa olsun, 0b
jektif olarak herkesçe löriIIen bu olaylarla, bu o!oyla
rın sonuçları bakımından katkıda buiunduAu 12 Mart 
faşizmi, işçi sınıf ... .. .  mekçllerin ....... alır bır 
yil< yil<lendl. 12 Mart muhtrası verildıiinde, ne ya_ 
zık kı, tUm "kurtarıcılar" ile, onlarla çalışan dı .... 
tüm "d.vrimcl" ıırııplar, yapılan mlldalıalenln fullet. 
lerinden söz ederek, ona övııo düzelUler. Tabıı kı .. _ 
nayi ve ticaret odaları da. VlAilllklerine Türkıye '", .. 
yallst hareketinin her zaman sahıp çıkarak saYlI duya
<aAı Denlz'er, Yusu1'Iar .. 10'larca, l00'len:o cı
rimcl ı.nç, objektif olarak böylesine noktalanan y .... 
Iış bır yokla ş.hlt oldular. 

Fo,ı.t boM, ue .. ldır.lara kor,ı örgiUlü mUcade" blQıUlt önem tOfıyor ... 



Ci GÖREV VE 
LUKLARı 

BURJ UVAZI KOPUKlU�U SÜRDÜRMEK 
ISTlvOR 

12 Mart Ile başlayan ve sosyalist mücadele ile de
mokra5i Için mücodele arasında yar.ıtılan kopuklulu, 
bu�uvui çok iyi değerlendirdi.  LO yılı aşkın mücade
lesi ile b�uvuiye kan kusturan Türkiye Işçi Partisi' 
nin bir daha belini doğrultmaması için gereken herşey 
yapılmalıydı. Bunun için de, işçi sınrfını" arasana eşit 
Işareti koyar.ık özdeşleştirdiği TIp · DISK ilişkisinin 
tırname" yok olması burjuvazi için vazgeçilmez hedef 
olar.ık ele alındı. 

1967'de Türkiye Işçi Partisi liyesi sendika yöneti· 
cileri; DISK"! kurdular. TIp, kendisini 1961 'de kuran· 
ların öznel amaçlarını nasıl aşar.ık geliştiysıe; olsK de 
kendi yöneticilerinin sosyalizm anlamında maddeleş
memş kişiliklerini aşarak, adım adım gelişti, güçlen
di. Burjuvazi, OISK'j işçilere TIp olarak gösteriyor; 
bu yolla işçilerin sendika seçme isteklerini engelleme
ye çalışıyordu. DISK simgeleşmiş ama, DISK'e liye 
olmak inemek, bir işçi için, işten attımayı göze al
makla eşdeğer olmuştu. DISK'e liye bir sendikaya liye 
olmak, işten at!lmayı göze almakla veya burjuvazinin 
yarattığı korkunun korkuluku" öte anlam taŞlyarna
yacaiı bilincine varmılda ancak mümkün oluyordu. 
OISK, uzun süre mevcutlarını koruma mücadelesine, 
bu nedenle ağ .. lık verdi. Bu objektif durum, yöneti· 
cilere rağmen, DISK'i giderek hızlanan ilerici bir öze 
kavuşma slirecine soktu. DISK"!n böylesine bir SÜl'<Cin 
içmsine girmesi, btrjuvaziyi telaşlandırdı ve onu, 
doğrudan müdahale etmeye mecbur kıldı. Içinde CHP' 
nin de bulunduğu bütün bu�uva partileri, elbirliği 
ederek DISK'i fiilen ve hukuken yok etmeye yöneltti. 
Işçi SfnltımlZ, LS - 1 6 Haziran direnişi ile,burjuv.ızi
nin bu saldwlSlnl pUskürttii. Hemen belirtelim ki; bur
juvui. lS - 16 Haziran işçi direnişinin hesıbını DISK 
yöneticilerinden sormadı. LS · 1 6 Haziran işçi direni
şinden dobyı "hesıp Yerıne" onuru, TIp Genel Bar 
kanı ve arkadaşlarına verildi. 

Işçi .mı/mm önüne ç&konlan engeUer yine örgütlü hareketçe temizlenecelı ... 

VENI BIR FETIşı 

12  Mart faşist dönemi ile başlayan ve hilil devam 
eden döneırde, b�uvui DISK'e doğrudan değil, onu 
içinden yönlendirenk ilerici özünü boşaltmaya başla· 
dı; hili da bu ijle�ni sürdürüyO(. 

Bugün de tıpkı dWı gibi DISK imajı ön planda. 
Hattı, bajına ·'y.ıpsın" sıfatı eklendi. Sadece geçmiş
ten farklı olarak "V,şaSın DISK" demek, "Vaşasın 
DISK'e" liye olmak ijçi sınrfının politik mücadelesini, 
örgüdenmesini engelleyen bir faktör haline getirildi. 

Biçimi, umanı, koıulları, nitenği ve taraftarları 
• yrı olmakla bırlıkte; gerışmeleri yönlendiren geridekı 
gizli el hep aynı: Bu�uvui. Sadece, oyunaılar ve tigü
ranlar değişik. DUn, biçimi 12 Mart'ın gerçekleşebII· 
me biçimi şeklinde tasarlanmamış ol .. bile, ''Yön ha· 
reketitt olarak. bajlaY'ln, daha sonra Milli Demokratik 
Devrim ile kucaklaşan hareketler sonuçtı hangi nok· 
tılarda buluşup, hangi çizgi veya çizgilerde çakıştı· 
brSil; bugün yapılanlar da, yann olası genjmeler için 
b�uvuice kullanılabılecek araçlara, gereken ortamı 
ve zemini hazwlama.k genel amacını içermektedir. DW'ı 
burjuvazi bir yandan Işçi sınıfının sosy.liunl hedef 
.lan polıtık hareketini zayıflatmak, onu kitleler gö
ılinde kOçUltmek, kullanması gereken araçları gereken 
etkinlikte kullanmasını manl olmak,glderekbu şartlar 
elveriyor .. gerıletmeyi .maçlarken; dığer yandan, ge· 
rek duyulduğunda ve sınıf Çıkarları dayattığında olası 
12 Mart'fatı gerçekleştirmek; bu amaç ıçın de ara.;lar 
bularak bunları kullanm.yı tasarladı ve uygul.dı. 

öRGOTE VöNEı.IK OPERASVON 

BugUn bırjuvazl, bır tarafta TIP'ln gelişeceğı .lan. 

iara .mbargo koymaya çalışmaktı; diğ,.. tarafta kul· 
landığı veya ,artlar gereklı göriindüğUnde kull.nabile· 
ceği araçları etkisizleştirmek için, önceden bunları 
muhkam etmek yolunda ç.ba göstermektedir. 

Bırjuvazl, tıpkı dOn olduğu gibi bugün de, Türki· 

ye Işçi Partisi'ni itibarsımjtl'mak için, hem "S parti" 
rrwalını sürekli olarak ortıya koymakta; hem de, 
CHP'ye olması gerekenden fazla misyon yüklliyor gö
rünerek, her tirden solu dilediğince yönlendirebilmek 
olanağını bulmaktı ve yine her türden solu, TIP'e düş· 
manlık çizgisi üzerinde birleştirmeye gayret etmekte. 
dir. 

Yine b�uvui, 12 Mart'Ia başlayan ve hill. çok 
sistemli bir şekilde geliştirilen TIP'in genel olarak Işçi 
sendikaları, özel olarak DISK üzerindeki etki alanını 
sınırlandwmak; ijçi sınıfının politik hareketi ile sendi
kal hareket arasındaki ilişkiye gevşetmek, geriletmek 
için elden gelen tUm çabayı gösterdi, göstermeye de
vam etmektedir. Ancak bu alandaki operasyonları, 
dolrudan dolruy.ı has partisi olması da, "sol" parti
si vasıtasıyle gerçekleştirmeye çalışmaktıd... DIOı 
Yön hareketiyle başlayıp, "sol" cunta etrafında oluj
turulan örıütIerle ve hareketlerle sözde solu yönlen· 
diren burjuvazi, bugün; DiP ile ufak bir öztürkçeleı
tirme değişikliği ile, ama .ynı sloganla bu defa "ULu
sal Demokratik Devrim" sloganı ile arrıacına ulajmaya 
çalıştı. 12 Mart öncesi kadar büyük maallyetlere yol 
açmamakla bırlıkte; ulu .. 1 demokratik devrimciler Iş • 
çı sınıfımlZm pollllk hareketinin ulaşabileceğı yere, 
gösterebıleceği gelişmeye kavuşam.nıasında önemlı"" 
payları ve katkıları oldu. CHP Ile geliştirilen opcns· 
yon bu kadarla kalmak zorundaydı. ÇlOıkU bugünkü 
Tlrklye Işçi Partisi, dünün Türkıye Işçi Partisi değil· 
dı' Önüne çıkartılan engeller çoktu ama, TIp niteliği 
açısından gerçekten yeni, zaafsız, belki y.ıvaş, ama 
Inatçı, ısrarlı, IIkerı ve kararlıydı. Bu�uvui ıçın geç· 
mlşte olduğu gibi Türkıye Işçi Partisl'ni uafa uğrat· 
mak, onun engelleri tek tek aşarak yoluna devam et· 
mekten .lakoymak miimklOı olmadı. CHP, kullandığı 
Dmonları sonura kadar sık .. , soıvadan posaları frlatıp 
.ttı. 

DÖNEMEÇ NOKTASıNDA GÖREVLER 

BUlIOı ıçınde bulunduğumuz dönem, koşulları 
açısından, Işçi slnrfımlZln poritık hareketi açısından 
bır dönemeçtır. Böyle dönemler, niteliği gereği daha 
fazla ciddiyet, sorumluluk ve tlllzlikgerekllrmektedir. 
Hem atılması gereken adımı atmak, Y'lpılması g«eken 
hamleyl ıyı hesapl.yarak, ama kar.u1llık ve korkusuz· 
ca yapmak; hem de, alınması gereken önlemleri almak 
gösterilmesi ,arı olan temklnllllğl göstermek zorunlu· 
dur. 

Bır yanda, Işçi sınıfımlZm sosyallunı hedef .lan 

pmisini. Türkiye Işçi Partisi'" nicelikçe ve nitelikçe 
etklnleştirip güçlendirmek; onu, u/nJtsuzlup dönüş· 
tUrUlen kltJelerin umudu dllUmul1il getirmek en temel 
ve en sürekli birincil görevimiz iken; diler Y'lndı, fa
şizmin, özellikle tım boy .çık faşizme giden yolların 
varlığını ve faşist tehlikenin siin!kli olarak ve artarak 
dayatın glOıcelliğini biran için bile ol .. göz ardı elme· 
mek gerekir. CHP'yi vaad ettiklerine .. Np Çıkartmalı; 
OLP iktidarda kalacaksa, oylarıyla onu iktidar yapanın 
kitleler olduğunu ve kitlelerin .. Np oldukları demok· 
ratik araç ve mevzilerin etkin bır şeklide kullanılması 
Ile .nc:ak miimkün olabile",ğini siin!kll olarak wrıula· 
malı; bu doğrultuda CHP'yi ij yapmaya zorlanah, 
mecbur klhnmaJı, bundan kaçıruyorsa en amansııca 
eleştirilmer. ve teşhir edilmeHdir. Dikkat edilmesi ge
reken, .ntifaşist miicadele .çısından OLP kitlesinin 
taşıdığı öneırdir; bu önem gözardı edilip, Işi CHP·AP, 
yeni MC veya her tllrden cuntıya yolaçacak her tır· 
den sözde solun veY'l olası "klrtırıcı" anyıcılal'ln ek
meğine yağ ıüren durumda olmamakt ... 

GOREV, lşçl SıNıFıNıN öRGOTÜ TARAFINDAN 
BAŞARILACAKTıR 

Bırjuvui, dliı olduğu gıbı bugün de, sosyal de· 
mokrat ideolojisiyle, rlÇl.,.,ven milliyetçi fa,ıst lde· 
olojlslyle, dinci Ideolojisiyle, mason Ioc:alarıyla, I,çl 
sınıfı mücadelesi is:erisine soktulu .. pkın akım Ideo· 
Iopleriyle, tekel olma dırumunu sllrdUı1lyor. Burjuva 
Ideolojisini toplumun her katındaki bu tekel olma du
rumu, yalnızca Işçi sınıfının pollllk alandaki ör&Dtle
nlşi ile ve Ideolojisinin kitleselleşmesiyle frenleneblllr; 
giderek zayıflayabirır ve yok olma sürecine girebilir. 

GIOı, dliniln halnlerini bağışlamak günü değil .ma, 
yar.ıtılan slsin .rlwındaki gerçeği genmeyenleri kara· 
lamak veya onları gÖ<memezllkten ıeimek günü de de· 
Illdlr. ıçınde bulundulumuz günler ve tinllmllzdekl 
dönem, Işçi ve emekçi kitleler ıçın ve onlar., kunu
luşlarına öndllllk edecek poUllk örgütü ıçın ciddi .. 
önemlı bır döneırdlr. Bu dönemi dlkkaıll", değerlen· 
dlrmek; .tılacak .dımları bllyllk bır sorumluluk ve tl· 
tlzllkle ele .Imak gereklidir, zorunludur. I,çl sınıfı ve 
emekçi kitlelerin ör&Dtlenlşinden, kitlesel eylemlerine 
ve direnişlerine kadar varan ılk:ünU, olması gereken 
yükselışe ve olsunlup dolru yoı.ı .. ken bunun kar,ı. 
S1nda sorumlu wl titiz olmak;elbette, tek hücreli amip
ler gıbı herglOı yenıden ortadan bölllnen sözde sol 
grupların harcı değildir. Bu görev, tlim dlOıyada oldu· 
lu gıbı, Ulkemizde de Işçi s,"ıfımızm bilimsel sosyalist 
partisinin ıin.ı, .ynı zamanda onuru olacakt ... 



GHP 'NiN "FAŞiZMi EHLiLEŞTiRME" 
POLiTiKASı lE DE R 

BIR BURJUVA PARTIsININ, KAYNA�I KAPITALIZM OLAN FAŞIZM. 
LE TEK BAŞıNA MüCADELE EDEBILMESI, EŞYANıN DO�ASINA AY· 
KIRIDIR. ANCAK YINE DE, BU PARTININ FAŞIZME KARŞI MüCADE· 
LEYE ÇEKILMESI, FAŞIZME YARAYACAK GIRIşIMLERIN ÖNLENME· 
Sı ZORUNLUDUR. CHP'NIN DE DEVLET KADROLARıNDAKl FAŞIST. 
LERIN TEMIZLENMESI IçiN MUTLAKA ZORLANMASı GEREKIR. 
FAŞIST SALDıRı, CINAYET VE TERÖRü OY ALMAK IçiN KULLANAN 
CHP Işçi VE EMEKÇiLERDEN ALDI�I OYLARIN KARŞILI�INI VER· 
MELlDIR. 

Faşizmin tırmanışında devlet kad
ro1annın "işgall "nin, devlet dairelerine 
ve özellikle kilit noktalara faşist1erin ya 
da "Iaşlzme kazanılacakların" yerleştl· 
rllmelerinin ne kadar önem taşıdıRı. 
geçtl�imlz yıllarda somut olarak yaşan· 
dı. Bu konuda teorik olarak söylenenler, 
praUkte dolrulandı. l. ve 2. MC dönem· 
lerinde WiP en çok bu konuya önem 
verdl. MHP'li mlUelveklUerlne ba�1ı ba· 
kanlıklarda, bu bakanlıkların çeşitli ku· 
ruluşlarında, "kadroların faşistleştirll· 
mesi" en ivedi görev bilindi. özellikle 
Tıcaret Bakanlılı'yla bakanlı�a ba�lı 
Fiskobirlik, Tariş, Antbirlik'te ve Güm' 
rük ve Tekel Bakanlılı, Sallık ve Sosyal 
Yardım BakanlıAı'nda yerleştirilen la· 
,Iltlerin &aYıSı bin1eri aştı. 

Sermayeyle devletln Içiçe girdlll 
koşuUarda, denetln ele geçirilmeıi, la· 
şlst kadrolarla doldurulması sermaye 
ıçın ku,ku ... büyük önem taşır. Kapi· 
taBzmln sömürüsünün, baskısırun bu 
kadrolar aracılılıyla gi·zlenmesi, ldmi 
zaman da bu kadrolar etiyle yürütülme· 
1:1 açwndan önem ta,ır. 1. ve 2. MC dö
nemlerinde devlet kadrolannın faşIstler· 
ce doldurulmasına bu nedenle aeırlık 
verlldl. öte yandan, devlet kadrolarının 
faşizm ıçın bır bqka öneml daba var· 
dır. O da, bu kadroların da�ıtıimasıyla 
Iqlzme yandaş kazaınlması, taban oluş· 
turulması. Nlteklm, bu kadroların bır 
bölümü, lşSıZURln kıskacında bırakılan 
ve aslında Çıkarlan fqlzmle taban taba· 
na zıt olanlara verUdl. Karıılıl!ında Iste. 
nen yalnızca "taban" olmalanydı. 

Bu kadar önemll bir konunun üze
rinde aynı önemle dunnak. kadrolan 
faşistlerden antmak ger�I, zorunlulu�u 
sık sık vurgulandı. I,çl ve emekçi sınıf· 
larm bu konudaki bassaslyetini ve tale
bini bUen CHP de, seçimler öncesinde 
hep hesap sormaktan kadrolan temlzle
mekten IÖZ etti, bu vaadlerle oy istedi. 

CHP VE FAŞIZM 

Fa,izme karşı mücadele edebilmek 
Için, herşeyden önce faşizmi bilmek, 
tanımak gerekir. Faşizmin kaynaRını ve 
amaçlaruu kavramak gereidr. Faşizme, 
yapıııı gereRi, "demokratik rejimierde 
yer almasmda bir sakınca olmayan can 
sıkıcı - kötü bir d�ünce akınu" olarak 
bakan CHP'nln. faşizme karşı mücadele 
anlayışı da elbette bu bakı,tan· soyut 
olmayacaktır. Işçi ve emekçi sınıfların 
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baş düşmanı, Insanlık düşmanı Iqlzml 
"sakıh yumrukla sunulan güI"lerle insan· 
lı�a davet edebUeceııınl, yumuşatabUe· 
ce�lnl düşünecektlr. Bugün iktldarday· 
ken yaptıRı gibi. 

Faşist terör, baskı ve dnayetleri 
oya dönüştünneye çalışan, "oy malze
mesl" olarak kullanan CHP, şimdl Işçi 
ve emekçUeri, faşizmin "pek o kadar da 
teblikeU bir şey olmadıAma" Inandırma· 
ya çalışıyor. "Bakın, bir Ikl derken 
katilleri yakalamaya başladık. Biraz da· 
ha sabredin, önünü alacaRız" diyor. Bu 
arada, devlet kadrolarının lşgaünl unut· 
turmak ıçın ne gereklrse yapıyor. $o
nın, Iki tabanca, birkaç yüz merml, üç· 
beş dlnamiUe yakalanan bir avuç la· 
şlSte Indirgenlyor. 

Çok söylendl. Tek tek Iilvrlslnekler· 
le u�rqmak bir yarar .. �iamaz. Bata�ın 
kurutulması gerekli. Oysa CHP şimdi 
elinde sinek öldürme raketi, oradan ora· 
ya ko,turup duruyor. Batak ise, yeni ye
ni Sınekler üretiyor. üstelik de en çok 
CHP'nin I,çi ve emekçi sınıflar yararı. 
na vıuıd edlp de yapmadıAı, yapamadı· 
Rı şeyleri kullanarak. 

Gümrük ve Tekel BakanIı�l'nda 
TOM·DER lşyerl temıilclsl olan Haüm 
ülker Iıılstleree planlanarak öldürüiii
yari öte yandan Bakanlıkta.ki faşistler 
yerlerinde oturuyorlar. 

TRT'de çalışan ild !qlsı Iiliablarla 
yakalanıyor. öte yandan, bu Iqlstlerle 
ve MHP Ile organlk lUşkllerl blllnen dl· 
Rer faşistler yerlerinde tutuluyor. 

Faşistterin en çok yuvalandıRı yer 
olan emniyet örgütü, üst kademedeki 
bir ild deRlşlkURln dışında oldu�u gjbl 
muhafaza ediliyor. 

"ELI KOLU BA�LI BAKANı" 

Fa,ist saldm ve cinayetler sürerken. 
Içişleri Bakanı her gün yenl "önlemler" 
icat ediyor. "Anar,lyle mücadele " ko· 
mltelerl,· "anartlyı tesbıt" komltelerl ku· 
ruyor. Bu arada, çok öZet sohbetlerde 
de çevresindekilere yakınıyar: "Bır ye
re baskın yapılsın diyorum. Gidiyorlar, 
jllet bile bulamıyorlar. Belli kı, önceden 
baber verUm1ş. EUm kolum ba�lı .. Hiç 
klmseye birşey yaptıraınıyorum." dl· 
yor. Eski asker, Içişleri Bakanı ırfan 
özaydınlı koUannın ba�larını çözmek 
için birşey yapmaya da yaMfmıyor. 
Polis örgülü hakkında bilgi vermek, la· 
,istlerin ve katillerin saptanmasında yar. 
dımcı olmak isteyen POlrOER yöne-

.tldlerlnl kabul etmiyor, görüşmek I .. 
temlyor. ''Ya komünistlere teslim oldu 
derlerse" diye çeldnlyor. 

Devlet kadrolarındakl laşlstlerin eli· 
nl kolunu ballarnaiarına seyird kalarak, 
faşizme prim veriyor. 

"FAŞIZME KARŞIYSAK 
"KIYIMA DA KARŞıYıZI" 

CHP, ne kadar IflI&ncıl oldutunu 
kanıtlamak ıçın ola ıerek, iliı: sık "fa· 

şizme karşı olduklan için. onun yön· 
temlerini kullanmayacaklanıu" tekrarlı· 
yor. Eler Iqlst kadrolar temlzlenlrae, 
bu kıyım olmaz nu? Kıyım olursa da fa· 
şistlerle aynı pollya glrtlınlı .. yılmaz 
mı? Gerekçeleri bu. Görünürde bu. Bu, 
bwjuVl demagojı.ınln ustalıkia .ıiiıamı. 
nwından bqka birşey detıl. Fıılzıııln 
kaynaamın, amacımn ve nltelllnln 
saklanmuuı. blzmet ediyor. Fııizme 
karıı !Dic.delenln IBptınimllını amaç. 
lıyor. Denet kadrolanıun fqiltleı1lrll· 
mednln, Iıılzm ve ıoimaye ıçın büyük 
önemlnl gözlerden kaçırmaya çalıfan bu 
mantık. teslimlyete dönütüyor. "Kıyun" 
yapmanuı olmak ıçın denet kadrolarm· 
daki Iqlstlere dokunulmuyor. Sallık ve 
Sosyal Yardım Bakanlılı'na MHP'lı ba· 
kan Cengiz Gökçek tarafından dolduru· 
lan yüzlerce fqist mlUIan, "gönnerlnl" 
aürdüriiyor. MUU Elltlm Bakanlılı'ndakl 
faşist Işgal devem ediyor. 

Denet kadrolarına fqlstlerln doldu· 
ruinıuının IklU öneml vurguland. Bu ö
nem; söz konUlU kadrolar, Sallık ve 
Sosyal Yardım Bakanlılı, Mıııı ElItim 
Bakanlılı, Giiınrük ye Tekel Bakanlılı 
glbl, Türldye'nln en küçük kÖfeol .. ka· 
dar uzanan, örgütü olan kurulUflarda 
daba da artıyor. Ve bu "özal öneml 
olan" kurulUfiandaJd fqlst lıgale CHP 
dokunanuyor. "Kıyıma karıı" old",u 
ıçın dokunmak lstemlydP! 

eHP'nin "son büylk kannırnlarlnndan biri olan. J,wkatl!imı sermayenin 
hizmetinde sık "k kullanan, bu nedenle de CHP tonfmdan yönetime getirile. 
rek ödüllendirII.., CHP Genel Sekreter Yardımcısı UIur Alacauptan, geçtiiI. 
miz hafta, parti�nln görüşlerini anlatmak Için Gazlante,'e aitti. GazJantep'. 
deki CHP Bölge toplantısında konuşan UAur Alacauptan çok IlııInç ıeyter 
söyledi . 

"CHP önceki hllkümett.., hesap !<>ncaktır. Ancak bu hesap oorna Inti. 
um alma biçiminde olm;ıy.ıcaktır." dedi. 

Uğur Alacakaptan, önceki hllkiOrıetten neyin _mın nasıl oorulac:alı. 
nı anlatmadı, ama bır yllksek mühendis olan SlIeyman Demirel'inofıesabıım 
çok Iyi olduğu, bu ned..,le de $imdiye kadar g-141U gibi bundan ",ın da 
CHP tonfından sorulacak hesabın karşılıimı _ ...... sınıfııı geçeceiii .... lı. 
yor. Ancak, başlIAa bakıp y.ınılmamak gerek: CHP'nln önceki lılld",etten 
ve başından so"cağı hesap bu uelar basit olm;ıy.ıcaktır kUfkusuz. Ama, lnti. 
kam almayı da amaçlamadıAına gör�, CHP o'" o'" çok bilinonO denklemler 
soracakt .... 

Uğur Alacakaptan, Gaziantep'deki toplantıda bır gerçeı}1 daha Lu yllıliıe 
çıkardı. CHP, önceki hllkümetten öyle bır düz.., de ... lmı"ı kı, buna kaplta. 
list düz.., d�II, olsa ol .. çağdışı bır sömürü dllzenl denebll�dl. Konuşmıyı 
dinleyenler bu açıklama üzerine, çağdışı sönıilrilniiı nedeninin, uphallst dJl. 
zen d�II, önceki hllkümet olduğunu umyı_diler. Bıeliıe uelar """I ol. 
muştu da anlamamışlardı, çağdışı söm(jrikıiiı hlidlmetlh marifetı olduğunuı 
Dolrusu ya Alacakapan'ı" konU$ması çok. pekçok ayd,nlltıcı olmuştu. 
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Montreux zirvesi ve sonrası: 

III GiDERKEI IILIIMIMIK iCil ... 

YAKIN TARIH, TÜRX1YE ILE YUNANISTAN'IN ULUSAL Çl
KARLARı ARASINDA KALıCı VE DÜNYA BAŞIRI ıçiN YA
RARU BIR DENGENIN HER ZAMAN KURULABILECECINI 
GöSTERMIŞTIR. FAKAT BU SONUÇ, ANCAK, HER IKI TA
RAFıN DA, EMPERYAUST DEVLETLERIN BöLGEDEId MIs
YONUNU, NE GIZU NE DE AÇIK OLARAK, ÜSTLENME
YE ÇALIŞMADıKLARI DöNEMDE GERÇEKLEŞEBIlMIŞTIR 
HER IKI ÜLKE YöNETIMLERI DE, ARALARıNDAKI IUŞId
LERDE, NATO'NUN BIRER AILE BIREYI OLARAK DAVRAN
MAVI SÜRDÜRDOKÇE, OLUMLU YAKLAŞıMLARıN SADE
CE DEMAGOJIK YANILTlLARA YÖNEUK OLDUGU SONU
CUNA VARMAK KAÇıNıLMAZ OLACAKTıR. 

Monlre",,'deld Eee.ıı - KaraınaııIIs 
zir...ı, Tilrldye'nln dış potitlkası ıçın ö
nemli ııydablleoek geUşmelerl de bera
berinde getirdi. Montreux zirvesinin so
nuçlan, ya.k1aşlk olarak beklenen yönde 
oldu. Buna karştlık, ABD Dışişleri Ba
um'nm MontrellI görüşmelerinin $Ür. 
dütü bır anada yıplıtı açıklama, deRi
tık boyutlarda bır tartışmayı baş.laltı. 
'ruıtiye ye dünya kamuoyu, yeni bir 
bekleylı dönmlne gırdı' 

BIR BAŞKA ZAMANLAMA 

Montreux Drveei, Türkiye'nin alır 
Iç poUUk .. ekonomık ",runlarla karşı 
karşıya olduRu bır dönemde gerçekleş
U. 1 Mart de..ıUuyonuyla bırlıkte Tür
kiye, bir dizi ekononk önlemin &Onuç
larınm, gerek emekçi halk Idtleleri ge
rekle tekelci bUyUk. sermaye açısından 
adım ıdım kendilinl gösterecetı bır dö
neme gIrrnlştl. Buna karştlık, Eoe.ı!'in 
Mor&!'eux için Tülkiye'den ayrıln:ıasın
dan bır ,ün ö .... lçlşlftl Bakanı, Iç gii
",nBtl atlamak amacıyla alındıtı öne 
sürülen önlemlerin, en erken Mart ayı 
mnundan bışlayarak etld&inl gÖllerebl
lec:etlnl IÇıklıyordu. Monmux zlr...ıy
le atKlt). kazanan dışpolltlk geUşmeler, 
E_I bükünıeUnln kamuoyundan bır 
"WI1In" LaedIaI lalep etUtl böyle bır 
dönemde, dlkkallerl bır ölçüde ve bır 
oiire ıçın de ola yenl bır yöne kaydır
dı. 

YORGANA GÖRE 
UZATıLAN AYAK 

Montreux zirve&i, bir yalUyta, Tür· 
Idye Ile Yunanlstan araaındakl lUşldler
deki gergin tumanchrılmasmdan geriye 
dönUş yönUnde olumlu saydabilecek bır 
getişmeyl başlalnuşlır. Montreux zirvesi 
ıkı Iilke 1t8&U1dak1 gerglnBRin, karşdıkb 
lOtunların leknık düzeyde bile gözden 
,eçlrllmeolnl olanakaızlaşlıracak ölçüde 
geliştiRI bır dönemde yapddı. Zlrvenln 
yapıldılı bu koşullar, zirvenin amaçları
nı da belirliyordu. ıkı Ulke başbakanı, 
aralarındaki buluşmanın, sorunlarm çö
zibnUnde yenı adımların atılmasına ola
nak yaratabilmek ıçın, karşdıklı güven
slzURln bır ölçüde glderilmeolne, gele
cekte Izlenecek en genel Ilkelerin be
IIrlenmellne yönelık olduRunu belirl
IlIer. Teknlsyenleıtn üzerinde çalışabI
lecetl bir çerı;!!ye o!uşturmaya Çalıştı
lar. Ayaklarını yorgınlarına göre uzal
lılar. 

Yıyınlanan ortak bildiri ve karıı
lıklı olarakyapılan açlklamalar, Mon
treux zirvesinın amırh amacına önemli 
ölçüde yakla,lıtınl ortaya koydu. Tek
nık düzeydeld görüşmelerin &ilrdüriilme
linde, ve tan.f1arm zirve ınilda ötren-

diklerl görüş ve eRlUoderln Incelenme
&inde, görüş blrURine vartldlRı açıklan
dL Ortak blkIIrI'de "ıkı ulusun yanıın
dan" söz edilmesi de, anlaşmazlıkların 
çözümU Için elverişU bir zemine yakta
şdabllectllnl gösterdi. 

IÇTENLIK VE DEMAGOI I 

Başbakan Ecevit, Montreux görüş
meleri sırasında ild önemli konu üzerin
de durdu. Birinci olarak, taraflar uasm· 
da ortak bir anlayışa varılmasmın, ancak 
taraf1ann birbirlerinin' meşru çıkarlan 
arasında bir denge gözetmeye samimi 
olarak çalışmalarıyla mümkün olabilere
Rinl &öyledi. Iklnd olarak, ıkı Iilke ara
sındaki lUşldlerin normaUeştirllebilme
si için, başka deVıetlerin bu iUşkllere 
müdabale etmemesinin zorunlu oldulu
nu vurguladı. Böylece. dünya kamuo
yunda, devletler uasında barışçı ve �e
mokratlk lUşldlerln kurulmasına ııtizllk
le ilgi g_ren güçlerin dlkkatlnl çeke
oek bır lulum içinde gözUktu. 

önümüzdeki dönem, bu tutumun 
lçtenBRI ıçın bır sınav döneml olacaktır. 
Monmw< zlrvesinln, Tilrldye Ile Yuna
nistan'm iUşkllerinde olumlu bir döne. 
min başlangıcı olması. Ecevit'in vurgu
Iadılı yalr.laşımların lçlenllRlne baRiı
ılır. Yalr.ın tarıh, Tüldye Ile Yunanlstan'
m ulusal çıkarları arasında kalıcı ve dün
ya barışı ıçın yararb bır dengenln her 
zaman kurulablleoeRlnl göstermlştlr. 
Fakat bu sonuç, ancak, her LkJ tarafın 
da, emperyalist devletlerin bölgedeki 
misyonunu. ne glzU ne de açık olarak, 
üstlenmeye çalışmadıkları dönemlerde 
gerçekleşeblbnlşllr. Her ıkı Iilke yöne
ıımlerl de, aralarındaki lUşkllerde, NA
TO'nun bırer aıle bireyi olaraJ< davran
mayı &ilrdUrdUkçe, olumlu yaklaşımların 
sadece demagojlk yalUltma\ara yönelık 
oldul'u sonucuna varmak kaçınılmaz 
olac:aklır. 

I HANETıN PANI�I 

Montreux rirve51nln ıonuçlarmdan 
biri, Ihanelin panlll oldu. MJllIyelçl 
Cephe'nin bUyUk "ba,ı". Monneu gö
rüşmelerlnln ıonucunu ''büyük bır hiç" 
olarak nlteledi. Gerid, raılsı dller "kü
çük başlar" da bu koroya deRişık lon
larda kalddılar. Böyleoe, ıkı Iilke arasın
dald gerglnUklftl, bır yandan mlUtarlst 
LISt kademeleri kışkırtmaya, diRer yan
dan Idtleleıt ş.rtlandırmaya yöneUk şo
ven propagandaları için bir malzeme ola· 
rak ayakta lulmak nlyetleıtnl ortaya 
koydular. Büyük ''baş'', Türkıye Ile Yu
nanistan ansında.kl an1a�muhklarm "Çı
kar çahşmasına" dayandılını "teryat" 

ederek, sözde puan toplamaya çalıştı. 
MJlliyetçl Cephe ve onun kanadı a1lındl
ki gerici güçler. ulusal Çıkarları savunma 
adı altında, ulusal çıkarlara ihanetierini 
bır kere daha belgelediler. Maocu rışlst
ler de onların korosuna katılmakta ge. 
c:ikmedi. 

FIÇIOAKI FILOZOF 
YA DA TEŞBIHTE HATA 

Montreux görüşmeleri sürerken 
ABD Dışişleri Balr.aıu'lUn, sllab ambar
gosunun ele alınmasının Nisan'. edelen· 
diRine iUşkin bır açıklamada buiuruna
sı, Tilrldye - Yunanlstan lUşkllftlnln çer
çevesini bütünüyle aşan bir tartışmayı 
baŞlattı. Ecevit'in, "tıçıdaki filozot Di· 
yojen"e atdta bulunarak. Vance'a verdi
RI cevap, Tilrldye-ABD IUşldlerlnln gele
cekteld yönüne iUşkin spekillasyonları 
yolunlaştlrdı. Bir yandan, Ecevit'in bu 
tepkisi, bir kısım ilerici basının ayna
smda, ulusal balınısızlllı korumaya ka
rarlı bir liderin Çıkışı olarak yansıtddı. 
DiRer yandan da, gerie! raşlst partilerin 
sözciileri. başbulun Işaretiyle, zamansız 
bır .. rtHlde ABD'yI gocundurarak ''bır 
çuva1 inciri berbat eden" ba�bakanı, em
peryoüst erendileri ile lekeld parababa
larımn gözünden düşürmeye yönelik bir 
kampaoyayı başlattılar. 

Bu arada, Ecevit'in çdu�ının. Mon
treux'de bütün gözler üzerine çevrildJli, 
bu arada Batı Avrupa'lı sosyal demok
ratların kendisini daba yakından tanıma· 
ya hazlrlandıl_ bir sırada, dünya kamu· 
oyunun merkezi olmaya yönelik bir jest 
olduRu biçiminde yorumlar yaptldı. 

A�AÇLARI DE�IL 
ORMANı GöRELIM 

Ecevit'In ÇıkıŞı, şu ana kadar. so
mut olgulardan çok, soyut tartışmalara 
yol açtL "Gölge etmeme" çalılSI üzeri· 
ne ABD Dışişleri BakanlıRı tararındın 
yapdan "tavzlh", ABD yönetlmlnln lu
tumunda somut bir getişmeyl simgele. 
di. Söz konusu "tavzih"in. daha çok bir 
yorum zorlaması çabası olduRunu Ece
vit de beUıtti. Bu aradı, ormanın yerine 
aRaçları gözlere balırmıya yönelık yo
rumlarla karşılaşıldı. E .. .ıı hükUmetlnln 
ıncirlik hava üssünü kapatmak, Wkemlz. 
deki 7 bine yakın ABD savaş uzmanını 
sUlırdışl etmek gıbı önlemler alabilecei. 
öne ,ürüldü. Ecevit'in. Mayıs ıonunda 
Washıngton'da yapdac:ak geleneksel NA
TO zirvesine katdmayabilecell. katılsa 
bile zirvenin "�eret bıokanı" olarak ya· 

, 

pacatı konuşmada ABD'ye çllabllecetı 
görüşleri ortaya ılddı. 

Bu görüşlerin, Eee.ıI'ln çw, ... i· 
çıklayabUmesl mlimkUn dtllkll. E_I' 
in Montreux otelinin lobisinde umulma
dık biçimde ortaya çıkan tepklll, daha 
çok, ABD'nin, Kıbrıs konusunda betJe.. 
nen geüşmelerln tak.ımlnde yapıtü bır 
zorlamayla ltişkiü görülüyordu. E_I, 
Vance'a gÖ6te«IIRI lepld ile, bükümetl· 
nin, Kıbrıs konusunda hazırladılı öneri· 
leri, ABD &ilah ambargosunun kaldırıl
masından önce açıklamaya razı olmaya
caA:ml belli etmek istemişti. 

Silah ambargosunun kakladllt öne 
sürülen anlaşmanın onaylanmuı için söz 
verilen tarihin Mart ayından Nısan', er
telenmesi, Ecevit hükümetinin, Kıbrıs'ta 
ilgili önerilerini anlaşma onaylandiktan, 
yada onaylanacatı resmen beUi olduk· 
tan sonra açıklama tasarısını bozmW; ol
malıydı. Ecevit \le hükümeti, ambargo
nun onaylanmasmı satlamak için "ödün" 
vermiş konuma düşmek niyetinde detU
di. Tersine, Kıbrıs'la i!gIU önerilerinl, 
ABD'den koparılmış sayllacak önemli 
bır "ödUn"Un haklı karşı)ıtı bıçımlnde 
açıklamış olmayı tasarlıyordu. EcevIt, 

MODtreux'de Vance'm açıklarnasmı öı· 
renince, kendisini, "ıva giderken ıvIlo
mış" durumda bulmuştu. 

AVA GIDERKEN 
AVLANMAMAK IçiN 

Ambargonun kaldırı\muı Ile Kıbrıs 
ıorununda girişilecek önlemler aruında· 
ki takvim sırası ne olura olsun, bu iki 
olgu arasındaki ilişki açıkça ortada ol· 
dukçaı ABD 'nin ve NATO'nun Klbns 
sorununa. müda.baleslnJ ctzIemek mUm
kün olmayacaktır. Tilrldye'dold .. dlin
yadald demokratik gilçler, \uaıı ._ 
pazarlıkları ,özeten geçld lutum alıt
larla, lçtenBkle ulusal batımaızlıktan 
ve dünya barışmdan yana polıtıkoları 
birbirinden IlTıcak kadar uyanıttır. 
Ne emperyalizmin Çıkarları dolrııllu
su.ndaki bir Kıbrıs çözümüne, ne de er· 
,eç Tilrldye'nln emperyallune batımld� 
Rını artıracak girişimlere, Kıbrıı'da ya
şayanların, Türkiye'nin ve dünyarun Ile
rld güçlerinln boyun eRmesi dUşUnUle
mez. ÜlkemlZın NATO'yı balımldıtı 
korundukça, lkiU anlaşmalar teshed1lip 
tUm yabancı Usler topraklaruruzdan sö
külüp aldmadıkça, gerçek bır u1u .. 1 ba
lımsızlıktan ve kişiükU bır dış poUtlltl
dan söz edilemez. Ava gidildi'I .. ıu\ır
ken avlarulması kaçtmımazdır. 
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ABD, Latin Amerika'da 
yumuşak iniş çabasında 

Geçtilimiz Ocak aymda ABD Başka
nı Carter Avrupa ve A.ya 'daki altı baş
kente yapacalı geziye çıkmııdan Önce, 
Başkan �n uIUlJOl güvenlik sorunları da
nışmanı Zbigniew Brzuimki başımı bir 
açıklama yapıyordu. Danışman. diinya
da meydamı gelen ve gelebilecek geliş
meler üzen'ndeki görüşlerini açıklıyor, 
bu gelişmelerden ABD 'den çıkaracalı 
dersler üzerinde duruyordu. Brzuimki, 
bu arada Carlerin bazı Latin Amerika 
ülkelerine yapmayı planladılı ziyaretle
rin de nedenlerini bildiriyordu. 

Başkan 'ın danışmanına göre, geliş
mekte olan ülkelerin "yeni bir dünya 
ekonomi';" talepkrini dikkate alrook 
gerekiyordu. "lkri iilkeler bilim lle tek
nolojinin yolun olarak uygulandığı "k· 
törleri kendilerine acıklanuşltır, bumı kar
şılık gelenek"/&ınayileri, diinyanın yeni 
gelişmeye başlayan bölgelerine bırak
mışlardı . .. Diler yandım "yeni bir poli
tik bilinçlenme hızla gelişiyordu . .. Da
nışman şöyle diyordu: "Milliyetçilik ol
gwUrlll çok yakından bal'ı olan ulusal 
özgürlük özlemlerinin ötesinde, eşitlik 
� adalet ilkelerine gitgide arlan bir il
giyle yaklaşıldığı", görüyoruz . .. 

GELELIM SADEDE 

Başkan 'ın danışmanının bu ,özleri 
gerçekten ilgi çekieiydi! 

Ancak aııı merak konuıu olan, Beyaz 
Saray'ın bu görüşlerinin. ABD 'nin Lotin 
Amerika kıtaıındaki .adık miittefikleri 
ile ilişkileri açısından ne anlama geldili 
idi. ABD Dışişleri Bakanlılı'nın geçtiIi
miz 9 Şubat'ta yayınlarllin yıllık rapo
runda, ABD 'den büyük çapta mali ue aı
keri yardım alım Nikaragua, Guatemala, 
Uruguay, Pcıroguay, El Sah.ıador gibi La
tin Amerilro ülkekri, insan haklannın 
ciddi biçimde ihlal edildi,i ülkekr ara
ıında .ayılıyordu. Bu arada Şili, Brezil
ya l'e Arjantin gibi ülkelerden lliç .öz 
edilmedili göriilüyordu. Soru şuydu: 

LATIN AMERIKA üLKELERI üZERINDEKI EGEMENLllilNI GüÇLEN
DIRMEYE ÇALIŞAN ABD YÖNETIMI, GERICI REIIMLERLE-IşBIRLI
iiiNIN YARATTııii OLUMSUZ HAVAYI GIDERMEK ISTIYOR_ BREZIL
YA'DAKI FAŞIST DIKTATÖRL(JiiüN, SOSYALIST ENTERNASYONAL' 
LE ILIşKILERINI GELI şTIRMESI DIKKATI ÇEKIYOR_ BU ARADA, 
şlLI'DEKI FAŞIST CUNTANIN SARSıLMASı HALINDE, HRISTIYAN 
DEMOKRATLARıN SAlicl LIDERI FREI'YE I ş  DüŞEBILECElil BILDI
RILIYOR_ FREI'NIN WILLY BRANDT'LA YAPTılii SON GÖRüŞME, BU 
YöNDEKI TAHMıNLERı GüÇLENDIRIYOR_ 

ABD 'nin bu üç ülkeye karşı kIlO dönem
de daha özel bir politika benimseme'; 
mi ıöz konusuydu' 

YUMUŞAK INIş GEREiii 

ABD 'nin lle tümiiyle başlıca emperya
Iiıt merkezler "üçliiıü" nün, gerici dik ta-

törEüklerin gekeeli ile ilgili başlıca kay
gısı şuydu: Emperyaliıt merkezlerin ge- , 
Uşmekte olan ülkeler dünyaııy14 ilişkile
rinin sıkılaştınlabilme.i için, bu ülkeler 
araıında bulunacak ortaklann dünya ka
muoyunda hoşgöriiyle karşılanabikcek 
ortaklar olmaıı gerekUydi. Bunun da 
öteıinde. gerici diktatörlükkrih, ülkele
rinde hızlı bir ekonomik gelişmeyi .al-

lamalan ve "ıoıyal ban."ı «ıllamala';' 
böylece emperyalizmle "yararlı " bır if· 
bir/ilinin ;erektirdili "utikrÔr" garanti 
elmeleri beklenemezdi. Hedeflenen eko
nomik perıpektiflere ulafılabllmeıi Için, 
Latin Amerika kılaıındaki lükelerde, or
ta tabakaları ve mümkünle ifÇi ,,",{mm 
bir bölümünü daha demokratik görünüm
W, Ültelik "miIUyetçl" yafta'ı rejimiere 
dolru .aptl1'mok yararlı olobiUrdi. Te
kellerin bir bölümii, ABD yönetimine bu 
yönde bir politikayı acıl,k veriyordu. 

SOSYALIST ENTERNASYONAL 
BREZILYA ILE ELELE 

ABD Başkanı danışman,"ın ilginç gö
züken açıklamaları. dünya boıınında ye
ni yönetimin bu yöndeki girişimlerinin 
bir parçcuı olarak yorumlıındı. Brzezinıki' 
nin. Carler'jn gezi planladılı ülkeler ara
"nda özelUkle Meklika, Vent'zue14 ue 
Brezilya 'nın adını laymoa da, dikkatler
den kaçmadı. Brezilya 'da {aşiıt diktıl
tönük, bir ıüredir kendiline bir "ekono
mik mucize"nin lahibi ıifatını yakıştıra
biliyordu. Bumda, Brezilya'nın dlf poli
tikaanda belirgin bir ''rota düzeltme" 
gözlennu,ti. O.teUk So.yalişt Entemu
YOrllll'le Ilkı ilişkilerini ıiirdiiren Mekı:ikG 
lle Venezue/la ile Brezilya diktatörfiilii 
CJrC$ında ııcak ilitkiler geliştiriliyordu. 

FREI YINE SAHNEDE MI? 

Beyaz Samy 'dan bu açıklamalar çı
karken, Şili Hmtiyan Demokrat Parti.
nin saR kanat lideri Eduardo fui'nin 
dünya bOl'" organlannda ön plarlll çıkar
tılmaıı ilgileri çekti. Frei. Şubat ayının 
ilk haftaııntla Bonn 'da Willy Brandt1a 
gÖ7Üfiiyordu. Beyaz Saray'ın da, hei'yi, 
ŞiU cuntaıının dÜfebileceli ciddi bir bu
mılım durumunda eri güwmilir alternati(
lerden biri olarak gördülü biliniyordu. 

önümi.izdeki aylarda Latin Amerika' 
daki gerici, (afiıt rejimierin akıkınmaa 
yönünde yeni geUşmeler ŞOfl1'tıcı olma
yacaktır. Bu tür gelişmeurin, So.yaUıt 
Enterrlll.yorllll yönetiminin girişimleriy
le baılatılmaıı ya da deıteklenmeli de 
ıürpriz sayılmamalKI".. CJlu.ıkıraroa Ben
yal demokrat akınun, emperyalizmin 
uluılararaa ıtrateji/erinin pefinden gekn 
ke,;mi, kapitaU.t ıiıtemin ekonomik, 
toplunual ue politik bUrllllımlormın te
dauiıi için "boruerviıini"tamomlamıştır. 
Sıra doktorun çalnlmaıına gelmiştir. 

Fransa'da emekçiler birlik politikasına 

sahip çıktılar 

Franu.'da 1. tur eeçim ıonuçlannm 
kelinlik kazanmalı ile birlikte aat par
tiler antikomüniat kampanyalarının ı;id
detini attırdılar. lık tur sonuçlarının 
özellili toplumda köklü deRişiklik iıte
yenlerin aaA: partilerin toplam oyundan 
fazla oy almalarıdır. Bu nedenle saR par
tiler 2.  turda bütün emekçiler için top
lumda gerçek deRiı;iklikler yapılma.smın 
temel güvencesi Komüniaı Partisi 'ni baş
lıca boy hedefi aıdalar. 

verilmesini istedi. GillCard'ın a:erekçeai, 
101 iktidara geline ''Franaa ekonomisi
nin aıtüst olacatı" iddiasıydı. Gerçekte 
ile ekonomileri yıkıcı girişim sahipleri
nin büyük sennaye sahipleri oldulu se
çim öncelinde Franaa dışına aktanlan 
kaçırılan milyarlar ile bir kez daha ,ö
rü1rnü,tü. Cumhurbaşkanı, bu yalaru 
IJantaj olarak kullanmak için, milyonlar
ca seçmenin önünde aeçim yaaaklarını 
çilneyerek burjuva demokruiai ömeli 
veriyordu. 

SSCB'de n;şan yüzüğü takan 
gençlere tazminat ödeniyor 

Ortak Program partilerinin 2. tura 
birlikte girecek bir anlaşmaya ulaşmaıa
rı, .eçim sisteminin anti�emokratik hü
kümlerine ralmen solun iktidara gelme
sini canlı tutan bir gelişmedir. Bu neden
le sal partiler Sosya1iıt Partia'nin Ko· 
müniatlere "boyun eldiRi' propagan
duı.m yaptılar. Amaçları bir yandan 
Sol Birlik içerisinde yeni bölünmelerin 
oluı;ması diRer yandan da ıo.yali.at &eç
menlerin Komüniıt adaylara oy vermele
rinin engellenmeliydi. 

Sal partilerin itirazı Sol Birlik'in 2. 
tur için yaptılı an1a.şrnada .,Iun iktida
ra gelme.d halinde birlili oluşturan par
tilerin herbirinin kurulacak hükümette 
parlamentoda temlil ve .çimlerde aı
dıkları oy oranınca temail edilecekleri 
hükmünün yer aımUl. Bu itiraz .ermaye 
partilerinm eeçmenlerin oylanna hangi 
gözle baktıklarııu, demokratik kuraılara 
na.al balb(!) olduklarını göıtennektedir. 

Franıa'da .. iın demokratik kuralları 
çıkarlan ,erektirdilinde ayaklar aıtına 
aldatının bir b ... ka ömeıı son aeçimler
de bir kez daha ,örüldü. Ba,kan d'Eata· 
inı _çim propap.nda .üresi bittikten 
ionr& radyo ve TV'de konu,arak Franaa 
halkına şantaj yaparak "i partilere oy 

Fransa'da 2. tur eeçim kampanyw 
devam ederken 18.1 partilerin seçim ma
tejiteriniaçıkça FKP'nin hükümet olmuı 
"tehlikeai" üzerine inşa etmeleri çok 
önemli bir ,erçeli de ortaya koymakta, 
merak edilen bir konuya açıklık ıetir
mektedir. Merak edilen konu Sol'un _
çim öncesi .,ndajlarda ön,örülen ,eli,
meyi niçin ıallayamadılıdır. 

Seçim öncesi ıondajlarda 101 oylarda 
SoıyaHIt Partili'nin artı, aatlayacalı ile
ri aüriilÜYorda. SOıya1lıt Partili .,ndaj· 
larda ön,örülen % 27 ·28 yerine % 24,8 
oy aıdı. FI{P'Din ıondajlarda ileri ıürülen 
ile a1d�1 oylar aruanda fark yok. Son
dajların büyük lermayeye ballı kurulu,
larca yapılm ... SP oyIannın billnçli ola
rak ,ı,irilmi, olm .. dÜ4üneeani akla ıe
tiriyor. Bu bilinçli "ti,irmenln" amacı 
Ile, SP'ye, SOL Birllk'wn uzakla,a .. oy 
arttırabileceli ka.nwmn verilmeli ve SP 
içerilindeki _mtıal Işbirlili yanlılanrun 
de.teklenmeaidir. Ancak ı. tur ıonuç
ları büyük IBnnayenin bu oyununu da 
büyük ölçüde bozmu,tur. 2. tura Ortak 
Proeram partilerinin blrlik olarak linne
lerinin temel nedeni de bu olıudur. 

Sovyetler Blrll�I'nde 1 Mart'ta yapı
lan fiyat düzenlemelerinden sonra emek
çi halkın refah düzeyini yükselirneye yö
nelik dieer önlemler de açıklandı. Bu 
arada lüks tüketim maddelerinde yapılan 
fiyat yükseltmelerinin, bu maddeleri zo
runlu olarak kullanan yurttaşlann 
yaşam düzeyini etkilememesi ıçın, taz
mlnal ödemelerinin başladı�ı bUdlrlldI. 
Buna göre, ömeRln nişan yüzüeü takan 
gençlere kişi başına 35 ruble olmak üZe
re 70 ruble tutannda para yardımı yapı
lacalı açıklandı. Yine ücretsiz olarak ve
rilen özel ulaştırma araçlarını kullanan 
malul Sovyet yurttaşlanna, benzin rıyat
lanndaki artıŞı karşılamak üzere tazrnl
nal ödendl�1 açıklandı. 

Yenı fiyat düzenlemeleri Ile ilgili ola
rak açıklamada bulunan SSCB Bakan
:ar kurolu Devlel Fıyal Komllesl Ba,ka
nı Nlkolay Gluşkov, yiyecek maddelerl
nin yüzde 99'unun ve yiyecek maddesi 
dı,ındakl mallano fiyal düzeyinin, 1970 
yılındaki fiyal düzeyini korudu�u. bll
dJrdJ. Gluşkov'un açıklamasana göre, 
SSCB 'de et, süt ve tüm et ve ıütten Ureti
len yiyecek maddelerinin Ayatı 1962' 
deki düzeyini koruyor. Un, bulgur ve 
undan mamul maddelerin Oyatlan ise 

1964 'len bu yana detı,mlyor _ Daire 
ücreııerl 1928 ydından beri, yani 60 yıl
dır ayru düzeyde kalıyor. Gaz, elektrik, 
telefon, ısıtma ve benzeri belediye ht%
meııerlnln fiyaııan 30 yddır yüksellll
medl_ Seyahat ücreUeri de 30 yıldır aynı 
düzeyde. Tüm bu maddelerin fiyatların
da 80n düzenleme Ile de hiçbir detlşlk
Ilk yapdmadı_ BUlndl�1 gibi lOn düzenie
mede elbise, ay�kabı, dokuma, günlük 
kimya mamulleri, televizyon, buzdola
bı fiyaııan dilıjürüldü_ 

öle yandan, örnetın benzln gıbı 
maddelerdeyapılan zamlann da, bu mad
delerin fiyatlarını Batı Avrupa ülkelerin
deki düzeyıne çıkannı, olmadıaı beUıtlI
dı' Balı Avrupa ülkelerinde benzlnln 111-
resine 0,3 - 0,6 roble öde.lrk.n, SSCB' 
de benzlnln Utreainln 0,16 - 0,2 robIe
den satılacalı açıklandı. 

SSCB Devlel Flyal Komllesl Bqkanı 
Gluşkov, gıda maddeleri nyatlanrun sü
rekU aynı düzeyde tutui.biie�:! !�!!!; et 
ve süt mamulleri üretlmlne devlet bütçe
sinden ydda yaklaşık 22 mılyar roble 
para yanlımı yapddIAını belırtıı. Yın. 
konut ve belediye hizmetleri Oyatlan
nın yükseltltmemesi amacıyla devlet büt
çesinden her yd 6 mUyar robleyl qkın 
para aynldı�ını blldlnll_ 
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MAOCULUGUN VAMALI 
BULGARISTAN KOMüNIsT PARTIsI MERKEZ KOMITESI TEORIK OR· 
GANI "NOVO VREME" DERGISINDE MAOCULUGUN BUGONKü DU· 
RUMU üZERINE YAYıNLANAN BIR ıNCELEMENIN ILK BöLDMüNü 
öZET OLARAK SUNUYORUZ. YAZıNıN IKINCI BöLüMü YüRüYüŞ'  
üN GELECEK SAYıSıNDA YER ALACAK. 

ANTON BOREKOV 

Maoizm Çin'in küçük burjuva temeli 
üzerinde ve özel koşullarında kök sahp 
büyümüştür. Sosyal temeli çeşitlidir, 
bundan dolayı da zayıftır. Maocu1ar bir 
kural o1an.k çeşitli koalisyonlara, hatta 
birbiriyle kesin çelişki içinde olan giiç
lere dayanmaktadırlar. eolunlukla kü· 
çük burjuva yı#ınlara, askeri çevrelere 
yulanma.ktadırlar. Maoizm bugün de 
Çin'de varolan bazı objektiC koşullardan 
Caydalanmaktadır: Olkenin ekonomik 
bakımdan geri ka1nuşhll, cehaletin yay
ıımhtı, z.ayıC ve parçalanmış bir işçi sını
fı, milliyetçi elilimler gibL 

Maoizm, tipik küçük. burjuva ideoloji
si olarak, bütünsel kuram oluşturmaz; 
çoluntukla birbirine karşıt mınıerin 
toplamıdır. Bu fıkitler çeşitli kaynaklar
dan alınmış ve Mao ile ardıllarının poli
tik amaçlarına uydurulmuştur. Maoİmı
de bayalci (ütopik) sosyalizmden, anar
tUmden, troçkizmden halkçıbktan, ge
lenekael Çin düı;ün.eel-politik okulların
dan (komıçyÜlçülük., leıizm, daoculuk 
vb) parçalar birleştirilmiştir. Fakat: mao-
1un üzerindeki çözümleyici etkiyi, bor
jUft büyük devlet şovenizminin gelenek
leri yapIlU,ta. 

Mao'nun yapıtlarında, konuşmaların
da ve önerilerinde marksizmden ve geniş 
Öıçüde alıntılar vardıı. Fakat Mao, Mark
azme de praa:matik açıdan yanaşmakta; 
u.rluıi.zmden kendiline yarayacak unsur
ları almakta ; kendi anlayı,ına uymayan
ları ya ııömıezlikten ,elmekte, ya da 
tahrip etmektedir. Mao'nun ııörüşlerinin 
analizi, onun markaizm-Ieninizmin sınıf
..ı özünü, proletaryanın evreneel rolünü, 
komünilt: partilinin önemini, Lenin'in 
ıosya.list demm stratejisini hiç bir za
man anlamadılım ve kabul etmedilini 
ıöoterir. 

Matklizm-Leninizme kar,ı mücadele, 
dönekler ft bu ötr'etinin tlÜfmanlarl ta
rafından, onu ı&wmna, ",eliştirip derin
le,tirme" mukea altında taribte ilk de
fa yürütülmemektedir. Böyle giri,imleri 
Lenin daha kendi zamamnda açıta vur
mu,tur. Lenin, daha 191a'te "Karl 
Marks öRntianin tarihael dol'rultwu" 
yapıtmda: '-radbin diyalektiRi öyledir 
ki, Markazmin teorik zaferi, düşmanla
nnı kendilerini marksist göstermeye zor
lamaktada" diye yazıyordu. 

Y .-\MALI BOHÇAYI SÜSLEME 
ÇABALARı 

Hua-Kua-Fenıı, geçen yıl 1 Mayıs'ta 
Mao'nun "Seçilmi, Yapıtları"nın V. cil
di üstüne yazdıaı "Proletarya diktatörlü
lUade devrimin devamı davasını sonuna 
kadar ,ötürelim" battıkb makalede, Mao' 
nun "çalımızın en büyük marksist-Ieni
Dilti" olduaunu vurguluyor; onun 
" marklizm-Ieninizmin tüm alanlarında 
-fel8efede, politekonomide ve bilimJel 
sosyalizmde- ollRanÜltü katkılarda bu
lundulunu iddia ediyordu. Hua'nın 
ÇKP'nin Xl. Konırresinde ok�dulu ra
porda ,öyle deniliyordu: "Mao Tse
Tuna:'un fikirleri marksizm.feninizmin 
teorik b.azinednde en yeni kaurumda. 
Batkan Mao T.-Tunı'un çalımıza bı
taktıRı en deterli mirastıı." Hua daha 
sonra şunları ekliyordu: "Kongremizin 
en önemli tarihlel misyonu, Ba,kan Mao 
Tse Tuna:'un yüce bayralını yükseklerde 
dalgwndırmak, vuiyetlerini yerine ge
tirmektir." 

lar" tarafından yayınlanan Sqkan'm ya
pıt1an arasında da yoktur. Baıılarında 
Hua Kua-Feng'in bulunduRu derleyicHer 
ekibi tarafından yapılan deralu:i.yon ça
lışmalarının belli amaçlar izledil'i anla
şılmaktadır: Maoizmi mantıksal bir bü
tün otuak gÖ8termek, Çin Halk Cumhu
riyetinin mevcudiyetinin ilk 8 yllını (ıos
yalizm kuruculuRunun temellerinin atıl
dilı yılları) Mao'nun ismiyle sırnSlkl 
batlamak, "dörtlü çeteye" karşı savaşı 
haklı çıkarıp yua11aştırma.k, şimdiki yö
netimin Mao'nun ve "(ıkirlerinin" ger
çek miruÇlsı oldul'unu karut1amak, Ma
aeu liderlerin iç ve dı, politika alanında 
izledikleri anti1Oıyaliıt, anti-sovyet, bü
yük. devlet şovenizmi yolunu tasdik etti
rip güçlendirmek. 

HEZIMETl NASIL öRTBAS ETMELI? 

Daha Mao Tae Tung'un aRlıRında ya
pıt1arırun birçok del.lar yeniden redak.te 
edildiRi, tamamlanıp k1581ttldıJı bilini
yor. Birçok demeçieri ve konuşmaları 
uzun zaman Cizli tutulduk.tao GOnra, şim
di okuyucuların önüne yeDi,redakte edil
miş bir biçimde sÜl'Üyor. Mao Tse-Tung' 
un esJdden yayımlanıruş yapıtlarındaki 
birçok görüş ıerçekten zamanın mnavmı 
tutamamı,lar, bu yapıtların düzeltilip, 
yeDi biçimde çıkarılması gerekli olmuş
tur. 

Yeni ci1t, CKP tarihinde ilginç bir ke
simi içermektedir. Bu keRm, ÇKP'nin 
sosyalizme geçiş koşuUarında genel çiz
gileriYle dotru bir hat izlediRi dönemde 
olaştlRı başarılarla, Mao Tse Tung'un ge
rici, voluntarist, küçük burjuva büyük. 
devlet şovenizmi yolunu zorla kabul et
tirdiRi dönemde Çin halkımn başına ge
tirdiRi yenilgileri ve ylkım1arl kuŞllaŞtıı
ma olanaIlDJ veriyor. Mao, partideki 
kuvvet dengesinden, Çin 'in iç ve uluslar
arası durumundan hareket ederek bir
çok defa manewa yapmak, bazı görüşle
rini mukelemek zorunda ka1mJ,tır. Du
ruma eıemen olunca hemen hücuma 
ııeçmiş, bu ıörü,lerini biricik dolru gö
rüş olarak kabul ettirmiştir. Bunun için 
Mao'nun konuşmalarında marksil&. açı
dan dolru olmayan birçok görüşle bir
likte diRerinin karşıtı fikirler, delerlen
dirmeler ve sonuçlar vardıı. 

Hua Kua-Feng'in, ÇKP'nin "Başkan 
Mao Tse Tunıı'un yöneticiliRi altında 
ÇHC'nin kuruluşundan sonraki ilk 10 
yılda çeşitli alanlarda yürüttüRü yüce 
mücadelenin zaferinin tarihi ve bilimsel 
geneUe,tirUmesi" olarak gösterdili bu 
cildin içeriRini inceleyen herkes, onun 
Maoizmin temel görüşlerini topladıtuu 
görecektir. Bu ııörüşlerin daha sonraki 
yı1larda uyııulanmut Çin halkına büyük 
yıkımlar getirmiştir; uluslararası komü-

BOHCASI 

niat hareketi büyük. zararlara uaratmış
tır. Mao'nun daha bu dönemdeki yapıt-
1annda büyük. devlet şovenizmi amaçlan 
Slfıtmakta, Maocu politikamn beııemon
yacı nitelili, antilO\')'etizmi ve açık mili
tarizmi meydana çıkmaktadır. 

Beşinci dltle " üçüncü dUaya" run özel 
rolüne, " partideki burjuva" vuhaınailiş
kin tezler;Mao'nun .özümona "proletar
ya diktatörl\i4ü koşullarında da aralıkau: 
devrim" ve "sosyalizmde lLOIf mücadele
si" kuramlan; partide daimi temizlik, 
kesintisiz politik kampanyalar gerekliliRi 
iddiaları; sosyalizm kuruculuRunun ge· 
nel yasallıklarına karşı sosyalizme ııö
türen "özel Çin yolu"nllD "kanıtlanına· 

sı"; köylülerin rolünün aslında çok büyü
tü1mesi ve buradan da Çin'in gelişmesin· 
de tarımın rolünün abartılması �ııc;:rayışh 
gelişme anlayışı ve benzeri ııörüşler (ba
zılan henüz tohum halinde olaa.lar da) 
toplanmıştır. Ba,kan Mao'nun yanı1-
mazlıRına gölge dÜfütmemek için (bu iae 
onun yeni yönetime bıraktıtı mirası ber 
türlü kuşkudan kurlarınak demektir), 
bazı görüşlerine rest geçmek veya deRiş
·Urmek amacıyla önlemler alınmıştır. 
Maoizmin pratikte uRradıll hezimetlerin 
kabahat.ı ya dış faktörlere ($oıvyetler 
BirliAi ve soıyalist ülkelere), ya da iç 
dÜfmanlara (Partinin iki çizgisi arasında 
II mücadele adı verilen mücadeleye) 
baııanmaktadır. Ayrıca Çin halkına, 
Mao'nun aym sorun üzerindeki blrblrine 
kökten karşıt görüşlerini bir çeHşki ola
rak kabuUenmemeS telkin edilmektedir. 
Pekin'in en büyük üç buln 0liarunın or
tak bir ba,makalesinde 'u ııöl'Ü4lere yer 
veriliyor: "Başkan Mao Tse Tuf1l'un bel-

-

HUA BUGüN ÇIN'DE MA· 
OCU GELENEGI SüRDüR· 
MENIN BAŞlıCA ARAÇ· 
LARıNDAN BIRI. HUA, 
MAO'NU,. "ÇAGIMIZIN 
EN BÜYüK MARKSIST· 
LENiNIST OLDUGUNU" 
IDDIA EDIYOR. NE VAR 
KI, "BAŞKAN MAO'NUN 
BAYRAGININ YüKSEK· 
LERDE TUTULMASı " ADI· 
NA Gl RI şi LEN ÇABALA· 
RIN, ÇiN HALKıNA YI· 
KIM GETIRDlGI GIBI, 
PARTiYE DE BÜYüK ZA· 

. RARLAR VERDIGI BILl· 
NIYOR. 

li bir sorun üzerinde belli bir zamanda ve 
belli koşullarda söyledili sözler, aynı so
run üzerinde başka zamanda ve başka 
koşullar içinde söyledikleri gibi dotru
dur. Fakat onun aynı konuda çeşitU za
manlarda ve çeşitli "oşullarda söyledili 
sözler, bazı deCalar ifade edilen ölçü, 
meaeleyi inceleme açıa, hatta konumu 
bakıından farklı olabitirler." (Jenminjl
bao, lOlX.1977) 

"PARTI içiNDE BURJ UVAZI" 

BilindiRi gibi marksist·leninial. teori 
açı_ndan ın.nıC, sosyal ve ekonomik bir 
kate(ıoridir. lnaa.nian çe,itU smıflara 
ayırmanın temelinde onlarla üretim araç
ları ara.andaki çefitli ilişkiler yatmakta
dır. Bu durum, inanların toplumal üre
timin tarih tarafından belirlenen liste
mindeki yerini tayin eder. 

Mao Tae Tunıı ve arddlart için aın.ıC, 
"balkın herhanci bir p-ubunun 'u ya da 
bu ideolojiye karşı ilişki.ni niteleyen 
ideolojik, politik ve mülkaıel bir kategori
dir." 

Başkan Mao Çin toplumundaki tüm 
mülksüz katmanları, bu arada fakir köy
lüleri ve soysuzlafmı, lumpen proleter 
tabakalarını da proletaryaya dahil edi· 
yordu. (Mao Tse·Tuna, Seçme Yapıtlar, 
Cilt I, Pekin 1967,11. 16-17) Daha sonra
ları ise, Çin toplumunu, sömürenler ve 
ııömürülenler olarak deRil, bu kez " biz
ler" ve "düşmanlar" diye iki sınıfa ayır· 
maya başladı. (Mao Tse-Tung, Seçme 
Yapıtlnl', Cilt V, Pekin 1977 ,s. 363-402) 
Mao Tae-Tune'un rıkir1erini paylaşma
yan1arın tümü "dütman" ilan edildi. 

Maocu terminolojide "proletarya" ve 
"burjuvazi" kavramlarının içeriRi belir
gin bir biçlmde IBptanmanuştır. örne
Rin Mao, Çin 'de &on &ömürücü sınıf olan 
ulusal burjuvaziyi sınıf "düşmanları" 
arUlna katmamaktadır. Burjuvazi ile 
emekçiler araaındaki çeli,kileri baRda,
maz olmayan çeli,kiler ("Halkın Içinde
ki çelişkiler") olarak kabul ediyor ve ay
nı zamanda "partide burjuvazi var" �10. 
gamnı ortaya atıyor. Partideki bu burju
vazi temsilcileri, hangi biçimde olur .. 
olaun daima ba,kanın "fikirlerine" kar,ı 
koyan Çin yöneticilerldir. Şimdi "dört
lü çete" ite savaşta da Mao Tse Tuna: fi
kirlerinin yeni miruçıIannın maocu 
amaçlarını ııerçekle,Urmelerine engel 
olanlardır. 

"Seçilml, Yapıtlar"ın befinci cildi 
Mao Tse Tun,'un Eylül 1949 - KaJam 
1968 yılları aruanda verdiRi demeçleri, 
yaptıRı konutmalan ve başka yapıtlarını 
içemıektedir. Bu kitaptaıd 70 yapıtın 
46'11 timdiye kadar retmen yayunlan
manu,tır. Bunların büyük. bır kıımı 
1967-1969 döneminde "kızıl muhafız-

Moonun putlaştU'llma .. htmgi amaca hizmet ediyor' 

Bundan ıonrak.i bölümde, Mao'nun 
ve onun izleyicilerinln, ıoıyalimıda anıf 
mücadelesinin &lirekliiili ve Part..i içinde 
bur;uvazinin varlıRı konUlundaki tezleri
ni daha ayrıntılı olarak ele alacaltz. 
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Kitap: . , 

CHP NiN HARiKA cocuCU 
" 

( ·l';"":(j;'ırl f ,A,r;:-ı7 11 r pi • 1\1 ',\ 'I 
ı l:,"i'''p k'·, 1 

ZEKİ ALeIN EGO' DA 
GÖREV BAS INDA 

Ali Dinçer ile Zeki Alçın'ın "yakın"hkları biliniyor. CHP içinde Semih 
Eryıldız ile çıkarları aynı yönde olan bir grup oluşturuyorlar. Ali Dinçer, Zeki 
Alçın ile daha "yakın" olmanın yolunu onu işe almakta bulmuşa benziyor. 
E.G.O. Basın ve Halkla Iıiıkiler Miidi6lliğü'nde birdenbire beı kalifiye i�çiye 
gereksinim duyuluyor. Yapılan sınavlar sonur:ıda da yalnızca Zeki Alçm işe 
alınıyor. 

E.G.O.'da ileridieri, sosyalistleri kıymakla işe başlayan Ethem Özbakır 
Zeki Alçın'dan �i yararlanacak bilemiyoruz. Zeki Alçın şimdiye değin i1eri� 
eilere, sosyalistlere saldırmakta ne kadar "kalffiye" olduğunu gösterdi. E .G.O. 
Genel Mü.1i1'i.iıi.iı bu denli ''kalifiye'' bir·elemandan yararlanmanın yollarını 
bulacoğm. kuıku yok. 

HAVASS 
yayınlan 

TORKIVE ARAŞTIRMALARI TORI<IVE BEL�LERI 
DIZISI: 001 DIZISI: 001 

"Mınısıryo'F�rel n Affalrsoflhe 
'u'S.S.R.Ar veJ Dlvlslon 

Gerin"'; oreı�n Office. 

I d I lJoCuments 
3.3 tın 3 Germant'olicy In Turkey 

_____ ��9_4_1 - _19_4�_3_I' __ __ 

TÜRKİYE�de 
KADıN 

(marksist biryaklaşım) 

S.S.C.B. Dış Işleri Bakanlıaı 
7" lv Bölümü 

Alman Dışişleri Dairesi 
Belgeleri 

Türkiye'deki Alman Politikası 
(1941 - 1943) 

ingilizce o"riıinalfiiden Eklerle 

Cılıll, kuşe kağıda büyük boy Cıllll! �e kağıda. �ük boy 

TAM METIN/VENIDEN BASıM 
Türkçesi: Levenl Konyar 

50 Lira 40 . Lira 

ÖDEMELI ISTEVINIz
' 

HAVAŞS Vayınlan 
Hüsrev Gerede Cad., Iş" Apı' 35/2, Teşvikiyel ISTANBUL 
Haval. ıayvazı,ma: 
HAVAS ayınle" , P.K. 55,Teşviklye:'ISTANBUL Tel: 4613 19 
• Posta masrafı yayınevi tarafın dan ödenir. 

on klt"plık siparişierde % 20 ind irim yapılır. 
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SOLCULUGU 
AN'LATIYOR 

MEHMET YlWlRAN 

. 3. Ecevil Hültümell'nln Turizm Baka
nı Alev Co,kun ıeçlltimlz gliDlerde bır 
Idtap yayınladı. (Cumhuriyet Halk Par
tisl ve Demokratik SOL, Teldn YaymeYi, 
173 .. yr., 25 Ur.) Hültümeıın doktora
smı Kamu lJdlsadl Kurulu,ları Uzerine 
yapmı, bakanı olan Alev Co,kun kita· 
bında Cumhuriyel Halk Partisi'nın .... 1 
"&Olcu" oldulunu, demokratik sol kay· 
rammm lçertllnln ne oldulunu anlatma· 
y. çaluımı,. Ancak Idtaplakl tezlerin 
beUi bır relsen öııü içinde anlatdmam.
&i, daha dolruıu böyle bır relsen öOlö
rliıılin olrnamuı idiabm CHP proaramı
nın biraz daha aeniı;letilml, bır örceei 
olmASI sonucunu yaratmış. 

Alev Co,kun tıtabmm bltind bölü· 
mUnde, "sol" kavrammı tanımlamayı 
amaçlamış. Co,kun "sol "u ,öyle tanım· 
lıyor: "Sol bnanu ild önemli n1teııtı 
içerir. SOL herşeyden önce tutuculula 
luırşl bır leplddir . ... (Bu) tepld sol k •• -
rammm ikibd nitelilini de ortaya çıka· 
nı. Bu da dell,me ve insanca bır düzen 
kurma çabasıdır." ( •. 14) Topium.ı y.
şamda meydana gelen olayları böyle bir 
takım "tepld"le .. b.tlayınca ve "tepld" 
ler aracıhAıyla bazı kavramlan açıklama· 
ya kalla,dınca çıkmaz bır sobea düş
memek olanaksaz. Coşkun'un bu tanım· 
lamasından hareket edecek oluru.k mev· 
cul düzene bır tepld glbl ıörliııen "hlppi
ut" de oolculuk olarak k.bul edilmek 
gereklr! 

TEFECI SOLCULUCU! 

Coşkun solcululu böylece tarif ettlk· 
ten sonra "sol akımlar arasındaki aynm· 

ian .çıklama çabuııı. cırmı.. SOL akım
lar aruındati .yniıkianıı Iklldanı .... 
ten iıJenecek. yol ve mülkiyet hakkmm 
bpııamıııın .. ptannıasuıdati ayniıkiaro 
dan ıeldlllnl lCade etml,. Ve bölümliD 
sonunda bu kadar açıklamayı nedeIı 
yapblau oRuıdan kaçınftrmlt: "1OIy&
l1zm yokı sosyalizmler nrdU'." 

Ildnd bölüm CHP'nln 101 diitliDce 
.ç .... dan ıeçlrdleı evrimin .çıklanmuı· 
na aynlm.ış. Coşkun 'un Iddiuma löre 
dah. CHP'nin kwuldulu yıiiuda Ala· 
tık "HalkçıWı: pıocramı" y.yınl.ayarak 
CHP'nin 101"" olması aerekllllnl de bU· 
dimı". Co,kun 1935 yılında bu pmı· 
nmm kesin fekllnl .. dıımı !'eı bu proe
ndaki eSUIann ıolcu okhıtunu da ya
zıyor. Ve e&Uyor, ''Bu p __ 
....ıara balaldılı ..... n bır .. I poıüııin 
nitelikleri bemen löriiliir.Terec:ıUle ..... 
'I la"" kooperallrçlut .. plan 1IIaI, 
trÖIt ve kartellerın yll&klanmua te 'nirt 
çiftçisine yeterU topnk __ Pbi 
fttlrle� yer .. rilml,lIr. "(L2S0 Böytooo 
proıınm' y_ddı diye CHP'nln toprak 
sahipleri, leredler .. kliçült buıjıınlor
dan oluşan o zamanki yöneticileriniil 
sur .... I"".. olrnak çın bu yadanlan 
uygulamayı çal ... eatıan lODucuna nı-
mamak olanak .... Ancak tarihte olaıılıır 
bunun hiç de böyle olımıdJlau ortay. 
koydu. Teredlerie, bllyült toprak oaiıip
leriyle "'1""IUk yapdamayqı .çık ola
rak &öriildU. Coşkun 'un yuluındald ya
ııııaw ulında blrlnd böliimde ..-dILI 
ıoculuk ıuırınden ileri ,.lIyor. Smır .. 
içerielnden boşalldmı, bır .... icuhık" 
b ..... ı kullanarak teredlerin .. bliyilt 
loprak sahiplerinin 101''''luk yapacaı .. ı 
belhtmek ulmdı klçmtlmu'blr qrp. 

s�\J) 
1977 TÜRKlYE RAPORU 

MAOIZMİN Üç DÜNYA SERÜVENl 

TÜRKlYE'DE ILERICI SENDIKAL 
HAREKET VE SORUNLARl 

TÜRKlYE BASıN TAR/iliNDE 
120 YILLIK BASKı DöNEMİ O. Saffel Arolat 

BASıN öZGÜRLÜCÜ Şükran Kurdakul 

SENDIKA GAZETELERININ 
DüNü - BUGÜNÜ O. Saff.t Arolat 

'TOPLUM ııIUM' Tülin öngen 

PROLET ARY A ENTERNASYONAUZMl 
AÇıSıNDAN IKl KITAP M. Kök Özaltınh 

FAŞIZM ÜSTÜNE DERSLER Cemil Ileyhaıı 

'KANlıDERENIN KURTLARI' Ömer Polat 
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,a ediyor: 1923 ydında dUnyada top· 
tumcu rnodelln başarıh ömeRI olmadılı 
&ibi 1917 Ihtilaliyle Iktidara ,elen Lenin 
lae NEP adı verilen yeni ekonomı polltl
taa Ile ,UnUn koşulim ıçınde kapitaliıı 
SUred öngören bir ekonomı poUtlklS&n1 
yönelml,ti." (s.33) 

BILIMSEL DEMOKRATIK SOL 

KItıbın üçüncü bölümü CHP 'de solun 
içerik kazanma hareketleri ve demokra
t! solun nltellklerl üstüne deReriendinne
ler Içeriyor. Demokratik solun bilimsel 
bır ıdeolojı oldulu, Marksizmin dolma· 
lardan ibaret olduRu anlatıhyor. Bilimsel 
sosyal1zm kavramının kendisinin bile bl
Umsellikle çeliştilini iddia ediyor. 

YüRüYüŞ 
okurlanndan'�II!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!�J 

''CHP'NIN DRAMı" 

CHP'nin taa başUldın beri 601cu ol· 
dulunu Iddla eden ve bunu ispatlamu 
için örnekler sıralayan Alev Coşkun da· 
ba &onra • herhalde bu hatasmm fırkına 
""'''ından olacak · "CHP 'nın dnını" 
adlı bır aral>aşbkla konuyu dellştlrlyor. 
''Devl.tçlllt poUtltumID başlarnaandan 
ortanın &Olu hareketinin bIŞllISlDa ka· 
dar ,eçen 30 yıllık dem!de CHP ıçınde 
devletçllltWl yana olanlarla özel oektör· 
ciiler beraber yaşadılar. Büylik sermaye
nin .. toprak atalarının teınallclleriyle 
yıllarca CHP Meclis ""bunda ayru sıra· 
ian paylaştılar. Bu dem!dekl CHP'nın 
101 dÜillmce akımı yönünden dramı &s
lında bu ,erçekte, bu çeUşklde yatmak· 
tadD'." diyen cd,k.un bu dramm yalnızca 
CHP 'nın detll, cumhuriyetin de dnmı 
oldutunu belhtlyor. Söylenenler 500 de
rece açık. Ancak Co,kun günümüz CHP' 
liDIıı de ııynı dramı yaşadıtIDı biliyor 
mu? Işte buna kapalı. Bu konuda kı· 
topta hiçbir Ipucu yok. 

KAPITALIST LENIN 

Ale. Coşkun Türldye'nln kurtulu, Il' 
",ı .. """",da ızmır ıktısat Konımın· 
de neden kapitalist kaltinma modeUnl 
beIIimaedillnl anlatırken bır de örnek 
.eriyor. HaIt Partisinin en iiit y_tld· 
lerind ... birinin • batta ekonomı dokto· 
na yıpmı, yöneticilerinden birinin 
böle bir örnek verebilmesı CHP yönetid 
kadro",nun biline düzeyi 'çllU\dan da 
bır ftklr .. riyor. Co,kun şu gerçeıı ır· 

Coşkun demokratik solun bllhosoUl· 
Ilni açıklamak için çeşitli örnekler ve· 
dor. Demokratik sol bir düzende köy
kentlerin, halk sektörünün önemi vurgu
lanıyor. Coşkun'a göre halk sektörü hal
lun yönetime katılması için gerekll olan 
ekonomık gücü halka sallayacaktır. Ya
zara göre "hem kapitalist yol hem de 
batı rejimieri" Türkıye'nın kaltmmwnı 
ııııayarnız (Böylece Coşkun'un kaplta· 
lizmin karşıtı olarak ''baskı rejiml"nl 
gördülÜllü de ötreniyonız.) Devlet ve 
özel sektörün yanında bir deküçük tasar
nıf sahiplerinin tasarrunanndan oluştu
rulan bir üçüncü sektör daha vardır: 
Halk sektörü. Halk bu "sektörü" aracılı
tıyl. kendi kendini yönetme hakkını 
ekonomik gücüyıe desteklemiş ve lktida
rm sahibi olmuş olacaktır. 

Halk Sektörü kavramı bu anlamıyla 
MHP'nin Millet Sektörü kavramıyla bü
yük pmdeUlkler taşıyor. MHP'nln 1977 
&eçim bildirıesinbı 2 .. sayfasında şunlar 
yazılı: "�llUet sektörünirı esası vatanda
şın küçük tuarrunannm büyük sennaye
halendi ve vatanda..şın kontrolü altında 
yatırıma sevkedilmesi.. (dir). Oç sektör. 
kuracalunız itti.sad1 demokrunin temel 
taşlm olacaktır." Abmet Harndl Dınler 
bu benzeşmenin nedenini Yurt ve DUn
ya'nın 3. sayısında şöyle anlattı: ''Halt 
sektörü kavramının MHP'nin Millet Set
törü kavramı lle birçok noktada ben
zeşrnesi aynı tabakaların destelini satIa
mak ıçın kullandmwndan gelmektedir. 
Halk sektörünün özü sınıf mücadelesini 
yumuşatmak, eski 'Imtiyazsız sınlfRZ 
bir toplumuz' lfadesinin yerine günümüz 
şartlarında demokrallk bır görünüm 
ıçınde orta tabakaların özlemını dile ge· 
tlrmektlr." 

• 
CHP ülkenin baş ıorunu olarak gör

dü�ü can giivenlllini ıallamah, cinayet 
ve ııoldırıları önlemek amacıyla emniyet 
teşkilatını kuuuetlendirme, yetkilerini 
artırma gibi tedbirler alma yolunu .. ç
miştir. Poliliye tedbirlerle cinayet ue ml· 
dırwın önlenmesi kalıcı olarak müm
kün delildir. CHP Z4bıta olayı olarak 
gördülü cinayet ve ııoldırıları poliıiye 
tedbirlerle geçici olarak mllasa bile bu 
durum cinayetlerin önlendili anlamına 
gelmez. 

Cinayet denince bir kişinin diler 
bir kişiyi,veya bir grubun diler bir grup 
tarafından öldüriilmea akla gelmeme
lidir. Bu 8Gdece cinayet işler.;e yöntem
lerinden biridir. Cinayet işlemenin kapi· 
tali,t ıuteme özgü birçok yöntemleri 
ve biçimleri l.ICl1"dır. Bu yöntemlerden 
biri de işçi ve emekçi kitlelerin acıllı· 
'ıyla alay edilerek işlenen cinayetler
dir. 

tllkemizde halkın talıık hizmetleri 
görünümii altında çalışan deulet hcıta
haneleri burjuWJ pcırlilerinin özeDikle 
faşiıt hareket partUjnin politik arenaıı 
durumuna ıokulmuştur. Deulet haıtalıo
nelerinde halkımızın tallıl' lÖmüriilerek 
ölümle burun buruna. con çekifen ha.· 
talcuın üzerinde pazarlık yapılmakta, 
ha8tahane tabipleri özel muayenehaneli
ne ulranuıyan haualcuı ha.tahaMye aL
mamaktadırlcu. DelJlet haftahaneleri, 
borç harç buldukları parayla haftalıo
neye yatan işçi ve emekçi haıtaların 
çile doldurdulu bir yer durumundadır. 
Her yıl paraıızlıktan kalp amd'yalı ola
nuıyan. haıtalık belirtileri ba,ladılı anda 
doktora gidemeyen binlerce işçi ue 
emekçi hayatlannı kaybediyor. Bu tür 
cinayetler normal ölüm maıkeıi altın
da gizleniyor. CHP bu tür cinayetlerin 
önlenmeli için hangi tedbirleri almış
tır' YokMı bunlara da zabıta olay, deyip 
llIlıtahonelere poli. ekipleri mi göndere
edtir' 

Nemnıt'a 
yaslanmışım 
bir seher vakti • • .  

çocuklol" daM htuto 
Mr yeni bahtu ,e�nde 
mu, ouanndo: ltdeler daM ItlZıl 
Inp 'tI�11 boydan boyo 
nemrut'o yoılanm'fım bir ı.her uakti 
murat kenarında dere boylanndo 
menek,,. topluyorum Irouoldık gölfelDind, 
nazlı IlDZlııen kolluyorıun 
tenlltoltluyonım kucolt Itucak 
Nni intOn"', 

Mlnl'Ut'o YoMonnlJf,m bır Nher tJGIı:H 
�, Von 'ın çohlanndan yanlıyor 
",.,.w.- �Ind • .,,1u� rIfZ6ıU 
tatva" ve ahlat'm bahçeleri 
o)'<lUı"""" oltında biri .., biri lO' 
,_ ,"",ı yııltPuıdo dallılv 
""h .. r...,ı do.o do". 
,6/iin ,"",ı yoluımdo .. çlorın 
""Iwe ro." d.". <III". 
cilonun bnno lıod47 
ne,"",hı yoalon"",ım bil' .. Mr uoltli 
PGn ,lJWM öyle dalmıfım 'd 
,6.ım". bo)llııı bo)llııı 
,Iil ııbl �ocamon ılil ııbl dmn 
m", ouaıında ylirtiyorum yaya 
mUf o&.Ulllldo otlo effe"" 
fren" otobüıle 
til uçokla geçiyorum IJıtUnd.n 
deM ço" .u 
""-
PG"""' tütün "" çlç,ıım 
<III"" bo' <III"" çol 
w MyllU ıDrü 
yolltırdan yaylaloto 
yayIDltırddn yoUaro 
I,..nJor daltG muflllZ 

,uID- yapacal_ 
Iı:b.�rl yıı.ıp 
,ukr bliyU� .uIM //ÜM,U 
""Iorlf .. bonyo ,/el/rl' 
çatı" da OlaCdIt elllerimlzin 
çoculdar oltull4rda çoculılar cu,,1 cl..,.1 
çocuAılar ölüttıÜ 
hiç ml hiç _ o'm"l'oca�1Iv 
tralctörlcr pullulelar döw"'er 
topralc ıu hep/nUn hepimizin 
en bÜ)lliJt ,ün ,i,dlerini en ,de"" pancarla" yortıtdcıollZ 
hoywınlor en Yollı ıiitU ueNlcdı., 
nemrut 'o ycıılonmış.m bil' Nher ualttf yapaya/nu 
n.mrut'o yallanm" .. beraber 
nem""t 'o yOllanm., mayan yü,.'" 
Mr y.ni bohtır ı.ı.nd. 
bulutllv doll,.,. I,..nd, 
1 ... rı14r 6l1nrlfyo, 
YOUOf yol.laf CUı olla mırıltı dQ olta 
"",runa ölüm. d.,meyen hayat 
yapmaya da delmu" diye 

MEHMETATILLA 

Olkemizde cinayet ve mldır,ların 
yan"ıro iş kaı:aıarı, trafik kazaları .al. 
lık ",runlar .. halkın yoıam düzeyi gibi 
ıorunlar da con gooenLilini içerir. Bu 
,orunların çÖzümü temel yOllOIl aşln 
kar olan kapitali.t ıiılemle çelişkili
dir. Yani ülkenin demokratikleştirilmui
ne kapitalizmin gerilelilmu'"., yeni 
mevziler kazanılmtuına balııdır. Başka 
bir deyişle can gliuenlili lxllımııızlık, 
demokrcui, .,.yali%m mÜCadele.nin 
güç kaZ4nmaıına bellıdır. 

Göriilüyorki hükümet olabilmenin 
yolunu burjuvaziyle kaynaımakta, onun 
çıkorlarım korumakta arayan CHP'linin 
can güuenlilini ııallayomayacalı inkôr 
edilemeyecek bir gerçektir. 

Işçi kit�leri lle tüm emekçi halkı
mız ıorunlarına köklü çözümler g�tiril
melini beklemelttedir. Bu ıorunlar 
burjuuozi tara(uıdJ;ın te.lim alman CHP 
tarafından delil, ancak itçi lle emekçi 
kit�lerjn örgütlü mücadeleleriyle çözüm
lenebilir. Itçi Lle emelrçi kitlelerin ortalt 
düşmanı olan burjuuoziyi ancak örgüt
lü birle,ik güç yenebilir. 

Itçiler, köyliiler, demokratilr Ititle 
örgütleri, maceracı gruplar ue ifÇi .&lu
fının biUm.' ıolyolilt hareketini hedef 
alan bölücü oltımlar dlflnda, demoltroıi· 
den yana tutum almaanı, oon güvenJili· 
ne kalıc, çözümler getirilmelirıi, bizlerin 
Ö'1/Ütıü trirleıik gücüyle writecek mik". 
dele lOliilyabilir. 

K. DECIRMEN i MERZ/FON 

• 
Cumhuriyet gazetuinin 13 Alart 

"Oaylann Ardındaki Gerç�k" böliimiin
de. "Cyrili Vance'ın ocemiQinden " lÖz 
eden çok ço" ''biljr""e'" bir ycı.tı uardL 
Oç Y,ldu'ın anlllldoki bu "",to" ycızo
rın kimliıini merak ediyoruz. Pi)'GlOClaki 
en "ciddi" gaz�tenin en "ciddi" IÜtım
larında yer alan bu tür yazılar bizleri ,er
çelrten çolr ,aşırlıyor. Ilnicililr adma ne 
deMbilecelini de merak ediyoruz. 

'�merikan YÖMtimi iyi ama kon
gre kötü" diye incilD' döktiftnlerden M 
fark, uar böylelninin' 

F. AYDIN i NAZ/LU 

• 
Derginizde bir ,üre önce nitelili 

hakkında gerekli aç,klamalar yapılan 
Oktay Akbal'ın ",ahane" bir yaz"ı çıktı 
geçenlerde. Aziz Nuin ı;n. Nötron bom
boıı ile ilgili bir gwmece Ö)lkÜltinü. Ak
bol her nasılaı ciddiye almıf. Aziz Ne
lin �n nötron bomba.uıd'an "yana" 01-
ma"nt bir türlü anlayatn4m,ş! Am Ne
lin, inıonlara delil de neınelere ö,..m 
verdilini bu öykü ile orta)IG Iroymu,! 
Dellll Mler neler ... 

Bir ıüre önce, ODTV'de Am Ne
lin ı;n bir başka öykÜlünden hiç oo,lan
mayan bir ",;:;oıi çizgi" de oyn, Ml",,' 
yapnu,tL Nelin'in Nötron Bomba .. ile 
Ilgili öykÜliinii aaıırok ''işte, MESS dirt-
nifirU 1r0000layan yazar, aynı zamanda bir 
Nötron Bomba .. lIIlyratud"." diye, anla
,ılmaz bir fekilde "tuzlıla " dÜfmiiştii. 

Anlamak miimkiin delil. Bu ülkede 
nUzah yapılamayacak nu' Bunlar noaıl 
lruanlar, na,,1 bir onJaylfG ıohipl.r ki 
böyleliM işler yapabiliyorlar' ODTV' 
dekiler "yahu boltayı tOfo uurdü bu 
meler bi, mizah yaz&lıymı," diye Mlf
'ılelcuın, dallll ıonra farketmi,lereli. Aca
ba Akbal'dan aynı uyanışı bekleyebilir 
miyiz' 
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i deo l o  jil( mücade lenin temeli, 

politil( örgüt ve onun mücadele 
IDEOLOJI K  MOCADELE VE BU MüCADELENIN, 
Işçi sıNıFıNıN POLITIK HAREKETININ DI�ER 
MÜCADELE ALANLARI ILE TAŞIDI�I BÜTÜN· 
LüK, ÖNEMLI KONULARDAN BIRI . YüROYüŞ, 
DAHA ÖNCE DE�lşIK KONULARDA TORKIYE 
Işçi PARTISI BAŞKANLIK KURULU OYELERIN· 
DEN BIR BöLOMüNüN GöROŞLERINE BAŞ· 
VURMUŞTU. BU SAYıDA, TüRKIYE Işçi PAR· 
Tlsl MERKEZ BILIM E�ITIM VE ARAŞTIRMA 
BOROSU SEKRETERI YAVUN üNAL, IDEOLO
JIK MÜCADELEDEKI SORUNLAR VE HEDEF· 
LER KONUSUNDA YOROYüŞ'ÜN SORULARıNı 
YANıTLADı' 

• Ideoolji" miicadele Türkiye'de hareketin gün. 
deminde okın .orunlardan "biri. Ideolojik miicodele 
alanında lxıf4nl1 ve dkin oÜJbilIMnin en temel ko
fU/unu ne olonık göriiyonu.rua1 

tr Sınıf mücadeıeAnin, .ndikal, ideolojik ve po
litik olmak üzere üç alanı var. Kapitaliat toplumun iki 
temel anıfı olan bwjUvazl wl işçi anı!ı bu üç alanda 
br,. kartıya ,eliyorlar. Ancak bu üç mücadele alaıu. 
birbirinden kopuk, balUllllZ mücadele alanları deliL. 
PoUtik örıüt olmadan, ODun belirledili mücadele yön
temleri wl mücadele hedefleri olmadan, aıul _Ddika· 
ahımdm bahoodlleme,.cetı pbl, ldeolojlk müaıdeıe· 
dea. de bab8edilıtmez. Çünkü ideoloji ancak politik ör
t1It eliyle Idtlelere u1q"'. oalan örıüıley ... k 'maddi 
bir IÜÇ' halıne ıeUr. Dolayıuyla ideolojik mücadele 
.nan politik mücadele saflarına göre belirlenlı. Poli
tik olarak, burjuva saflardan yana tavır alarak ideolo
jik olarak işçi ımı.fmdan yana olmak olanaklı deRildir. 
Bilimeel soıyalizm, hiç bir ideolojik ya da taktik soru
nun, i,çi Ilnıfının politik örıütünün varlılının ve onun 
ıeli,tirilmesinin önüne konamayacaluıı en açlk bir 
tekilde ıö.l.ermekt.ed.ir. ıçinde bulundulumuz müca· 
dele ko,ullarında' öncelikle belirlenmesi gereken LO
runlardan bLri budur. 

* Politik mücadele denildilinde, ifÇi .ınıfuıUt .i
yaıal örgütü dlfındaki örgütlerin politik iflevleri açı
"ndan nelu .öyleyebilininiz' 

1) Diler bir 8Orun, ııenclikaların ve demokratik 
kitle öl'lütlerinin !,Ievlerine ilitkin aptirmalardır. Bu 
örgütler kendi kitlelerinin ekonomik demokratik hak 
ve çıkarlarını savunup ıeli,tirmekle yükümlüdürler. 
Ne var ki, bu örgütlerin politik iflevleri de vardır. ı,çi 
emekçi kitlelerin ekonomik demokratik hak ve çıkar
larının aavunulması., emperyalizm, tekeller ve onların 
i\idümündeki devletle bu kesimler anandaki mücade
le ve çeti,ldleri daha da keıkinle,tiriyor. 

Artan IÖmürü, bmı ve toplumal çürümeye kar,ı 
mücadele, bu örgütlerin politik i,levlerini artırıyor. 
Ancak .endikalarm ve demokratik kitle örıı:ütlerinin 
politik i,levlerinin artmaaa demek kendilerini puti ye
rine koymaları demek delildir. Çünkü bu örlÜtlerin 
tabanında pek çok politik akım vardır. Aynı çatı ai
tmda toplanmalannm tek nederu ıınıfaal çıkaılarında
ki nemel birliktir. Bu neanel birlik gözden lı:.açırı1dıll 
anda tufiyeci.lik ön plana çıkar. Anuko lendikaliz
min kaynaaı da budur. ÖrlÜt adece kitlesini kaybet
mez, 1,levini de yitirerek and mücadelesinde zarulı 
bir odak haline gelir. 

BufÜO ilerici leOdika.J. harekette, kitle ve mealek 
örlÜtlerinde k .... ımıza çlkan ve alt edilmeli ıereken 
Iorun1ardan biri de budur. 

Bir üçUncU ıorun, baaı.rnazlık ve demokr" müca
del_nin anıt mücadeleli ebenlnde yüriitülmeal ıere
bn bir mücadele oldulu noktaanın ıözden kaÇırıI
maadIr. KiUelerin beklentilerine dayalı bir politika 
li.irdü:ren IOlYal demokrui.nin en temel 1,levlerinden 
biri d. d .. l.tI • •  rutOll ııltell4lıı1 ukiam. ıılri,lmI.ri· 
dir. 8öylecıe demokratik hak "' öz�lUk.ler ıçın mU
codele, d .. letl yöoe .... politik IwIroIanıı "ıılyeıleri· 
ne" lndlraenml, oluyor. Bu aıılaylf zeçml.,w, 12 Mart 
MuhtU'Ul'nın Demirel hUkUmeUne kar,ı ol.m..aa, Ilerici 

hedefleridir 
u.yılıp desteklenmeliine neden oldu. Günümüzde iae 
141-142 ve faşizme karşı mücadelenin CHP'nin eline 
teslim edilmesi biçiminde ortaya Çıktı. Demokratik 
hak ve özgürlüklerin, burjuvaziye karljl iljçi ıınıfının 
talepleri oldulu gözden kaçırıldı. " ıyilerle -kötülerin" 
mücade1ealne indirgendi. 

Oyu. demokrasi için mücadele işçi ye emekçi 11-
nıllann mücadelesidir. Ancak demokratik hak ve öz
ıürlülder geli,tikçe i,çi ve emekçi kitlelerin mücade
le güçleri artar. yaşam düzeyleri yülı:aelir ve <bu müca
dele içinde bilinçlenerek eoıyalizme kazanırlar. Hedef 
dolrudan tekeller ve empet')'a1izmdir. Bu nedenle de
mokrasi için mücadele bir sınıf mücadelesidir ve eoı
yalizm için mücadeleden kopanlamaz. 

* Ideolojik miicadelede, .apmaltll'O karşı müoıı
delebaşlıbCfIlUJ bi,. ekfen durumunda. Bu konuda ne
ler lÖyleyebiUNiniz' 

'tl Sapmalar solda birden çok parti ya da parti
leşmemilj birden çok politik akım olarak kendini gÖl' 
terir. ülkemizdeki kimi küçük burjuva kaynaklı "şi.k.
yetlmn" biri de bu çok parti ıorunudur. 80NM dOL· 
ru ya.lı:lqabilmek için, kaynalma inmek preltir. 

Bwjuwazinin bmı \i'e IÖmürüaü sonucu kada ve 
kentte tüm toplum katlan çözülUyor. Çözülen bu top
lum katlarından burjuvaziye karljl baljkaldırı hareket
leri yaygınlqıyor. Bu hareketlerin Çıkılj noktuı iljçi 
anıtıyla aynı delil; esas itibariyle eski konumlarını 
yeniden kazanmak için mücadele ediyorlar. DiA'er bir 
kesim ise "eski günlerin geri gelmeyeceRini" ölrendi
linde, '"burjuvaziyi de mülk.süzleştirmek" için en ke." 
tirme yollar aramaya başlıyor. Sapmaların kaynaIı, 
bu. 

' 
Bilim.sel sosyalist hareket tüm toplum katlarında

id burjuvazinin sömürü ve bukısına karşı çıkıyor. Sö
mürülen ve bukı altma alınan kitlelerin Çıkarlarını ko
ruyor. Ancak bu, çözillen küçük burjuva kesimlerin 
talepleriyle işçi Ilnıfmın taleplerinin aynı oldulu an
Iamma gelmiyor. İşçi sınıfı hareketi bu kitleleri, ken
di politik mücadele hedeflerine yaklaştırmaya Çalı,ı
yor. Bu mücadele, emperyalizmin ve burjuvazinin ye
nllip, tüm Ilnıt ayrılıklannm ve bundan dotan sömürü 
ve bukıların ortadan kalkıışma dek sürüyor. 

Sapmalar bilimsel ıosyalist hareketin dı,ındaki 
a1wn1ann bu mücadele ek.8eninden aynımaları veya bu 
mücadele ebenine tavır almaları biçiminde ortaya 
Çıkan küçük burjuva kaynaklı akımlardır. Bilimael 101-
yali.zm sapmaların e6U itibariyle bwjuvazinin i"ni ko-
1aylqtadılml bu nedenle de tümünün sal oldulunu 
kanıtlamaktadır. 

Dolayıayle 80Ida birden çok parti ya da politik 
�ım'ıorunu bu nesnel gerçele baalı bir ıorundur. Ka
pitaliat. üretim m,kileri var oldukça, bu tür aapkan 
alumlar da olacaktır. Bunların tamamen ortadan kalk
l1LUI olanakazdır. Ancak bu akunlarm zararlarının or
tadan b.ldırılabilmeai, etkiaiz kıhnl1lUl, i,çi .mırı ha
reketinin önde gelen sorunlarından biridir. Bu da bem 
bir mücadele .üreci içinde ıerçekleşebllecektir. So
run, bundan şikayet etmek delil, aapmalara kar,ı mü' 
cadele etmek ve böylece zararlarını da Ulariye indir
mektir. 

* FCfi%me harfımücadele .öz konUlU oldu'un
do ideolojik ve politik göreIJleri IVUII i)zet�yebilirlz' 

. tl BufÜO tüm kapitaliJt dUnyada ve ülkemIzde i,· 
çı, emekçi halk: kitleleri ıelecele kar,. büyUk. bir Iii
venlllzlik, kazanımlannın her an tehllkede olm .. ve 
yU1tııek boyutlara ulqan yokluk, yobulluk wl ı,ıb:
Ukle kar,ı kar,ıyadlr. Burjuvazi IOlYai demokrui Ile 
kitleleri oya1amaya ıça1ı,ırken', dlRer yanda da on
dan bo,alan umutauzlulu lqizme bydırma hevea ve 
pyreti lçlndec::llr. SOıyai demokrat hareketten koput· 
bit Idtleleri aloıanlarta yanıttmaya, militarlıt oda.lı:la
ra Idtle tabanı yaratmaya çalıf8D bu a.lı:ımm en temel 

FAŞIZME KARŞI MOCADELE, "AŞIRI SA�A 
DA, AŞIRI SOLA DA KARŞıYıZ" DIYEREK 
YORüTOLEMEZ. TEK TEK SUÇLULARıN OR· 
TAYA ÇıKARılıP CEZALANDıRıLMASı DA 
YETERLI BI R MüCADELE YÖNTEMI DE�I L· 
DIR. MUTLAKA LEGAL VE I LLEGAL FAŞIST 
ODAKLAR DA�ITILMALI VE SORUMLULAR 
CEZALANDIRILMAlıDıR. BU ÖRGüTLER 
VAR OLDU�U SüRECE, poLISIYE ANLAMDA 
BILE FAŞIST GIRIşIMLER VE SALDıRıLAR 
öNLENEMEZ, DURDURULAMAZ. 

nitelii:i anti komünizm ve anti ıovyetizmdir. Böylece 
koşullandadılı kitle tabanını ao.yaliat harekete .. 
demokruiye kartı kullanmay. çalıf8D fa.umin, tit.� 
le tabanından IOYUtlanmua, iYedi ıöre .. lerimlzd_ bi· 
ridir. Bunun için de anti-komÜD.ilt ve eö-eo..,.ı de-
mqojileri .ç,.. çıkenp y_ bır etmek ", ... ldyor. 

Soıyalizm adece _iinllilü t&rtı,ılmayu bilim· 
..I bir ideoloji delil, kazanımlan dunnade artan bir 
olıudur da. Sosyalist aiJtemin motor (ücü i. SO'f'Yet.
ler BirliAi'dir. Bu nedenle de bwjuva ideolojillinde, 
anti komünizmin yanında anti ıovyetizm yer alıyor. 
Buıjuvazi bilimsel sosyalizmin üıtünl\ilünü ve aoıya· 
list sistemin kazanımlarını demagojilerle örtmeye, ka· 
ralarnaya ve işçi ve emekçi kitlelerden aakl.maya çalı
şıyor. 

Banş, batunsızlık ve demoltruinin en kararlı a
vunuculan bilimsel sosyalizm ve IOlYalist u.tem ol
dul u içindir ki, anti komünizme ve anti ıovyetizme 
kar,ı durmak demokrat olmanın zorunlu ve nemel 
bir koşuludur. 

Diler yandan faşizme kar,ı mücadele " ."ırı sala 
da a.şırı sola da karşıyız" diyerek yürütülernez. Tek 
tek suçluların ortaya Çlkanlıp cezalandırılmaa da ye
terli bir mücadele yöntemi delildir. Mutlaka lepl ve 
iUep.l faşiıt örgüUer dalıtılmalı ve .orumlular ceu
landırı1mahdır. Bu örgüUer var olduklan sürece, po
liliye anlamda bUe faşist �rişimler ve aaldırılu ön
lenemez, durdunılamaz. Ve f .. izme kar,. mücadele 
tekeller ve emperyaliıt belımWıklar ortadan kalkma
dan gerçek hedefine ulafamaz. 

* IdeolOjik mücadelede maoculula ve dile,. go
şi.t hareketlere karşı göreIJle,. nelereli,., 

1) Faşizme karşı mücadeleyledolrudan balı açı
sından önemli bir konu da maocu ve bireyeel teröri.t 
akımlar sorunudur. Bu akımlano işçi ve emekçi kitle
lere düşmanbIı ve zararlan bizzat kendi varlıklarının 
bir ıonucu olarak ortaya çıkmlyor. Birey.1 teröriıt 
akım, burjuvazinin işçi ve emekçilere kar,ı yeni bas
kılar geliştirilmesi için sözde "ıerekçeler" yaratıyor. 
Faşi.t saldırıları 'karşıt akımların çatı,muı.' diye iö.· 
tererek ıözlerden saklamaya çalışan, bu nedenle işçi 
ve emekçi sınıflara, belmuızlık, demokrui, aoıyalizm 
mücadelesine nemel olarak zararlı ve dü,man bir akım 
kelin olarak burjuvazinin mücadele .. flarında ve onun 
işini kolayla,tırmaya çalışan bir akım. 

Maoculuk ise, anti komünizm ve anU ıovyeüzrnin 
lOidaki IzdUşümü. Sosyalist si.teme, Uıu,luarau I,çi 
Ilnıfı hareketine ve ulueal kurtulu, hareketlerine dÜ4· 
man bir akım. Bu akım da dünya devrimci lÜçlerine 
karşı burjuvazinin ve emperyalizmin &aflarında yer ah
yor. Bu akımın da tehlikeli, bizut kendi varlılından 
gelmiyor; etkiledili etkileyebildlRi Idtleyi ıonuçta fa· 
şizmin kucalına atmuı. tehlikenin aal yönünü oluftu
ruyor. 

Tıpkı f."ızme wl emperyalizme kar,ı mücadele 
�bl bu Iki aktma kar,. da mücadele ıüncel ", lve<ti bir 
torun olarak karşımıu çıkıyor. 


	Y_78_000161
	Y_78_000162
	Y_78_000163
	Y_78_000164
	Y_78_000165
	Y_78_000166
	Y_78_000167
	Y_78_000168
	Y_78_000169
	Y_78_000170
	Y_78_000171
	Y_78_000172
	Y_78_000173
	Y_78_000174
	Y_78_000175
	Y_78_000176

