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AP'YE I{AN ARANlVOR 
"- Acele taze kan ... " 
n_ Yepyeni bir ruh .. ," 
Bu teıler salt ilk yardım hastane leri n

den yüktelmiyor. Sadece medyumların 
"ruh çalırrna" seanılarından çıkan &es
ler de delil ... 

Büyük aennayenin has partisi APıdeki 
II.Dct ıan günlerde parti içinde genel ve 
yaYım biçimde böyle dile getiriliyor. 
Dile ıetirilirken de, ıık &ık "kan" ve 
"ruh" deyimieriDin kuUarulmuı, parti 
içinde "bnIlzlılm" ve "ruhsuzlutun" 
I'!nellikle benimlenen bir teşhis old ulu
nu ı&teriyor. 

AP'de zaman zaman meydana gelen 
daJP..IanmaLann özellikle ıon günlerde 
yelli boyutlar kazandılı gözleniyor. An· 
kara'da ıenel merkez çevrelinde süren 
kıpırtılann yanı ma geçölimi. hafta Iz· 
mir il öııütünden yüktelen sesler ilginç
tir. 

APıdeki daJaalanmalara ne yönden 
bakılıraa bakılan görüşlerin kesiştiRi 
noktada Demirel gerçelinin yattllmı da 
hiç kimse inkar etmiyor. 

YORüYOŞ muhabirieri AP içlerine 
tuttuklar. projeksiyonlarla, AP'deki san
emın çerçevesine ilişkin bilgiler edindi
ler. Parti. içindeki çekişme ve sürtüşme
lerin iç dünyadaki üade ediliş, yorumla
nış biçimleriyle yaklaşık bir haritasını 
ekle ettiler. 

öteden beri oldutu gibi bugün de, 
parti içinde IIAPII denince akla "Demi· 
nlll ,eliyor. Bu gerçete, Demirel'in yan
daşları ile karşıtları ayrı ayrı deterlen
dirıne&erle varıyorlar ve o noktada tartış
ma Demirel'in üzerinde toplanıyor. 

Kimdir bu Demirel? 
1961 'lerde AP Ankara il başkanlıtma 

talip olan, 1962'Ierde Istanbul belediye 
başkan adaylıımı isteyen, 1964'lerin so
nuna kadar Ispartalı hemşehrisi Saadet· 
tin Bil&iç'e "Sen varken bu partiae sana 
rakip olmam" diyen ve bir anda AP Ge
nel Başkanlıtma, bir yıl sonra da başba
kanlıAa yükselen bir Süleyman DemireL. 
Olay böyle başlıyor. 

Demirel'in ilk Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un üadesiyle şöyle bir tablo çizi-
liyor: . 

"- Daha genel başkan adaylıtı söz 
ıonusu deliiken, partinin ilk kongresin
de hepimiz Bilgiç ekibinin içindeydik. O 
kongrede divan başkanlıRma bir maso
nun getirilmesine karşı en çok Demirel 
tepki göstermiş ve kongreyi terketmişti. 
Genel BaşkanlıRı kendisnin dahi aklın
dan geçirmediRi bir dönemdeki bu tep
kisine bakarak, sonradan önümüze ma
sonluk belgesi getirildilinde inanmadık. 
Bu kadar mizansen yapabileceRini akıl 
edemedik ... " 

AP'de hemen herkes Demirel'in bir 
"mizan.sen ustası" oldulunda hemfikir· 
dir. Ma.aon olmasına karşm Türkiye'deki 
ma.,n1arm başı Necdet Egeran'dan "ma
aon deRiidir" kaRıdı alabilecek ve yürür
tüRe ıokabilecek oranda bir mizansen us· 
tuı. Egeran'm bu dostluRu Demirel tara· 
fından unutulmanuş, çeşitli tarihlerde 
itbalat-ibracat'proje ihalesi ve benzeri iş
lerde kendisi, ifadesini milyonlarıa bulan 
nimetlere bolulmuştur ... 

Demirel'in 1964'teki. AP kurultayın· 
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DEMIREL: Büyük sernw)/enin "yedek" hesabL .. 

da ABD Başkanı Johnson'la çekilmiş fo
tolrafları da mizansenin bir deRişik ör· 
neAini olu$turmu,tu. Demirel'in o tarih
lerde cami avlularmda görünmeye ihtiya
cı yoktu. Devrin ·Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel'den başlayan ve entellektüel ka
lemleri de kapsayan geniş bir destek or· 
tamını bulmuştu. 

. "- Demirel hiç deliIse uygar ve Ata
türk'çü" idi! .. 

Daha başbakan olmadan bir yıl önce 
İtalya'run başkenti Roma'da, bir Mafia 
liderinin villasmda konuk olan, Ameri
ka'nın istedili ölçüleri fazlasıyla üzerin
de taşıyan Demirel'eTürkiye'de "aydın" 
çevreler de nedense fazlasıyla· sempati 
duydular. Ve 1965 yılmın Ekim sonun· 
da Demirel başbakanlık. koltuRuna otur· 
du ... 

KOLTUK DEMIREL'IN ALTıNDAN 
KAYIYOR 

1965 ile 1969 arasmdaki dönemin en 
özgün, en kayda deRer özellili, parla
mentoya Türkiye'de ilk kez sosyalist mil
letvekillerinin girişi ve Türkiye'nin so
runlarını. geniş halk ylRmlarma çarpıcı 
biçimde yansıtışlarıydı. 

Demirel 1969 seçimleriyle uRradlRı 
oy kaybını düşünürken bu olguyu göz
den kaçlrmadı. TemsilciSi olduRu serma· 
ye sınıfına tercüman olurken. büyük ser
mayenin ekonomik bunalım ve çözüm
süzlükleri ve bunun yarattılı sarsıntılar 
Demirel'i zor günlere itti. Zorlukları bi
rader dosyaları da kamçıladı. 

12 Mart muhtırası geldiRinde Demirel 
böyle bir anda yakalanmışhlın sıkıntısı 
için�e olmuştu. öyle bir duruma düş' 
müştü ki AP lideri, "Bir daha başbakan 
olmasına, gülünecek olay" şeklinde ba· 
kılmaya başlanmıştı. 1973 seçimlerine 
girerken AP liderinin "küçük bir eksikle 
de olsa yeniden iktidar olma (,.rsatını bu
lacaRına inandıRı" biliniyordu. O günler
de yeni kurulmuş olan MSP'nin Demir· 
el'in gözünde "birkaç milletvekillik şan· 
sı" vardı. Ancak 1973 seçimlerinin so
nuçları Demirel'in tüm beklentilerinin 
aksini ortaya koyunca AP lideri parti 

. 

kurucularından Mehmet Yorgancıollu' 
na: "Artık bizim için herşey bitti. Uzun 
süreli bir muhalefete hazır olmalıyız" di
yecek kadar moral çöküntÜlüoe uRra. 
mıştı. 

= 

Seçimlerde ortaya çıkan parlamento 
aritmetiA'i CHP-MSP koalisyonunu do· 
turunca, AP liderlnln geleceRe yönelik 
hesapları da tümüyle bozulmuştu. o gün· 
ler Süleyman Demirel'in dostlarmı ve 
çevresini en acımasız bir dille eleştirdiRi 
günlerdi. Koalisyon hükümetinin Kıbrıs 
konusunda aldılı müdahale kararı şoven 
duyguları kamçılarken, "daha çok milli· 
yetçi" oldutu kanısındaki Demirel, 
"kahramanlıA'I" kaptırrruş olmanın üzün
tüsü içinde kıvraruyordu. O günlerde Baş
bakan Ecevit'in ortaya atıılı "'erken se
çim" sözü AP lideri için "can yeleRi" ol
du. GerçekleştiRi takdirde bir erken se
çimin tek başına CHP iktidarı getirece· 
Rini bilen Demirel, bunun karşısındaki 
bütün güçleri yanına toplamasını bildi. 

Daha CHP·MSP koalisyonu işbaşmdayken 
MSP'nin "samimi dinci" kanadı ile Gıya· 
settin Karaca vasıtasıyla temas kuran 
Demirel, o günlerde yanında yer almış 
olan AP kurucularından Mehmet Yor' 
gancıollu aracılılıyla da "demokratikIe
rin" Ecevit'e karşı direnmelerinj saRiadı. 

Sonuçta ise, dünyada eşine az rastla
nacak şekilde; askeri müdahale ile ikti· 
dardan uzaklaştırılmış üstüne de seçim 
kaybetmiş olan bir lider "tekrar başba
kan olamaz" imajını yıktı. Bu yıkılış hil· 
kat garibesi bir MC organizasyonu kurul
ması pahasına gerçekleşti. 

Oç yıla yaklaşan MC döneminin Tür
kiye'nin başma açtı lı belaları tekrarla· 
manın gereli yok. Başta büyük sermaye 
olmak üzere tüm gerici sermaye güçleri, 
ülkenin ekonomik, toplumsal yaşamını 
alt-üst etme ve tam boy açık faşizme ge· 
çiş koşullarını politik iktidarı eliyle 
adım adım ördü. 

Ancak toplumdaki sınıf güç dengele
rinin nesnel dinamiRi büyük sermayeyi 
bir politik geri çekilişe mecbur etti. Bü' 
yük sermaye bir benzetme yapmak gere
kirse, kalesine dolru bir "geri pas" at· 
mış, ilerisi için hamle fırsatı kollamaya 
başlamıştı ... 

CHP ile AP'den ayrılan baRımsızların 
ve COP'den iki, DP'den bir milletvekili 
alınarak kurulan hükümet bunun ifade' 
siydi. .. 

Büyük sermaye her ne kadar bu hükü
mete omuz veriyor görünüyorsa da, "has" 
partisinden zerrece vaz geçmiş delildir. 
Nitekim AP'ye "kan" arama çabalarının 
karargahı büyük sermaye kulisleridir. 

AP'yP kan aranırken ('BP'den lif' 

beklenen şudur: 
"- EkonorrUde gerekli tamirat.ı yap· 

sın, kendi eliyle işçileri hizaya getirsin. 
Bu arada AP'de de yeni düzenlemeler 
yapılaın ... " 

AP'deki sancının temeli buraya da· 
yanmaktadır. Buna karşın AP'deki kHk· 
ler ne durumdadır? Demirel'in dışında 
ciddiyet veyetenekleri bir hayli tartışma' 
lı gruplar şöyle bir daRıiım göstermekte
dir: 

KAMRAN INAN GRUBU 

AP içinde iki kongreden beri lider al
ternatifi olarak görünen tnan geçen 
kongrede kürsüye çıkıp aday olmadıRını 
ve Süleyman Demirel ile temel konular· 
da görüş ayrılıRı bulunmadlRml açıkla
rruştı. O tarihlerde arkasında sayısı üçü
beşi aşmayan delege bulunan tnan'ın 
önümüzdeki Kasım aymda yapılması 
beklenen kongreye daha güçlü girdiRi bi· 
liniyor. Ama bu daha güçlü oluşun kav· 
gayı kazanacak �üç.te olmakla ilgisi yok. 
Şimdilerde İnan'ın ardında iki elin par
maklarıyla sayılacak kadar parlamenter 
ve doRunun "asker delegeleri" var. Ve 
Inan'ın bunlarla bir noktaya varması ola
sı görünmüyor. Bu büyük kongrede genel 
başkab adaylılmdan kaçınması ise ken· 
disinin sonu olacak. tnan'ın, Demirel'in 
genel idare kurulu listesinde yer alması 
sürpriz olmayacak. 

ESKI DEMOKRATLAR 

AP içinde eski demokratlardan bah· 
&edildilinde ''Menderes'in başını yiyen· 
ler" sıfatının da adlarından önce kulla· 
nı1d1�1 biliniyor. Başlangıçta "AP yep
yeni bir siyasi görüşün temsilcisidir" dj· 
yen Demirel, daha sonra birleşme ça�rı' 
larına başlayınca: "AJ! DP'nin devamı 
delil ta kendisidir." demişti. Bilinen zo
runluluklardan dolayı Demirel'in katlan· 
dı�ı söylenen eski demokratların gücü 
ise "kendilerinden menkuL." Yani adet
leri kadar ... Ve üstelik bu gücün büyük 
kongreye doeru Demirel'in yanında yer 
alacaRına dair kuvvetli belirtiler var. II 
Aralık seçimleri öncesi manga1da kÜL bı' 
rakmayan eski demokratların sözcüsü 
Zeyyat Mandalinci üç aydır aAzlOJ açmı' 
yor. 

SAADETTIN BıLGıç 

APınin ilk genel başkanı Ragıp Gü
müşpala 'nın ölümünden sonra, kendisini 
partinin "tabü genel başkan adayı" sa
yan Bilgiç. "ayak oyunlarının" dışmda 
bir politik kabiliyete sahip de�l. Bugün
lerde APınin başta Ankara il örgütü ol
mak üzere diRer yerel örgütlerinde giriş
tili fesh etme {uryasının altından da, ge· 
nel başkanlıRa aday olmanın delil, "ben 
de varım"ın yattıitı biliniyor. AP içinde 
varlııını başka türlü de kanıtlayamaya' 
cak olan Bilgiç'in kongreye kadar salla' 
yacalı "taburun" tnan grubunun çok 
üstünde olacalma muhakknk. nazarıyla 
bakılırken, genel idare kurulu listesinin 
Demirel-Bilgiç uzlaşma&lyla hazırlanaca' 
tı kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. 

VE DIGERLERI 

AP içinde öteden beri "Demirel'in 
Truva atı" olarak bilinen Oluz Aygün 
son zamanlardaki çıkışlarıyla dikkati 
çekti. Genel başkanlıktan ziyade oluşt.u· 
racaRı bir grupla denge hesaplarının ara· 
sında kendisine de yer verilmesini salla' 
ma amacmda olduCu görülen Aygün'ün 
"merd.ivenleri alır alır çıkma" niyetin
de oldulu söyleniyor. 

AP'nin bu kongresine genç parlamen
terler ve partinin gençlik kollarından ge' 
lecek olpn delegeler de ayrı bir grup ola' 
rak katılacaklar. Ancak onların da arala' 
rında bir birliRin şimdilik olmadıeı \'e 
"Yeniden Milli Mücadeleciler". "Genç" 
ler", "Genç Parlamenterler" olarak bo' 
lündükleri görülüyor. 

Kanı kuruynn AP'de bu yüpı)'u ktın 

Aranıyor .. 



-20 MART'IN DERSLERi 
METlN ÇULHAOCLU 

Hayatın öğreticiliğine hiç bir şey yetişemiyor.Usanllmadan savunulan 
genel doğrular, temel ilkeler, hayata yansıdıkça bilinç ve aydınlık kat kat artı
yor. CHP iktidarını Mart ayında önemli ölçüde bir devalüasyonun, temel mad
delere yapılacak zamların beklediği, faşist odakların üzerine kararlılıkla yiriin· 
mediği sii'ece şiddet ve terör eylemlerinin süreceği, işçi sınıfının siyasal örgütü 
tarafından aylar ön"" söylendi.Şimdi, Tirkiye halkı duyduğu doğruları pra· 
tikte yaşıyor. Aydınlık ye bilinç bu nedenle kat kat artıyor. 

Oncesi ve scınr� ile, 20 Mart'ta uygulanan eylem, yıllardır özenle örü· 
len sis perdelerinin yırtılması, kafaların yıllarca biriken tortularından arındırıl
ması açısından önemli bir deneyim niteliği taşıyor.Bu açıdan, 20 Mart eylemi 
üzerir.de bundan sonn da durulacak. 20 Mart'ın dersleri, daha uzun bir sire 
hem genel demokratik mücadelenin, hem de özel olarak işçi sınıfı hareketinin 
yolunu aydınlatacak. 

20 Mart', derslerini birer birer ele almak gerekiyor. Önce 20 Mart eyle
mine yönelik tepkiye ilişkin iki ders. Ecevit'in "duygusal", "sert" ya da "siv
riu olarak nitelenen ünlü tepkisinin ardında ne var? Bu tepkinin nedenleri, 20 
Mart'ın ilk iki dersini oluşturuyor. Büyük önem taşıyan, demokratik toplum
sal muhalefetin örgütlenip geliştiriımesi açısından hayati nitelikte iki ders. 

Birincisi, Türkiye'de demokratik toplumsal muhalefetin kayıtsız Şartsız 
CHP ile özdeşleştirilmesine yarayan bazı fetiş ve şartlanmaların ilk kez önem
li bir darbe yemesine ilişkin. Özetle şöyle: CHP, muhalefet döneminde, hem 
MC iktidarlarına hem de düzene yönelik tepkileri kendisi ile özdeşleştirmeyi 
büyük ölçüde baş�dı. Koşullardan ve yardımcılarının "katkı "larından yarar
lanara-k. Sonra, iktidar dönemi geldi. Iktidar dönemi CHP 'si, bu kez de, "hem 
iktidar hem de muhalefet" olma kolaylığına sahip göründü. CHP iktidardı. 
Ama demokratik toplumsal muhalefet ve onu belirli ölçüde temsil edtn kuru
luşlar da iktidara, yani CHP'ye karşı değillerdi. CHP bir yandan iktidarını sir· 
dli"ürken, diğer yandan da gerek "ben gidersem MC gelir" silahı ile, gerekse 
"bu kez olmadı ama ileride tek başımıza gelirsek ... tt vaadi ile "iktidardayken 
fı1uhalefetteyken iktidar" olma becerisini gösterebiliyordu. 

20 Mart eylemi, bu beceriye inen bir darbe oldu. 20 Mart eylemi, bu· 
günkü iktidara "karşı" olmamakla birlikte, onu uyaran ve onun denetimlnin 
dışında bir nitelik taşıyordu. TUrkiye'de bu kez CHP 'nin damga ve vesayetin· 
den uzak, kitlesel bir direniş gerçekleşiyordu. E""vit'in ve CHP 'nin büyük ser· 
maye açısından taŞKtığl en büyük avantaj, yani muhalefeti kayıtSıZ Şartsız 
kendi vesayeti altında tutma avantajı böylece önemli bir darbe yemiş oluyor
du. Ecevit, kendisini büyük sermaye nezdinde böylesine "küçük düşiren" yı· 
ğınlara ve demokratik kuruluşlara karşı tepkisini gösterdi. Yığınlarla birlikte, 
büyük sermaye de dersini aldı: Demokratik toplumsal muhalefet, Ecevit ve 
CHP 'nin çerçevesini aşana, Ecevit ve CHP "gerekeni" yapmakta tereddüt et
meyeeekti .... 

Ikinci ders, sermaye iktidarının subjektif strateji ve taktiklerinden çok, 

objektif tepkilerle ilgili. Unutmamak gerekiyor: BU'�uvazi ye onun politikacı· 

ları, güçlü bir önseziye, iktidarları açısından tehlikenin başlangıcı olabileeek, 

olma perspektifi "'şıyan girişimler karşısında güçlü bir reflekse sahipler. Tıpkı 

15.16 Haziran olaylarının o anda böylesine bir refleksi doğurma" gibi. Böyle 

durumlarda hareketin objektif konLimu ve nitelili, harekette şu ya da bu öi· 

çüde eıkin 
'
olanların subjektif konumunu aşıyor. Tıpkı 15·16 Hazıran'daki 

OISK yöneticilerir.in niteliğinin, hareketin niteliği yanında ikinci planda kal· 

nıası gibi. Tıpkı, Türk.lş'in 1975 yılında ızmir'de uyguladığı "genel grev"e 

karşı, burtuvtlzinin, Türk-Iş yöneticilerinin konumlarını bir yana bırakarak: 
sınır",ı içgüdüleri ile olaya şiddetli bir tepki göstermeleri gibi. 20 Mart eylemı 

de, burjuvazinin ve politikacılarının bu içgüdiisel tepkilerinin boyutunu sergi
ledi. Burjuvazi ve onun politikacıları, boyutları ne oluna olsun, geleceğin to
humlarını içinde taşıyan eylem ve girişimler karşısında tahammiisüz oluyorlar. 

20 Mart'ın üçüncü dersi. Daha önce birkaçı kez yırtılan. ama burjuvazi
nin, onun basın organlarının yeniden onardığ. bir perdenin bir kez daha yır
tjlmasına ilişkin. Bu da şöyle: Bu�uvazi, Tirkiye'de zaman uman h.yota 
damgasını vuran gerçek kitle hareketlerini "anarşi k olay" etiketi ile karala
makta, 50rumsul grupların hareketleri ile özdeşleştirmekte ve onların sözde 
"eylemlileri arasında kaynatmakta çok usta. Burjuvazinin bu ustahğı sonuaı, 
bilinçsiz yığınların gözünde, bir 15-16 Haziran, uçak kaçırma, adam öldürme. 
bomba atma türünden "anarşi k olay" oldu çıktı. 

20 Mart eylemi, burjuvazinin bu perdesinin yeniden yırtılmasl açısından 
da büyük önem taşıyor. 20 Mart burjuvazinin ünlü "anarşik olay"lan ne ... 
çek kitle direnişi arasındaki kesin ayrılığı sergilemede ve bilinçlere kazınııda 
önemli bir adım oldu. Ancak yine de, "kitle" olarak örgütsüz ve bilinçsiz bir 
avuç insanı, "eylemli olarak her tii"lü soromsuı davranışı gören, "eylem alanı" 
olarak da akıllarına dörtyol kavşaklarından b.şka bir yer gelmeyen soşlst 
grupçuklar, bu kez de bu�uvazinin hep yaratmak istediği özdeşlık için ımı· 
zeme sağladılar. Gerek burjuvazi, gerekse Ecevit, kitle direnişini kualamak 
için, bu sözde devrimcilerin eylem adına giriştikleri tuluatı ön plana çıkarma
ya gayret ettiler. 

Ancak bu sorumsuz grupların tüm girişimlerine karşın, kitle direnişini 
"inandırıcı" bir biçiinde karalamak mümkün olmadı. Bu sorumsuz gruplann 
girişimlerinden de yararlanarak koskoca bir 1 Mayıs'ı "anarşık olay" olarak 
yansıtabilen burjuvazi, bu kez emeline ulaşamadı. 20 Martlın bir başka önemlı 
dersini de bu oluşturuyor: Örgütlülük ve gerçek anlamda kitle katılımı, sorum
suz grupları tecrit etmede başlıca silah. Aynı şekilde, sorumsuz grupların tec
riti ve etkisizleştirilmesi de her zaman kitle eyleminin etkinlilini ye örgütlUlU
ğünü artıran bir unsur. 

20 Mart'ın başka dersleri de var. Ozerlerine eğilindiği takdirde demok· 
ratik toplumsal muhalefete kan verecek, aksi "'kdlrde büyük burjuvui � OiP' 
nin yeni dizginleme kumpasıarını dlirtlikleyecek dersler. Ecevit, sürekli oiMık 
tekrarladığı "kitle örgütlerinin tabanının yüzde SO'i CHP'lidir" göriişliıı.ı ger. 
çek boyutlarını gördü. Ecevit'i tepkiye sirükleyen b.şlıcı olgulardan biri de 
bu "CHP'liIiğin" ne ölçüde "eHP'lilik" oldulunun sergilenmesi oldu. Gerek 
burjuvazinin, gerekse CHP'nin bu deneyimden ders Çıkarank karıı saldırıya 
geçmesi doğaL. Onemli olan, 20 M.rt'", kazanıl.n mevzilerın pekl,drilerek 
bu saldırının göğUslenebilmesl. 

CHP'nin bu�uvazi .dına girişeceği saldırının çeşitli cepheleri var. Bır 
cephe, demokratik kuruluşların, bu ınd. sendlkal.nn "d.h. da CHpılle,dril. 
mesl", buna yönelik olarak kltl. öl1lUtlerlni bÖllk:O, pUçı'�""�" """'" ..ıL'-. __ ı.-�_ 
kazanması olabilir. Diğer bır cephe Ise hiç kuşkusu. "eyleme karşı çıktık, 
çünkü cunta gelecekti" temasının işlenmesi olacak. Bu arada "CHP Iktidam,.n 
niteliğinin anlaşılması" üzerine, bitleri kanlanıp yeniden cuntacılıla JOYURl-
cak "açık kapı sosyalistleri"ne karşı ıdeolojık mücıdeleyl de unutmamak .. • 

rekiyor. 
Kazınılan ideolojik ve politik mevziler korunduğu sirece, 20 Mart eyle· 

mi ilerici güçlerin tırmanışı ıçın çok önemlı bır mevzi oluşturacak. Burjuvazi· 
nin, gerici güçlerin ve CHP üst yönetiminin saldırıl.rı ve şantajları karşısında 
bu mevzilerin terkedilmesi h.lirde Ise, kazanan yine burjuvui ol.cak. Bu ne· 
denle 20 Mart'a sahıp çıkınık Için, 20 Mart'ın kazanıml ... ı", politik, ölJÜtsel 
ye Ideolollk al.nda pekiştirmek, kaçmıl",.z bır görev ol.rak ortay. çıkıyor. 
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KiTLESEL EYLEMiN 
Namlunun ucundan yedi adet kurşun 

çıktı. Kurşunlardan biri gözden gırdı, 
Ikisi beynl parçaladı ve dördU de araba
nın koltuklanna saplandı. 

YARATICILIGI 
Ankarıı Cumbudyet Savcu Yardımcı

sı Dolan ÖZ dlıekJIyonun yanına �ıl· 
dı ... 

Geçtlllınlz haftanın Cuma glinU saba
hı Ankarıı'nın Bayındır Sokakla, Kızıl
ırmak ıokaklannın kealştill noktada ku
rulan kanlı rqbt ""rrııda, bir sosyalistin 
daha canına kıyıldı. 

Fa.ı.ı eUerin çektildm tetik boşa çe
Idlmlyordu. Hed.ner bilinçli biçimde 
.. çUlyor, nltan alıruyor ve kurşunlar bo
şaltılıyordu. DoAan Öz de şahsında TUr
kiye'nln yurt .. ver, Uerici, demokrat, 
sosyalist hedell temsil ediyor ve şehit 
edlUyordu ... 

DOGAN öZ UNUTULMAYACAK .. 

Yqllll1 boyunca varlılıru ve bilinci
nl, oosya1lst kişU� ne yUrlitıneslnl bil· 
ml, otan Dolan Öz sadece, yaaalara ay
kın davrananlarıı kıırşı duran, antl·raşist, 
demokrat bir 1d,1 deandl. Sosyallstti ve 
oosyallstlltlnl saklanııyordu ... 

Konya 'da lIörev yaptıltı yıllarda öz, 
bu IdşUlllyle tanınmış .. .ılmlşti. Deniz
U'de bulunduau yıUaıda Dolan Öz çev
realnde bu IdŞı8AlylesaYll1 uyandırınıştı. 
Çaldq Hukukçular Dernellnln DenizU 
şUbealnl kurmuş, MC dönemlnde halka 
lIIaLı ltiateren DenizU Vallalnln karısı 
lıakkıııda OONfturma açmca ııörevinden 
almlDlf Ankara'ya atanmıştı. Ankara'da 
faşist çeteıerın taklpçW, bUyük yolsuz-

luk davalarırun Izleyicisi otmu,tu. 
Geçtlllınlz Ocak ayırun lS'inde An

kara Akşam Tıcaret LlJesl ölrenclsi 
Levent özyörUk'U öldliren rqlst katilin 
yakalıııııruuı Için fqlstledn yuvalandıltı 
Site ölrend Yurdunu aramış ve katlU 
yakalamıştı. 

Site Yurdunun aranması raşist çete. 
lerin list merkezlednl harekete geçirmiş
ti. Alpaslan TUrkeş adlı MHP Genel Bq
kanı basın toplantılan düzenlemlş, Site 
Yudunun aranmasım protesto etmlş, a· 
ramayı sürdüren Savcı öz 'e saldınnıştı. 

TETI�I ÇEKENLER 

Dolan öz, öldiirülmeslnden bir glin 
önce eşine ve çocuklanna komandolar 
tarafından slirekU ölliınle tehdit edlldleı
ni, Site yurdunun aranmasından sonra 
bu tehdltlerin yolunlaştııtıoı söylemlşti. 

Dolan Öz 'lin öldiirülmeslyle noktala· 
nan geçtl�mlz Cuma glinU Alpaslan TUr
keş Adalet Bakanı Mehmet Can ile Yar· 
gıtay .Başsavcısı Kazım Akdoean'a bır' 
mesaj gönderdi ve "duyduau üzlintUyU" 
bUdirdi! TRT baher biiltenlerinde yaym
lanan mesaj, beyUk bir Nazi taktl�nden 
yarar uınınaya dayanıyordu. 

Ancak Cuma glinU 'bazı kapalı kapılar 
ardmda TUrkeş'tn ''kontrolü kaybettik" 
dediline ne denttuıeUydl'l Yukany. 

AÇIk diplomasi eylemlerin 
sözlere uyması demektir 

Yilrilyllş'iOI geçen .. yısında, Ecevit Hikiimetlnin Dışişleri Bakanlığı'nın,. 
ısrail'In LlIbnan'a karŞı giriştiği saldırı Uzerine yayınladığı bildiri ele alındı. 
Dışişleri'"i" bildirisinin, bilerek ya da bilmeyerek, ısrail'in sald .. 151 için maze
ret anmaya çalışanların yanında y� aldığı belirtildi. Filistin direnişi ile ısrail 
saldırganlığı aynı kofeye konarak, gerçek saldırganların gizlenmesine yardımcı 
olunduğu vurgulandı. Israil"!n saldırısına karŞı resmi bir tepki gösterilmesi açı
sından ve sadece bu açıdan olumlu bir girişim sayılabilecek olan bildirinin, bü' 
tün dünyanın "saldırı" olarak: kabul ettiği bir eylemi "misilleme" gibi göster· 
diğine işaret edildi. 

YlirliyUş'iOI baskıya girdiği sıralarda Başbakan Ecevit, ısrail saldırısı Uze
rine yeni bir açıklama yapma gereğini duydu. "Ecevit, açıklamasında, ısrail'in 
Lübnan'a girişini, "ülkenin sınırlarını ve egemenliğini ihlal eden bir saldarıll 
olarak niteledi. "Filistin halkına kendi devletini kurma olanağı sağlanmadıkça 
Orta�oğu sorunlarının sağlıklı bir çözüme kavuşamayacağını" belirtti. "Filis
tin sorunu, FilistiniHer yokediterek çözülemez" dedi. 

Ecevit'in açıklaması,lsrail saldırısının ilk güniOlde Dışişleri Bakanlığı ta
rafından yapılan açıklamanın, ilerid Arap güçlerinde ve tüm dünyanın barışçı 
çevrel�inde yanttığı tepkiyi bir ölçUde gid�."eye yönelik oldu. Fakat bir 
gerçeği daha açığa çıkardı. Tutarlı bir diplomasinin, ancak .. ğlam ilkelere da
yanarak yürütülebileceğini kanıtladı. Bir yandan emperyalizmin saldırgan mih· 
raklarını, di�er yandan da. dünya kamuoyunun ezici çoğunluğunu oluştur.m 
"'_I�'rl �uÇlcn KOllamaya çalışan tereddütlerin, ister istemez utangaç tevil yol
larına başvurmayı gerektireceği belli oldu. 

Ecevit hükümetinin yetkilileri, sürekli olarak, "açık diplomasi"den yana 
okfuklarını öne sirdUfer. Açık diplomasi, herşeyden önce, eylemlerin sözlere 
uyması anlamma geliyor. Bir örnek: Filistin halkının yasal haklarından yana 
olduğunun açıklanması, Filistln halkının tek yasal temsilcisi olan FKÖ'nün ta· 
nınmaSlnl gerektiriyor. 

Ecevit hükümeti, Orta·Doğu sorunu üzerinde dile getirdiği barışçı niyet· 
lerinin içtenliğini kanıtlamak istiyorsa, Filistin halkının tek yasal temsilcisi 
olon FKO'nii tanımak zorundadır. FKO ile diplomatik ilişkiler kurulmalı, .. I· 
dırganların karşısında açıkça saf tutulduğu belli edilmelidir. Emperyalizmin 
saldwgan güçlerini, NATO'yu ürkütmemeye,onları da kollamaya yönelik poli
tikalar, ergeç kendini ele vermeye mahkumdur . 

"pasif" butan MHP tabanı v. yan örııuı
leri bugline kadar "bir Sıstem ve dlSıplin 
ıçınde" sllrdlirdiikleri ctnayet ve aaldı
rılan bır oranda kontrol dışma taşırınış
lardı! .. 

Göz GöREGöRE". 

D9lan öz'lin katlUeri .. dece MHP'U
ler d�ldl. 

YıUardan beri en aşşalılık yol, yön
tem ve propaganda araçlanyla kamuo
yunu "Sal""l kavgası", "kıırşıt gruplar" 
ve benzed yalanlarla şaşırtmaya, koşul
landırmaya yöneDk anlayış da katildl. 

"Hem soldan bem soldan kimden ge
lirse gelsin ber tUrlU anarşlye karşıyız" 
dlyen zibnlyet d. gırtlalına kadar suç· 
luydu ... 

önceld hafta ıStanbul'da oluşturulan 
raşlst katUaın Ankarıı'da adeta göz göre· 
göre Işlenen, Işlettldlen bır dnayetle 
düllizolendl. 

20 MART GüNü 

Oysa geçtl�lınlz hafta bqı, TUrkiye 
görkemU, dlslpUnU ve heybe�U bir anti
raşlst dlrenlt ve kitlesel protesto eyleml
ne sabne otmuştu. 

Direniş eyleml, işçi ve emekçUerin 
uyumlu, dlslpUnU ve yaratıcı katılımla· 
nyla ortaya dev bir tablo hannde Çıktı. 

İşçiler, memurlar, ölretmenler, öl-

. ___ ._ .... _,· ... _ .......... . .-.'�ı ..... �rr�.,....,." ... .. -.... ,-_,....-, .. 

rencHer eıeı. ldtlesel bir eylemln, ilkeU, 
dlslpUnU ve uyuırılu otması halinde na
.. I bqanya uJaııacalıoı slmgeledller. 

TUrldye İ4çl Partilller bulunduklan 
beryerde eylemln lçtnde görev aldılıır. 
PartlUUlln verdl� yükaek sorumluluk 
ve dlslplln anlaYUjıru eyl"ml destelde
yerek ve öncii1likyaparak yaşama uyllU
ladılıır. 

"örgütlli birleşik güç yenttuıez" ger
çeRI adeta bir gövde gibi yaşam ıçınde 
belirdi... 

"Sol" naını altmda sermaye delirme· 
nlne su taşıyan maocu.goŞıst grupların 
..ıkeşUlderı böylesine bir tabloyu ldr
letmeye yetmedl. Bir ild yerde sermaye 
besap ve namına bUylik anlamlar ifade 
edebilecek çıeırtkanlıklan fayda venoe-
dl .. " 

Pazartesi aabahı saat LO 'da, ldtlesel 
eylem, bqladıltı düzen ve uyum ıçınde 
son bulurken, blltmsel ve tarihsel bir 
gerçek bir kez daha eylem içinde otanca 
ant&nuyla bUyüdU: örııutlU ve blllnçU ldt
le glicünlin yaratıcılı�ı ... 

20 Mart "Faşizme kıırşl uyan dlrenl· 
şl"nln en bUyük anlam ve öneml de bu· 
radan kaynaldııoıyordu. 

TELAŞIN ANATOMISI 

Bu anlam ve önem, karşı tepkiyi o
lanca şiddetle çekmekte gedkmedl. 

AP Genel Bqkanı Sii1eyroan Deınlrel 



oıaganüstü bir çabuklukla tepkiılnl gös
tennekte gecikmedl. H.nüz direnişin 
son buldugu saatl.rd. bir d.m.ç veriyor 
ve şunlan söylüyordu: 

"- Ankara ve bazı büyük şehirlerimiz 
cumburiy.t tarihinde Ilk kez sol anarşI
nin lşgelln. sahne olmuştur. Anarşi dev
let olmuştur ... " 

Tüm dir.nlş boyunca hiç bır oI.y 
çıkmanuştı. Ne bir kargaşalık. ne bır y.
ralam. ne bir ölüm olayı yoktu. Türkly.· 
nın b.ryerinde durum buydu. Oysa 16 
Mart günü Istanbul'da k.tllam y.pılır
k.n Türkly.·nIn h.men b.ry.rinden "o
ı.y" hab.rl.ri g.liyordu ... 

P.ld Demirel'I böyıesın. azgınlaştıran 
sebep neydl?. 

Do�su bu ya, Demirel'In sözl.ri 
arasındald bazı yalan k.llm.l.rin üz.ri 
çlZıı.cek olursa do� söylüyordu. 

Gerçekten "Cumburiy.t tarihind." 
Ilk kez tüm çalışan. ezll.n kitl.l.r ortak 
bir eyl.m ç.rç.veslnd. h.ybetli bır da
yanışmanın örne�nI yaratıyorlardı. Işçi 
sınıfı yand.şı em.kçl ldtlelerl. birlikt. 
ve lçlç. faşizmi protesto edlyor. yaman 
bir ıhtar çeldyordu. __ 

"UMUT''UN ARD.\.._ 

Eyl.m. 15-16 Haziran 1970'd.ld Işçi 
sınıfı şahlanışının geliş.rek ldtl.l.ri ku
caklamasına bir örnekti. 

Nlt.ldm .yl.min bu dlnaml�1 karşı 
sınıfm ç.Şıtli ad v. boyadald t.msllci
I.rinln şldd.tInI üz.rin. ç.km.kt. g.clk
medl. 

CHP Gen.1 Başkam Başbakan BÜı.nt 
Ecevit ayıu gün saat 13.30'da bır basın 
toplantısı düzenley.rek "Dir.nlşln yasa 
dışı oldu�unu" Ilan .ttl. __ 

TRT'nln 13 haber bült.nI.rind. dlre· 
nlşin olaysız g.çtl� resmen tüm kamu
oyuna duyurulmuştu. Oysa Ecevit y.
nm saat &onra alelacele, soluk....,lula ko
nuşurk.n, t.bdlt edlyor, v.rip veriştlri
yordu. Şöyl. dlyordu: 

"- Bu dlrenlş. öncülük edenl.r ldm 
olursa olsun, davranışlannın sonuçlan
na katlanaeaklardır ..... 

Ecevit at.ş püskürüyordu ve şöyl. de
vam edlyordu: 

"·Kimsenin önüriü ardım düşünmeden 
girlştl� veya girlşebll.ce� sorumsuzca 
.yl.ml.r v.ya çahrnlar yüzünd.n d.
mokrarimlzln daba agır tehlikel.re düş
mesine ve bunalımdan çıkış yolunu en
g.U.nmesln. göz yumm.y.�ız ... " 

N. olmuştu, ne oluyordu? .. Neydl bu 
hldd.t. neydi bu şldd.t? .. 

GAFLAR YE SAFLAR._. 

Olay gayet basitll. 
Psikolojik v. sımfsal ren.kslerinln k.

.lşll�1 v. blrl.ştl�1 köşed. Ecevit .çı�a 
çıkıyordu. "KItI.lere ben haldmlm" bU
yükl.nmeslnln aldıgı darbenin yar.ttıgı 
psikolojik bozgun, Demirel'l d. şab. 
kaldıran sımrsaı t.vırl •• sıruf .. ı ren.ksle 
birleşiyordu ... 

Nlteldm Ecevit. Başbakan lIlatıyla 
alevini dök.rk.n. bır yandan d. CHP 
Genel Yönetim Kurulunun toplanmasını 
• mredlyor v. Gen.1 5fkreter Must.f. 
tlstündafm .Ilne v.rdl�1 yazılı bildiriy
i. parııslnln tavnru da .çıg. çıkanyor
dı ... 

Oy.. aynı günl.rd. MHP 'nın Genel 
Başkanı "Büyük Yürüyüş "Ierd.n söz edi
yor. cinayet m.ngalarma izleyecekleri 
strat.jlnln komutunu v.rlyordu. Ecevit 
ve partısı nedenae bunun üzerinde dur
muyor, ldtlel.rln faşizme ka"ı, d.mok
ratlk tepldsln. şlmş.kler çaktırıyordu. 
Bır CHP'Ii yön.tlclnln dedleı gıbı "şim
di MHP'nIn büyük yürüyüşünün üzerin
de dunnanın zamaru mıydı? ... 

BASıN YE YAYıNı" 

Büyük sermaye basını da, .yl.ml lz
i.y.n gün pelmürde bır r.nklilikle boy 
gösteriyordu. HUrriy.t "yeter" diyordu. 

20 Mort 1918 • Demirdökümde nuıkinalardurdu: FClf/zme Geçit Yok 

T.rcüman adlı ka�ıt ziyanlı�ı dokuz .SÜ
tun "Anarşi Çıkınazı" başııgı .tıyordu. __ 

Hürriyet'e göre, "olan vatandaşa 
oluyor" idI. Istanbul v. Ankara'da trafik 
tıkanmış, vatandaşlar işlerin. yürüyer.k 
gitmlşl.rdl! ... 

lrlli- ufaklı sermaye b.sınıru m.m
nun ed.cek tek bir olay yoktu daha b.ş
ka. Biraz ölüm. biraz yaralarn •• biraz yı
kım vs ... Işın kötüsü h.rgün iyi-kötü ".
narşi" tellallı�ına yaray.cak malz.m.nln 
köküne 20 Mart günü klbrlt ,uyu girmlş
tl sanld .. _ 

Eh. böyle olunca h.rgün "güllük gU
Iistanlık" olan tran�. Iş düşüyordu: Tı
kanımştı!.. 

Sermaye apansız kalmıŞtı. Sermay. 
temsilcileri de, d�lşlk se. ve renkl.rde 
n.,n.1 olarak blrbirl.rini .ynı saflıırda 
bulmuşlardı ... 

SIRA SABANCı'DA ... 

Söz sırası üç gün sonra Sanayı Od.
ları Blrli�i Başkanı Sakıp Sahancı'ya g.ı
mlşll. Geçtl�mlz haftanın Pazar v. P.
zartesi günl.ri Istanbul ve Ankara'da 
toplanan Sanayı Odaları başk.nIarı top
lantısından sonra Sabancı konuşuyordu. 
PIak .yıu plaktı: 

- AnarşI... 
- Düz.ni yıkmak ... 
V. zılgıt g.çiyordu: 
lt. Başta yöneticilerimiz olmak üze

re tüm slyasilerimlz ve milletimlz, anar· 
şlnln tem.linde yatan devl.t nlzammın 
yıkılması v. mili.t bütünlü�ünün parç.
lanmasına dönük gerçek mak .. dı gözd.n 
uzak tutmamalıdırlar. Aksi hald., anarşi 
il •• tkin bir müc.d.l. y.nlış de�.rl.n
dirmel.r. dayalı bır tutum lçlnd. nellee 
ahnak imkanı güçl.ş.cekllr ..... 

Sabancı yaptığı açıklamanın ,on 
bölümünde de, kendilerinden istenen 9 
milyarlık kur farkının "\uıks1Z bir talep" 
oldu�unu. d.mlr-ç.lik v. çlm.nto gibi 
t.m.1 ma\ların d.vı.t .liyl. d.�ıtılınası
nın ".ndlşe v.rlci" oldu�unu söylüyor
du ... "mlllelln bütünlü�ü ıçın" d.mlr-çe
lik v. çlm.ntonun özel eli.rce da�ıtd
ması elb.tte daha uygundu!.. Hüküm.t 
bu konuda olmayacak bır karar almıştı. 
Sabancı da ona Işaret .dlyordu ... 

Yalan ve dolanda devekuşundan 
daha z.ld olmayan Büyük sermay.nln 
tek "Ince" ve kurnaz oldu�u branş, ci
nay.t düz.nlemek. toplumu faşist bır 
yılgı v. korku .�I Ile kuşatmaktl ... Do�
rusu bu ya, bu konuda on yılların zengin 
d.n.ylyle besl.nmlşll ... 

20 Mart .yleminln yaktı�ı .t.şln 
dumanı sermaye maRaralanna dolunca 
lç.rd.n se.ler g.lmIştl, g.liyordu ... 

SERMAYENIN TüKENMESI 

Eyl.mln ö�retll�1 dersl.r çoktu. 
G.çtt�lmlz hafta sonunda Gönen'd. 
toplanan DISK yön. Ilm kurulu v. ba�
h sendikalar yön. Ilm kurulları toplantı
sında tartışılan bır konu vardı: Mad.n-Iş 
sendıkasına baeh bazı lşy.rlerlnd. acaba 
nıçın eyl.m kararına uyulmaınıştı? 

Burada Ilginç oldu�u kadar ıbret v.
ricl bır yan daha vardı: Mad.n-!.ş ü,t 
yöneticilerince "atanarak" getirilen 
temsilctierin bulundu�u lşyerl.rind. di

r.nI�e uyulmanuŞtl ... 
lşçlierin "söz v. karar" açısından 

.tamalarla g.tIrIl.n temsllctl.r direniş. 
omuz verme zahmetine kat1anmamış1ar· 
dı. 

Saht. giysi ve "b.IgI"lerle. yalan 
"utku"larla, .... v.şırna" v.rdikl.ri zara
nn üstüne, eylem kopuklueu yaftası da 
.kl.nlyordu ... 

Denecek ne kalıyordu?. 
Eyl.min çerç.v. v. bütünlü�. bır 

zamanlar "Tabanı serbest bırakma" ka
rarırun sahibi .,ki ortaklanru bII. aşmış
tı ... 

CHP'DEN GENEL-lş'E_ .. 

Eyl.min bugünd.n göründü�ü k.da
nY.:la CLIP çerçevesinde zorlanarak çar
pıtılınaya Ça\ıŞılaca�1 belli olmaktadır. 
G.n.I-Iş sendlkasının öne çıkarılmaya 
çabalanınası bu yönd.kI .�iliml.ri tıtŞI-

maktadır. Bilindl�i kadanyla Gen.I-Iş 
Sendikası 22 Nisan günü g.n.1 kurul top
lantısı y.pacaktır. Genel Kurul öncesi 
Sendika Gen.1 Sekreteri Ertan Andaş'm 
g.n.1 başk.nlıRa d�ru bir hamle yap
mak i,tedleı baber v.rllm.ktedlr. 

Türk-Iş'. ba�lı Türk Harb-Iş Sendi
kası Gen.1 Başkanı CHP mill.tv.kili K.
nan Durukan ile öteden berl dinek te
ması lçlnd. ·bulunan Ertan Andaş'ın 
G.n.I-Iş B.şk.nııgına yön.lik haml.si
nin Baştürk önünde sonuç venneyece� 
ileri sürülmektedir. 

Durukan-Andaş ba�lantıanın yakın 
bir g.l.cekte DISK'I Türk-Iş il. blrl.şıır-
m. hedefi taşıdıgı Iddia edtlmektedlr. 

Ancak Andaş'ın, Baştürk'ü Ikna 
.d.rek Genel-Iş B.şkarılı�ma gelmeD ve 
bu h.d.fi kendı gücü ile zorlaması ola
sıııgı sonuçsuz görünm.ktedlr. 

Bu konuda şöyle bır anlaşmaya gi
dlldI�i d. belirtilmektedir: DISK G.nel 
Başkanv.ldlllRi sayıaının artınlarak. An
daş'm m.mnun edllmesl. Andaş'm "şim
dilik" k.ydıyla bu formülle yellnecetı 
sanılıyor ... 

ODTü'DE TOPLU Iş SÖZLEŞMESI IMZALANDı 

KARARLI VE ILKELI MüCADELENIN KAZANıMLARI 

ODTü işçilerinin, .. ndlkal ... ı Sosyal-I, öndlıtıo.ııe y\HIIiklerI ıntica
d.i. YüRÜYüŞ sayfal ... ında çok sık yer aldı. Sosya�I,1n ODTü l,çI"'nln 
ÖrııÜlIü mUcadele birliğini oluşturma ulraşı uzun." zorlu oldu_ 

MUcadele uzun." zorlu olduiu gibi birçok oeplıede bırden sada-ılclll. 
Sosyal-Iş sade ... Uyeleri ıçın d�i1. tiftı I,çilerin dotru ekonomık ve demokn
tık mücadelesini sınıf ... kitle _dikacılıAı anlayı,ı Içiade VII1II8YI IlIreY bi� 
di. Bu mUcadelede her t"lli yalana. oyuna ." bozııunaı saldırılara ...... karar
h tavrıyla önIN çıkarılan engelleri aşmasını bildI. IId yd oonra � hofta 
ODTü'de toplu I, söıleprıesı imzalandı. 

Imzalanan sözle"", ODTü i,çilerine önemlı kazanım" salladı- Sosyal
Iş Uyesi Işçiler birikmiş br\lt 18 bın TL Ilere! farkı ... toplan alacaklar. Sosyal
ıŞ daha önce rrıiite.,,11I heyetçe ."rilen 1000 liraya ek ilaellorde 2000 TL da
ha artı, S ... çekle,lIrdl. üaeı zammı dışmda; 

- Yemek lICretL aı-ııllk lS.-TL. olanı< 
- Yılda bir kez 1500.-TL. kı, tazminatı olanı<. 
_ OIrenimde bulunan I,çl çocukları ıçın i1k-orta-ytlkJek tahsilde bulu
nan her çocuk Için yılda 600-1200-1800.-TL. ötnnlm yardımı ödene-

cek. bu artl,lara ılışkın seçmi", alt farklar da toptan ödeneaktlr . 
_ Aspri Ileretlerin artması halinde yenisi lle eskisi arasındaki fark. tiftı 

llere!lere yansıtılacaktır. Yakacak parası adı altında i,çi .... &I __ 1er aynen 
uysulahacak .., katsayı artıŞlarında mevcut uygulaın3 d ...... eltirllecClı.ıiL.-_ 

_ ODTü dı,.,dakl kamu kuruıu,larOlda Emekli Sandıı11 ya da s\ııOrIa-
(f olara!< Seçen sti-eler kıdem tazmllanının hesabında aynen ODTü'de seçml, 

Slbl dikkate ahnacak. 
_ Yılda üç yarım işgünü işçiler Izinli sayılacaklar. bu sIR içinde iş)oerin

de de sendika tarafından elitim çahşması uysulanaaktır. 
GödIJdlliiü Slbl OOTü Işçileri toplu ,özleşme ile önemlı kazanımı ... el

de ettiler. Ancak. en az bu kazanımlar kadar önemli olan başka bir nokta da

ha v .... OOTü'de söZıe,me imzalanmış olması ba,h baş'na bir kazanım. Giiı:U

nli Uyelerinden ve Ilkelerinden alan devrimci bir sendikanın mlleadelesinin so
nucu olması açısından çok bUyIlk bır kazanım. ODTü işçisi bundan �öyle de, 

örgütlOıün sanarında daha güçIU ve daha bilinçli olarak kazanımlarını koruyup 

kullanmak Için ve yeni kaıanımı ... lçln mlleadeı .. lnl 'ltdürecek. 



DEMOKRASiNIN 

GÜVENCESi 

KiTLESEL MÜCADELEDiR 
Faşist saldm ve cinayetlerin arttılı, 

yaygınla,tılı, kitle kınmı boyutlaruıa 
ula4tı1l; buna kuşı kitlesel tepklnln 
bilyüdüaü, kitle dlrenlşlerinln gerçekleş. 
UII bır dönem yaşıyoruz. Sınıf mücade
.... lıe1şUkçe, kesklnleşUkçe deneyler 
bzarıılıyor, ılyul tutum ve davranışlar 
netletlyor, en önemlisi kitleler ölrenl. 
yor ve olaylar öRretlcl oluyor. Çünkü 
yaşadıımuz günler sözle eylemin tutar· 
1ılıIırun t .. biUne; yazılanla yapı1arun kı· 
yaslanınasma olanak verıyor. Gerçekler, 
hızla geB",n olaylar sis perdelerinl yırta. 
rak, "umut" balonlannı patlatarak, toz 
dumanı dalıtarak; herkesin poli lik salı· 
nı, smıt.ı konumunu kitlelerin gözünde 
lçıkJıta kavuşturuyor. 

KAPITALIZMIN 
ÇÖZüMSüZLüGü 

Kapitaıst dünyanın her yerinde ol· 
dutu glbl, TürkIye'de de büyük burjuva· 
zi; ekonomik sömürüsünü sürdürebilmek 
ft artrrabilmek için Işçi sınıfı ve emekçi 
klUeitr karşısında baskı, taviz ve saptır· 
ma poUUkası yürütmek, zaman zaman 
birini dllerlnln önüne koymak zorunda· 
dır, Ne zaman, nasıl bır polilika izlene· 
ceA:i ise, bir "tercih" olarak dee-il, nesnel 
durumun bır sonucu olarak belirir, Bü· 
yük burjuvazi glttlkçe derinleşen sosyo· 
ekonomık sorunlar karşısında çalışan 
tltlelerin biHnçlenmesi ve mücadelesi
nln yükseldili dönemlerde baskı ve terör 
poUlikasuu yürütür, Bunalınılı dönemler· 
de işçi ve emekçi kitlelerin talepleri, bu 
talepler ulruna mücadeleleri bastırılmak 
Için zor kuJlarulır, terUp ve saldır$r yo· 
luulaşır. 

Bu biBnen gerçekler Türkıye' de so
rrut olarak yaşanmaktadır. Kapitaliz· 
ırıln çöziirruüzliilünden kaynaklanan 
dddl, lvedl ekonoırılk sorunlar karşısın. 
da, devalüasyon, ambargo, IMF kredileri 
etbl konnlarda, CHP hükümeti büyük 
burjuvazlnln çıkarları dolrultusunda ha· 
rekete geçirilmektedir. Gelişen, genlşle· 
yen demokralik toplumsal muhalefet ise 
drıayetlerle, klUe kınmı yoluyla sindiril· 
rnek istenmekte, glzH açık Caşist örgütler 
saldmya geçirilmektedir. 

GENÇLIK üZERINDE 
YOGUNLAŞAN BASKıLAR 

Onayetler, katliamlar ve terör şid· 
detlenmekte, faşist saldmlarla toplumsal 
yaşamın her alanı ve her anı tebdlt edil· 
mektedir. Saldırıların sistemli, düzenli 
ve hızlı bir biçimde tırmandınıması, bü
yük burjuvazlnln demokrasid.n ayrılma 
ve uzaklaşma ellliırılerinln güçlenmekte 
oldulunun göstergesidir. Bu amaçla bas
kı Ye saldırılar bütün toplumsal kesimle· 
re yöneltiliyor. Ancak son günlerde öl· 
renci gençlik üzerinde yolunlaşıldılı 
açıkça görülmektedir. Bunun nedenleri. 
nin biri şu anda dogrudan lşçUere yöne· 
lik katliamların sonuçlarının göze alına· 
maması, böyle bir durumun yaratacaeı 
tepkilerden çeklnllmesidlr. Bir diker ne· 
den ülkemizde öRrenci gençtilin hızla 
politize olması, ilerici güçler safında yer 
tulması, düzene karşı çıkışıdır. Gençli· 
ğin sosyal ve psikolojik durumu, t-!pklli 
,e hareketU ol�u, büyük burjuvazinln 
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hesaplannda, tertiplerinde önemlı bır 
unsurdur. SürekU bır hasta, saldırı lle ög· 
renci jençUk bunaltılmakta, böyle bır 
ortamda "silalılı vuruşma", bireysel te· 
rörizm e�llimlerl tabrik ve teşvık edil· 
rnek Istenmektedir. Beklenen ve Istenen 
karşılıklı tepki görünümü altında olayla. 
rın "sıcak çatışma" batinde sürekUUk 
kazanması, hem "saldan", hem "sol
dan" yaratılıyor hale gelmesidlr. Kamu· 
oyu oluşturma çabalarında sermaye ba· 
SIDIDID "aşırı uçtaki çatışmalar" edebi· 
yatuıa salhınan malzemelerle "tarafsız· 
lık" adına "devlet batıyor" çıllıkları 
atılmaktadır . 

FAŞIZME KARŞI 
KITLESEL MüCADELE 

Demokrasi düşmarılannın terUplerinl 
boşa çıkarmanın yolu, "kendinl fedaya 
hazır blrey"lerin, harekete geçirilen beş. 
on kişilik gruplann anl çıkışlanndan, bi· 
reysel terorden geçmez. Bu anlayışın bü
yük burjuvazlnln besaplarıru kolaylaştır· 
maktan, ona "solu "u mahkum eden ba
haneler vermekten öte bır anlamı yok· 
tur.Bireysel terörle gerçekle$en " eylem" 
ler, yapılan "kabrarnanlıklar" olsa olsa 
bir süre beye�n yaratır, bu heyecan ya
tıştıktan sonra yenl "çıkışlara'; kadar il· 
gisiz ve pasif bir bekleyiş başlar. Kitle
lerin kazarulmasına, kitlelerin mücadele
sine her zaman ve her yerde önem veren 
bilimsel sosyaUstler başından beri birey. 
sel terörü maceracılık olsrak, burjuyazi
nln dellrmenlne su taşımak olarak görür 
ve reddederler. 

Faşizme karşı direniş; işçi ve emekçi 
kitlelerin ısrarlı, kararlı, inatçı ve uzlaş
maz mücadelesiyle, bu mücadelenin saf
iaruıa ber gün binlerce çalışanın katılma· 

sıyla, güçlenmesiyle gerçekleşir. Faşlzırıl 
getiletmek giderek kaynaklarıru yoket
rnek, kitlesel mücadelenin gücüne, etkin
Ullne baıııdır. 

20 MART DIRENIşI 

Istanbul ünlversitesi çıkışında top
lu halde bulunan ölrencUere bomba ve 
maklnalı tüfekle düzenlenen saldm ve 
katUam, Insanlık adına utanç verid bo
yutları lle tepldleri yolunlaştırdı. Sal· 
dmların kınanm .. ı, saldırıların gerisinde
kl faşist odakların dalıtılması, bun1an 
destekleyen faşist parti ve örgütlerin ka· 
patılması, saldırganların bulunması Için 
DISK uyarı dlrenlşi kararıru aldı, Arala· 
rında TöB·DER, TtlM.DER, TtITED ve 
TMMOB gibi kuruluşlann da bulundu�u 
29 kurul� dlrenlşl desteklemeye karar 
verdi. 15 . 16 Hazlran'dan sonra Ilk de· 
fa Idtleler bu ölçüde harekete geçiyor, 
dlrenlşe katılıyordu. 20 Mart direnlşi 
kararı nesnel bır gerekUli�ln, kitlelerde· 
id tepld ve direnme arzusunun bır iCade· 
siydi. 

Bu gelişmeier karşısında hükümelin 
başı Ecevit. "saldırganlara cesaret vere
eell(!)" gerekçesiyle "iş bırakı1rnasırun 
yanJışlı�I"D1 llerl YÜrdü. Ecevit bu sözle· 
riyle dlrenlşe katılımı azaltabilecellnl, 
ba,arısıru küçültebiJecellnl besaplaıruş 
olsa gerek. Zira düzenden kopanların, 
düzene tepki gösterenlerin büyük ölçü· 
de CHP'ne ve onun liderine "umutlıla 
ballandılı bir gerçekUr. Ancak bu söz· 
ler ve hesaplar bir yanılgıya dayanmak. 
tada. Kitlelerin CHP'ye ve liderlne, on
ları çok aşan llerici talepler do�rultu· 
sunda umut beslernesi olgusu, aynı kit
lelerin CHP ile öZdeş oldulu anlamına 
gelmez. 
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Nlteklm bu yanılgı sonucunda, dün 
söylenenler, vaad edilenler hırçın bır üs
lupla Inkar edildi. Dlrenlşe katılan, ço
eu .. çimlerde CHP'ye oy veren kitleler 
açıkça karşıya alındı. 

DIRENIş VE EKSIKLER 

Dlrenlş gösterdl kı; kitleler har .. 
kete geçmeye hazırdı ve umulanın öte
sinde genlş bir katılım sallandı. Eylem 
boyunca Idtlesel direnlş bır çok sendi· 
kaların ve kuruluş1arın yöneUmlerinl 
aşarak geUşli. 

Faşizme karşı ldtle mücadelesinl, tep
kllerinl ve direnlş arzu1arını gerçek bo
yutlanyla örgütlernek, yönlendirmek d .. 
mokrat�ın bır gerej!idir. 20 Mart dire
nişinden, zaman, mekan, biçim açlSm· 

dan tutarlı görünmekle birlikte, yine de ey· 
leırıln delerlendirilmesi yapıldıgında 
hazı sonuçlar çıkarmak olanııkhdır. 
Uyarı direnlşinln zaman olarak Pazarte
sabahı 8.00-10.00 arası yapılması ile, 
eyleırıln lşyerlerinl hedef alması ve Iş 
bırakılması biçiml arasındaki çelişki or· 
tadadır. 

Eylem Işyerlerinde dol/rııdan ii! b� 
rakmayı hedeCUyorsa, ki bu dol!rudur, 
zamanının buna en elverişli saatler ola· 
rak seçilmesi gerekirdi. Böylelikle dlre
nlşin işyerlennde çok daha etkili olması 
sallanabillr, işyerleri dışında direnlşl 
amacından saptamaya yönelik maceracı 
çıkışlara Cırsat verilmezdi. Dlrenlş giini.i 

göriildü Id, çolu Işçi ve emekçi ulaşı· 
mın aksaması nedenlyle Işyerlerine di· 
renlş bittikten sonra varabIIdi. Yanl ıd· 
ırıl yerlerde direnlş dolrodan tezgah ba· 
şında, masa başında iş bırakma olarak 
dej!il, dolaylı bır biçimde işe gltmemek 
ya da geç gitmek biçimlnde gerçekleş
ti. 
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Büyük kentlerde eylemi. sade"" oto
büs ve çöp arabalarının meıkezl kavşak
larda yo11an tıkama1arıyla suıırlı tutan 
anlayış. Işyerlerinde direnlşln boyutları
nı küçÜıten olumsuz bır sonuç verdi_ 

Her mücadele biçimi kura11anna uy
gunlul!u gerektirir_ Işyerierinde iş bırak
ma. berkesin işbaşı yaptı�ı. yapabile
�i bır anda Iş yapmamasını gerektirir_ 
Eylemin etkinli!!i bunun ne ölçüde ger
çekleştl�lyle ölçülür_ 20 Mart günü iş
yerlerine ulaşabilen ilerici, demokrat, 
toplumun yurtsever evlatları Iş yapma
ma karar�ını. direnlşe katılma istek
lerinl gösterdiler_ Kararlılık ve isteklilik 
ki tlesel bir özellik taŞıdı�uıa göre. bu 
boyutlarda örgütlendirilmesi. yönlendi
rilınesi. yaygmlaştırılınası direnlş kararı 
alanlann görevi olmalıydı_ 

ZORAKI "KATILIM" 

Dlrenlşin taşıd�ı bu çeüşkilerin ya
nısıra verilen atırlıklar ve öne çıkanlan 
unsurlarıyla da olumsuzlukları vardL 
Sendikalar alanında Genel-Iş'in öne 
çıkartılması. di�er lşko11anndaki i.şyer
lerinln kendi baline bırakılması; eylemin 
"onun damgasını taşımak", ya da "şu
nun damgasını taşımamak" şeklinde dar 
ve sakat bır anlayışla ele alınması. dire
nlşin gerçek boyutlarıyla örgütlenınesinl 
engelleyen ve başarısını gölgeleyen un
surlar oldu. örne!!in işçi bareketinln en 
şanlı direnlşlerinln kalesi olan Istanbul' 
da Arçeük gibi fabrikalarda. Bursa'da 
en büyük fabrikalarda Maden-Iş yöneti
minln göre.e getirdi!!i temsilciler direnl
şin yapılmasını engellediler. O kadar ki. 
Maden-Iş yönetiminln bu tutumu DISK' 
in Gönen'deki toplantısında' da şiddetli 
tartışmalara yol açtı. 

UYARı DIRENIşI HEDEFINE 
ULAŞT ı 

Direnişin planlanması, örgütlenmesi 
.e yürütülmesindeki tüm olumsuzlukla
ra raRmen; eyleme katılan kitleler ya
ratılıcılıklarıyla. işyerierindeki ve kuru
luşlardaki bilimsel sosyalistlerin yönlen
diriciliklerinl gönüllü kabullenerek disip
Unlerinl korudular. dlrenlşln mümkün 
olan ölçülerde hedefine ulaşmasını sa�
ladılar. 

Eylemin başarısı bır başka açıdan 
yankıları ve tepkilerlyle de ölçülebilir. 
Burjuvazi ve politikacılarının demeçIe
ri, hükümetin, CHP'sinin ve yazarlaruun 
tam ortadadır. Tek başına bunlar bile 
dlrenlşin etkisi hakkında fikir vermeye 
yetmektedir. Burjuvazlnln IşçI ve emek
çI kitlelerin mücadelesinl zorla bastırma
ya, bunları saptırmak , çaptırmak ve 
"kendi IçInden" da�ıtmak yöntemierinl 
öteden beri kullandı�ı ve bu konuda 
ülkemizde oldukça "başarılı" ve deneyli 
oldu�u Inkar edilemez. 

20 Mart direnlşlnde ve sonrasında.bU
yük burjuvazi eyleme d�dan saldırır
kan. CHP tepkisi Ile. goşlst. maocu 
akımlar sözde "sol" eylemleriyle. objek
tif olarak aynı konumun ortakları oldu. 

Tertip ve tuzakları boşa çıkarmaya. 
kararılık emellerinl kurş�ında bırakma
ya yönelık kitle mücadelesine burjuva
zinln saldırmasının anlaşılıırnayacak bır 
yanı yok. Ancak CHP'nln ve goşi.t. 
maocu akımların üzerinde durmak 
gerekli. 

CHP KITLE MüCADELESINI 
HAZMEDEMIYOR 

CHP'si 20 Mart direnlşinln hükümete 
karşı olınarnııkla beraber. hükümete ve 
CHP'sine karşı da bır uyarı nltelil!l taŞı
masını hazmedemiyor_ Kitleleri kendisi
nin itarazslZ izleyicisi olarak görmek 1.
teA!. buna karşılık gerçe�ln böyle olma
dıAuun görülmesi; CHP'nln kitleleri 
karşısuıa almakta. anıı-demokratik uy
&Ulamawa girişmekte tereddütsiz bir 
ıeldlde harekete geçmesinl de birlikte 
Retiriyor. 

Bır yanda "solumuzun çizgisinl balk 
belirler" demek, öte yanda halka karşı 
çıkmak tutarslZl�ınl; her domekrat ku
ruluş ve kişi dikkate almak zorundadır. 
"ödenecek borcun olmadıamı" ileri sü
rerek; oy aldı�ı milyonlarca işçi ve 
emekçiye vaadlerini bir çırpıda unu� 
E""Vıt. sosyal demokraslnln ikircikli
!!inl ve burjuva karakterinl açıkça orta
ya koydu. E""vit. sade"" kitleleri karşı
SlDa almakla yetinmedl, goşist maocu 
unsurların sözde "sol" eylemlerini öne 
çıkararak eylemi karalamaya. kitlesel nl
teli�inl göz ardı etmeye özel bır çaba 
gösterdi. Dlrenlşin besabını soraca�ım 
dlye, kitleleri korkutmaya, sustunnaya 
kalkı,mak; faşizmin özlemcilerinin yıl
gınlık ve da�mıklık gayretlerine katd
maktan nesnel olarak aynı tutumla ça
kışmaktan başka bır anlanu var mıdır? 

Tarafsızlık adına. "sol"a da "sa�"a 
da vurmak için özel bir gayret göster
mek, öznel gerekçeleri ne olursa olsun, 
büyük burjuvazinin tertip ve tuzaklarını 
kolaylaştırmaktan başka bır işlev gör
mez. CHP ve lideri tüm bunları "balk" 
adına yapıyor ve "sol"dan şikayetçi 
oluyor. Gereken babaneleri de goşist ve 
maocu akımlar bol bol yaratıyorlar. 

SOL.BAŞKA. "SOL" BAŞKA 

20 Mart direnlşinde. kitleler; goşist 
ve maocu akımların ve yandaşlaruun da 
sorunu faşizme karşı mücadele olarak 
alınadıklarmı tam tersine yaptıklarıyla 
faşizme giden yo11an açmaya IıIzmet 
ettiklerinl gördüler. KItleler arasında 
uzun vadeü, titiz ve sabırlı bir çalışma 
yetene�inden yoksunluk. kitlelere 
inançsızlık. güvensizlik. tipik üçük 
burjuva karakter olan da�mıklık. goşl .. 
min temel nltelikleridir. Tüm bu nltellk
leriyle 20 Mart direnlşinde goşist .e 
maccu akımlar rnaceracılıklarmı sergile
mek üzere yer aldılar. 

Bu akımlar, faşizme karşı direnişi, bu 
çerçevede CHP'nln aktif tavır alınaya 
zorlanmasını, gerçekleştirmek amacıyla 
kitlelerin eyleme geçmesini. fırsat bilip, 
"eyleme darngalarmı vurmak" nlyetiyle 
olayı hükümetin istifası boyutuna getir
meye çabaladılar. Goşist ve maocular 
seçimlerde "Tek yol oy. halkçı E""vit" 
afişlerini asarken. CHP'ne oy toplarken · 
ve oy atarken. bangi mantıkla bareket 
ettllerse. 20 Mart'ta aynı mantıkla bare
kete geçerek faşizm özlemcilerine yeni 
gerekçeler sundular. 

"Devrlmci"li�in okul kantilerinl aş
ması, bu unsurlan son derece rahatsız et· 
mekte, ne pahasına olursa olsun, dar 
grup bencilliklerinl gösterecek fırsatlar
dan yararlanmayı her şeyln önüne koy· 
maktadırlar. 20 Mart'ta özellikle Anka
ra'da bu akımlar meydan1ara indiler, 
kendi "sloganlaruu" baykırdılar. KItle
leri. sade"" "kalabalıklar" olarak gören
ler, kitle mücadelesini küçümseyen; ger· 
çekte korkaklıklarını "aktif mücadele" 
"keskinlik" olarak maskelemeye çalı
şarılıır. yollarda gürültüler ve çatışmalar 
çıkartmay. giriştiler. Bu "aktif mücade
le" meraklılıırı 20 Mart'ta Ankara'da ba
Zi meydanlarda görüldüeü gibi. sad ..... 
birkaç polis görün"" telaşla: kaçan kala
balıklar yarattııar. Direnlşe gerçek "kat
kıları" bır tek bu oldu. 

GOŞIZM VE MAOlzMI 
KITLELER TECRIT EDIYOR 

Goşist ve maocu ulUurların eylem· 
leri. faşist saldırıları meşrulaştırmak. 
kitlelere yönelen baskı ve teröre gerek· 
çeler vermekie kalınadı. 20 Mart'ın göl
gelenmesi. "anarşi "nln bUyükıu�ünU is
pat (!l içIn büyük burjuvaziye gerekli 
kozları da sallamış oldu. Bireysel terörü 
kitle direnlşlnln önüne koyanlar kadar. 
bunu gömıemezUkten gelenler ve sempa· 
tiyle karşılayanlar da aynı sorumiulu�u 
taşımaktadırlar. Bireysel terörü kitle di
renlşinln önüne koyanları kınamak. bu 
akımlarla sonuna kadar mUcadele etmek. 
sadece sosyalistlerin de�lI. lIericllerin de-

r 

• 
BORAN: "ıŞÇı SINIFl MACERACı DECILDIR." 

"&ır_n BecwIYn DISK'n ilri _ııır direnitl,.. b". ç.ır,. • •  nti-de
moknıtilrtir. BlrirıcW, ifçilmn direnif/ A_�. uy,.,ndur. Ilıiıu:Ui, Bdtıd. 
çolı y.pılGn, çolr Ilörülen bir direnlt biçimidir. B.,bGlrGnın i .. ''Türlılyede 
demokrali Batıtld" ne bi, (azla. ne bır ebilr olGcak" diye .özü vardır. 

"IIÇilerin diren/fi IrUlIı ...... hülıümete d"'� oaIdD1 uc cinayetim tır
"",ncluon (aşili güçlere kd"ıtlr, oma bu direnişte hiiJriimcte de bir ")'d" VCD"" 
dır. Hükümet Icurulclı üç ay oldu. Bu üç aydd şiddet olc)'lonnın köJrü kumtll
ı.mGZd. bellıl. am. kontrol alıma alınmtJ)'. bOlladli' aç.k .. çllı ,örii/eblUrdl. 
Sayın hlüıiimet batkan. bütçenin ,",bullind." tonra 4J1G1fi "CI)'�lGrının "ÜN
ri,.. yiiriineceli "nı .öylcmlfti. Bu aöa yeriM ,.timmclidir. A." ...,,,,,Ir,,,", 
in/I_çe ",",n çözlilmu. Kontr--,eriu.ı .. bmnri örtiili ,uçlcr Ico_ yi
ne kal". bi, m ve te_liJı perdaiyle örtüldU. N.d.n' 

"I,çi Ifnl/l macırnıcı delildiT, amG d,molırotilı miicodeleden 6m du,... 
mGl, 7nÜcddelainl oaimle yürütiir . .. 

• 
SARGIN: ''FAŞIST YUVALAR DACITIlMAU" 

"Ollıykır hızla geb_rnektedi,. Tek tek .orumlu ve .uçlu Gramanın yeter
ııizllll aç.kç. ır.ndi.ı ,öoı.,,,,,,lrt.dlr. Açılı i .. ıWI fotht yullGlar dall.hlm.
dılıça, bunlann dmeu balı' açılı lIfI iP/i lirriltler içinde h_ de ıo",m" 
_"lıIlerıle bulunan .IC""'ılG .... yönlcndiricileri yaluJldmp etkllla _ Illtlril
medllrçe. yanı IOfht by .. """ ,erç.lrt.. Iru",tu/madılıç.ı b,/IO .. oiıQ-_ 
daha da ,idd.tlcndiril..-ek ıiintiirü/...,i oıt_ır. Hiilriim.t 0_ 11ıIrcI/ı1l 
tutumun bırtılı"'p oltJyın luı)'nCUIG clllllNtle yiirünmeli zorvnlu�a UGtdır . ., 

" 
mokratlann da blr görevi, faşizme karşı 
mücadelenin temel bir unsurudur. Bu 
görevden kaçınanlar, çevrelerinde örgüt· 
lerinde goşist, maocu unsurları tecrit 
için çalışmayanlar, ister kişi, isterse kit.
le örgütü, batta bunlann yöneticisi ya da 
başı olsunlar; işçi sınıfımız ve emekçi 
kitleler"" hoşgörüyle karşılanınayacak
lar. Tıpkı 20 Mart dlrenlşinde Ankara'da 
işyerlerinde oldu�u gibi dışlanacaklar
dır. 

BüYü K BURJ UVAZI. CHP 
GOŞIZM VE MAOlzM 

Uyan direnişinde goşizm ve maoiım, 
büyük burjuvaziye solu karalama gerek
çelert vererek, CHP ise bu bahaneyle 
"saf' tavır alarak. üçlü bir şekilde kitle 
mücadelesine karşı çıktılar, saldırdılar. 
Gerek burjuvazinin ve politikacılarmm, 
bu arada CHP ve liderinin Ankara 'yı öne 
çıkarması, gerekse, goşist, maocu akım· 
ların öme�ln Bursa. Istanbul ya da bır 
başka yerde de�il Ankara'da "eyleme" 
katdması bır tesadüf olmasa gerek. Çün
kü Ankara'da direnlş di�er yörelere göre 
daha geniş boyutlarda gerçekleşti. Iş bı
rakımının başarılı oldu�u Ankara'da di
reniş boyunca, goşıSt ve maoculann yol
lardaki gürültüıü ve provokatıf tutumları 
bır yana bırakılırsa. aylardır Ilk kez bır 
kişinln bUe vurulınaması. tek bır bomba
nın patlarnaması kitlesel direnişIn bir so
nucudur. 

20 MART DIRENIşI SONUÇLARI 
YENI GÖREVLER 

Uyarı dlrenlşi ve onu izleyen tüm ge
lişmeler ba�ımSlzl�ın ve demokrasinin 
güvencesinln kitlelerin mücadelesi oldu
�unu bir kez daba do�ruladı. Uyarı di
renlşi kesinlikle salılp Çıkılması ve dersler 
Çıkartılması gereken bir eylemdir. Atıla
cak her geri adım faşizm özlemcllerinln 
ekıne�ine ya� sürecektir. Aynı şekilde 
eylemi abartmak ya da bu kadarını ye
terli görmek de vahim bir bata olur. 
Çünkü faşizme karşı mücadele henüz Is· 
tenilen yaygınl�a ve örgütluıü�e erişe
memiştlr. Şimdi bu eksiklikleri gider
mek zamanıdır. 

Uyarı direnlşl yenl mUcadeleleri ka
çınılınaz olarak gündeme getiriyor. BU
yük burjuvazi her yol ve araçla kitlelerin 
örgütlü mUcadelesine darbe vurmaya ça
lışmaktadır. Bu çaba mutlaka boşa Çl
karldmahdır. öle yandan CHP'sinln 
emekçi kitlelere dayattı�ı şantajlar etki
siz kdınmalıdır. Bir yandan da ön""lik-

le CHP tabanı ve herşeye ra�men yöne
timi. büyük burjuvazinin tuzaklarına 
düşmekten kurlarılmaya çalışılınalıdır. 
CHP yönetiminin faşizme karşı dargı>
rüştü tutumu demokrasi mücadelesinin 
başarısını tehdit eden en büyük tehlike
lerden biri haline geimlştir. CHP'nln git
tikçe sa�a kayması ancak sosyalistıerin 
ve örgütlü kitlenin dayatmasıyla önlene· 
bilir. 

Goşizm ve maoizmin büyük burjuva
ZlOln açt�ı kanallarda yol buldu
�u uyan direnlşinde açıkça görülmüştür. 
Bu akımların gerçek işlevleri daba güçlü 
biçimde sergilenıneli ve tecrit edilıneleri 
için daba büyük u�raş verilmeMir. 

Yine uyarı direnlşi göstermiştirki kit
lelerin baRımsızhk demokrasi ve sosya· 
lizm için mücadeleleri başarıya ulaşı· 
caksa. bu demokratik kitıe örgütlerinde 
ve sendikalarda bilimsel sosyalistlerin 
kesin a�ırlık taşırnasıyla yakından ilgiH
dir. Gerek sendikalara gerekse demokra
tik kitıe örgütıerine musallat olan her 
çeşit oportünizm. bareketl baştan güç
SÜZ düşürmekte. hatta bölmektedlr. 

Üstelik oportünizmin kitıe örgütıeri
ne damgasını wrduAu yerlerde, emekçi 
kitıelerin örgütıerine duydukları güven 
tümden yokolmaktadır. Bilimsel sosya
listlerin. hem kitıelerin örgütıerine salılp 
çıkmaları için ber zorlu�. göR\is ger
mek. hem de bu örgütlerde �ırlıklarını 
artırmak görevleri çok büyük önem ta
şımaktadır. Zaten mücadalenln zateri 
için en büyük ve bugün için en acıl ge
reklilik budur. 

ÖRGOTLü KITLESEL MüCADELE 

Direniş öncesi ve sonrası Ecevit'in 
söyledikieri. kitıe eylemierine karşı duy
duRu kin ve öfke . Büyük burjuvazi için. 
büWn faşistler için ve faşizm özlemcia 
çevreler' için yeterU malzeme oldu. Bü
yük burjuvazlnln ve emperyalizmin bü
yük güven duydul!u temsiletleri Metin 
Toker ve Hüssmettln Çelebi. sosyalist
lere, ilericilere, demokratlara, tüm işçi 
ve emekçi sınıtlara yöneltııkleri tehdit 
ve küflirlerinde. hep Ecevit ve özaydın· 
Iı'ya atıfta bulundular. Hep Ecevit'in 
"nereden gelirse gelsin hertürlü anarşi" 
edebiyatı kullanıldı. Oysa ne dün, n� 
bugün ve ne de yarın işçi ve emekçi sı
nıfların sosyalizme yönelen, faşizmE' 
karşı mücadelesine burjuvazinin sünneye 
ÇallŞtı�1 balçık tutmadı. tutmayacaktır 
da. Bunun böyle oldueunu faşistler de. 
Tokerler ve Çelebiler de, Ece\'itlrr dr 
er veya geç gört>eeklerdir. 



TüRKIYE I şç i  sıNıFıNıN öRGüTSEL BIR· 
LIGINI GELIşTIRIp GüÇlENDIRMEK, Işçi 
sıNıFıNıN DIGER KOL VE KAFA EMEKÇi 
sıNıFLARLA, YOKSUL KöYLü ILE ITTI· 
FAKLARıNı PEKIşTIRMEK I şç i  SıNıFı 
HAREKETININ, PARTIMIzIN, BIRINCI 
GONDEM MADDESIDIR . 

• 
25·3·1978 CUMARTESI GÜNü DIYARBAKıR'DA 
DüZENLENEN Do(;U BöLGESI "GEN IşLETil. 
MIş BöLGE TEMSILCILERI VE EGITIM" TOp· 
LANTISINDA, TüRKIYE I şçi  PARTISI GENEL 
BAŞKANı BEHlcE BORAN'IN YAPTıGı AÇIŞ 
KONUŞMASıNıN BIR öZETINI OKURlARIMIZA 
SUNUYORUZ . 

• 
"Genlt halk kitleleri Milliyetçi Cephe 'nin ptme

"" , CHP'nm iktidara ,elmeıini umutla beklemişlerdi. 
CHP nihayet iktidarı eeldi, ama umutlar gerçekleşme
di. 'ı-Ienüz çok yeni, birden olmaz, zaman iıter" de· 
mek, eeçerli bir mazeret detildir. Işlerin tam görül
mesi zaman i ıter • ama baştan işlerin nasıl tutulduRu, 
lODunun nereye varacalDlUl işaretlerini verir. ii diye
rek IÖzlerine başlayan Boran sosyal demokrasinin 
y .... 1 bir çefidi olan CHP 'nin bu kimli�in verdiRi daha 
yumuşak, daha demokrat, daha "halkçı" görünüşı'! 
klUelerin oylannı ve de_tetini aldıAml belirterek 
ölenııe ,öyle devam etmiştir: 

"CHP bu kitleeel destele dayanarak büyük sema
yenin kuşwnı dikilebilir. demokratik hak ve özgür
lükler 98 balkm çıkarları &dmı muhalefetteyken ka
ruh mücadele verebilir, iktidara gelince de demokrasi 
LV kitleler lehine gerekli adımları atıbitirdi.  Böyle ol
madı. CHP kendisine umut b�layan kitleleri canlı, 
etkin blr politik rüce dönüştürmemek için elinden ge
imi yaptı. Onlar gdece oy versinler, CHP'ye parta· 
..,...toda &andaiye .. Ilası.nlar yeterdi. Oy .. iktidar 
yairuz oy ve Meclis aritmetiRine qayanmaz. Iktidar 
olabilmek için dayanılan kitleler bilinçli ve örgütlü 
aktif bir güç olarak politik hayatta demokratik baskı 
ve etkisini duyurabilmelldU. Kendisini destekleyen 
kitlelerin politik gücüne dayanma yoluna gitmeyince, 
CHP, büyük aennaye sınıfına, burjuvaziye, güvence 
vermek, şirin görünmek yoluna gitti. Bu bakımdan, 
tek başına deRil de ortaklık olarak iktidara gelmek 
çok işine yaradı CHP'run. Demokratik Partiyle Cum
huriyetçi Güven partia'mn hükümete katılmaları bü
yük aıermayeye güvence vermiştir." 

"SORUNLARıN ÇÖZüMü 
EMPERYALlsT·KMITALlsT ILIşKilER 

AGı DıŞıNDA MüMKüNDüR." 

Bundan aonra alınan "istikrar" tedbirlerini irde
leyen Genel Başkan Boran "tüm yapılanlar ve planla
nanlann dı, ve iç büyük aennaye ' çevrelerinin is
teklerine uygun" olduRuna dikkati çekerek, CHP'niu 
muhalefetteiken söylediklerini hatırlattıktan sonra: 

"Şimdi iktidarda olununca Uluslarar851 Para Fo
nunun isteklerine boyun e�iliyor, ambargo kalkmıyor 
ve ABD Kongresi "ortak Savunma" için "savunma iş· 
birliRi anlaşması" denilen ikili anlaşmayı geçirmiyor 
diye sinirleniyor. Ambargo kalksa, ikili anlaşma onay
l.a.n.sa Türkiye'nin durumu düzelecek mi, yoksa baRım
Wık) dunımu vurgulanarak devam mı edecek? Ulus
lararası Para Fonu ile vanlan ve imzalanacak olan an
laşma Türkiye'nin ekonomik baRımlılıRmın, ambargo
nun kalkması da weri ve dolayısıyla politik ba�unlı' 
h�ın devamını belgeleyecektir. Hem silahlı kuvvetle
rin elitim ve sava, donanunırun tek bir kaynala ballı 
olmasmın sakıncalanndan, tehlikelerinden söz edecek
an, hem ambargo kalkma.sını ıırarla isteyecek, kalk
mıyor diye öfkeleneceksin. Bu iki davranış ba�daş
mu. Ambargo kalkarsa gerekli askeri donanım için 
Türkiye yine tek bir dış kaynala baRlı olacak. ABD 
silah ve malzemenin kendi istekleri dışında kullarul
muana yine müaaac!e etmiyecek, hoşnut olmadıRında 
diledili gibi yeni bir ambargo koyabilecek. "Savunma 
t,birlili Anlaşması" denilen ikili anlaşma ise Türkiye' 
de Amerikan ÜL ve tesislerinin devanurun yeni bir gü
vencesidir.Üller her ne kadar Türk Silablı Kuvvetıeri
nin gibi göırteriliyorsa da aalında de�iI. Oaıerde yine 
Amerikan komutanlan, onların yönetim ve deneti
minde iç alanlar ve kadrolar bulunacak. Üstelik bu üa 
ve tesis toprakları açıkça kiralanacak; malanacak da, 
dolarm deteri düştü diye kirayı yükseltmeye hazırla· 
nıyoruz! Ambargo ve bu ikili anlaşma "hayaiyetli, ki
,iIi�i olan dı, politika" ve "milli savunma kavramı" 

DOGU SORU 
YALNıZ 

EKONOMiK DEGil 

POLiTiK 

BiR SORUNDU 
ile ne derece baA:daşır C HP  lideri düşünmek durumun
dadır." demiştir. 

Daha sonra '-rürkiye Işçi Parliai'nin, tüm sorun
ların görüşmelerle, banşçı yoldan çözüme kaVuşturul· 
masını" savunduAunu, Ecevit - Karamanlis görüşmele
rini de bundan dolayı olumlu karşıladıklarını belirten 
Behice Boran, bunun "mutlaka somut sonuçlara götü
rülmesini" isteyerek CHP iktidarının "can güvenliRi ve 
elitim özgüdüRünü baş sorun yaparak ve ancak kendi 
iktidannda bunların saA:lanabileeelini savuna savuna 
hükümet" oldu�unu ancak geçen üç ay içinde "e8&& 
dış ilişkilerde girişken ve hareketli" oldulunu buna 
da şa,mamak gerektilini. Türkiye'nin dıp, emperya
lizme baA:lı geri kapitalist bir ülke oldulundan böyle 
oldulunu belirtmiş ve "bu düzeni deliştinneye, Tür
kiye'yi emperyalist-kapitalist ilişkiler aRı dı,ma çık
maya yönelinmedikçe, .Türkiye'nin iç sorunlanrun 
çözümü dahi dış politika sorunlarınm düzenlenmesin-
den geçer" demişti.r. 

. 
Hükümetin bu yoldaki çalışmalarını irdeleyen 

Bonn: "Içteki saldırılar, cinayetler furyasının da dı,
tan, etkilendiline hiç kuşku etmemeli. Amerikan eizli 
iıtihbaratı CtA'nm ne denli içimizde oldulu en yetki
li aA'ızlardan açıklandı, • zaman zaman günlük basm 
sayfalarına döküldü. Zaten CENTO çerçevesinde 
"bozguncu faaliyetleri if engellemek, yok etmek için 
İran, Türk, ABD ve İsrail istihbarat servislerinin temas 
ve i,birli�i halinde olduklan biliniyordu. 

Dış ve iç büyük sennaye kitlelerdeki sol potanai
yelden korkuyorlar. Türkiye burjuvazisi Cumhuriyet 
dönemi boyunca bu korkuyu iliklerinde duymu,tur; 
ekonomik gelişmesine örnek aldıAı Batı kapitalizmi
ni siyasal rejime örnek almamış, burjuva demokratik 
hak ve özgÜllükleri görece en "liberal" olduRu 1961-
7 1  döneminde bile Batılı ölçülerde tammaıruştır. 
Şimdi ise baskı, saldırı, cinayetlerle demokratik öz· 
gürlükleri daha da geriletmeye yönelmektedir." dedik· 
ten sonra cinayet ve terörün tınnandınlışmdaki mak· 
sat konusundaki ihtimalleri ortaya koymuş ve hükü' 
metin bu durumda neler yapıp yapamayacaRınm in. 
celenmesine geçerek konuşmasma şöyle devam etmiş
tir: 

''Hükümp.tin şiddetin tırmandırılışı ile başa çıkıp 
çıkamayacalını belirleyecek esas unsur bu tırmandırı
tışm ardında hangi güçlerin bu1undu�u ve onların ka
rarlılık derecesidir. Bir başka unsur da Başbakarun de. 
dilini yapıp yapmayacatıdır. Bütçenin kabulÜIlden 
sonra Meclis'de yaptı�ı konuşmada Baş�akan olayla
nn kaynaklarınm "üstüne yürüneceli "nden söz etmiş
ti. Hükümet gerçekten üstüne yürüyüp de birinci dere
ceden sorumlulan saptayıp etkisizleşti.rebilecek mi? 
Yoksa "üstüne yürümeyi" ikinci, üçüncü ve daha alt 
kademelerde durdurmak geretini mi duyacaktır? 
(Kontr-gerilladan ve benzeri örtülü güçlerdan artık söz 
�i�ez oldu.) Gerçekte kaynakların üstüne yürüdüğü 
olçüde başanlı olacak ve kitlelerin, tüm demokratik 
güçlerin destelini görecektir. 

. Türkiye'nin politik istikrarsızlıRının altında şöyle 
bır sınıfsal tablo yatıyor. Burjuvazi ülkeyi yönetmekte 
ve işlerini yürütmede acze düşmüş durumda ve bu aczi 
giderek büyüyor. Bunun karşısında işçi ıınıfı ve 
müttefiki emekçi sınıflar iktidarı alacak ve ülkeyi yö
netecek konuma henüz gelmiş deRil. Halk kitlelerinin 
büyük bir bölümü hAlA MC partilerine takılmlŞ diler 
büyük bir bölümü CHP'nin "demokratik s�l"una 
umut baRlanuş. 12 Mart döneminden bütününde top
lum ve kitleler daha ilerici, daha 101 konumda çıktı 
Ama bu demokratikJeşme, bu soLa kayış CHP'nin los: 
y� de�kr�si

.
ne kan�ze Olmuştu. Işçi sırufı partiıi

�n, yanı . Turkiye ıŞÇı Partisi hareketinin 1970'den 
once partı dışı saptırmalar ve parti içi sapmalarla za
y�ama&1 ve 197ı:de kapatılması toplumda kendi li
�ın�en oluşan geliş�enin soıyal demOkrasiye yönel. 
mesı.ne yol açtı. Işçı sınıfının bilimsel soıyaliıt bare-

ketinde ve ülkenin genel politik yqamında i,çi lLIUfı 
partisinin önemi, daha dolruıu vazgeçilmezl.iA;i bu 
olayla da bir daha do�rulanmı, oldu. 

"Bu çelişkinin çözülmesi, nesnel durumla öznel 
durumun uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Par· 
timiz bu ger�in bilincindedir. örgütlenme çalışmalan 
gündemimizin birinci maddesidir. I,çi ıındı ve diler 
kol W kafa emekçiai kitleler içinde örgütlenmeye w 
örgütün niteli#ini yükseltmeye büyük Önem veriyoruz. 
Parti örgütü dışında, demokratik örgütlenmeleri de ıe
liştirrnek ve güçlendirmek ve hepsini emperyalizme wl 
faşizme karşı ortak. bir program üzerinde birleştirme 
gerekmektedir. Partimizin bu dolrultuda da ıararlı ul
rq ve çabaları vardır. Tiltn demokratik güçler emper
yalizme ve faşizme karşı birlik çal.ışmalan ve örgüt
lenmeleri içinde olmalıdırlar. Faşizmin kaynalı anıf
saldır, emperyalizmin i,birlikçisi büyük sermaye IUU
fıdır ; onu alt edecek güç de sınıfsaldır, işçi anı!ı w 
müttefiki kol ve kafa emekçisi kitlelerdir." 

DOGU SORUNU VE BILIMSEL SOSYALIST 
POLITIKA 

Konuşmasının son bölümünde Dolu'daki duru· 
mu ele alan Genel Başkan Boran bu konuda özetle 
şöyle demiştir: 

"Olkemizin üzerine bir kabllS gibi çöken bukı ve 
şiddet havası Dolu illerimizde daha da yolun. l:ırtida
nn delişmesi, durumda bir detişme, bir ferahlama da 
getirmedi. Getirmedi, çünkü derdin kökü yapısal. CHP 
ise, daha önce belirttilim gibi bu yapıyı, bu düzeni 
gerçekten d�işönneye istekli d�il. D�u illeri, bir, 
kapitalizmin eşitsiz ıeli,me kanunu lOnucu ekono
mik, aosyal açıdan geri kalmıştır. Iki, kapitalizmin 
başka ülkelerde de görülen bu eşitaiz gelişme kanun� 
na ek olarak., gelmiş geçmiş buıjuva iktidarlan im.'
dikleri politikada Do�u bölgesini ihmal etmişler, imJ 
evlat muamelesi yapmışlardır.Oç, doluda ırkçı, a)'l· 
nın gözeten uygulamalar, şown milliyetçi baskılar iii
re gelmiştir ve 80n yıllarda daha da yotunlaşm"tD'. 
Bunun için Dolu sorunu yalnız ekonomik delil, po6-
tik bir sorundur. Böylesine anti demokratik ve adalet
siz bir durum en k188 zamanda giderilrnek zorundadır. 
Sorun ciddi ve acildir. 

"Dolu'nun bu durumu, dolal ve haklı olarak 
hem bu iller hakkında, hem de Türkiye'nin tümünün 
demokratik, ilerici, 801 kamuoyunda tepki uyandır
makta ve sorunun çözüm yollan taıtışıhnaktadır. 

" Son yıllarda bu tartışmalarda dikkati çeken bir 
nokta, Dolu bölgesinin sömürge olup olmadıAı lCJoıu
nUnun ortaya atılmış ve bUJ çevreleree de kabul ,ör
m� olmasıdır. İlk bakışta DoRunun sömürge olup OL· 
madılı bilimsel bir sorun gibi görünür. Oy .. IOnlOU 
ortaya atanların maksadı bilimsel bir araştırma ve tes· 
bit yapmak de�i1dir ; makaat politiktir. DoRunun JÖ
mÜlge olması iddiasının ardında Dolu sorununa Tir
kiye'nin bütününün sorunlarından ayrı, kendi batına 
çözüm bulunabileceli ve bulunması gerektili 'ÖlÜlii 
vardır; bu görüşe gerekçe ve dayanak olarak tÖmiifCe 
&aVi ileri sürülmektedir. Ben burada bu &ömüree tart .. · 
masına ginneyecelim, yalnızca sömürge olmadılı ko
nusunda görüşümütün kesin oldulunu belirtmekle ye
Unecelim. SömürülÜyor olmak başka şeydir, lÖmÜJ1l 
olmak başka şeydir. Asıl üzerinde durmak iıtedilim 
konu, Dolu sorununun Türkiye'nin bütününden ko' 
parılmak istenmesi ve kendi başına, ayn çöziim yolla
rının aranm8Sl çabalarıdır. 

"Dolu sorunu Türkiye .;runundan koparılamil 
ve kendi başına, ayrı çözüme kavuşturularnu. Türki�� Dotusu, Batısıyla ve parçalar halinde delil, bir bii
tun olarak:, emperyalizme batımlı ieri bir kapitaliat ii
k�

;� ... 
Bir b.ütün olarak emperyalizmin ekonomik JÖ

murusu, politik, weri ve kültiZel nüfuz ve bukıla al-



tmdadır. Temel olgu budur ve I&run bu çelişkinin ei· 
deri1mesi, baAımlı, geri kapitalist durumdan l;ıIıı1m" .  
ııdır. Türkiye'nin tÜm mrunian - notu sorunu dahil -
bu temel olgu ışıkında ve çerçeve içinde dolru del er
tendirilip dolru teşhis edilebilir ve geçerli çözüm yol
ları saptanabilir. Emperya1izme baAımlılı#1 bir yana 
bıralup Türkiye'nin kendi içinde ikincil söıiıürü kade
meleri saptayarak bunları temel olgu ve çerçeveden 
kopuk, kendi başlarına ele almak ve çözüm aramak 
çıkar yol deRildir. Türkiye'nin, içinde yeraldılı kapi
talist dünya ülkeleri arasında temel ayrım IÖmüren 

/;j emı.-eryalist ülkeler ve ıömürülen geri ülkeler bölünme
lidir. Hangi sorunu ele alırsak alalım kapitalist dünya 
çapındaki bu ayırımı ve aradaki çelişki ve çatışmayı 
sözönünde tutmak, ona gört'! ICtrunu incelemek ve çö
zümünü bulmak zorundayız. Emperyalizmle mücade
le etmeden başka tür sömürülere karşı da mücadele 
edilemez. 

''Emperyalizme karşı mücadele " aynı zamanda 
demokrasi mücadelesiyle baRlantılıdır. Emperyaliz
min sömürü ve ba.akıs.ı altmda asıl ezilen işçi, emekçi 
,eniş halk. kitleleridir. Emperyalizme karşı direnen ve 
mücadele eden .. I toplumaal güç onlardır. Halk kitle
leri halk oldukları için demokrattırlar. Demokratik 
hak ve özgürlüklerin, eşitlilin, inaanca ilişkilerin ge
ni,teyip kökleşmesini iıterlerj bu uRurda sürekli mü
cadele verirler. Eşitlik ve özgürlük temel demokratik 
haklardır. ışçi emekçi. kitleler mücadelede karşllarm
da büyük sermaye ıwıı!ını ve Onun politik güçlerini ol
duRu kadar, emperyalizmi de bulurlar. Emperyalizm, 
girdiRi ülkelerin demokratikleşmeıinin can düşmanı
dır; her türlü tutucu, gerici, bukıcı faşizan güçlerin ve 
girişimlerin destekçisidir. Dotu sorunu bir boyutuyla 
da demokratikleşme ICtrunudur. 

"ıÇ içe geçmiş olan ba#ımllZlık ve demokrasi mü-
., cadeleıi birbiriyle baRıntılı oldulu kadar, ıoıyalizm 

için mücadele ile de içiçedir. Şüphesiz, batımaızhk 
ve demokrasiden yana olan ve bunlar için mücadeleye 
katılan her kişi ve giiç oosyalirt de�i1dir ve olması bek' 
tenmez. Ama baA:unsızlık ve demokrasi mücadelelinin 
öncü gücü, itici gücü işçi ıırufıdır her yerde. ı,çi sını
fmm öncü müfrezesi de onun bilimsel sosyalist partisi
dir. 

"Bilimsel sosyalizm işçi sınıfın m düşünce sistemi, 
eylem kılavuzudur. Kapitalist dünyanın ber ülkesinde 
işçi aınıfmm bilimsel ıosyaliat partisi sosyalizm için 
mücadelenin olduRu kadar baRımıızlık ve demokrasi 
mücadelesinin de en tutarlı, en cesur ve en fedakar gü
cüdür. 

"İ4çi sm.ıfı ve onun öncü örgütü olan partisi ba
lım..azlık ve demokrui mücadeleıi işlevini, elbette ki, 
herkese sosyalizmin kabulünü dayatmak biçiminde 
yapmaz. Uluw, demokratik güçler arasında anlaşabi
lecekleri ortak noktaları, ortak iıtekleri ve hedefleri 
ortaya koyarak bunlar üzerinde birleşmeyi ve birlikte
Iili saA:lamaya çalıııır. BaAUnazhk ve demokrasi müca
deleıini biJ.im.ee1 ıoıyaliat bir anlayuıla ve sosyalizmi 
nihai hedef alarak yürütür. Böyle bir baAımAdık ve 
demokrasi. mücadeleıinin i.çeriRi ve niteliRi farklıdır, 
daha neri düzeydedir. Yine de baRımalZlık, demokrui 
ve sosyalizm sorunları ve mücadeleleri tabiatlan gereRi 
birbirine balıntalı, içiçe geçmiş olgular oldukların
dan, Iolya1i.t olanlarla olmayanlar arasında ortak gö
rüş noktaları, ortak iltek ve hedefler üzerinde anlaş
maya varmak. mümkündür ve gereklidir \ Emperyaliz
me ve faşizme kar,ı tüm demokratik güçleri birle,tir
me ve örgütleme hareketleri, bu hareketlerdeişçi ıını
fı partilerinin rolü ve bunların eriştiRi başanJar dünylt
nm bir çok ülkesinde görülmektedir. Bunun için, 
ttSoıyalizm ancak işçi ıınıfma, küçük bir çevreye aes
lenir, uluaal, demokratik iatek ve bedefler iae daha ge
ni, kitleleri kapsar, harekete geçirir" yollu bir iddia 
temelinden çürük, dayanaktan yoklundur. Günümüz 
ko ,ullarında balıma.ızhk, demokrui, ıosyalizm müca-

delesi birbirine ballantılı ve içiçe geçmiş oldul'undan 
bu çizii üzerinde en geniş kitleleri birleştirmek hem 
mümkündür, hem zorunludur. Hareket en üst düzeyde 
en ileri hedefler göz önünde tutularak örgütlenip yürü
tüldüRü takdirde kalıcı ve ileriye dolru gelişmelere 
açık sonuçlar verir. Dolu sorununu Türkiye'nin bütü
nünün sorunlanndan ve mücadelesinden kopararak, 
soyutlayarak ele almak ve çözüm aramak gerçekçi de
Rildir ; Türkiye devrimci bareketini ve Dolu sorununu 
geri bir çizgide tutmak, peşicen başarıalZhaa mahkum 
etmektir. Niyet bu olmaaa bile, gerçekte olan budur. 

"BÖL, PARÇALA VE HAKIM OL" ILKESI 
BOYüK SERMAYENIN DEGlşMEZ KURAlıDıR 

"Bilimsel teori ve dünya pratiRi birleşik örgütlü 
mücadele gereRini vurguladıl'ı gibi Türkiye'nin kendi 
somut gerçekleri de aynı ger8l:i doRrulamaktadır. Sö
mürünün her çeşidinin altında nnılsal sömürü vardır. 
DoRu geri, yokaul bırakılınışaa, DoRu 'da a)'tım göze- . 
ten bir politika, ırkçı, şoven milliyetçi baakılar uygu
lanıyora&., bu, Türkiye'de insafllZ bir sömürü düzeni" 
olduR'undandırj ıömürücü büylik eermaye amıfının 
Türkiye'nin dış ve iç politikasını, işlerinin yürütümünü 
kendi sınıf çıkarlan dotru1tusunda belirleyebilmesin
dendir. Sermayeci sınıfın en korktuRu 8l.Dıf işçi smıfı 
ve onun müttefiki emekçi kitlelerdir. Sermeya RDJ!I 
ne denli inaafsızca sömürücü ve bulucı olursa işçi &mı
fmden ve emekçi kitlelerden korkUlU o denli büyük 
olur, çünkü tepkinin de o denli büyük olacalını bilir. 
Büyük sermaye işçi emekçi sınıfları kontrol altında 
tutmak için türlü yöntemler kullanır. Baakı ve şiddet 
en belirgin, en kaba yöntemidir. Daha ince hesaplı 
yÖntemler de kullanır. örneRin kendi buıjuva ideolo
jiıini, burjuva so�al deRerlerini kitlelere aşılamak ve 
tuttunnak politik&8lll1 kesintisiz uygular. Kendi sınıf
sal çıkarlanru ulusal çıkarlarnuş gibi söıterip kitlelere 
kabul ettirmeye ve kitleleri bu çıkarlar dolrultulUnda 
harekete geçirmeye çalı,ır. Sınıfal çıkarlarlDl uluaal 
çı.k.ar1annış gibi göstenne ve kabul ettinneyi özellikle 
işçi, emekçi kitleleri bölebilmek, birbirine düşürebil
mek için kullarur. "Böl, parçala ve hakim olttilkesi bü
yük sermayenin, dünyada ve bizde deRişmez hareket 
kuralıdır. Bu maksatla büyük sermaye - büyük burju
vazi, din,mez�el? ırk, dil, killtür ve milliyete ilişkin her 
türlü ayırımı kullanır, bütün bu ayırım çizgileri üzerin
den işçi ve emekçi kitleleri parçalamek., bölmek, bir
birine düşürmek iirişimlerini yürütür, zaman zaman 
sonuç da alır. 

"Bilimsel sosyalistler, işçi &lnıfı partisi bu bölün
melere karşı çıkar. Tüm demokratlarm, ilericilerin, 
yurtseverlerin ödevi de karşı çıkmaktır. ışçi sınıfının 
biriiRi delişmez temel kuraldır. Onun dışmdaki 
emekçi kitlelerin de sosyalizm dolrultusunda bir an
ti-emperyaliat ve anti-faşist ortak platfonn üzerinde 
birleştirilip örgütlenduitmeli gerekir. Geniş kitlelerin 
birleşik örgütlü gücü yenilmez. Tarihi onlar yapar, 
onlar deRi,Wir. 

"ı,çi anıfının birlili, örgütsel birliRi demektir, 
ayn örgütlenmeler ar&IInda ittifalt demek deRildir. 
Aynı sınırlar içinde tek illkedeki işçi smıfı tek örgüt
te toplanıp birleşir. ıttifBk. işçi sınıfı lle diRer emekçi 
sınıflar, özellikle yoksul köylüler arasında ve işçi _IDlfı 
örgütleriyle diRer emekçi sınıflar örgütleri arasında 
söz konusudur. Dolu'daki demokratik mücadele için 
işçi SlDıfının örgütsel biriiRinİn ayrıca önemi vardır. 
DoRu illerimizde sanayileşme daha geri oldulundan 
yerel işçi lUlıfl nicel ve nitel bakımdan daha az geliş
mi, durumdadır; ancak "Türkiye işçi Wlıfı hareketi
nin birlili ve bütünlüRü sayesinde tarihsel görevi olan 
liderlik işlevini yerel olarak da daha etkin, daha güçlü 
biçimde görebilir, bölgenin tüm ilerici, demokratik 
güçlerinin mücadelesinin tek bir devrimci dalga halin
de birleştirilmesinde etken olur. 

BILIMSEL TEORI VE DüNYA PRATIGI BIR· 
LEŞIK ÖRGüTLü MüCADELE GEREGINI 
VURGULADIGI GIBI TüRKIYE'NIN KENDI 
SOMUT GERÇEKLERI DE AYNI GEREGI 
DOGRULAMAKTADIR. SÖMüRüNÜN HER 
çEşIDININ ALTINDA SıNıFSAL SÖMüRü 
VARDıR. DOGU GERI, YOKSUL BIRAKIL· 
MI ŞSA, DOGU'DA AYRıM GöZETEN BIR 
POLITIKA, ıRKÇı, ŞOVEN MILLIYETÇi 
BASKıLAR UYGULANIYORSA,BU, TüRKI. 
YE'DE INSAFSıZ BIR SÖMüRü D üZEN I oL· 
DUGUNDANDIR; SÖMüRüCü BOY üK SER· 
MAYE SıNıFıNıN TüRKIYE'NIN DIŞ VE Iç 
pOLITIKASıNı , IŞLERININ YüRüTüMÜNü 
KENDI SINIF ÇıKARLARı DoGRULTUSUN. 
DA BELIRLEYEBILMESINDENDIR. 

"Birlik sorununu burjuvazi pyet iyi anlıyor. Bir 
yandan işçi emekçi sınıf ve katmanlan bölmek, par
çalarnak, birleşmelerini ön1emek için elinden geleni 
yaparken, öte yandan işçi ve emekçilere karşı serma
ye sınıfının - burjuvazinin - kesimleri arasında daya
nışma ve işbirliRini saRlamak. ve güçlendirmekte de 
hiç kusur etmiyor. Oldum olası Dolu'da.L:.i toprak 
atalan ve daha sonraları yeşerip gelişen burjuvazi Tür
kiye çapındaki büyük toprak sahipleri arufının ve bur
juvazinin bir parçası ve onunla uyumlu olagelmişler
dir. Dotu'da ekonomik, kültürel, sosyal ve politik ba.
lu işçi ve emekçi kitleler, geniş yoksul köylü yılınıarı 
üzerindedir� toprak. aAalul, tüccarlar, sanayiciler, yük
sek gelirli serbeit meılek kesimi üzerinde deliL. Eler 
şimdi kimi yerel toprak. aAuı ve burjuva unsurlar halk 
kitlelerinin demokratik isteklerinden ve mücadelesin
den yana görünüyorlarsa - gerçekten oluyor delil , ri;
rünüyorlardır sadece - bu dah. önce işaret ettilim "in
ce hesap"lardan dolayıdır; ömelin kitlelerin kendile
rine kuşı bUlUmetini yumuşatmak içindir. 

"Işçi SıNıFıNıN ÖRGÜTSEL BIRLIGINE 
KARŞI ÇıKMAK 

BILIMSEL SOSYALlZMLE BAGDAŞMAZ 
"Türkiye işçi sınıfının örgütael birliRini geli,tirip 

ııliçlendinnek, işçi sınıfının diler kol ve kafa emekçi 
anıflarla, yoksul köylü ile ittifaklarını pekiştirmek i,
çi aınıfı hareketinin, partimizin, birinci gündem t:nid
deaidir. Partili olmaaalar da, kendisinin bilinuel so.
yali.at olduRunu söyleyen herkesin ödevi bu birlik için 
çalışmaktır. ışçi ıınıfının örtütael biriiRine kartı çak
mak bilim .. ı sosyalizmI. baAda,mu. 

"Dolu sorunu balırrwzlık, demokrui. ve IOIYI
lizm doRrultusunda böyle örtütıü birleşik mücadele 
verilmesiyle ve ııoıyalizm çerçevesinde ber yönüyle 
çözüme kavuşacak:t�. Yerel çeli,kiler, TürkiyeInin 
bütününün emperyalizmle olan çelişkisinin iç anıt
sal temel çelişkiyle birlikte çözülmesi sonucu, çözül
me olanaklanna kavuşacaktır. Sermayeyle emek en
ıındaki temel çelişki çözülmeden ve çözülme yolu 
açılmadan ıömürü ve ona ınııkin buk.ı ve şiddet orta
dan kalkınaz veya kalkma yoluna girmez. 

"Sosyalizmin gerçekleşmesini veya o yönde ,eli,
melerin olmasını beklemek uzun iş , demek bir faye. 
vermez. Dolada oldulu gibi toplumda da nemel ge
lişme yualan vardır. İradi hareketler, müdahaleler isa
betli ise bu nesnel gelişmeleri hızlandıru, delilae ak
IBtu, ama sürecin temel .yrini deliştiremez. Irade
miz dışındaki zorunlukM kabul ve ona göre hareket 
tarzımızı düzenleme durumundaYlZdır. Bu açıdan, 
uzun yol, kestirme yol diye bir aynm geçerli delildir. 
Çıkar yol, geçit veren yol, ya da çlkmaz yol, geçit 
vermez yol vardır. Çıkar yol, hedefe götüren yol aynı 
zamanda mümkün olan en kısa yoldur. Kısa, keıtirme 
yol yoktur arna, kestirmeden gidecelim diye m.cera
Ci yollara sapma tehlikeli vardu. Bu tür sapm.ların 
ceZ8llDI yalnız onu yapanlar çekae pek bir şey deme
yiz; ama öyle olmaz, acı ıonuçlarmı bütün hareket çe
ker, kurtarmak için yola çıktıkları kitlelerin kendisi 
çeker. 

"Sayın Arkadaşlarım; 
"ışte böyle örgütsel birlik içinde bir mücadele ile 

hedefe doRru ilerliyeceAiz. Birlik içinde, öze:ürce,eşit
çe, kardeşçe ! Birlik ancak bu nitelikte olursa gerçek 
bir birliktir, sallanıdır, kalıcıdır; toplumun tüm yönle· 
riyle terpillp geli,me.inin yollarını açar. Sosyalistler. 
Türkiye ışçi Pıu1.ililer birlik adma yapılan her ıurlü ıo
ra, balkıya, "iddete karşıdırlar. Ahlak dışı, insanlık d ı, 
,ı olduRu için kar�ldu1ar; inll\nlar arasmda gerçek hir
IiRi sallanıadlRı, terıine onun temellerini oydu�u için 
karşıdırlar. Her türlü baskı \'e şiddetin ortadan kalktı
Rı ko,ullarda öıgür iradeyle seçilmiş, gönüllerde 8nlo
yış ve sevgiyle temellenen birlik ! Dile�imiz t.nıdvr. 
mücadelemiz bunun içindir'" 



( cc NATO'YA HAYıR 
NATO'NUN VAROLUŞ NEDENI EMPERYALIZMIN SöMüRÜ VE BAS 
KISINI SüRDüRMEK, DüNYA BARıŞıNı TEHDIT ALTINDA TUTMAK· 
TIR. BU NEDENLE NATO'YA KARŞI MüCADELE SADECE SOSYALIST· 
LERIN DE(';IL TüM DEMOKRATIK VE ILERIcI GÜÇLERIN VAZGEÇE· 
MEYECE(';I BIR MÜCADELEDIR. 

Insanlık tarihinin en bUyük yıkımına 
yol açan 2. Dünya SavaŞı bitiminde 
Dünya'nın genel görUnüşü önemli ölçü· 
de değişmiştir. Nedeni, emperyalist ülke· 
lerin dünyayı paylaşma emelleri '" ilk 
sosyalist ülke Sovyetler Birliği'ni yok 
etmek olan savaş sonunda, emperyalist
lerin beklentisi gerçekleşmemi ştlr. Sov·' 
yetler Birliği büyük kayıplar vermesine 
rağmen, Sovyet halkının, aynı ölçüde 
bUyük fedakarlıkları sonucunda yurdunu 
savunmuş, varlığını sürdürmüştü. Savaş· 
ta faşizmin yenilgisi, başka Avrupa ülke, 
lerinde de ilerici güçlerin etkinlik kazan· 
ması, bu ülkelerin bazılarının sosyalizme 
geçiş sürecine adım aımaları sonucunu 
Yermişn. 

Dünyadaki başka bir gelişme de em· 
peryalizmin kendi iç konumunda ortaya 
Çıkan değişikliklerdi. Savaşta bUyük ka· 
yıplara uğrayan Ingiltere, Fransa güçle· 
rini yitirmişlerı ABD ise savaştan askeri 
>e ekonomik olarak daha da güçlenerek 
çıkmıştı. 

EMPERYALIZMIN HEDEFLERI 

2. DiOıya Savaşının bu sonuçları, 
e�lizmin kendi içinde de yeni dü· 
zenlemelere gitmesi zorunluğunu birlik· 
te getirmekteydi. Emperyalizmin savaş 
sornsnKb başlıca amacı, güçlenen sos
yalizmi yok edecek düzenlemeleri ger· 
çekleştirmek, dünyadaki egemenliğini 
yeni konuma göre yeniden biçimlendir
mektl, ıiu yeniden biçimlenmede, ABD, 
emperyalizmin en güçlü ülkesi olarak li· 
derlik ve egemenliğini diğer ülkelere de 
kabul ettirmek için harekete geçiyordu. 

Emperyalizmin yeni düzenlemesini 
gerçekleştirmek için, savaş sırasında ger· 
çekleşen anti faşist cephe ", uluslararası 
barı� ortamının baltalanması, bozulması 
bir zorunluluktu. Empeı:yalist ülkeler, 
amaçları için harekete geçmek isterken, 
bu saldırgan politik.larını kendi halkla· 
rına da kabul ettirmek gibi bir sorunla 
karŞı karşıyaydılar. "Soğuk Savaş" bu 
gelişimin bir sonualdur. 

Emperyalizmin emellerini gerçekleş· 
tirmek için, askeri, ekonomik ve ideolo
jik düzeyde başlattığı bu saldında ABD 
iinderlik yapıyordu, ABD bir yandan da 
Avrupa ülkelerinin gerici egemen sınıfla
rıyla işbirliği yapıyor, bu ülkeleri askeri 
>e ekonomik andlaşmalarla kendisine 
bağlıyordu. Emperyalizmin temel amacı 
egemenliğini sürdürecek ve sosvalizme 
Iwll saldırpn emellennı gerçekleştir· 
meıine yardımcı olacak bir bütünleşme 
gerçekleıtirmekti. 

EMPERYALIZMIN 
YAYıLMA ARAÇLARı :  

MARSHALL PLANI V E  NATO 

Emperyalizmin Avrupa'da bütünleş· 
me girişiminde kullandığı başlıca araç· 
lar Marshall Planı ve NATO örgütü ol· 
muıtur. Marshall Planı, ABD'nin em· 
peryalist sistemi kendi egemenliği altı· 
na almak için tasarladığı ve uyguladığı 
ekonomik yayı!ma planıdır. Savaş son
rası yıkıntıy. uğrayan Avrupa ülkelerine 
"ekonomik ve mali yardım" adı altında 
yürütülen bu plan; Avrupa ülkelerinin 
ABD'nin kesin ekonomik ve mali denetl· 
mi altına geçmesini öngörmekteydi. 
"Yardım"d.n yararlanma koşulu; yar· 
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dım alan Ulkelerin ekonomilireni ABD' 
nin istemlerine göre yönlendirmeleri ve 
ABD müdahalelerini kabul etmeleriydi. 
Savaş sonrası Ilerici gUçlerin iktidara gel· 
diği Avrupa ülkeleri de plan kapsamına 
alınmak isteniyordu. Böylece bu ülkeler· 
de kapitalizm restore edilecek, sosyaliz
me geçiş engellenecekti. Sosyalist ülke· 
ler ve Finlandiya bu planı reddederken, 
ilk düzenlemede Plan kapsamında yer 
almayan Türkiye, katılmak için yoğun 
girişimlerde bulunmuştur. 

Marshall Planının uygulanışı, emper
yalist sistem içerisinde ABD'nin kesin 
egemenliğini vurgulamıştır. Emperyaliz· 
min bir sonrakı adımı ise bu olguyu ku
rumiaştırmak olmuştur. NATO, i şte 
emperyalizmin saldırı, yayılma ve ege
menlik emellerinin sonucunda böylece 
ortaya çıkmıştır. NATO'nun kuruluşu· 
nun resmi gerekçesi ise, Sovyetler BJrJl: 
ği'nin muhtemel bir "saldırısına" karşı 
"hür dünyanın" kendisini korumak için 
hazırlığı olarak gösterilmektedir. Tarih; 
ııerç�k saldırganın emperyalizm olduğu· 

nu defalarca gösterdiği halde, bu gerek· 
çe bugün de emperyalist propagandanın 
temelini oluşturmaktadır. 

SALDı RGAN EMPERYALISTLERDIR 

NATO'yu kuran ülkeler daha 1917  
Ekim Devrimi sonrasında Sovyet Rusya' 
ya saldıran ülkelerdir. 2. Dünya Savaşı 
öncesinde de savaŞı hazırlayan emperya
lizm kendi iç düzenleme ve askeri and
laşmalarını hep "komünizmin tehdidi" 
ne karşı önlem olarak göstermişti. Fa
şist Almanya " Japonya · ıtalya 'nın oluş· 
turduğu Ant(-komürıter Paktı'nın amacı 
da, "korrijnist yayılmaya karşı, savun
ma, işbirliği" olarak ilan edilmişti. Em
peryalizm "korTiinist tehdit" efsanesini 
yaratarak dünyayı kan ve ateşe boğdu. 
NATO ile bu senaryo yeniden uygulan· 
maya konulmakıisteniyordu. 

NATO, sözde "demokrasi ve özgür
lük" cephesi idi. Cephenin gerçek nite
liği faşist Portekiz diktatörlUğü'nün 
NATO kurucuları arasında yer almasıy. 
la saklanamaz bir biçimde ortadadır, 
Bu olgu da NATO'nun gerçek varoluş 
nedeninin emperyalizmin, sömürü ve 
baskısını sürdürmek, dünya barışını, sos
yalist ülkeleri tehdit altınııa tutmak ol· 
duğunu açıkça göstermektedir. 

NATO, emperyalizmin dünya ölçe· 
ğinde emellerini Ilerceklestirmek ama-

cıyla oluşturduğu saldırı zincirinin sade· 
ce önemli bir halkasıdır. SEATO, AN· 
ZUS, OAS, ve daha sonra CENTO zin· 
cirin diğer halkalarını oluştururlar. Zin· 
cirin bütün halkalarında yer alması; em· 
paryalizmin saldırı sisteminde ABD ege· 
menliğini gösterir. Bu olgu NATO'nun 
bir başka özelliğini de ortaya koymak· 
tadır. NATO, savunma örgütü olmadığı 
gibi, eşitlik temeline dayalı, kollektif 
dayanışma ve işbirliği örgütü de değildir. 

NATO ABD EMPERYALIZMINE 
HIZMET EDER 

Bu özellik NATO andıaşmasına da 
açıkça yansımıştır. NATO andıaşmasına 
dayalı olarak ABD, Türkiye örneğinde 
olduğu gibi, egemenlik kurduğu alanlar· 
da bulunan ülkeleri, ikili andlaşmalarla, 
kendisine daha fazla bağlamış, askeri üS' 
ler, mevziler elde etmiştir. NATO, ger· 
çekte ABD 'nin dünya jandarmalığı için 
yürüttüğü politikanın bir aletinden baş· 
ka bir şey değildir. NATO ülkeleri, res· 
mi NATO belgelerinde yer alan şu söz· 
lerle ABD'nin üstünlüğünü kabul ettik· 
lerini açığa vurmaktadırlar: "NATO üi· 
keleri, nüfus ve toprak genişliği bakı· 
mından eşit değillerdir, BUyük devlet· 
leri n, küçük devletlerin düşünmek zo· 
runda olmadığı, dünya çapında sorumlu
lukları vardır. Bir anlaşmaya varabilmek 
için ilk şart, ulusların müttefiklerinin 
içinde bulunduğu durumu anlamaları
dır." Bu sözler NATO'nun emperyaliz
mi n ABD istek ve emelleri doğrultu· 
sunda yürüttüğü politlkanın uygulama 
aracından başka bir işlevi olmadığını 
ortaya koymaktadır. 

NATO ULUSAL EGEMENLIKLE 
BA(';DAŞAMAZ 

Tarihin tanık olduğu en kapsamlı 
kuruluş olan NATO, belirli bir toplum 
düzenini, kapitalizmi sürdürmeyi amaç
ladığından, askeri alan dışında da çok 
sayıda örgütlenmeler, komiteler oluş
turmuştur. NATO, askeri açıdan oldu· 
ğu gibi ideolojik.alanda da büyük bir sal· 
dırı aracıdır. 

NATO andıaşmasının ön sözü, taraf 
devletlerin "ortak miras ve medeniyet
lerini korumayı" hedeflediğini söyle· 
mektedir. Böylece hedefin, kapitalizmin 
insanın insanı sömürüsüne dayanan "or
tak medeniyet ve mirasını" kabul etme
yen sosyalist ülkeler olduğu gibi, sömü· 
rliye karşı mücadele eden tüm sosyalist. 
lerin, ilericilerin OIkelerinin geleceğine 
sahip çıkmalarına engel olmak olduğu 
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da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
NATO'ya karşı mücadele yalnızca sosya· 
listlerin değil tüm demokratik '" ilerici 
güçlerin vazgeçemiyeceği bir mücadele· 
dir. 

NATO andıaşmasının çeşitli hüküm· 
leri, emperyalizmin NATO'ya bağlo ülke· 
lerin geleceklerini o ülke halklarının ser· 
bestçe belirlemesini ipotek altına aldığı· 
nı göstermektedir. 4. maddedeki tarafla· 
rın "içlerinden herhangi birinin njjlki 
bütünlüğünün, siyasi istiklalinin ve 
güvenliğinin, taraflardan birinin fikrince 
tehdit altında bulunması halinde" 
NATO andıaşmasının i şleyeceğ1 hükmü, 
NATO'nun egemen ülkelerinin, diğer ül· 
kelerin iç işlerine müdahalesine daya· 
nak hazırlamak amacıyla yer almışt ... 
Emperyalizmin geliştirdiği ve Türkiye 
gibi ülkelere benimsetilen "dolaylo saldı· 
rılL kavramı, ve emperyalist terminoloji
nin bir ülkenin ilerici-sosyalist güçlerini 
"kökü dışarıda fi gösterme çabası da njj
dahale kapısının aralık tutulduğunu or· 
taya koymaktadır. 

NATO'nun özellikleri; emperyaliz· 
min egemenliğini sürdürme politlkasını 
ve dünya barışını sürekli tehdit altında 
tuttuğunu göstermesi kadar, Türkiye' 
nin NATO Uyesi oluş nedenine de ışık 
tutmaktadır . 

Türkiye NATO'ya, egemen sınıfları 
ve onların iktidarları, mevcut sınrf iliş· 
kileri ,düzenini, kendi egemenliklerini 
korumak, sürdürmek, bu nedenle emper
yalizmle bütünleşmek istediğinden gir· 
miştir, ve egmeen sınıflar bu nedenle 
NATO'da kalmak istemektedirler. 

"NATO'YA HAYıR" 

Türkiye egemen sınıfları NATO'ya 
giriş nedeni olarak, "Sovyet tehditi", 
"Sovyet toprak" talepleri gibi nedenle· 
ri, tarihi çarpıtarak göstermektedirler. 
Bu çabalara rağmen gerçek , tarihin 
tanıklığı ve başta işçi sınrfı olmak üzere 
bütün ilerici�emokrat güçlerin mücade· 
leleri sonucunda kitlelere mal olmuştur. 
Bu gerçek nedeniyle, Türkiye'nin NATO' 
dan çıkması talebini Türkiye Işçi Partisi 
ortaya koymuş, 10 yıl önce ilk defa 
"NATO'ya Hayır" kampanyasıyla kitle· 
leri harekete geçirmiştir. 

Bugün de emperyalizme karşı, ulusal 
bağımsızlık için egemen sınıfların baskı· 
larından yılmadan, Türkiye işçi sınrfı, 
tüm emekçiler, ilerici ve demokratlar ka
rarlı mücadelelerini sürdürmekte, bu mü· 
cadelede de öncülüğü işçi sınıfının parti· 
si, Türkıye Işçi Partisi yapmakta, "NA· 
TO'ya Hayır" �.ampanyasını başlatarak 
Somut hedefleri göstermektedir. 
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isdemir oylamasında perde arkası 
iSkt:ndcrun Demir Çelik Fabrikala

mıde, işçılerin desteRine sahip olmayan 
faşist Çelik-Iş sendikası, 1970 yılından 
bu yana işçiler üzerinde ba3kı ve zulmü 
sürdürmektedir. lSDEMIR 'de olup bi
lcnk� bir göz atmak, gerici güçlerin iş
çi sınıf' ve sendikalar üzerindeki oyunla' 
rının kavranması bakımından yararlı ola
caktır. 

lSDEMIR 'e MC iktidarları döne
minde atanan MSP'li yöneticiler, işye,.. 
lerini kendi deru:timleri altında tutabil
mek için kendi sendikalarını, Ozdemir
lş'i kurdular. MC iktidarlan döneminde 
işçiler sürekli olarak bu sendikaya kayıt 
olmaya zorlandılar; Türkiye'nin dört bir 
yanından getirilen MSP'liler işe alındılar. 

NASIL BIR ANLAYıŞ? 

Faşist Çelik·/ş &enclikaSlnın ba&kı ue 
teröründen yılan işçilerin önemli bir bö
lümü; çaresizlik içinde, bir "umut" ola· 
rak gördükleri Ozdemir-/ş Sendikasına 
üye olmaya başladılar. Bunun !onucun
da (aşist Çelik-Iş ile MSP güdümündeki 
Ozdemi,..../ş arasındaki ıürtüşmeler gide
r�k yeni boyutlar kazandı. Zaman za
man, iki sendika taraftarları arOlında, 
taşlı sopalı kaugalaro, saldırılara da rast
landl. 

Bu dönemde, VISK'e ballı Maden
Iş sendikaıı henüz devreye girmemişti. 
Ancak, MC 'nin iktidardan düşürülmesiy
le birlikte Moden·/ş 'in örgütlenme çaba
ları hız kazandı. Ancak Moden-/ş 'e çö
reklenen bir kui,tt. kendi dar çıkarları· 
nı, herşeyin üzerinde tuttuklarını kısa 
ıürede gaıterdiler. 

Bu 'ıez de işe alınmada, lokal tem-
• ilcilerinin atanmasında. işçilere yalnız· 
ca IGD gözlükleri ile bakılıyorelu. "Sınıf 
ıendikacılıiı" mOlkesi altında anti de
mokratik yöntemlerin uygulanmasından 
8_ri durulmo(lL Uygulanan bu tür yön
temlere karşı çıkan her işçi Hmaocu" 
olarak damgalanıyordu. Yine de Çelik-

Iş ve Ozdemir-/ş türünden beıleme "en· 
dikacıl"," çemberini kU'abilmek için iş
çiler sabırlı ue kararlı davrandılar. Çelik
Iş .endikasın. lSDEMIR 'de yıkmak, 
aynı zamanda bölgedekifaşi.t odaklar," 
önemli bir kaynağını kurutmak anlamı
na geliyordu. 

SENDIKA MI, IGD MI? 

ISDEMJR işçilerinin bu sorumlu tu
tumlarına karşın, Maden-/ş 'in bir böliim 
sorumlularının dar ue lekter tutumları 
.üriiyordu. Moden-Iş 'in örgütlenme.;ni 
yürütecek kendi kodrolan yoktu. Loka'
ler oluşturulurken, sürekliolarak IGD1i
ler tepeden atanıyorlardı. Bu tutumu ve 
yöntemleri eleştiren çotu iyi niyetli bi,.. 
çok işçi "maocu" ya da "bozguncu" 
olarak domgalanıyordu yetkililer tara
'ından. 

Işçiler, kimi Moden-Iş yöneticileri
nin bu dar grupçu çıkarlarını teşhis et
mekte güçlük çekmediler. Ama 3Orum· 
suz bir tepkicilik içine de girmediler: 
Once lSDEMIR ilerici sendikal harekete 
kazanılacak, dar çıkarları işçi sını'ının 
çıkarla"n," önüne koyanlarıll daha .on
ra hesaplaşılacaktı. 

Ancak Maelen'lş göreulileri ile IGD 
ue IGD .empatizanlannın hatalı tutum
ları mücadeleye de büyük darbe indiri
yordu. Bu ke.imin sekter tutumu, işçi· 
lerin Çelik-Iş fj hedef alıp onunla u'raş
malan yerine, işçiler a1'tlBında ikilik ue 
mücodele yaratıyordu. 

Bu 80rumıuz tutumları 8Ürüp gide,.. 
hen, sorunun boyutları da iyice büyü
yordu. lSDEMIR 'i bütünü ile denetimi
M almak isteyen CHP de diler bir kol
dan harekete geçmişti bile. 

YENI BIR OYUN 

Bir dönem .kayıtsız şart.ız CHP 
kuyrukçuluğu yapan Moden-/ş yönetici· 
leri, şimdi CHP'den gerekli "mükafatı" 

Bu da "Demokratik Sol" dekan 

Anıw.ı: Oniversitesi Tıp FakÜıtesi Dekanı Celal Sungur. Sungur, her ko· 
nuşmaslOda "demokratik sol" düşünceyi benimsediğini, "insanca, hakça bir 
düzenden yana akfuğunu" söyler. 

Ne var ki, aynı Sungur, 14 Mart - 21 Mart Sağhk Kurultayı boyunca, 
öğrencilerine MC dönemnde dahi uygulanmayan antidemokratik, yasadışı 
baskıları uygulamada tereddüt etmedi. Dört yıldır hiç bir fakültedefiilen uygu· 
lanamayan Oniversiteler Yasasının 1 750. maddesinin 64. sayıh bölümünde de· 
kana verilen keyfi okuldan uzaklaştırma cezası, son 1 S gün içinde 20'ye yakın 
ilerici, demokrat öğrenciye uygulandı. 

Okulda, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu amidemokratik yasaya 
karşı çıkıyorlar, direniyorlar. Direniş çerçevesinde, 400 kadar öğrenci, pro· 
testo amacıyla okula gelip okulun merdivenlerine oturdular. Olay yerine gelen 
polis "dekandan aldığı emirle" öğrencileri muhatap kabul etmediğini söyledi. 
Öğrenciler dağıhp gitmezse, polis cop kullanarak topluluğu zo;'la dağıtacaktı. 
Polis, bu yetkiyi de Dekan Sungur'dan almıştı! Sungur'un verdiği bunca "yet· 
ki" yi polis de doğrusu iyi kullanıyordu. Öğrencileri rastgele gözaltına almaya 
başladı. Yaka No.su 70 olan komiser, öğrencilerin coplanmaların! da emret
mişti. 

Polis saldırısına uğrayan öğrencilerin Hacettepe ! tastanesine doğru kaç
maları üzerine polis onları izledi. Bu arada hastaneye gelen vatandaşların da 
polisten cop yedikleri görüldü. Polis tarafından gözaltına ahnan ve dövülen 60 
kadar öğrenci, 4 saat sonra savcı u.rafından suçsuz bulunuyordu ... 

Ancak gözaltına alınan öğrencilerin kimlikleri bir türlü bulunamıyordu. 
Koskoca emniyet sarayında öğrenci kimlikleri kaybolacak değildi ya. Olayın 

ardındaki gerçek daha sonra açıklığa kavuştu. "Demokratik sol" ve "insanca 

hakça bir düzenden yana" Celal Sungur, tışenmey!;> emniyet sarayına kadar 

gelmiş ve öğrencilerin kimliklerini istemişti .. 
Ertesi gün okullarına giden öğrenciler, ahnan kimliklerin teslim edilme· 

yeceğini ve dekanın "suçlu" olarak tespit ettiği bazı öğrencilerin okuldan 

uzaklaştırılacaklarını öğreniyordu. Bu, yasanın suçsuz saydığı klşilerin,
.
dekan 

tarafından suçlu bulunarak cezalandırılmalarından başka bir anlama gelmiyor

du. Verilecek ceza ise, öğrencilerin bir yıl kaybetmelerine yol açabilirdi. So

nuçta, göz .Itı'" ahnan 6ô kadar öğrenci ile dekan tarafından okuldan uzak· 

laıtırılOn 20 öğrenci polis marifetl ile okuldan çıkarıldılar. Dekan Sungur, bu 

öğrencilerle görüşmeye gerek bile duymanııştı. 

BUGONE DEK, lSDEMIR'DEKI OYLAMANıN YALNıZCA S.'YISAL §O. 
N UÇLARI OZERINDE DURULDU. BILINDI(;I GIBI 15DEMIR'DE BIR 
SORE ÖNCE YAPILAN IRADE BEYANıNDA fA ŞIsT çELlK.ıŞ SENDI. 
KASI, MADEN.ıŞ'TEN DAHA ÇOK OY ALMıŞTı. BU SONUCUN NEDEN· 
LERI ARASINDA MADEN-IŞ YöNETIcILERININ SORUMSUZLOOU \LE 
KAYıTSıZ ŞARTSız CHP'CILlK BAŞ YERI T UTMAKT ADıR. 

alıyorlordL Ncuıl mı' Şöyle: 
lSDEMIR 'j bütünü ile deMtimine 

olmak iıte)'e" CHP, çeşitli yerel dernek
lerde düzenledil; ve işçilerin de katıldı
lı toplantılarda "Maden-/ş 'in kendi len
dikalan olmadllını.bu ttndikonın Ilde
mir'de hiçbir tabanının olmadılını" an
latıyordu sürekli olarak. Erekli oyunu
nun bir bOfka veraiyonu da lSDEMIR ' 
de oynanmak isteniyordu. 

CHP 'n;" bu turumundan habel'li 
olan bölge lemlilci,i ıbrahim Kalyon
cuollu da kışa .ürecIe kendi tutumunu 
şaptarnokta gecihmedi: O da CHP 'ni" 
dümen.uyundo gidecekti. Sendikaya 
tünde tuweok; daha ıonro CHP'nin iıte
dili dolrultuda "balım.ız" bir Mmdik" 
oluştururak Moden-Jş 'in defterin; düre
eekli. CHP bunu kabul eder göriinmekle 
birlikte, Kalyoncuollu 'na ıonuno kadar 
güvenemiyordu henüz ... 

Diler yandan daha "Ilkı" CHP'U 
olan u.tabaşlan, gençlik kelimi liderleri, 
belediye başkanlan Ilk ıık Ankara 'ya gi. 
dip geliyorlar, her dönüşlerinde ' de, 
"lSDEMIR 'de yetkiyi Mad.n·I, �n 
keıinkes alacalını" ilan ediyorlardı. Bu 
hava.. Maelen·/ş yöneticilerini etkilemek· 
te de gecikmedi. Aııl ulraşlan ıendika' 
cılıktan çok, bölgedeki IGD 'nin işleri ile 
uiraşmak olan .endika yöneticileri 
CHP 'nin, ISDEMJR'i alıp kendi önlerine 
koymaaını bekliyordu. 

EKTI�INI BiçENLER 

Moden·/ş yöneticilerinin bu tutu· 
mu, somut üriinlerlni uurdumduymazlık 
ue başıboşluk biçiminde uerdi. Irade be
yanından önce yapılan hazırlıklarda, 
"CHP Mill oIBa bizi kazandıracak" tutu· 
mu yüzünden birçok hata yapıldı. Irarle 
beyanı yaklaştıkça sorumıra beyanlar 
ve "kazandık" halJOlI daha da yayılıyor
du. Omelin Moden-/ş YÖMticileri, irade 
beyanının CHP tayesinde Maden-/ş 'ten 
yana dönecelini, 10 oyları ol&a bile ira
de beyanından kazançlı çıkocaklannı 
açıkça ilan ediyorlardı. Bütün bunlar 
olurken Çelik-Iş .ürekli olarak çalışıyor, 
.iıtemli bir biçirrde propoganda yapı' 

yordu. MarJen·/ş yöneticilerinin. kuy
rukçulukta;' ka,yMklanan bu 8Orum
.uz ve vurdumduymaz touırlGn, Çelik· 
i, 'e //Üç luızondırılll. kad.,., o/oyı iö
mürmeye çalışan maocularo do koz w· 
riyordu. Lotta moaculula en çok ur
ŞI çıkor göriinenlerin protiltte rnGOcu· 
lo"n ekmeiine naııl yol ıürdüklni bu 
olayda da ortaya çıkıyordu. 

Irade beyonındo Çelik-I, 8213. Mo· 
den·I, 5483, O%demi,..I, de 1980 oy oJ· 
dılar. 1360 işçi oy kUllolfmadl. Ketin 
çolunlulu, yani % 51 oyu hiçbir _n
dika wmadılından. çolunluk kazanıl
mış olmuyordu. 

aoŞLU(;U DOLDURACAK Güç 

Kazın ayolının belli olmoandon 
ıonra, Moden-/ş yönetimine ve ClIP'ye 
tepkiler hızla arttı. Bu durumdan yara,.. 
lanmaya çalışanların başında i. moocu
lar geliyordu. CHP7iler iııe halka ue işçi
lere yeni düzmece uaadlerde bulunanık 
''durumu idare etmeye " çalışıyorlardı. 

BIII/iin lSDEMIR Ile durum ortadadır. 
Ama işçilerin yalnız CHP'ye delil Ma
den-Iş 'e olan güvenleri de tlGrrılmaktod" . 
Bunu gölüılemek, 80rutrUUZ yöneticile
re duyulan tepkilerin ıendikay. hedef ol· 
mGlınl önlemek, hatalan ue hatayı ya
panian teşhir etmekle mümkündi;. Mo· 
den-Iş yöneticilerinin. işçilerin güven w 
destelini kaybettikçe. tecrit edildikçe 
hU'çınlaştıklon. .ndikal iködan ıorum· 
'UZCa. kuDandakla" böylece ıendika içi 
demokraayi işlemez hale getirdikleri, 
her .endikal olay ve gelişmede işçileree 
artık açıkça göriilmeye bOflanclı. Sorum
ıuzluğu alışkanlık haline getiren bu tu
tumun karşısına etkin bir şekilde çıkıl
madıkça, Maden-/ş yöneticilerinin ken
dilerinden akıUarını başlanna toplam. 
nnı lle sendika içi demokraıiyi işlete
ceklerini ıonmak, yanılgıdan "bOfka bir 
şey getirmeyecektir. Bu durum ka"ı
.. nda dolan boşlulu dolduracak, bilinç
ıiz tepkileri dolru yola kanolize edecek 
tek birgüç vordır: lşçi ıınıfı.oıyoli.tleri. 

Oyun"'rı bozacak tek guç: Bilınçli, lUıynU.t işçiler 



MATERY ALiZMi 

BiLMEK Mi, 

MATERYALiST 

"DEVLETIN SAYGıNLICININ KORUNUP YAŞATılMASı" 
SOSYAL DEMOKRASININ BILINEN TARlHl YE SıNıFSAL 
BIR GÖREVİDıR. ÇtlNKÜ SOSYAL DEMOKRASININ ÇACı
MIZDA POLITIK ALANA ÇıKMASıNıN TEMELINDE, TÜM 
DtlNY ADA YıKılMA YA YÜZ TUT AN KAPıTALızME TAZE 
KAN YEREN SOSYAL DEMOKRASININ BU NITELlCI BILl
NE BILlNE ONUN PEŞINE KAYıTSıZ ŞARTSıZ GIDIU
YORSA YE KITLELERIN GtlNCEL ''EKONOMIK YE DE
MOKRATIK TALEPLERI" UCRUNA SOSYALlST MÜCADE
LE ERTELENMEYE ÇALıŞıLıYORSA, BUNA DtlNY A
NıN HER YERINDE HEM SAPMA, HEM DE KUYRUKÇU
LUK DENIR. OLMAK MI? 

söNMEZ T ARGAN 

özellikle küçük buıjuva aydınları araaında özü 
Itolaycılıktan kaynaklanan bir elilim var: Toplumaal 
ve .yaal yaşamda ortaya çıkan a:eli,meleri açıklama
y. Çalıfuken, toplumu yöneten ve olayları yaratan 
yualann bvranmuına önem vermemek, ya da bu ya
alan tanımaya çalışırken hep &öylentilerin alzına 
b.lunak. Olanlan ya da olacakları görüp yorumlamak 
yerine, olmaaa istenenleri yazıp çizmek. Kısacaa dün
yayı W.,ı uydunnaya çalışmak. 

MATERYALIST OLMAK 

Materyaliıt olmak için IIhen materyaliatim" de
mek yetmez. Materyaliımi felaıefi olarak bilmek de 
yetmez. Materyalist olabilmek için önce materyalist 
dÜfün�ek gerekir. Ama bu da yetmez. Her tür kaba 
ve biçirmel materyalistlitten arınmak, materyalizmi 
, .. ama canlı bir biçimde uygulamak için diyalektiRi 
de çok iyi bilmek, tüm olgulan diyalektik yöntemler
le açtklama pratiline de aahip olmak gerekir. Hem bu 
pntik öyle bir alı,kanhk durumuna e.lmelidir Id, di· 
yalektik materyalizm, başvurulan bir yöntem, amaca 
uı&4mak için ku1.la.rulan bir araç, peşine düşüıen bir 
kılavuz olmaktan da öte, bir düşün ve yaşayış biçimi 
olmalıdır. Başka bir deyişle, inanç ve düşünce ile pra
tik yapntı araanda birbirinden kopmaz ve aynlmu 
m.ddi bir bal olmalıdır. V. bu baA öyle olmalıdır Id, 
artık olaylara yulafırken, materyalist olunduRu, di· 
yalektik yöntemler kullanıldılı bilincine önceden h.· 
zırlanmakazm, yolun ve yöntemlerin bunlar olduRu 
kendililinden ortaya dökülmelidir. Böylesi bir bala, 
maddenin yapLllna uygun bir biçimde yaşama geçme· 
ii de diyebiliriz. Bunlar yapılamıyona, insanın kendi 
içinde bir tutarazlık, kendi içinde bir çelişki ortaya 
çıbyor demektir. 

Bir de şunu bilmek gerekiyor: Materyalist olmak 
için bilim adamı olmaya gerek yok. Çünkü herhangi 
birinin toplum, dola ya da üretim bilimleri hakkında
ki uzmanlık bilincinin düzeyi, o kişinin gerçek bir ma
teryali&t olup olmadılmı saptayan ölçüt deRiidir. Kişi 
uzmanı oldul'u dalda yüksek bir biJgiye, engin bir de' 
oeyime sahip olabilir. umelin iyi bir dola bilimdii, 
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ekonomist ya da flzikçi... Buna karşın bilim adamlı
Rmı salt uzmanı olduRu dalda &lDırlarnış nice inaan 
biliriz Id, bunların çoRu idealisttir. OArencilik yıllan· 
mızda, başında büyük harflerle ''Prof'' yazan Öıretim 
görevlilerinin verdikleri dersleri ilgi ve merakla izler
dik. Sonradan bunlanlan çoluou yakından tanıdıkça, 
ilgi ve morak yerini, giderek bir küçümserneye bıraktı. 
Nedeni, gözümüzde büyüttiilümüz bu dallarında u,z
man kişilerin, altmışlı yıllarda gelişen olaylar karşı
anda gösterdikleri tutarsızlıklardı. 12 Mart dönemi, 
bu tip bilim adamlarının devrimci hareket içinden 
ayıklanmasında en büyük okul oldu. Yine bu dönem, 
madan bir eRitim bile görmemiş "nice insanın , salt 
smıf bilincinin verdiRi kararhlıktan dolayı, nasıl ayak
ta durabildilini gÖltenii. Ve bunların büyük bir bölü
mü bilim adamı deRildi ama çalmın aydınlarıydı. 

Demek ki, bilim adamını kelimenin tam anlamı 
ile "aydın" yapan temel özellik, onun, uzmanı oldultu 
dalda gösterdili başarıda deRil, eweni yorumlarnada 
gösterdiRi ustabk ile olaylar kuşlSInda aldıaı tavırda 
aranmalıdır. Bunlara aynca, yaşanan olayların yarata
calı olası gelişmeleri önceden kemrebilme sezi gücünü 
de eklemek gerekir. Çünkü "aydm"ı, çaRınm içinde 
"ve ayakları yerdeyaşatan özelliklerden biri de budur. 

iKi HATA 

Sözü yeniden materyalist olmayan, ama materya
listmiş gibi görunme özentiu içinde olanlara getirmek 
gerekiyor. Bunlar içinde, yaptıktan işin gerçekten 
doRru olduluna İnananlar da vardır. Ama onlar da, 
konulan bilimsel olarak kawayamadıkları ya da so· 
runtarın sınıfsal özünü yakalayamadıkları için aymaz
ltla düşerler. Her iki durumda da sonuç aYOldır :  Ya 
kendileriyanılırlar;ya da çevrelerini yawltırlar. Yanıl
plan ve yanııtıları nesnellik kazanmca, bu kez, bilime 
saldırırlar ; "Bilim dışı şeyler rrj yaşıyoruz?" diye. 

Oysa, toplumda ve dotada bilim dışı yaşanan 
hiçbir şey yoktur. Bazı olayları anında açıklamakta 
güçlükler çekiyorsak ya da yanlış gözlemlerde bulu
nuyorsak bunun iki nedeni vardır. Birincisi, olgularda· 
ki çelişkilerin çok yolun ve karmaşık olma.s.m.dan ve 

geU,melerin her zamankinden o1aA:anÜltii bir hızla 
deAI,mesinden doA_n özel durumlarda, (Id böylesi 
durumlar genellikle yeni bir toplumıa.l deli,menin 
doltum sancıları ya da kapitalist düzenin genel buna· 
lımlan yaşandıAında sözkonusudur.) yeterU zaman wl 
gerecin olmayışını ileri .ürerek, olguların: daha da ol
gun1qmaaıru bekiemek eRitiml yanı, pasifizm. Bu eRi· 
limin en açık belirtili, Türkiye ışçi Partisi'nin ikinci 
kez kuruluşu Sll85U1da ortaya çıkan tartışmalarda wl 
görüş aynltk.lannda uçverdiRi için üzerinde uzun boy
lu durmak gerekmiyor. Çünkü bu elilirnin nual iflu 
ettiRini, TIP�n politik y",amda giderek arlan etldnli· 
Ri dost düşman herkese gMerdL 

ıkinci hata ise olaylara bakı, açwnın yanl.ı.şlıtı, 
yani yorumda idealizmin eeemen olması. 

Bugün Türkiye'de her iki hata da işleniyor. Kimi 
zaman olayların arkasmdan &idiliyor, kimi zaman da 
olaylar çarpıtılarak deRedendiriliyor. Bunu biraz da 
olaAan kar,ı1amak gerekir. Çünkü Türkiye'nin ııuuf 
mücadelesindeki konumu genel olarak hareketin içine 
de yanaıyor. Bu ortamın getirdili genel bulanıklık, 
"fraksiyon" ad, altında bir Yıi'm görüşün Y&famuuıa 

olanak saRlıyor. Çık.atlan en ızmdan ekonomik alan
da işçi SlJl.1fının çıkarlarıyla özdeşleşen ve giderek yı
kıma uRrayan sınıf ve katmanların politik hareketi de 
sol adı altında boy atıyor. Hatta "solun bölünmüştü
Rü" edebiyatı arkasına gizlenilerek türedi partiler bile 
yaratılıyor. Bunlar da olaA:pn. Türkiye'de işçi sınılının 
gücüne ve onun örgütlü politik hareketi olan Türkiye 
ışçi Partisi 'ne inanmayan, inanamayanlar bul(Ün oldu
lu gibi yarın da olacaktır. Bu gerçeRi bilimsel sosya
listler biliyorlar ve aynca tedirgin de olmuyorlar. Ama 
tedirgin olanlar yok deRii, vv. Tedirginlik, kendiııi.rı. 
"işçi S1DJfmın öz örgütüyiim ii diyenlereien geliyor. 

TIP daha kurulduRu günden beri bir yandan MC 
faşizmine karşı amansız bir mücadele sürdürürken, di
ler yandan da sosyalist hareket içindeki sapmalara ve 
bunun dışında, özellikle sosyal demokrat yalpalamala
ra kar,ı yılmak bilmeyen bir uAr", verdi. Bunların 
arasında sosyal demokrasiye karşı mücadele kolay ol
madı ve bir süre daha kOlay olacata benzemiyor. ör
neRin DıSK içinde 1970ıerd.e başlayıp günümüze dek 
süren gelişmeler bu gerçeti doltruluyor. 

IHANET GERÇEKLERI 

DısK'in devrimci özünü boşaltmak pahasına da 
olsa 501Ya1 demokrasinin peşine takanlar da bugün bu 
gerçeti görüyorlar. Ve tedirginlikleri &iderek korkuya 
dönüşüyor. Dün TİP'lilere ''MC'yi bıraktıruz CHP ile 
uRraşıyorsunuz" diyenler, bugün CHP'den şikayet 
eder duruma geldiler. MC döneminde tek bir kovuş
turmaya uRrarnayan yayın organlarından biri CHP yönetiminin hüküm sürdülü şu günlerde kovuştunna. ya uRrayınca, "bu tutum düşündürücüdür" diyorlar. �

"
z�de bu tutum hiç de düşündürücü detil. Düşündü

�cu sandıkları bu durum, sonuçta bir ihanetin bedeli ; ışte bunu anlamak. istemiyorlar. 
Evet, bu ihaneti daha iyi sergileyebilmek için, 

şimdi hep birlikte 6 Haziıan'da yapılan genel seçimler öncesine rıidelim. Genel seçimler öncesi CHP'nin seçimlerden "utku"yl. çıkaCalını düşleyi�, siyasal gelecelini buna göre tasarlayanlar vardı. ışçi sınıfının baıımaz politik hareketini burjuvazinin kuyruRuna takmada en küçük bb: tereddüt göstermeyen bu menşevik eRilimin ilk düş kırıklılı, seçim sonuçlan açıklanınca o.rt�?,a çıktı. Seçimlerden sonra hükümet kurma göre
Vl, once, parlamentoda en fazla sandalye sayw bulu. nan CHP'ne verilince, düş kırıklıltı içinde olanlar yeniden umuda kapıldılar. Bu kez de, CHP az.ınlık hükü. meti iÜvenoyu alır diyerek BVunmaya başladılar. Umut ve avunma1arınl kendi bakış açılarından haklı ç�kartacak gelişmeler de o günlerde yaşannuyor delildı. 

Ne diyorlardı böyleleri : CHP güvenoyu alır, çüo. 



kü ıcrmaye de öyle imyor. Buna gerekçe olarak da 
Koç ve Sabuıcı'nın o aralar basına da yaıw.mı" am� 
içtenliRi tartIliılabi lir sözlerini gösteriyodardı. Koç ve 
Sabancı'nın CHP'nin hükümet kurmaunı iltedilrleri 
konUlunda kamuoyuna da YllnBlmış söz ve beyanlan. 
nın içtenlikle olduRu varsayılaa bile, bu iki aenna.ye 
grubunun istekleri, Türkiye'deki eerma.ye kedminin 
tümünün istek ve eRilimlerini yansıtabilli miydi? 
Şüphesiz ki hayır. Nitekim bunun böyle olmadılını 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, CHP azmlık hü
kümetinin Mecliı'te güven oylamasına daha gitmeden 
önce, partisinin ortak crup toplantılanmn birinde 
yaptılı bir konuşmada dile getirmişti. Demirel, &özü
nü ettilimlz o konu,muırun bir bölümünde, "CHP 
azınlık hükümetinin güvenoyu almUlnı iıteyen bazı 
aermaye çevreleri varmış. Onların Türltlye'deki ser
mayeyi ne dereceye kadar temsil ettiklerini ilerki gün_ 
ler gösterecektir" dediRinde böylelerinden daha ger
çekçiydi. 

SOSY AL DEMOKRASI VE 
"DEVLETIN SAYGINLI�I" 

Demirel, kendi görüşlerinin daha geçerli olduRu
nu, İldnd MC hükü.ınetini kurarak kanıtladı. Ama be
lirtmek gerekirle, bu, ıkinci MC olguıunun &adece bir 
yanı. Bu olgunun bir diger yanı da, çeşitli aermaye 
puplannm Demirel'in önderliRinde ülkedeki tüm ileri
ci, demokrat, yunsewr ve lOI)'aliatlere kar,ı kendi 
araiannda kurdukları bir ittifakın da somutlanışıydı. 
Bu ittifak bozulmaz degildi, ama o günkü Türkiye ko
şullannda sermayenin önemli bir bölümü adma yaşan
maa da zorunluydu. 

TİP birincisinde olduRu gibi, ıkinci MC dönemin· 
de de, bu ittifakın datılıp yıkılması yolunda aynı ka
rarhlık ve tutarlılık içinde mücadelesini sürdürdü. Bir 
yandan ikinci Me'nin giderek daha da artan baskı, te-

rör ve tertiplerine kar�ıı "örgütlü birleşik güç yenil
mez" ıloganı altında demoluatik toplumsal muhalefE'
ti yaygınlaştırmaya çalışırken, diler yandan da 101-
yal demokruinin bu mücadeledeki kaynak tutumuna 
ı.srarl. degineli. Ama ne sahnede oyuncu ne de salon· 
da seyirci olamayanlar yine bilinen ıuçlamalarla TİP' 
e saldırmaktan geri dunnadılar. Ve böylesi bir ortam 
içinde yerel seçimlere girildi. 

TİP'n yerel aeçimlerdeki mücadele hedefleri için· 
de, sosyal demokrasinin konumunun işlenmesi, MC' 
nin yıkılmUl kadar önem taşıdı. Çünkü CHP, daha ye
rel seçimler öncesi partiıi içinde belediye ba,kan 
adaylarınm tesbiti aeçimlcrinde,geriye çark eden tutu
munu açıkça aergilemişti. Ve ufukta, güven veren bu 
tutumuyla bir CHP hükümetinin yeniden kurulabilme
si OIUllıklarl daha o günlerden belirmişti. Belirtiler 
bununla da bitmiYOrdu. O günlerde Türkiye ekonomi· 
&inin içine &irdiRi darboRaz, eermayeyi, yeni hükümet 
modelleri aramaya da zorluyordu. Kurulmasını iıte
dikleri yeni hükümet, hem içte "anarşi" adı altında 
göstermeye çah,tıklan kendi çıkmazlarına bir çözüm 
ıeUrebilmeli, hem de dı,ta kapanmaya başlayan kredi 
muıluklannm nnalarını yeniden açabilmeliydi. Ayn
ca, bunlan satlayacak. yeni hükümetin, burjuvazinin 
taleplerini halkın talepıeriymi� gibi göıtermekte usta
la,arak. kitle deıteRi saAlam.ı� bir yapıda olması koşu
lunu artık yaşam gelmiş dayatmıştı. Başka bir deyili
le, çatırdamaya başlayan düzenlerinin kOnlnmw, yi
ten saygmlıklannın kurtarılmuı. için başka çareleri 
yoktu. ışte bunun içindir ki, Ecevit, yerel seçimler 
boyunca yaptlRı konuşmalarının tümünde, üstüne ba
sa basa "devletin aygınlılınm korunmUl" konusu
nu işledi, durdu. 

MüCADELENIN ÇOK YONLüLÜ�ü 

"devletin saYiınlıRının korunup yaşatılması" 801-
yal demokrasinin bilinen tarihi ve sınıfsal bir görevi-

dir. Çünkü sosyal demokrasinin çaA: ımızda politik ala· 

na çıkmuı.mn temelinde, tüm dünyada yıkılmakta 

olan kapitalizmin böylesi bir ıereksiniırj yatar. Ama 
günümüzde yıkılmaya yüz tutan kapitalizm. taze kan 

veren sosyal demokrasinin hu niteliRi biline biline 
onun peşine kayı�ız şartsız gidmyorsa, ve kitlelerin 
güncel ekonomik ve demokratik talepleri u�runa SOL
yaliıt mücadele ertelenmeyeçalışıhyorsa, buna dün· 
yanın her yerinde, hem sapma, hem de kuyrukc;uluk 
denir. Çünkü bilinmesi gerekir ki, &OsyaJizm uRruna 
mücadelelerin tarihi salt düzene karşı verilen mücade
lelerin tarihi de�i1dir. Aynı zamanda sapmalara ve iha
netlere karşı da verilen mücadelelerin tarihidir. Ve 
ikincisi, birincisi ile kopmaz bir bütün oluşturur. Şim
di, sözü Stalin'e bırakarak yazımlZl bitirmek istiyoruz: 

"CarIfla karfl mücadele döneminde, burjuva de
mokratik devrimin hazırlanmOlI döneminde (J 905-
1916), çarblm en tehlikeli toplumıııl dayanağı libe
rol-mona,.,i.t parti, çarlıkkı halkın çolunluğu, yani 
köylülülün bütünü araımda uzlaştırıcı bir partiydi. 
Partinin o zaman ba,lıca darbelerin; haddiere yönelt
meIi dolaldı, çünkü kadetleri tecrit etmeden. köylü· 
lükle çarlık IJl'cuında bir kopmaya güvenilemezdi. LJt 
bu kopmayı IIllkımadan da devrimin zaferine güveni
lemezdi. Birçok kim" o zaman bolşevik ıtratejinin 
bu özelliğini (Ulkımıyor, ve bolşevikler için. kadetlerı 
kar,ı mücadelenin, bOf düşmana, çarlığa karşı mj;ca
deleden 'önce geldilini'  ,öyleyerek, bolşevikleri aşır, 
bir 'kodet düşmanlığıylo' lUçluyorlardl. Ama temel
den yok.un bu ıuçlamalar, ba, diişmana karş, zaferi 
kolaylaştırmak, yakınkıştırmok amacıyla uzkıştırıcı 
partinin tecrit edilmelin; gerektiren bolşevik ıtrateji
.inin apaçık olarak anlaşılmamoıı gerçelini açıla ilu
ruyordu. 

Böyle bir atratej; olmamış ollOydl, burjuoo de
mokratik devrimde proleteryanın hegemonyasının 
okınahllZ okıcal'"ı tanımkımaya hemen hemen hiç 
gerek yoktur. (J. Stalin, Leninizmin Sorunları, ,: 121-
122, Sol Yayın"" • .  ) 

canlar sızın ıcın calıyor 
DYF.IŞ 40000 Işçiyi bünyesinde ba· 

rmdıran 'rurklye 'nın en büyük sendikal ... 
nndan biri olarak nltelendiriliyor. Bu 
sendikanın xn. Genel Kurulu ı3 • 16 
Mart tarihleri arasında Ankara'da top
landı.. 236 delegenin hemen hemen tümü 
koııgredeydi. Genel Başkan Şeratettın 
Akova açış konuşmunda "faşizme, ko-
münlzme ve tüm dikta rejimierine karşı" 
partileri birlikte mücadeleye çlJ#ırdl. 
'rurklye'de Illyasal demokra.slnln rayına 
otunnad�mdan bahsetti; Partilerin bır· 
birlerine karşı düşmanca tavır1anndan 
yakındı. "Ara rejimierin" sebeplerinin 
hep a1yasi partUedn tutarsızlıklan oldu· 
Runu söyledi. 

Divan seçimlerinden &ODra divan baş
kanlıRına seçilen "Türk Işçi bareketlnln 
büyük lideri (!)" Halil Tunç'un kısa şo· 
vu sahneye geldi; Türkıye'nın en büyük 
&orunu olan anarşi ve asayişsizURe DYF· 
ıŞ ve TORK·IŞ camlasının katdmadlRı· 
ru, bunun savunduklan sıhhatli görüşler
den Uerl geldiRini memnuniyetle belirt· 
tl. Anarşının sebebierini &osyal ve eko· 
nomik nedenler yanında aşırı sae ve 
solun "demokratik rejime" yönelik ey
lemlerinde aramak gerekliydI. Türkıye 
Bata Ittifakının lnançh savunucusuydu. 
Böyle Inançlı bır ilkeye "dost bildiRI· 
miz ülkeler" nasıl ambargo koyabilirdi, 
işte bunu anlamıyordu Halil Tunç. 
Ambargo düşmanlara uygulanırdı; hal· 
bukl 'rurklye .. dık bır dost deRU mly· 
dı? Petrol· Iş Genel Başkanı ısmaıı Top· 
kar'ın konuşması kongredeki en ilginç 
konWjmalardan biri ldL. Bu arada dinle· 
yleiler Türkiye'de vergı kaçıranlann, 
doktor:ar, avukatlar olduRunu ö�rendl· 
ler. Amerika otuz gün ıçınde ambarııo· 
yu kaldırmaz.. tüm ilIşkUerlmlzl kes· 
memizl önerdi. Biraz aç kalırmışlZ anıa 
olsun. Un çorbası ve kuru ekmek bUe 
yerdık. Amerıkan ve Rus emperyalizmI). 
ne karşı mücadele etmek gerekti. Komü· 
nizme karşı mücadele latıa verllmewl. 
Sendıkacı olduRu ıçın ennasyonu hiç 
Jevmemlş Topkar hazretleri ama dev· 
letin g.l.ceRI ıçın katlanmak gerektl 
bunlara. Daha nelerden bahsetmedi: 
Yabancı sigar. Içenlerın hemen Içeri 
'\ılmwna, eski Istanbul Emniyet �ıu· 
düıiinün yerine dahA Taııtan'al ... nlO ge· 

tirilmeslnden, Türkiye'de özgürlüklerin 
çok geniş olmasından vs .... 

U\aşbrma Bakanı Güneş öngüt de 
kongreyl şerenendlnnlşU. öngüt kong. 
renin yüce milletimize hayırla ve ueurlu 
olmasını diledikten sonra "devletin t .. 
meline dinamit koymak" edebiyatına 
başladı. Türkiye'de anarşinin sebebi d .. 
mokrasinln katledilmek Istenmesiydi, sı· 
ruf ve zümre diktası kunna.k istiyordu
lar. Bunlara karşı hep birlikte karşı dur· 
mak gerekiyordu. Bu arada hava, deniz, 
demiryolu taşıınacılı�ına zam yapılaca· 
Rını müjdeilyerek konuşmasını bııırdl. 

Bakanın konuşmasından sonra bir de
legenin "Işten atılan 9000 geçld Işçinin 
ne zaman işe a1ınacaaıru tt sormu Halil 
Tunç'u çok sinirlendirdi. Kongrede çat· 
lak ses çıkmamalıydı. 

Kongrenin 2. gününden sonra delege
ler söz almaya başladı. herld delegeler 
'rurk.lş ve DYF.IŞ yöneticUerlnln tular· 
SJzhklannl, ihanetlerlni tek tek sergile· 
dller. Bir delege, federasyonun toplu 
sözleşme farklannın ödenebilmesi için 
işverene borç para verdıelni hatırlatıp 
"e�er bır gün greve çıkarsak Işveren· 
den grevi yiirütebUmek için borç para 
alabUecek mIsiniz?" diye sordu. Oç yıl· 
hk dönemde yönetim kurulunun eam
ml ıçın dış gezllere 840.000 lira, lşçUe· 
rin eRitim çalışmalan Için 660.000 Ura 
harcandıRını, federasyon ıcra kurulunun 
e�ltlmde eşltUkten herhalde bunu anla· 
dıRını anlattı. Işten atılan 9000 geçici 
Işçinin durumlan dile geıırildl ve bu Iş· 
çilere Ihanet edenlerden hesap sorulaca
Rı vurgulandı. Delegeler tarafından çaR' 
daş ulaşım politikasının gerekleri açEIO' 
dan kitle taşımacılıRma önem verilmesi 
gerektiRI .. vunuldu. 

Bu arada bır delege Işçi sınırının bl· 
ilmsel sosyalist Ideolojisinden bahsedin· 
ce ortalık kanştı. Gericilerın etkisi al· 
tındaki delegeler .. Ionu terketUler. Bu· 
na raamen Istanbul dele,,,," Cahlt Ay· 
rancıoeıu Işçi sınıfmın ulusal ve ulus
lararası birilRının önemini vurgulayarak, 
Işçi sınırının nihai hedefinin sosyalizm 
oldu�unu anlatarak konuşmasına devanı 
etti. Sendikalar nihai hedefi gözden ka· 
çınnadan mücadele etmeUydUer. Am. 

şimdiki DYF·IŞ yöneüdlerlnln de�1i bl· 
limsel sosyalist, kendilerine yakıştırdık· 
lan gibi sosyal demokrat bUe olamadık. 
larını söyledi ve ekledi: "Çanlar slzin 
için çalıyor Sayın DYF.IŞ yönetidieri." 

Çanlar Işçi sınıfına karşı ihanet için· 
de olaniarın tümü için çalıyor ... 



·"'iHf.mıu,,,,, .. 

MAOiZM: Sosyalizm yıkıcılığına 
teorik mazeret 

A, DOREKOV'UN "NOVO VREME" DERGISINDE 
YAYıNLANAN INCELEMESININ 

IKINCI DöLüMüNü SUNUYORUZ. 

ANTON DOREKOV 

Pekln yönetimi, �fıı,o'nun sosyalizm 
koşullarında sınıflar ve sınıf mücadelesi 
_daki görüşlerini bır dogma gibi 
kabul ederek, bugün de, yanı Çın 'de 
balı< Ikııdarının kurulmasından, bwjuva
zInIn üreıım araçlarmdan yoksun edıı
meoInden 28 y� sonra da, burjuvazi Ile 
proletarya aruında keskin b<>euşmarun 
d.nın e�lni karutlamaya çalışmakta
dır. 

Mao 'nun bu görüşü geçen � A�us
tas ayında Pekin'de yap�n ÇKP'nin 
XL kOngresi belgelerinde de ylnelendi_ 
Bu belgelerde bugünkü aşamada Çin 
devriminin baş görevt, gerld sınıflar üze
rinde dlktatörlü�ü gerçekleştirmek 
amacıyla Işçi sınıfının "uji)ksüz ve fakır 
orta ba1lIlerle", "devrimci aydınlarla", 
"küçük bwjuv .. lnln, bwjuva aydınlan
nın çolunlu� ile, sosyaliot d�şlkUkle
ri kabul etme arzusunda bulunan ul.w 
bwjuvazl ile, keza yurt .... r demokra
ıık militanlar Ile "birleşmesi" olarak 
gösterIlmektedir_ 

KöylülerIn çoktandır "balı< komünle
rinde" blrleştlrlldl� ve "kışla komüniz
mı" koşullarmda yaşadıklan bugürıkü 
Çin'de "mütksüz köylüler ve fakır orta 
ba1lIler" kimierdlr? Proletaryanın, kimli-
1\ belli olmayan "gerıd sınıftar ve gerld
ler" üzerındekı "diktatörlülünü gerçek
Ie,tlrmek" ıçın, etrafında ul.w bwju
_iyi de sunsıkı blrle,tlrerek kaynaşa
�I "bwjuva aydmlan çolunlu�u" ne
dir? "Düşmanların" kimier oldu�unu s0-
mut olarak gösterme işini, maocular 
kendilerine bırakmaktadırlar. Kimin 
düşman, kimin dost oldu�nu gerekti
RInde onlar belirleyecektir_ 

MAOCU KLlKLER ARASINDAKı 
MÜCADELENIN sis PERDESI 

"Sınıtlann yok edilmesi, tüm yurttaş
larm toplumun üretım araçları karşısın
da e,ıt duruma geıırmek demektlr_ Bu 
da, tüm yurtta,lara toplurn� üretım 
araçlan ile toplumsal topraklarda, top
lumsal fabrikalarda vb_ aynı çalışma ola
na�ıru vermek demektir" biçimindeki 
merUist-leninist Ilke çok Iyi bilinmekte
dir_ (V l.Lenln, Toplu Eserler, Cılt 20, s. 
14.2). 

Fakat Mao ve ard� göre sömürü
cü suutıarın yok edilmesi ıçın başlıca 
koşul, onları üreıım araçlan üzerindeki 
aıel millkIyetten yoksun etmek de�I, 
başkanın "tllı:lrlerlni" kabul etmelerini 
�larnaktır. B.,ka türlU düşünen berban
ii bir işçi, köylü veya aydın, mlOlzme 
razı olmadılıru berhangi bir şekilde açık
!arsa "bwjuva öResi", "kapltaUst yolun 
yolcusu" Ilan edilebilir. Bu, Çın 'de bit
JI101; tükenmez politik kampanyalar ve 
temizlemelerle kökle,ıırllen günlük bır 
�YLŞ olmu,tur. 

''Partide kendilerine Iktidar verilen 
kapltaUst yolculara kar,ı mücadele" öne
ren � maocu sav, ÇKP'nln Xi. kong
resı tarafından, "sosyalist toplumda sınıf 
miicadeleslnin durumunun ve özeıııklerl
nın derın tahlili" olarak göklere çıkarıl
mıştır. 

Hua, Mao'nun burjuvazinin partide 
ararUJmaSına ilişkin demagojlslni deWar
cl vurgulamı,tır: "Sosyalist devrimi yö
net de, burjuvazinin nerede oldulunu 
bılme! O, Komiinlst Partısı 'nın kendı 

lçlndedlr_" Unutmayalım kı, şımdı acw
lacak bir duruma düşmüş buıunan "dört
lü çeteye" karşı aynı suçlamalar püskür
tillmÜŞtlir. Kültür Devrimi sırasında Mao 
ve en yakın yardımc�ı, kendilerine 
"proletarya kurmayı", mubaUflerlne Ise 
"bwjuva kurmayı" adını takmışlardı. 
Mao 'nun o zamanki yardırnc�dan 
blrço�u sonradan "burjuva ö�elerl" ka
tegorisine glrdiler. Fakat o zaman "kapl
taUst yolda yürüyenlerin" büyük bir kıs
mı, Iktidar mücadelesinde çeşitli kombl
newnlar sonucu makamlarını yeniden 
elde ettiler. Merkez Komitesi üyeliklerI
ni, batta politik büro üyeli�lni tazeledl
ler. 

Bunlann tümü, maoculann sınıf mü· 
cadelesini partlıçı mücadeleyle ne kadar 
yanlış ve bilime aykın biçimde karıştır
dıklarıru; maocu klikler arasında yürütü
len parsa kavgasını, \kı sınıfın çıkarlarw 
temsil eden "\kı çizgi arasındaki savaş" 
olarak göstermenln ne kadar yanlış 01-
du�unu bir kere daha gözler önüne ser
mektedir. 

TROÇKIZMDEN KALAN MI RAS: 
PROLETARYA 

DIKTATöRLO�ONDE DEVRIMIN 
DEVAMı 

Mao Tse Tung, sınıflar ve sınıf müca
deıesıne Ilişkin bilime aykın anlayışları
na dayanarak "proletarya dlktatörlü� 
koşullarında kesintlslz devrım" bIçImin
deki anıımarksist kavramı ortaya attı. 
Mao bu görüşü ilk defa 1972 �da Çın 
Komünist Partisi Merkez Komitesinin X. 
Genel Kurulunda oluşturmuştu. Bu for
mill, daha sonra hem Parti kongrelerinin 
kararlarına geçirildi, hem de 1975 y�
da kabul edılen yeni ÇHC Anayasasına. 

Troçkizmden olınmı§' ue morlui.t--le� 
ninidier tarafından daha 1920'lerde tuz 
buz edilmif bu "k�m", aadece Mao 
T.e Tu",�n )'Qpıtlaruıda ,ık ,ık karşıla
şılan yonllf fikirlerelen veya ıaptamalar
ckJn biri olıaydı. aynca üzerinde dunıl
maya d_ıım_zdi. Fakat ÇKP'nin bugün
kü yönetımı bu maoeu görüşü sadece be
nimsemekle kalmamakta, onu Mao Tse 
Tung'un marksizm-Ieninizm teori ve pra
ıı�lne en büyük katkısı olarak göster
mektedir. öme�n ÇKP XI. kongresi ra
porunda, Mao Tse Tung'un Lenin'den 
sonraki dönemde proletarya diktatörlü
�ünün tarıhsel deneyini geneUeştlrdi�I, 
Marks Ile Lenin'ln fikirlerini miras alıp 
savunup geliştlrdi�, sosyalist toplumun 
gelişme yasallıklarıru bulduRu ve "prole
tarya diktatörlü�ünde devrimin devamı
na dair bütünsel büyük bır kuram" orta
ya aitıRı vurgulanıyor. Bu kuramın "ça�
daş dönemde marksizmin en büyük ka
zanırnı" oldu�u Iddia edlliyor_ 

Mao Tse Tung'un bu "görüşünde" sı
nıflar ve sını! mücadelesi, sosyalist dev� 
rlmin karakteri ve ıııd güçleri; proletar
ya dlktatörlü�ü, sosyailzme geçış döne
mi, sınıfsız toplumun ikl aşaması konu� 
sunda birçOk yanlış anlayı, yer almakta
dır. Bu görüşün özü, proletarya dlktatör
lü�ü ko,ullarında swf mücadelesinin 
keskinti�lni muhafaza ettl�lni, poliıık 
devrimin bitmeyip tam tersine IItııkçe 
kızıştılını, .. I rolünU bundan sonra oy
nayacaaını kanıtlamaktan lbaretıır. 

Teng HBi40 Pi118'in 8o.yaüzme karşı kutBCl ittifak çalr"ı: "DaRuda Çın ve Ja
Ponya batıda ABD ve Avrupa Souyetler Birliki'ne karşı etkili mücadele lIerme
!idI.". 

Çin 'de "kültür delirimi" .ıt"tUında 
''proletarya diktatörliilii. Yılanlar taro· 
(ından gerçekleştirilen diktatörlüktür" 
ıloganı ile "kızrl muhafızların " Çin 
emekçilerine uyguladıkları bcukılar hakh 
çıkarılıyor; maocu rejimin alkeri-bürok
ratik diktatörtülü zorla kabul ettiriliyor
dIL Şimdiki maocu yönetimin proletar
ya diktatörlüeünden söz etmesinin ar
dında da, bu markslst kavramın anti
marksist, antisosyalist ve halk düşmanı 
bir anlamda kullamidıJ!ıru anlamak güç 
de�ldir. 

SOSYALIZM YIKICILI�INA 
TEORIK MAZERET 

Sosyalizm ve sosyailst devrım hakkın
daki mlOCu görüşler de temelden blUm 
dıŞı ve yanlıştır. Mao Tse Tung, ÇHC' 
nin kuruluşunun Ilk y�ında Çın 'de 
sosyalizm Ile komünizmin görülmemiş 
kısa siirelerde kurulablle�1 görüşünü 
ortaya atıyordu_ Fakat "üç kızıl bayrak" 
politikasının, sosyailzm kuruculu�unu 
hızlandırmaya yönelik "genel çlzgl"nin, 
"büyük sıçrayışın" ve "halk komünlerı" 
nın suya düşmesinden sonra, Mao tam 
tersini iddia etmeye başladı. Çln'de sos
yolizmln kurulması ıçın "beş on neslin 
ömrü kadar, hatta daha uzun zamana Ih
tiyaç oldu�unu" söylemeYe başladı. 

öte yandan Mao Tse Tung, sosyailz
min sınıfsız toplumun Ilk aşaması oldu
�una IUşkln marksist-Ieniı!lSı anlayışı 
reddetmektedlr. O, sosyalizmi, kapIta
lizmden sosyalizme geçış döneminin 
kendisi olarak nitel.mekt�dir. Bu savla
nndan hareket eden maocular, geçış dö
nemine özgü O\g\ı\lrl mekanık bır biçIm
de sosyalizme mar e.tmektedlrler. Geniş 
emekçi yı�ınlarla birlikte zafere kavu
şan proletarya Ile, poliıık Iktidardan alı
lan, fakat ekonomik �rr.dan henüz 

yokedilmemiş o"lan burjuvazi arasında 
var olan keskin sınıf mücadelesinin sos� 
yalizmde de devam etti�ni öne sünnek
tedirler_ Mao ve rıklrdaŞlarl, buradan, 
sosyalizmde de baş uzlaşmaz çetişkinin 
Işçi sınıfı ııe bwjuvazl arasındaki çeUş
ki oldu�u; bu koskoca tarihsel aşamanın 
baş itici gücünün ve içerl�lnin sınıf mü
cadelesi oldu�u sonucunu çıkarmakta
dırlar_ Uzlaşmaz sıruflarm ve aralarında 
keskin kavgaların bulundu�u yerde bur
juvazinin de zatere ulaşma imkanı oldu
�una göre proletarya dlktatörlü�ü koşul
larında da "kesintisiz devrım" gerekli
dir!! Şimdiki Pekin yöneıımi ışı o kadar 
ileri götürmektedir kı, partideki "kaptu
tlstlerln'� kapltaUst yolda yürüyenlerin), 
merkezi iktidarı ele geçirdikten sonra, 
"bürokratlk-tekeld burjuvazi oluştur
duklan ve partiyi bir bwjuva partisine 
dönüştürdüklerl" saçmasmı ortaya at
maktadır_ 

Bu maocu kavramın anlamı bem Mao -
Tse Tung, hem de şimdiki Peki n yöneıı
mi için "kültür devrimini" teorik açıdan 
haklı çıkarma çabasıdır_ Maoeular böyle 
görüşlerle hem tepedekl iktidar mücade
lesinde mubaUflerlnin hakkından gelmek 
hem de emekçilerin maocu rejime karşı 
direnişini karmak istemektedirler. 

Mao'nun "proletarya diktatörlü�ünde 
devrimin devam ettlrilmesi" savlarının, 
ne Çin'ln sosyalist yolda gelişmesiyle ne 
de Çin balkımn çıkarlarıyla bir ilişkisi 
vardır. Tersine bu savlar, Çin sorunlarıy
la meşgul olan sosyalist ülkelerdeki 
marksist bilginlerin şu görüşünün do�ru
luRunu bir defa daha gözler önüne ser· 
mektedir: Mao'nun görüşleri Çin'de sos· 
yalizmin savunusuna ve güçıendirilmcsi� 
ne deRil, sosyaUzmc kn.r�ı mileadelr}"" 
yöneliktir. Bu göriişlrrdcl1 anlisos}alist 
poliUkanınbir nrarı olarak ) urarlunılmıtk" 
tadır. 



Fransa'da ikinci turdan sonra 

TEKELLER 
SOLUN BiRLiGiNE 
SAVAS AeTI TelıeUer haap verecek. 

• • 

• 
Fransa'da genel seçimlerin ikind tu

ru 1 9  Mart PilUr günü yapıldı. Ikinci tu· 
ra bütün .. çim bölgelerinde olUk aday. 
larla katılan Sor Birlik partileri, LS mil· 
yon SOO bin seçmenin oylarını alarak 
parlamentoda 199 sandalye elde ettiler. 
BunakarŞılık, iktidardaki sağcı partilerin 
oluşturduğu blok, LS milyon 900 bin 
oyla 288 milletyekilliği elde' etti. Böyle· 
ce sağcı blok, .. dece 400 bin oy farkı ile 
sol birliğe karşı 89 .. ndaiyelik bir üstUn· 
lük sağlayarak çoğunluğunu koruyabiı· 
di. 

Ikinci tur sonuçlan, seçimlerden ön· 
ce SOL Birliğin başarı"na daha büyük bir 
olasılık tanıyan kamuoyunda bir ölçüde 

� yadırgandı. Sol Birliğin kamuoyunda 
yaygın olarak beklenen sonuçlan elde 
edememesi"i" nedenleri açıklanmaya 
çalışıkh. Seçim öncesi tahminlere daya
narak. "başarısızlık" biçiminde nitelenen 
sonuçlarda, Sol Birliği oluşturan partile· 
rin taşıyabileceği sorumluluk da tartışıi' 
maya başlandı. Bu arada sağcı blok, oy· 
larındaki apaçık gerilemeye rağmen, 
kendısıni 5eçltnlerln muzaffer kanoıdı 
olarak göstermeye girişti. Daha da ileri· 
ye giderek, Sol Birliğin çoğunluğu elde 
edememesi"i, "sağduyunun komiklistle
re karŞı zaferi" olarak ilan etti. 

Ikinci tur sonuçlarının açıklanmasın
dan kı .. bir süre 'sonra, Sol Birlik parti· 
lerinden olan SOL Radikaller'in lideri 
Robert Fabre, 1972'de Imzalanan OlUk 
Program'ın artık kendilerini bağlamadı· 
ğını ileri sürdü. Fabre, bu açıklarrwını" 
)rtesi giiıü, partisindeki göre't'inden ay
"Idığını açıkladı. Diğer yandan Sosya· 
list Parti Genel Sekreteri Mitterand, 
Umulan, başarıya ulaşılamaması"ı" so

rumiusunun fransız Komünist Partisi ol
duğunu öne sirdU. Mitterand, FKP'nio, 
SOL Birlik içindeki tartışmalan başlata· 
rak birliğin toplam gücünü zayıflattığı· 
nı, seçmenlerin Ortak Program'a olan 

gÜYenlni .. rstığını Iddia etti. Sosyalist 
Parti lideri, bu açıklamasında, 'yine de 
partisinin SOL Birlik'ten aynımayaca· 
ğını belirtti. 

FKP Genel Sekreteri Georges Marc· 
hais ise, ikincitur sonuçları Uzerine yap
tığı açıklamada, seçimlerde Fransız 
emekçilerinin hedefe ulaşamadıAını, an
cak emekçi halkın köklü değişiklikler 
isteminin bir kere daha ve güçlü bir bi
çimde dile geldiğini belirtti. Marchais, 
iktidardaki sağcı partıler blokunun ta· 
banının daraldığının açıkça olUya çıktı· 
ğına, bunun parlamentonun yeni bile
şimine de, emekçilerin zaferine, soldaki 
güçlerin, gericiliğin provokasyonlarına 
kapılarak birbirlerini suçlamalarıyla ula· 
şılamayacağı belirtildi. Açıklamalarda, 
seçim sonuçlannın, Fransız emekçileri
nin FKP'nl güçlü olarak ayakta tutma 
kararlılığını gösterdiği, SOL Birliğin FKP' 
nin aleyhine güçlenmesinin olanaksız ol
duğunun olUya Çıktığı hatırlatıldı,  

Ikinci tur sonuçlanndan sonra gerek 
Mitterand'ın gerekse Fabre'ın gösterdiği 
tepkiler, gericiliğin solun birliğine karşı 
,.çağı sıcağına a.Çtığl sava�ın iirUnlcrini 
gösterdi. Tekeller, seçimlerin sol için 
''başarısızlık'' gibi gösterilen sonuçlan· 
nın FKP dışında yaratabileceği umut· 
suzlukları, solun birliğini parçalamak 
için kullanma seferberliğine girdiler. 
Sol'un bu seçimlerde iktidar olamaması· 
nın nedenini, "Fransızlann l»keyi komU. 
nistlerin eline teslim etmeyi reddetme
leri "ne bağlamak istediler. Böylece, 
FKP ile işbirliğini reddettikleri takdirde, 
SOL Birliğin diğer üyelerine yeşil ışıkla· 
rın yakılacağını belli etmek istediler, 

Başkan d'Estaing'in Çarşamba günü 
yaptığı bir açıklama, solun birliğine kar· 
ŞI açılan savaşın yeni bir cephesini orta· 
ya çıkardı. d'Estain, hükümete bu kez 
bazı sol partilerden de üye alınabileceği· 
ni, böylece genış bir ulu .. 1 birlik oluş. 
turabileceğinl- açıkladı. Giscard, bu 

açıklaması ile, SosyaJist Partisi'ne, Sol 
Birliği parçalaması karşılığında hüküme· 
te giriş vizesi aJabileceği müjdesini veri· 
yordu. Yürüyüş, baskıya hazırlandığı si· 
rada d'Estain'in bu çağrısına Mitterand' 
ın tepkisi belli olmamıştı. 

Ikinci tur ertesinde sağın giriştiği bu 
manevralar, seçimlerin sağ için asla bir 
başarı sayılamayacağını göstermiştir. Se· 
çimlerin, tekellerin ikrldarı için bir 
teselli bile olamadığı olUya çıkmıştır. 
Iktidardaki sağ partiler bloku, solun bir· 
liğine karşı sürdürülen sistemli saldırılara 
ve anti komiiıist korkutma kampanya
larına rağmen, toplumsal tabanının sü
rekli olarak eridiği gerçeğiyle yeniden 
yüzyüze gelmiştir. Ağır bunalımların fa· 
turasını emekçi yığınlara ödetmeye çalı· 
şan sağ ikrldann elinde, bugiiı de, sol 
güçlerin birliğini parçalamaya çalışmak. 
tan başka manevra yolu kalmadığı belli 
olmuştur, Tekeıierin cephesi, 1 2·19 
Mart seçimlerinden sonra, sosyaJ de· 

mokratlan kendisiyle işbirliğine razı 
edebilmek için, eskisinden de telaş1ı bir 
kampanyayı başlatmak zorunda kalmış· 
tır. 

Gerek birinci turun, gerekse ikinci tu· 
run sonuçlan, Fransız emekçilerinin, so· 
lun birliğini basit bir seçim ittifakı düze· 
yine indimle, Ortak Program'ı özünden 
boşaltma girişimlerine prim vermediğini 
göstermiştir. Sosyalist Parti yönetimi· 
nin, Ortak Program'ın gi.iıcelleştirilmesi. 
ne karşı Çıkarak FKP aleyhine güçlen· 
me çabalan başarısız kalmıştır, Solun 
birliğini temel ilkelerinden uzaklaştırma 
girişimlerinin, ancak, emekçi halkın bu 
girişimlerin sahiplerine karşı güvenini 
sarsmaya yarayabileceği belli olmuştur. 
Fransa'da gün, emekçi halkın tekeller 
iktidanna karşı mücadelesini güçlendir
me, soldaki güçlerin birliğini sağlamlaş· 
tırma, Ortak Program'ın daha geniş kit· 
lelerin elinde gerçek bir silah haline g .. 
tirme günüdür. • 

OSF Başkanı Pastorino: 

"Dört yıl içinde 

27 milyon 

yeni üye kazandık 
Dünya Sendikalar Federasyonu'nun (DSF) Dokuzuneo Dünya Kongresi 

16·23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kongreyle ilgili temel belgelerin geliştiriı. 
mesi çalışmaları sürdürüliiyor. Bu arada DSF içindeki tartışmalarla ilgili yo· 
rumlar da dünya basınında geniş ilgi topluyor. DSF Başkanı Enrique Pastori· 
no, Fransız CGl'nin yayın organı "Vie Ouvriere" dergisine verdiği demeande 
bu tartışmalarla ilgili soruları yanıtladı. PastorillO, Dokuzuneo Kongre'nin, 
gerçekten DSF'nin tarihinde bir dönüm noktası olacağını, fakat bunun DSF' 
nin düşmanlarının beklediği yönde gerçekleşmeyeceği ni belirtti. 

DSF ve bağlı örııütlerin içinde tartışmaların varlığının normal olduğunu 
söyleyen Başkan şöyle dedi: "DSF bır demokratik kitle örgütüdUr ve tek par· 
çalı bir blok değildir. Onun bu niteliği, günümüzün OlUya koyduğu belirli so· 
runlar üzerindeki çeşitli ve farklı bakış açılarında kendisini göstermektedir. 
örneğin, kapitalist sistemin bunalımının sonuçları ye bunalımın sonuçlarına 
karşı niicadelenln araçları, böyle tartışma konularından biridir. Bu tanışma· 
ları, .. dece farklılıkların bir belirtisi olarak görmemek gerekir. Aramızdaki gö
rUş alış verişleri, aynı zamanda, çalışma ve eylem biçimlerimizdeki ilerlemeyi, 
bağlı sendikalarımızın ve üyelerimizin eyleme dönUk birliğini kanıtlamakta· 
dır." 

DSF Başkanı Pastorino, bll'juva basınında, uluslararası sendikal örgütle. 
rin zayıtlama yolunda olduğuna Ilişkin olarak yayılan iddialar üzerine de şu 
görüşleri dile getirdI. 

"Bu Iddia DSF açısından bütUnüyle gerçek dıŞıd .. , 1974'te Varna'da ya· 
pılan geçen dünya kongremizden bu yana, DSF'ye, 27 milyon işçinin üye ol· 
duğu 16 yeni sendika katılmışt ... Buna karşılık, ıçınde yaşadığımız koşullar· 
da önemli değişikliklerin meydana geldiğini de belirtmek gerekir. DSF'yi da· 
ha etkin hale getirebilmek için, yeni eylem yolları, yeni örgütlenme biçimleri 
bulmak gerekecektir. Seklzind Koıwemizden bu yana, kapitalist sistemin bu
nalımı ağ"laşmış, Işsizlik ve sefalet yaygınlaşmıştır. I leri düzeyde sanayileş· 
miş kapitalist Ulkeler de buna dahildir." Pastorino, Dokuzuncu Kongre'nin en 
önemli görevlerinden birinin de, bu koşullarda sürdürmecek yeni ve daha etkin 
çalışma biçimlerini geliştirmek olduğunu belirtiL. 



Genç Öncü Başkanı Abdurrahman Atalayın 
Yürüyüş' e demeci 

Yürüyüş geçen bafta kurutan GENÇ öNCO 
öllÜtünün Başkaru Ahdurrabman Atalay Ile bır görüş· 
me yaptı. Atalay'dan GENÇ öNCO'nün kurucularını 
tanıtınuılU, öllÜtün ilkelerini ve Türkiye'de "gençlı. 
ila önCÜlÜ" Iddluıyla ortaya çıkan di�er örgütlerden 
ı. tiılıkiuıııı açıklamlaıu ı.tedi. 

Yürüyüş aynca "gençlıtın yolu Işçi sınıfının yo· 
Iudur" diyen bir gençlik öllÜtünün var\ıj!ma Işaret 
ederek, GENÇ öNCO'nün "gençlıtın yolu Işçi sınıfı· 
nm politik hareketinin yoludur" sözlerini açmasmı 
istedi. Anti·faşist mücadele platformunda diAer örgüt

lerle ili,ldleri nasıl deterlendirdik.1erini sordu., Atalay 

YOROYOŞ'ün sorularını lopluca yarulladı. Aşa#ıda 
bu yanıtları sunuyoruz. 

GENCLitliN YOLU 
• 

iSC·i SıNıFıNıN 
• • 

POLiTiK 
HAREKETiNiN YOLUDUR 

"GENÇ öNCO gençll�l lşçl ve emekçi sırufiann 
sömürüden kurtulma mücadelesi satıannda birleştir· 
meyl, bu do�rultuda bilimsel sosyalist dünya görüşüy. 
le �Itmeyl, akademik demokratik haktannı savunup 
geliştirmeyi, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
çalışmalanru güçlendirmeyi ve ayıu yolda çaba 
gösteren dünya gençlık hareketiyle dayaruşma ıçın· 
de olmayı amaçlayan gençlli!lmlzin �ınSaI örgütü
dür." 

Türkiye 'nlo dei!lşlk yörelorinden gelen altıruş ki· 
şllik kurucular kurulu GENÇ öNCO'nün amacıru 
böyle belirledi. Yaş ortalaması 22.6 olan kuruculann 
17'si işçi, 3S1 �nmcl, 3'0 memur, 2 'si serbest meslek 
sahibidir. ö�nd kururular yurdun deelşlk yörele· 
rinde bulunan 32 fakülte ve yüksek okulda eeltlm 
görmektedirler. 60 kurucu 21 ilden biraraya gelmiş· 
lerdir. 20' si İstanbul'dan olan kuruculann, 14'ü 
Ankara'dan 4 'ü Eskişehirdendir. Aynca, Manisa, 
Çorum, Adana ve ıZmir'den Ikişer, Kayseri, Giresun, 
Diyarbakır, Gaziantep, ıZmit, Zonguldak, ıçel, 
Amasya, Buna, Ordu, Tek:l.rdaA:, Afyon, Samsun ve 
Erzurum'dan birer kurucu bulururuıktadır. 

Olkemizde Işçi sırufı önciil�ünde kapitalist sö· 
mürüye aon vermek, emperyalist ilişkiler aj!ı dışma 
Çıkmak Için uzun yıllardan beri mücadele verilmekte· 
dir. Gerek toplumdaki nicel sayısı, gerekse özellikleri 
gençııeln muUaka sosyalist mücadeleye katilinasını 
gerektirmektedir. 

Sosyalizmi kuracak olan işçi sınıfı ve onun yöne· 
tıcisi olan Partisidir. Sosyalistler olarak bizlerin görevi 
dieer bütün sınıf ve tabakalann mücadelelerini onun 
koydu�u hedeflere uygun hale getirmek ıçın örgütle· 
mek ve yönlendirmektir. Bu hedefleri gözetmeden, 
baj!ımsız kendı başma bır mücadele hem çok y�ış 
hem de tehlikelidir. Güçlerin blrleştlrilmemesine, bur· 
juvazi karşısında zayü düşmemize yol açar. 

Işte biz GENÇ öNCOLER olarak, gençll�i 
ıosyalist mücadeleye sokmak, gençııein mücadelesinin 
"çı ve emekçi sınıfların sosyalist mücadelesine tabı ve 
uyumiu hale getirmek için biraraya geldık. Bilimsel 
sosyalist dünya görüşünü benimseyen bizler öncelikle 
genç Işçi ve köylüler olmak üzere tüm gençleri örgüt· 
lemeyihodeflemekteylz. Gençlik örgütümüzün emekçi 
genç tabana dayanması hareketin sa�lıkl�ı�ı açısm· 
dan çok önemiıdır. 

örgütümüzün öncelikle I�çl ve emekçi gençleri 
örgütlerneye yönelmesi ve gençlik hareketinin Işçi ve 
emekçi sınıflann harekeııeriyle uyumiulaşt�sı, 
onun örgütsel ba�ırnsızlıi!ını ortadan kaldırmaz. Gü· 
nümüzde çeşıtlı sapkm akı�ar bu konuda kara bu· 
landurnaya çalışmaktadırlar. Işçi sınıfma tavırda ba· 
�ımIllı�ın, örgütsel baj!ımsızlı�ı ortadan kaldıraca�ı 
tezi, goşlst ve maocu sapkm akımların işçi sınıfı hare· 
ketini ve onun öncüsünü reddetnıelerinin bir başka an· 
tatımıdır. örgütsel baj!ımsızlık GENÇ öNCO olarak 
bızım en temel ilkemlzdendlr. örgütümüz ıçınde sa�. 

' Iam ve kararlı sosyalistlerin yetişmesi ancak bu Ilke· 
nın hayata geçirilmesiyle olasıdır. 

Amaç maddemizde de yer aldı�ı gibi GENÇ öN· 
CO gençlik Içinde bır sosyalizm okulu olacaktır. 
Gençll�1 baj!ırnsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadele. 
sloe katmak örgütümüzün böylesi bir yüce görevi ye. 
rine getirmesiyle olasıdır. Sola, sosyalizme açık Işçi, 
köylü ve ö�rencileri satıannda toplayacak olan örgü
tümüz, sosyalizmi amaçladıi!ı için bır sılUf örgütüdür. 
Fakat örgütümüzün böylesi bir nlteli�e sahıp olması 
onun gençll�ln yıj!ınsaI örgütü Olmasııu engellemez. 
Bugün sola, sosyalizme açık fakat örgütsüz Yıi!mlar 
vardır. Bu geniş yıgmIann örgütlenmesi, ve sınıfsal 
nitelik taşıyan örgütümüz satıannda toplanması müm. 
kUndür ve bu gerçekleştirilecektir. 

GENÇ öNCO olarak biz gençiii!!n akademik, de· 
mokratik, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sportif so. 
runlanyla i1gileumeyt ve yol gösterici olmayı görev bi. 
lecei!!z. Geniş yıj!mlann sosyalizm mücadelesine ka. 
zarulması ancak bu şekilde baş�abilecekUr. Bunun 
gerçekleşürilebllmesl için üyelerimiz sportif, kültürel, 
mesleki örgütler içerisinde 'görev alacaklar bu örgütle· 
rin işlevlerini en iyi yerine getirebilmesi için ön saf
larda çalışacaklıırdır. 

Dünya gençlik örgütlenmeleri prati�inden kay· 
naklanan ve örgütümüzün n1teli�lni belirleyin bu ilke. 
ler, Türkiye'de Ilk kez getlrilmemektedlr. 1950 öncesi 
kurulan İstanbul Yüksek Tabsil Talebe cemiyeti, Tür. 
kiye Gençler Derne�l, ve 1960 larda önemii görevler 
başaran Fikir Kulüpleri Federasyonu, 1969 da kuru· 
lan Sosyalist Gençlık örgütü bir çok eksiklikler taŞı. 
makla ve ö�rencUere dayanmakla birlikte deneylerin. 
den yararlarulan örgüUerdir. 

Gençlik hareketinde bugün gözlenen durum genel 
olarak daj!ınıklıktır. Hergün genç Yıi!mlar içinde bir 
grup batıp, bir grup çıkmaktadır. Bir "ideoloji" eski. 
tilip, yeni bir "ideoloji" peydahıanmaktadır. Gençlik 
örgütleri yıtmlardan kopuk dar birer siyasi örgütler 
durumuna getirilmişlerdir. Tüm bu örgütler kendileri. 
ni dünya d�vrimci hareketinin merkezi olarak gönnek
tedirler. Bu yüzden böylesi küçük burjuva ideolojileri. 
nın gençııee v.rece�i karamsarlık örgüte güvensizlik 
ve kargaşadır. Küçük burjuva, goşist akımlann gençlı. 
�i örgütleme lçin kullandıklan yöntemier devrimci la. 
razanlı�a ve bireysel terörizme dayanmaktadır. Belli 
bır örgütlenme ilkeleri ve kuramsal bütünlükleri olma. 
masına �men gençli�ln kimi özelliklerini Istismar 
ederek ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Devrimci 
mücadeleye sempati duyan gençlerin ölen devrimcile. 
re duydukla" saygıyı kendı dar siyası çıkarlan için 
kullanmaktadırlar. 

,Goşistler ve maaeulu eylem için eylem anlayışın. 
dadtrlar. Bir eylemln hedeflerini süresini, kinnı zaran. 
nı hesap etmek gibi niyetleri küçük burjuva Ideolo. 
jileri gere�i yoktur olamazda. 20 Mart günü DISK'In 
başını çektl�1 anti·faşlst direnişteki olaylar en ıyı ör
nektir. Sözde aktlr eylem ve halka daha çok bilinç 
verme �d�a �eYdanlan kestiler. Bu olaylar faşist güç. 
lenn dırenışi o�rencl olayları olarak gösterme yönün
deki propagandasına olanak sa�l.dl. Goşlstler bur. 

juvazinin savaş Çaj!nsııu kabul ettiklerini ve bu sava· 
şın Içine CHP iktidanna karşı dö�üşmenin de girdi· 
�inl söylüyorlar. CHP 'yi anü·faşist mücadeleye çekme 
hedefindeki eylemi saptumaya çalışt�ar. Sözde çatış. 
malar yaratarak güvenlik kuvvetleri içinden halen te· 
mizlenmemiş faşist odaklann öne çıkmasına gösteri· 
cUere saldırmasına bahane yaratt�ar. örgütsüz da�mık 
yı�ınlar bireysel teröre aletedilmeyeçalışıldı. Sonuçta 
da polisin saldırısı ile başbaşa bırakıld�ar. 

Bugün bireysel terörün çıkmaz oldueunu yas8lUl� 
rak da olsa ö�renme1<te otan gençler var. Ancak ..... . 

Goşizm maoculuk ve benzeri akımların ve örgüt· 
lerin dışında bir de gençlik örgütlenmesınde belli öl· 
çülerde do� yaklaşımiarda buluruın "anti goşist, an· 
ti·maoru" görünüm altında ortaya çıkan bir gençlik 
örgütü var. Goşizmin ve maoculuA:un çıkmazllU kavra
mış olan gençler uzun siire kendilerine en yakın ola
rak bu örgütü gördüler ve bu örgüt içinde örgütlendi. 
ler. Gençli�1n saygı duydu�u de�erler bu örgütçe slo. 
ganlaşt�dı. Dünya gençlli!!yle dayaruşma konusun· 
da, gençll�in yolunun işçi sınıfının yolu olması konu· 
sunda birçok do�ru söylendI. Ama tüm bu de�erler 
yap�an eylemier sonucu içleri boşaltilinış biçime ge· 
tiriidi. Bunun en somu\ örnei!! "yolumuz işçi sınıfı· 
lUn yoludur" sloganındl yansımasıru buldu. Bu slogan 
uzun süre lşçlsmüınıııönciilü�ünün onun politik hare· 
ketının önciil�ü oldlı�u gerçe�inln bularuklaştınlma. 
sında ku�dı. Işçi sınıfının ilerici sendikal örgütü
nün bır parti gibl"gösterilmesinde bu öriüt üzerine dü
şeni yaptı. örgüt üyeleri bu sendikarun üst yönetimi· 
nın muhaflZlıj!ını üstlendiler. GENÇ öNCO içleri bo. 
şalt�an kaVT8llllann do�ru öze kavuşturulması içinde 
mücadele edecektir. Biz "yolumuz Işçi sırufının poli. 
tik hareketinin yoludur" diyoruz. 

GENÇ öNCO yanlış yolda yürüyengençlikörgüt· 
lerine ve onlann eylemlerine karşı yılmaz bir mücade
lenin içinde olacaktır. Böyle olması anti·faşist, anti· 
emperyalist mücadelede eylem birıı�inin içinde olma· 
yı engellemez hedefimiz genç yı�mlar içindeki örgüt· 
sel da�ınıklı�m yok edilmesidir. Bu da�ır.ıklı�ın ileri. 
ci gençlli!!n eylemierini u�rattı�ı zaafı daima akılda 
tutaca�ız. Yanlışları sergilemek için kararlı mücadele 
ile sa�layabildi�imlz kadar güçleri biraraya getirme 
çabamız yanyana yürüyecektir. Bilgisizlikten, olayla· 
rm gerçek boyutunu görememekten gelen yanlış ta· 
�rlarl8 sosyalist mücadele ile uzaktan yakından iliş
kisi olmayan sapmalann eylemlerini aynı kefeye koy· 
mayacaj!ız. 

Zor günler bizleri bekliyor. Ama zorluklardan 
korkmuyoruz. Ne yaptlRımızl neyi yapıp neyi yapma
mamlZ gerekti�lnl söyleyen bize güç katan ideolojiıni· 
ze ve politlk yol göstericinıize sıkı sunYR sanıdiktan 
sonra neye korkalım? Her türlü soruııl�mızı dar Çı' 
kar hesaplanndan uzak en geniş eleştiri içineit" uma 
kardeşçe güvenerek çözmeye çalışlıklan sonra ııey .. 
korkalım. Yolunıuz zorluklarla )iirünen bir süre n} nk 
otunun temlzlfnmesi gcrekti�i sııbır \'e inaıı�' G('rrkti· 
ren bir yoldur. Zafer bu yolda yiıniyt'nlt"rin olanıl.;!ır 
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