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___ O YILMAZ DEREBAŞI-------------------------

GÜNEŞE GÖMÜlEN�ERDEN BiRi 
17 Nisan Puarlesi, Istanbul Şişli 

Meydana. Türkiye Işçi Partisi'run açtı�ı 
"Ulusal aaA'lmsızlık Için NATO'ya Ha
yır" kampanya" için ha:Z:lflanan bildiri
len partililerin elinden alanlar dikkatle 
okuyor, katlayıp ceplerine ,okuyarlar. 

Bildiri daRıtımında Şişli ilçesi ÇalıŞ
ma ekiplerinden birinin görev yeri Şişli 
Meydaru. Aralanndaı biraz sonra işine 
ildecek Ydmaz Derebaşı da var. MHP il
çe binası ise meydanın köşesinde. Gö
revli ekibin karşısında, birden çevrede 
Caşi5t. komando olarak tanınan kişiler 
beliriyor. Ve derhal tabancalanna davra
narak üstüste ateşe başlıyorlar. Kurşun-

/' lardan biri ekip üyelerinden birinin par
desüsünü delip geçiyor; di�eri ise Yılmaz 
Oerehaşı'nın karaciRerini parçalıyar. 
Yılmaz 10 metre kadar yürüyüp sak_ea 
yıA'llıyor. Arkadaşları, ateş etmeye de
vam ederek kaçan katillerin peşinden 
koşuyorlar; ama yakalıyamıyorlar. 

Polis, karakol, tanıklar, ifadeler; sav
cılık zaptı, otopsi... Katillerin "eşkatili 
gayet iyi belirleniyor; ama hala yakalan
madıkian gibi yakalama için ÇalıŞıldl�l' 
na dair en ufak belirti yok. Tıpkı üç bu· 
çuk yıl önce aynı meydanda kahpece öl
dürülen TİP üyesi Cezmi Yılmaz ve Halil 
Pelitözü'nün katiUeri hakkında hali en 
urak bir ipucu bulunamaması gibi.. 

Anlaşılan polisin önleyici güvenlik 
önlemleri bir yana, hiç de�ilse olay ol' 
duktan sonra katilleri yakalamak gibi bir 
,örevi yok; böyle bir endişeleri de yok; 
saruRı belli olmayan vakalar üstüste yı�l' 
lıp durmakta. 

Ama polisimizin öldürülenierin cena
zelerine karşı aşın bir ilgisi ve endişesi 
var. Ne yapıp yapıp cenazeleri kaçırmak 
ve .&Siz .dasız bir yere gömüvennek. 
Bunun için akla gelen gelmeyen bütün 
wul1eri ardı ardına <fenernekte emniyet. 
,örevlileri büyük maharet ve ustalı�a sa
hip. 

Halil ve Gezml'nin cenaze töreninin 
yapıldıRı Koca Mustafa Paşa Camii ve 
etrafını mezbahaya çevirmeyi, cenaze· 
nin arkasından yürüyerek son görevini 
yerine getirmek isteyenleri copla, taban
ca ile, panzerlerle hastanelik etmeyi en 
büyük Körev saymıştardı; sonraları faşist· 
lerin katlettiRi daha nicelerinin cenazele
rinde aynı oyun üstüste yinelendi. 

Son kez aynı senaryo Vılmaz Dereba· 
,ı'nın ölümü üzerine yeniden sahneye 
konmaya çalışıldı. 

Bir mahalle bekçisi olan acılı babaya 
oRlunun cenaze töreninde daha büyük 
olaylar Çıkıp başka babalann da aYri i 
acıya diitmelerine neden olacaAını söyle· 
mekle ba,şlayan merhamet sömürücülü' 
Aünden işten atma şantajlanna varınca
ya dek, neler neler denmedi;özel görüş· 
melerden &Onuç çıkmayınea geceyar151 
evinden apar topar aldırtmaya çalışınca· 
ya kadar. 

Ancak acılı baba, bütün tehdit ve şan
tajlara karşın "benim oRlu m hırsız veya 
namuZluz biri deA;i1di ve öyle bir hare· 
ket yapmadı ki, cenazesini kaçırayım; 
tam tenine onunla iftihar ediyorum, ar
kadaşlan ile birtikt.e vatanı için çalışır· 
ken öldürüldü; tabii arkadaşlan ona &on 
yolcUıuaunda en iyi töreni de yapmasını 
bileceklerdir" demekte diretti. 
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FAŞISTLER TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLEN TIp ÜYESI DE· 
REBAŞININ CENAZE TÖRE· 
NINE POLISIN TÜM ENGEL· 
LEMELERINE RAGMEN BIN· 
LERCE KI şi KATILDI. GA· 
LATASARAY'DAN BAŞLA· 
YAN YÜRÜYÜŞ iSTANBUL 
HALKıNıN DEREBAŞI'YA 
SON SAYGı GÖSTERiSi OL· 
DU. 

Türkiye işçi Partisi' nin Teşekkürü 
"UhlilGI Bo.ğım.ulık lç;n NATO'ya Hayr" Itornponyanıı.ıdG bildiri dal'· 

tırken fo§istlerin hunharca katlettiği Partimiz iiym YILMAZ DEREMŞ/'run 
cenazesinin camie götürüiiişii sırasında re.mi gö�ulilerin ,#'Orb �nı�lkm� .�rl: 
şimieri ue deuamlı ıalnok yağmuru karşın Der�baf' ark�ş,m� .an ,.o�vı 
yeriM getirmek ii.ıere saatlerce direMrek arka.ından yuruy�n tum partili vi 
portisiz akraba, arkadaş lle do'tlaruuı; c�naze yiiriiyüşiine ö,.,iit olarak katılan. 
çelenk gönderen ue Partimize telgraf, mektf.p ile telefonla boş.,,'''' ve ddya· 
nışnlO dileklerini ileten 

"Antifaşi", AntiemperyaUst. Antişoveniıt Eylem BirU'j" platformu odı 
altında birleşmiş Odalor tıe tiim demokratik kitle ö,.,iitleri; EJ.ıfO, lMO, TaB· 
DER, TOM·DER I,'.nbu' Şube/eri; Genç Oncü, SGB, IGD, IKD, ILD, DEV· 
GENÇ, DEV-llS, Atatiirk Akşam Lisai ue Meknwl Beyazıt L;',j ö,,.,�
ne; Türkiye So,yaU., lşç; Partili; Türkiye Ya.ıorlGr S�ndjkuı; D�mokratik So' 
D�rnekler Federasyonu '110; DlSK; Tiirkiye Maden·tş. &Jnf IHnıc'i, KtıriIea· 
tiircüler Derneli 'ne; 

açık teşekkiirlerimiz; .umru. 

Bunun üzerine Adli Tabiplikte cena
zeyi, ailesi ve arkadaşlanna teslim zo' 
runda kaldılar. Arkadaşları da ailesinin 
muvafakatı ile Parti Merkezine getirerek 
son yolcuJuauna çıkacaRı ertesi güne ka
dar başında ıırayla nöbete durdular. 

Ama cenaze işlerinde ustalıkları su 
götürmez emniyetçilerin geri çekilmeye 
niyetleri yoktu. Arkadaşlannın tertiple· 
yece�i ve katılacak örgüt üyelerinin adla· 
nnı belirten nama ve çelenklerle arka
sından yürüyeceRi cenaze yürüyüşünü 
''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yaaası" 
hükümlerine uydurup Vilayetin göstere
ceA:i belli güzergah dışında izinsiz gösteri, 
yürüyüşü sayacaklarını açıklamakta ve 
engel olacaklarını bildirmek te gecikme
diler. Yılmaz'ın partili arkadaşları ve ai
lesinin vekaletini almış bulunan partili 
avukatlar, bunun, ayn.ı yasanın "istisna" 
fıkrasına girdiaitti göstermeleri üzerine o 
gece sükunet içinde geçti. Ancak özel 
polis eki bi ve otosu, ParU merkezini göz
altında tutmaktaydı. 

Ertesi sabah ise İstiklal Caddesinden 
Parti merkezine sapılan kuşakta tam bir 
yıRınak vardı. İki toplum polisi otobü.sü, 
iki panzer; jipler, telsizler, resmi ve sivil
ler, aynca cemse ve pikaplar içinde bin· 
dirilmiş kılaat. 

YaAmur sabahın erken saatlerinden 
beri durmaksızın ya�ıyordu. Tesadüfen 
yoldan geçmekte olan herkes şaşkın, ne 
olmuş burada;azıh katiller mi var,etral
ian sarılmış; gizli bomba imalatbanesi 
mi ele geçirilmiş, yoksa isyan hazırhA:ı 
mı saptanmış. Hayır, hiç biri degiı; iki 
!ıÜn önce güpegündüz şehrin en işlek 
meydanlanndan birinde herkesin gözü 
önünde katlediimiş ve katillerinin ser
beıtçe dolaştıllı bir valan şehidi, bura· 
dan camie kadar arkadaşlan tarafından 
teşyi edilecek de, bütün bu tertibal 
onun için. 

Daha ıonra cenaze işlerinde maharet 
ve ustalıRı söz götürmez emniyet görevli· 
leri yeni bir madde keşfedip cenaze yü
rüyüşüne katılacak partili arkadaşlanna 
ve ailesi avukatlarına bir zablUa imzalat
mak iıtiyorlar. Siyaai Partiler Vasası'nın 
bir maddesi Partilerin dini tören yapma· 
ıını engellediRinden bu yürüyüş o madde 
kap_amına"irenni,. Aynı maddenin ikin· 
ci fıkrası bir parti üyesinin veratındaki 
katılmayı gene açıkça "isU_na" hükmü 
olarak belirttirıı halde. Pkrtili arkadaş ve 
avukiltlar böyle bir zaptı imza etmeyi 
reddediyotlar. Ve arkasından polis lerti· 
balı birkaç yüz metre oıeye Galatıu;uJty 

kavşatına kaydmlıyor; caddeyi tama
men kapatacak biçimde. 

Cenaze Parti merkezinden saat 13.00' 
te alınacaktır. Yaarnur ,iddetlenerek de· 
vam etmektedir. Daha sonra meteoroloji 
m2ye 35 kıı düştüAünü belirtecektir. An
cak ne polis barikatı, ne yaRmur, partili. 
partisiz, baab olduA;u örgütün naması aL· 
tında veya şahsen son yolculuaunda Yıl· 
maz'ı uRurlamak isteyen ve Ulusal Ba· 
�ımsızbk İçin NATO'ya Hayır demekte 
birleşen binlerce kişiyi saat 10.aO'dan 
itibaren İstiklal Caddesine koşmaktan ve 
o andan itibaren de yerinde dimdik du· 
rarak yüriiyüşün başlamasını beklemek
ten abkoyamanııştır. 

Saat l3.00'ü biraz geçe Yılmaz'ın ce
nazesi ''Yılmazlar ölmez" sesleri arasın· 
da ve partlti arkadaşlannın elleri üstünde 
Parti binasından çıkanlır. Kortej teşek' 
kül eder. 

En önde sarı·kırmızı çiçeklerden Çark 
Başak 'lı bir çelenk, daha birçok kurulu· 
şun çelengi; bez ii:zerine Yılmaz'ın bü
yük bir boy resmi ve "Ulusal Baaımsız· 
lık İçin NATO'ya Hayır" kampanyasın
da şehit düştüRünü beUrten nama; nişan· 
bsı tarafından taşınan portresi ve partili 
arkadaşlarının elinde onur verici yaşamı· 
nın belgesi Parti "kimlik kartı"; cenaze 
arabasının iki yanında Partisi'nin Çark 
Başak'b bayrakları; arkasında ailesi ve 
Merkez Yönetim Kurulu, daha arkada 
çalışma ekibi arkadaşları, partililer ve 
flamalarının altında demokratik kitle ör
gütleri, Gençlik Dernekleri, öRTenci ar· 
kadaşları ve Yılmaz'la, mücadelesiyle da· 
yanışma içindeki diRerleri ... 

Kortej teşekkül etmiş; fakat yürüyüş 
baljlayamamlljtır. PoUs barikatı a1arm 
halindedir ve cenazenin arkasından yürü· 
meyi engellemeye kararlıdıriar. Cenaze
nin arkasında yürümeye hazırlananlar da 
kesin kararlıdır. 

Yaamur şiddetini artırmıştır. Etrafta 
saçak altında, dükkan, han içinde mM' 
zarayı izleyenler gözyaşlannı tutama
makta; teıadüien yoldan geçenler selam 
durup başsaRlıal dileınektedir. 

YaRmuT şiddetini daha dR artırmıştır. 
Kortejdekl binler seuiz. ama kararlı, 
dimdik cenazenin arkasındadır. 

Sinirler sonuna kadar "erilnuştir. Bir 
gazete fotorınIÇlsl ile partili bir fotoR' 
rafçının resim çekmesi, "sivil" giyimli 
Köreviiieri çok kızdırır. Derhal ustlerine 
allaılar; tartaklnyıp arahaya atmaya ça
lışırlar. Araya Giren Yılmaz'ın babaınnın 

vekili partiti avukat. tokat atıh.r; prote.· 
to sesleri yüklelir: 

"BUJÜn cenaze yürüyüşünü enıelle
rnek için buraya yıadlRınız kuvvetin on
da birini arkadaşınuzın katilini yakaı.· 
m.aJı: için seferber et6eydlniz ,imdiye ka· 
dar çoktan yakalannuştı." 

Cenaze yürüyüşünün ve yürüyüşte yer 
&lanlann topluca polisin ta&lTUzuna uR
ramalarma ramak kalmıştır. Arkada,lan
nı yitinnenin derin acı&! yüreklerinde 
iken kortejde yer alanların bilinçli so· 
A;'ukkanlıbRı ile olayın büyümesi önlenir. 

Partililer yetkililerle yeniden tema .. 
geçer. Polis ve askeri kuvvetler Taksim'e 
kadar çekitir. YaA;mw yatmaya devam 
etmektedir. 

KOrlej, cenaze arabasının arkumdan 
sessiz ve vakur 1 Mayıs alanına ırirer. Bir 
daire te,kil eder. 

TİP Genel Başkanı Behice Boran bir 
otomobilin üstünden, yürüyü,e katılan· 
lara leılenir: 

"Ulusal baA'ımsızJıAınuz için NATO' 
ya Hayır kampanyasında şehit düşen 
partili arkadaşınuz, kardeşimiz, oRlu' 
muz Yılmaz Derebaşı'yı derin, acılı say' 
plarla anıyorum ölüm hepimize ,ele' 
cek, ama erken, ama geç. Aslolan, insan 
onuruyla yaşamak, insan onuruyla öle· 
bilmektir. Böyle yaşayıp ölebitmek ile, 
kendi benliRimizin dar sınırlannı aşmak
la, toplumun ilerlemesine, ıömürüsüz ve 
özgUr bir dünya yaratma mücadeleline 
katılmakla, o mücadele ile özdeşleşmekle 
gerçekleşir. 

"Yılmaz Derebaşı arkadaşınuz Iuaa
cık ömrünü böyle yaşadı, böyle öldü. 
Böyle yaşayıp böyle öldüA'ü için de bir 
anlamda hiç ölmedi. Ulrunda hayatuu 
verdiRi baaımsızlık, demokrui, ıoıya
lizm rnucadelesi sürdükçe ve bu mücade· 
le zafere ulaştıktan sonra, Yılmaz Oae
baŞı arkadaşınuz ona yaptıaı katkwyla 
o mücadele ve zafer içinde sanıuu dek 
yaşayacaktır. 

"Yılmaz Derebaşı'nın ve tüm devrim 
şehitlerinin &rusına saygı dur\14una çalı-
nyorum." 

. 

Saygı duruşu yapılır. Genel Ba,kan 
Boran ekler: 

"Buradan, mücadeleye kararlıblınua 
güçlenerek ayrılıyoruz." 

YaA;'mur şiddetinden bir,ey yitirmek
sizin devam etmektedir. 

Cenaze arabası Partili arkadatları wl 
yakınlan Ile birlikte Şişti 'ye dolru yol 
alır. 

"Ulusal Bagımsızlık ıçin NATO'ya 
Hayır" derken faşisUe.rce katledilen 21 
yaşındaki Parti üyesi, çalışarak ,eçimini 
saRiayan ve ailesine yardım eden, bir 
yandan da öRrenimini sürdüren Ytlmaz 
Derebaşı'run cenazesinin kısa öyküsü 
böyle . 

Katil ve arkadaşları bu satırların ya
zıldıRı sırada ne yakalanmışlardır, ne de 
yakalanmaları için ciddi bir ııirlşımde 
bulunulduRunun belirtisi vardır. Ama 
cenazesini kaçınnak veya arkasından yü
runmes,iru enieUemek için nerdeyse bü
tün İstanbul potisi ve onlar yetmiyor
muş gibi askeri kuvvetler seferber edil
miştir. 

m'li avukatın lOrduRu ıoruyu bız 
de aynen yineleyelim. Polisin görevi ka. 
tili yakalamak mıdır, yoksa ma ktuJün 
cenazesini kaçırmak rru? 
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KORKU DUVARıNı 
AŞANLAR 

METIN ÇUlHAOClU 
On yıl ara ile iki �hit. Vedat Demircioğlu ve Yılmaz Derebaşı. Arala· 

rındaki benzerlik, yalnızca Türkiye Işçi Partisi üyeleri olmaları değiL. Her iki· 
si de, somut bir antiemperyalist eylemin şehitleri oldular. Demircioğlu, 1968 
yılında o\merikan Altıncı Filosu'na karşı direnirken şehit edildi. On yıl sonra 
Yılmaz Derebaşı NATO'ya Hayır diyordu. Faşist kurşunlarına hedef oldu. 

On yılda çok yol alındı. On yılda pekçok yanlış geride bırakıldı. Bütün 
bunlar gerçek. Ama yine de oturup yeniden bir değerlendirme yapmak gere· 
i iyor. On yıl önce Türkiye, Vance�a, Komer'e ve benzerlerine zehir edilirdi. 
8niversitelerde, forumlarda, havaalanıarında ve caddelerde. On yıl sonra, Tür· 
kiye ziyaretçisi pek bol bir ülke oldu. Şu son bir ay içinde kimler geldi? Viet
nam halkına yağdırılan bombaların baş sorumlularından Mac Namara geldi. 
Denize girdi. "Türkiye'yi kurtaracağını" söyledi. Dünya kapitalizminin kal
burüstü parababalarından Rockefeller geldi. Once hamam kurnası satın aldı. 
Sonra da Başbakan Ecevit'le göruştü. NATO'nun askeri şeflerinden Shear gel
di. Gerdan kırdı, poz verdi. 

Nerede en devrimci yazarlar? Nerede en hızlı kalemler? Nerede en kes· 
kin öğrenciler? on yılda ne değişti? Nereden nereye gelindi? Şimdi bu sorula
rın cevabını araştırmak gerekiyor. Iki �hidin kişilikıerinde ve ortamında: De
mircioğlu ile Derebaşı'nın. 

Demircioğlu'nun eylemi ve ölümü, bir duvarın yıkılmasında önemli 
adımlardan biri oldu. Demircioğlu'nun ölümü ile sonuçlanan eylem, Altıncı 
Filo'nun, Amerikalı erlerin cinsel ihtiyaçlarının, kısacası emperyalizmin doku
nulmazlık duvarını yerle bir etti. 1968'den sonra, yanlışı ve eksiği ile, anti· 
emperyalist bilinç ve mücadele ruhu, daha da büyük bir yığınsallık kazandı. 
1965'de Türkiye işçi Partisi'nin parlamentoya girişi ile duvara doğru hızla yü
rüyen hareket, 1968'de bu duvarı yerle bir etti. Missouri zırhlısının yıllar önce 
Istıınbul'u ziyareti ile örü!en dokunulmazlık ve tartışılmazlık ciuvarı yerle bir 
oldu. Demircioğlu ismi de bu sürecin önemli bir simgesi oldu. 

On yıl sonra yeni bir duvar. Korku duvarı. Faşist beslemelerin 15 Nisan 
geçitinde, başkent sokaklarının bomboş kalmasını, dükkanıarın kapanmasını 
sağlayan duvar. 20 Mart direnişinde yer alanların bir bölümünün üç dört gün 
sonra "biz ne yaptık" demelerine yol açan duvar. Korku duvarı. Ustası büyük 
burjuvazi, kalfası faşist ve gerici partiler, örücüleri de Ankara sokaklarında yü
rüyenler, Malatya'da terör estirenler olan bir duvar. 

On yıl öncesinin duvarlarına doğru, onları aşmak ÜZere hızla yürüyenler 
vardı. Bugünkü duvara doğru yürüyenler. canlı ya da cansız olarak onu aşanlar 
da var. Ama bunların henüz bir azınlık olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu 
;;zınlığı, işçi sınıfı partisinin militanları, gerçek ve cesur militanlar oluşturu. 
yor. Doğan Oz, Yılmaz Derebaşı bu duvarı canlarını vererek·aşanlardan oldu
lar. Şehitleri ve hayatta kalanları ile birlikte, hareket, bu duvarı geride kalan
ların yararlanacağı gedikleri de yaratarak aşıyor. Sayıları henüz çok değil. 

Geniş yığınlar nerede? Henüz korku duvarının gerisindeler. Bir benzet· 
me yapmak mümkün. Geniş yığınların henüz ayakları yok. Yalnızca iki kolu 
var. Iki kolla yapılabileceklerin tümünü yapıyorlar. CHP 'nin tutarlı bir hareke
tine alkış tutuyorlar. Yanlış bir hareketinde, başlarını iki elleri arasına alıyor· 
lar. Faşizm terör estirip kurşun yağdırdığında ise, yine iki ellerini siper edip, 
başlarını koruyorlar. Henüz yapılamayan, duvara doğru hepbirlikte yürümek. 

Durum umutsuz mu? Kesinlikle değiL. Nedeni bilinen durumlar için, 
umutsuzluk kesinlikle söz konusu değiL. Nedenleri görmeden önce, iki tarihsel 
olayı hatırlamakta yarar var. Biri Rusya'dan diğeri ise Türkiye'den. Rusya'da 
1905 devrimini izleyen "gericilik yılları"nın iki yanı var. Bir yanda burjuvazi, 
kendi düzenine çeki düzen veren reformları gerçekleştirme çabasında. "Sto. 
Iypin reformları" deniyor. Diğer yanda ise, ylAınsal durgunlUk ve bezginlik en 
gerici terör ve kıyımlarla bütünleşiyor. Lenin, şu sözleri bugünün Türkiye'si 
için değil, reformlu ve terörlü 1905 sonrası Rusya için söyledi: "Burjuvazi ve 
toprak ağaları daha bir öfkeli, daha bir zalim oldular. Sokaktaki adam ise, 
bezgin. Rus aydınına gelince; gevşek ve umutsuz." (Lenin , Toplu Eserler, cilt: 
12, s. LLS) 

12 Mart'ın hem reformlu, hem de terörlü günlerini hatırlamamak müm. 
ki.iı değiL. Burjuvazi, çağımızın koşullarında, kendine çekidüzen verecek ön· 
lemleri alırken, aynı anda kitleleri yılgın, bezgin ve umutsuz tutmak istiyor. 

Korku duvarının gerisine hapsetmek istiyor. Hele hele büyük bir birikim, te
mellerini sarsmaya yönelik güçlü bir hareketlenme sezdiyse. 

Burjuvazinin ikili işlev\ni her' zaman aynı siyasal kadro yerine getirmi
yor. Koşullara göre, farklı kesimlere farklı işlevler düşüyor. Bugün CHP'nin 
ekonomik misyonu genel hadarı ile belli oldu. Taban fiyatları bir yanda. Yük· 
selen fiyatlar gerçeği ile "kemerleri sıkma" söylevieri diğer yanda. Bir de açı
lan vergi paketinin ücretlilere ve emekçilere getirecekleri var. Büyük burjuva· 
zinin çıkarları adına "düzenin rasyonalizasyonuna"; daha doArusu Türkiye ka
pitalizminin belirli bir raya oturtulmasına yönelik uzun ve kısa dönemli ön
lemler, aynı zamanda, işçi ve emekçi yığınların belirli "fedakarliktara" kat
Ianmalarını gerektiriyor. 

Iıericiıerin bir bölümü, bu fedakarlıklar için kendi düşüncelerinden, ken· 
di dürüstlüklerinden bazı ek fedakarlıklarda bulunabilirler. iki büyük işçi kon· 
federasyonunun yönetimleri de bazı fedakarlıklarda bulunabilirler. Ama bütlWl 
bunlar yeterli değiL. Bütün bunlar, işlevin CHP ile ilgili yanları. Büyük burju
vazi, CHP 'nin bu tür işlevlere ilişkin becerisinin yeterince uzun ömürlü ve et
kin olamayacağını biliyor. 

O halde ne yapacak? Kitleler duvarın gerisinde nasıl tutulacak? Bu işlev 
de büyük burjuvazinin MC kalıntısı siyasal güçlerine, MC döneminde ekilen to
humların filizlenmesine düşüyor. Kitleleri, korku duvarının gerisinde, budan
mış ayakları ile hareketsiz tutmak için daha çok cinayet, daha çok bomba, kı
sacası daha çok yılgınlık gerek. MC kalıntıları, burjuvazinin bu ikinci misyo
nunu hakkı ile yerine getiriyorlar. 

Kurtuluş yok mu? Çok açık ve çok net olarak var. Kurtuluş yolunu 
görmek için çok ötelere gitmeye de gerek yok. Kurtuluş, sosyalizmi, sosyalist 
örgütü, ayaksız yığınlar önünde somut bir alternatif olarak gösterebilmekten 
geçiyor. Kitlelerin beklenti düzeyini onların bugünkü konumundan birkaç 
adım ötede, ama her alanda mutlaka somut hedeflere doğru yükseltebilmek
ten geçiyor. Kitleler, yarın için umut ışığı gördükleri ölçüde korku duvarının 
üzerine yürürlür. Orneği de var. 1 Mayıs katliamına ve onu izleyen suikast ih
barlarına rağmen 5 Haziran'dan önce Ecevit'j dinlemek, görmek için yüzbinle
rin Taksim alanını doldurmasının bir büyük anlamı var. Geçerliliği bir yana, 
yığınların o andaki mevcut durumun ötesinde bir somut beklentiye (aiP ik
tidarı) sahip olmaları, korku duvarının üzerine yürii'lmesini sağlayacak başlıca 
güç. 

Bugün durum daha farklı. Faşist odakların üzerine yÜri.inmesindeki, dev
let kadrolarının ve güvenlik örgütlerinin faşist kadrolardan temizlen�sindeki 
olası işlevleri dışında, artık CHP'nin somut hedefler koyarak yığınları duvara 
yürütme yeteneği kalmadı. Bugünkü görev, sosyalistıere düşüyor. Alkışlayan, 
üzülen, korunan ama duvara doğru yürüyemeyen yığınları harekete geçirecek 
tek güç sosyalizm. Sosyalizmin bir hedef, sosyalist örgütün de bu hedefi ger. 
çekleştirecek güç olarak görülmesi. 

Korkuya, umutsuzluğa yılgınlığa yer yok. Bunun için tek bir şeyi bil
mek gerekiyor: Burjuvazinin yılgınllk ve korku ortamını yaratmada bunca ça
ba göstermesi, büyük bir birikimin, burjuvazinin tahtını sarsan bir hareketlen. 
menin olduğunun kanıtıdır. Aynı gerçeğin bir başka yüzü de şu: Yılgınlığın, 
bezginliğin ve korkunun egemen göründüğü dönemler, yeni kitle hareketleri
ne, yeni ve daha büyük boyutlu birikimlere gebe dönemlerdir. Onun için, hem 
yılanlara, hem de yılgınlığı göri4> ellerini oğuşturanlara bir kez daha seslen
mek gerekiyor: "Evet, sefilcesine durağan dönemlerin sefil kahramanları, size 
söylüyoruz: Yine devrim. Halkın kendiliğinden öfkesi dalga dalga yaklaşıyor 
ve biz bu yaklaşana memnuniyetle hoşgeldin diyoruz. Diyoruz ama, bu yeni 
mUcadeleyi mümki.iı olduğu kadar daha az kendiliğinden, mümkün olduğu ka
dar bilinçli, tutarlı ve sarsılmaz kılabilmek için, gücümüzün elverdiği herşeyi 
yapacağız." (ıenin aynı eser, s. 117) 

Bugi.iı sosyalistlerkorku duvarını aşmadıkça bu süreçte duvarda gedikler 
açmadıkça, geride kalanların hedefi görmelerine ve duvara doğru yüri.imeleri· 
ne olanak yok. Sosyalistler, bu nedenle ve gelecek için duvarların üzerine 
korkmadan yürüyorlar. Duvarı aşıyorlar. Bu uğraşta canlarını verenler oluyor. 
Olacak. Di.iı Demircioğ,u, bugün Derebaşı. Ama gerek ölenlerin gerekse kalan
ların hep birlikte bildikleri bir gerçek daha var: "Uğrunda ölmeye değmeyen 
hayat, yaşamaya da değmez." 



SERMAYEYLE BESLENEN 
Büyük sermayenin en azından "AP· 

CHP" koalisyonunu oluşturmak ve bu 
zemin üzerinde faşizme daha uygun ya
tny ve dikey açılım ufukları yaratmak 
yönündeki hedef ve çabaları, geçti�imiz 
hafta bu "yüce" amaç için terörün han
gi doruklara vardınlabilece�ini bir kez 
daha gösterdi. 

PLANlı, HESAPlı i ŞLER 

Tırmandınlan kanlı terörde, yerli wl 
yabancı gizli örgütlerin ortak yapınu yö
nündeki belirtiler de alabildiline gözler 
önüne serildi. Ve geri Türkiye kapitaliz
minin yaşadıtı bunalımın Ula.ştl�1 şiddet 
noktalan bütün ilrençliRiyle bir kez 
daha tescil oldu. 

Bir takım çete reislerinin dolandırıcı
lık iştahlarından öte geçtiaim.iz haftaki 
bnlı olaylara, sermaye bezirganlarının 
bile dili "işte sol yaptı" demeye yetme
di... 

HÜJTiyet gazetesi yükJenditi misyo
nu, geçtiRimiz hafta gene üst prodüksi
yonlarda ama sapır sapır dökülen bir ya· 
lan ve kışlortma makinası halinde yerine 
getirmekten geri kalmadı. 

Ve bu gazetenin karanlık odalarında, 
faşist hareket partisinin 16 Nisan'da ya
pacaaı "Büyük Yürüy�"ün büyütülmesi 
yönünde alınan kararın temel nedeni ve 
amaçlan da ortaya Çık.tı. 

Şiddet, cinayet geriliminin haritası 
son derece planlı ve sonsuz olanaklarla 
düzenli bir şekilde yerine getirildi. 

FAŞIST üÇGENLER 

Silah, bomba ve labandaki çetelerin 
donatılmasıyta sürdürülen çabalar, ya
yın-basın ve propaganda araçlarıyla be
lirti uyumlara azami ölçÜıerde vardınI
d .. 

Ve ortaya çıkan sonuçlan sonra, 
"Bölünüyoruz" feryadı bastırıldı .. 

Güneydo�u'daki faşist Şah radyo· 
,undan yükselen sesler ve içerideki orga
nizasyonun profesyonel yapısı, ClA· 
MİT-SAVAK işbirli�inin, MC'nin Dışiş
leri Bakanının da atzıyla sabit işlevleri
nin, Türkiye'de hangi arayışlar içinde 
olduRuna ilişkin belirtileri verdi .. 

Üniversite önlerinde bombalar patlar 
kitle kıyımlarına girişilirken, ilerici 
gençler öldürülüp, namuslu bilim adam· 
lan kurşunlanırken, Doaan öz 'ler kat
ledilip, Yılmaz �rebaş'ların kanına giri
lirken bölünmeyen Türkiye'nin artık bö
lünmesi zamanı gelmiş olmalıydı! .. 

Do�u ve güoeydoiıuda faşist üçgenler 

--

TEROR 
kurulup, Ankara ile baiılanlı üçgenleri 
oluşturulup, buraların silahlanması ve 
amacı belli üs merkezleri haline getiril
mesi tezgahlanırken bölünmeyen Türki
ye'nin artık bölünmesi zamanı gelmiş ol
malıydı! .. 

15 yıla yakın süredir daR başlarında 
gizli açık çeteler yetiştirilir ve sermaye
nin finans kanallarıyla bu silahlı sürüler 
beslenirken bölünmeyen Türkiye artık 
böıünüyordu! .. 

2,5 yıllık MC dönemlerinde devlet 
aygıtı, mahkemeden kararlı ka.şarlan· 
nuş katillerle doldurulur. parselIenir
ken ve müstakbel katiUere yemlik yapı
lırken Türkiye bölüomüyordu ama şimdi 
artık bölünmesi zamanı gelmişti! .. 

CANÇEKI ŞEN DÜZEN 

Zamanı gelmişti ki, sıkıyönetimler, 
hükümet devrilmeleti, faşist organizas
yonlarla sonuç saalanmalıydı: İşçi sını
fının, emekçi kitlelerin ilerici, demokra
tik, sosyalist hareketi bombalansın ve 
Türkiye, emperyalizmin tam anlamıyla 
kördülümü olsun .. 

Ve artık Türkiye kapitalizminin em
peryalist ve işbirlikçi temsilcileri, amaç
larına ulaşmak için tezgahladıkları ler
tiplere, kendi elemanlanru bile katIede
rek hız vermek amacında olduklarını bü
tün açıkbiııyla sergilemişlerdir .. 

GeçtiRimiz haftaya bir anda gelin me-
di.. 

Tezgahın kaba hatlarıyla örülmesi, 
MHP 'nin içine düştütıü panikle başladı. 
Yeni hükümetin kurulduAu günlerde di
iter cepheci ortaklara oranla sahte bir 
aA:ı.rbaşblık rolü yüklenen MHP'nin t.aba
nında huzursuzluk başladı. Bu arada 
polis aramalarında kaza eseri eli silahlı 
MHP'li çetelerin yakalanması ve bunla
rın içeride, dışt.aki uzantılarına ilişkin 
belgeler ve bilgiler venneleri alarm zille
rini çaldırdJ. 

KONTRGERi LLA Y A 
iŞ DüŞüYOR 

MC dönemlerinde seslerine kulak ve
rilıneyen POL-DER'in sesi basın trOOt· 
lerinin çlRırtkanlıklarıyla birden ön pla
na çıktı. Büyük "sermayeliler birdenbire 
POL·DER'e eğildiler ve kısa zamanda 

popüler yaptılar ... POL-DER ne yapıyor
du? Suçları oldukça aRırdl: suçluların az 
da olsa birer ikişer yakalanmasında etki
li olabiliyorlardı .. 

Işin bu noktadaki önemi birazcık da 
"kontrgerilla" ile ilgiliydi. Demirel ye
dekliğinde Şubat aylarında kontrgerilla 
konusunu alevlendiren HÜlTiyet, bu ko
nudaki tıkanıklıitı saRlamada üzerine dü
şeni yerine getirmişti... 

Demirel'in kontrgerillaya verdiei ö
nem de, kendisini ileride tek kurtaracak 
noklanın "terörün daha da Y0A:unlaşma
sı" olduCunu bilmesinden ve bu hedefi 
sarelamada kontrgerillaya çok iş düşece
{cine güvenmesinden ileri geliyordu: 

Aynı perspektif Türkeş için de mev
cuttu. Ancak roller paylaşılmış, Ecevit' 
e kontrgerilla konusunda yüklenmeyi 
Demirel, şiddet ve terörü yaymayı da 
bizzat di�eri yüklenmişti. Türkeş'in bu 
arada Demirel'den ayrıldıRı bir utak ay
rıntı da vardı: Sonuçta "APoCHP"nin 
oluşmasının kendisine sa�layaca�ı avan
tajı benimsemesi .. 

Bu yönüyle Türkeş'in sırtı, aynı rüya
yı gören büyük sermaye odaklarına da
ha iyi dayamyordu. 

"PARA YANI KOLAY" 

�lart ortalarında gitti�i İzınir'de, ege· 

EKONOMiDE DEVALÜASYON CEZA YASALARıNDA 

REVALÜASYON 
Geçti�imiz. hafta millet meclisi Milli 

Savunma Komisyonunda bir yasa. tasa
rısı görü�illerek kabul edildi. Tasarının 
adı: "Askeri Ceza Kanunu Tasa.nsı" 

Tasarı, �1iUi Savunma Komisyonunda 
kabul edildikten sonra Adalet komisyo
nuna sevkedildi. Tasarı Adalet Komisyo
nundan da Mjlli Savunma Komisyonun
da kabul edilen şekliyle geçerse Millet 
Meclisi Genel Kuruluna gelecek .. _ 

Tum bir hayli ilginç_ Komisyonun 
sözcüsü CHP Sivas MilIetvekiU Orhan 
Akbuıut 'un yazılı açıklamasına göre, 
tasarı "Askeri Ceza Kanunu'nu günün 
koşuılarına göre de�lştirmekte ve açık. 
lık getirmektedir ... " 

lıginç! 
Nedir bu "günün koşulları" ve nedir 

bu "açıklık'?." 

Demokralik Sol'cu CHP'nin "halkçı" 
miUetvekili ve komisyon sözcüsü Orhan 
Akbulut 'un yazılı açıklamasından tasarı· 
nın "günün koşullarına göre" getirdi�i 
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' ·açıklık" ları o kuyalım: 

YENlUKLER!.. 

ı - Subaylarla a5S8ubaylar arasında ce
za uygulaması yönünden şimdiye değin 
'üren ayrıcalık giderilmiştir. Assııbaylar 
da ,ubay 8ınl(,no tatbik edilecek cezala· 
ra dohil edilmişlerdir. Eskiden a"ubay
lar erlerle bir tutulmaktaydı. 

2- A,kerlih görevini yaparken (irar ve 
izin tecauüzünden dolayı ceza görenlerin 
yeni baştan a,lıerUk yapması Iıaldırıl
mıştır. Kaçma ile ilgili (iillere açıklılı ge
tirilmiş, lıendiliRinden geri dönenlerin 
cezalarında indirim yapılmıştır. 

3' Tür!ı Ceza Kanunu '/lun J 63 'üncü 
maddesinden de hüküm giyenlerin Aske· 
ri Ceza Kanunu 'na göre cezalandırılması 
öngöriilmüştiir. Eski Ilanund.a TCK 'ııun 
141-J42'nci maddelemden hüküm Ci
yenıerin cezalandırılmaıı esaıı bulun
nw/ıta, ancal, 163 'imcü madde yer alma
nwllla idj. 

4- Asiler ki,ilerin işlediltlerj ,ııçlar
dan dolayı verileli ölüm cezalarında Izur-

şuno dizmc ycriııc idam edilmesi esası 
getirilmiştir. Bu Iıulmıiiıı TCK 'na uyul
ması için cetirlrlijji belirtilmiştir. 

5- 2'den (azla asl:er kişilerin toplu 
olarah üst ucya amirc ilaatBizlibe. üst uc

amiri tehdide, zorlamaya "c.Yo öldür
meye ya da taarruza l�allmıali' • ...yon ola
rak nitelendirjlmiştir." 

CHP'li sözcü Akbulut'un tasarının ge
tirdi�i önemli deeişikliklerle ııgill açık
laması bu kadar ... 

De�işikllklerin ne kadar "demokra
tik" ve günün koşuUarına uygun oldu�u
nu anlamak güç de�i1!. Son derece "a
çıkhk" getirildieı de çok açık!_. 

* Assubaylar "cezalandırmada" artık 
subay sınıfı ile bir tutulacak. (Eskiden 
er'lerle bir tutuluyorlardı ... ) 

• Askerlik yaparken kaçanların, geç
m1ş askerlik hizmetleri sil baştan olma
yacak. 

* Bugüne kadar lS3'ten hüküm gi
yenler de, Askeri Ceza Kanununa göre 
cewandırdacaklar,141 ve 142 hükümlü
leri lle eşıt duruma getirilecekler! 

* Ölüm cezası kurşunla deen de ip'le 
yapılacak! 

* Artık üç kişI deeıı, iki kişinin üst 
veya ami re itantsizliei i�yıın sayılacak! .. 

VE GIZLENENLER ... 

Herşey çok açık da, tasarının bir de 
39. maddesi var. CHP'li sözcü Orhan Ak
bulut nedense yazılı açıklamasında bun
dan hiç söz etmedi. Oysa 39. madde ile 
getirilen yenilik de bir hayli "günün ko
şuUanna" uygun! Aynen şöyle: 

ii- Türk Ceza Kanununun 141,142 ve 
163 'üncü maddelerinde yazılı olan cü
ıüm1eri silahlı kuvveller içinde veya as
keri fabrika veya kurumlarda veya bun
ların mensuplan arasında Işleyenlerin ce
zaları üçte bir nisbetinde artırılır ... " 

Bu da son derece açık. 
Bir memlekettelşçl sınıfının, emekçi

lerin üzerindeki sömürü ne kadar artarsa, 
enflasyon oranıan, devalüasyon oranları 
da, soyguncuların, sömüri.icülerin kar o· 
ranları da o oranda artar. 

Paranın "üçte bir" orarunda de�er 
kaybına uCradıel bir sosyo-ekonomlk 
düzende egemen sınıf ceU! yasalarındaki 
hükümleri de o oranda artırmaCa çalışır 
ve bunun "sözcülü�ü"nü de sosyal de
mokratlara yaptım: Ekononide devalü. 
asyon, ceza yasalarında rt'valÜ&syon! .. 

Ne kadar ac;ık dceil ıni'?. 



li sanayici ve tüccarlarla bu konuda ö
nemli mutabakatıar kurdu. Henüz Anka· 
ra'ya dönüp, Istanbul'un "okey"ini al
madan "Büyük Yürüyüş" adındaki işare
ti verdi. Daha sonra gitti'i ıstanbul'dan 
da salladılı mutabakat parlaktı ... 

- Işin para yaru kolaydı ... 
Basın trö,t1erinin yıllanmış deney ve 

inceliklerle propaganda teknijtini sefer
ber edecekleri de belli olmuştu. 

Asker eskisi taktisyenler, 1 Nisan'da 
Kırıkkale'de görkemli bir prova yaptlrna
sını uygun görmüşlerdi. Ancak 1 Nisan 
rıünü Kınkka1e'dekidurum tam bir !iyas
koydu. Kırıkkale'liler gösteriye itibar 
etmemişler, civar iUerden gelenler de 
ıörkemli tabloyu oluşturmaA:a yetme
mi,lerdi .. 

16 Nisan 'daki gösteri için daha çok 
para oldulu kadar daha başka unsurlar 
da gerekiyordu: 

PANIK VE PLANLAR 

Bombalar ve bu bombalann yurt dü
zeyinde kritik yerlerde patlatılması. 
Hem kitleleri korkuya uRratmanın, hem 
de tahrik edilmiş ve robotlaştırılmış ka· 
labalıklarm toplanma gücünü saA:lamarun 
önemi gözönünde bulunduruluyordu ... 

Nitekim milyonlarca lira paranın sal
lanması kolaylandı. Bombaların patlatıl
maları yaklaşık süreleriyle gerçekleşti. 
Ancak postadaki gecikmeler nedeniyle 
bazı patlamaların sesi geciktL 

Olay ve gelişmelerin bu tablosu, işin 
içine son derece profesyonel organizas
yonların karıştılıru ya da kanştmldıtını 
da vurgulamaktadır. 

Postalanan bombaların ııönderildiai 
yerler de ilginçtir. YOROYOŞ'ün 154. 
sayısında yayımlanan "�1HP'de panik 
ve Planlar" adlı yazırun bazı satırlarını 
hatırlamakta yarar vardır: 

"- MHP'nin şeytan üçgenlerinin bu
günkü durumu, buralann bir saIdın ve 
terör üssü durumunda olmalarıyla anlatı
labilir . Bu arada, üçgenlerin yoA:unlaştı
nlmasLDa da çaba gösterilmektedir. Bu 
çabaların dotuya yöneük olması da 
ilginçtir. Sivas-Malatya'Erzincan üçgen
leri oluşturulmuş, Erzincan-Erzurum
Bingöl üçgenleri kurulmuş, Erzincan ise 
iki üçgenin ayaklarını birleştiren ve böy-

lece TunceU'yi çember içine alan bir ana 
saldırı üssü durumuna getirilmiştir ... " 

Bu satııları tekrarladlkLan sonra Hür· 
riyet gazetesinde 1 Nisan günü yayınla
nan bir haberi tabii ki, birinci sayfadan 
okumak gerekir. Habere ıöre, "MHP 
Tunceli Iı Başkaru öldürüldü ... " 

Tunceli Valisi Namık Günel haberi 
tekzip edecek ve Hürriyet'te yayımlanan 
tekzip yazısında şunlan söyleyecektir : 

". Tunceli'de öldürülen şahsın MHP 
il başkanı olduau açıklandı, şeklindeki 
yazı başlıAı iferçele aykırıdır. Zira bu
güne kadar Tunceli'de MHP teşkilatı 
kurulmamıştır ... " 

Hürriyet'in Tunceli'ye verdiiti deiıer 
önemlidir! 

ZEHIR HAFlvELERIN ZEHIRI 

Şimşir başbklarla on sütun man
şetlerde, Malatya'run içme suyuna ze
hir atan ve tahriklerini en azgın biçim· 
lerde sürdüren bu gazetenin MHP haber
lerine yalan yanbş da olsa eiıilmesi bo
şuna delildi. Hele hele üçgenlerin kuşat

tı� Tunceli söz konusu olursa ... 
YOROYOŞ'ün MHP içlerinden edin

di�i istihbaratlara daY8!!an_ söz konusu 
yazıs.uun şu satııları da ilginç olsa gerek
tir, hele bugünlerde : 

"- OQgenlerin yerleştiriliş biçimi de 
aynca ilginç o1a:n bir başka yan daha 
vardı: GüneydoRu bölgesini bir miller 
gibi kuşatması, ÖRmesi ... 

MHP yöneticileri bu konuya nedense 
pek önem gösteriyorlardı. Bu konudaki 
planlar, bu bölgenin noktalar halinde 
içten vurulmasına ilişkindi. Hatııu top· 
rak atalanna yaklaşılacak hatta b,,- u
aurda "kürt milliyetçiliRi" sayfaları da 
didiklenecek, sonuçta harekete onlar da 
kazanılacaktl. .. " 

Gelişmeler göstennektedir ki, saati 
geldiA:inde kendi adamını öldürtenler. 
daha hatııb adamlarını daha büyük pro
düıtsüyonlarda rahatça harcayabilecek
lerdir ... 

BOMBANıN FITILI 

Bu arada devekuşları ömeti Tercü
man'da çıkan bir yazı da ilginçtir. Ga-

ismailCem 
'7RT mücadelesini" 

Noktaladı: istifa 
ısmail Cem, geçen hafta sonunda isti

fa etti. 19 Nisan'da Başbakan tarafından 
TRT Genel MüdürJü�ü'ne ça.ermn Cem, 
20 Nisan sabahı, istifa mektubunu gön
derdi. Böylece 19 Nisan gecesi geç saat
lerde Ecevit ile Cem arasında uzun süren 
pazarlıklac sonucu, hükümeti uzun süre· 
dir huzursuz eden bir konu çözümlen
miş oldu. Cem, istifa mektubunda, " TRT 
mücadelesinin sonuna geldifini" söylü· 
yordu. özellikle TRT çalışanları, bu mü
cadele sözcü�nün ne anlama geldifini 
bildikleri için gülmekten kendilerini ala
madılar. TRT çalışanları, örgütleri TOM
DER, TOTED, TMMOB ve Yeni Haber· 
ış Sendikası ile Karataş döneminde zor
lu bir mücadele vermişlerdi. Işten atıl
malar, süıülmeler, tehdit edilmeler hep 
"demokratik TRT mücadelesi" ueruna 
gö�üslenmişti. ısmail Cem dönemini de 
yaşayan TRT çalışanları, Cem'in TRT' 
ye dönmesini isUyorlardl. Ama yalnızca 
yargı kararlarlnın uygulanması için. Cem 
tüm bu mücadeleyi "kendi adına, kendi
si için" veriliyor göstermeye ÇalıŞtı. An· 
cak. kamuoyu, amaçlananın ne oldugu
nu çok iyi anlamıştı. ısmail Cem, görü
nüşü kurtarmak için, düzenlenen toplan
tılara "mücadeleye devam" çaA:rı1ar1 
göndermeye devam etti. Ecevit hüküme
tI Işbaşına gelince mücadelenin artık adı
nı bile etmez olan, bunun yerine "büyük
elçillk pazarlıklarına" oturan İsmail 
Cem, gıderayak istifa mektubunda bir 
"jest" daha yapmak Istedi ve "mücadele
sinin sonuna geldieini" duyurdu. Başla-

madan biten bir mücadeleye en çok se
vinen de Ecevit oldu. Hükümetteki or
taklarına verdi�i bir sözü daha tutmuş 
oluyordu. 

"AVUÇLARINI YALASINLAR" 

ısmail Cem'in istifa mektubunu baş
bakana gönderdiei gün, Ecevit onbinler
le bir toplantı yaptı. Ecevifin verdiei 
sözleri tutmasının yarattını "balayı" ha
vası tüm baeımsızların yüzünde okunu· 
yordu. Toplantıdan sonra, baeımslZların 
"lideri" Oltuz Atalay, hükümetin danılıp 
daeılmayacaeı yolundaki bir soruya şu 
karşılıgı veriyordu: 

" Avuçlannı yalasınlar. Sapasanlam 
duruyoruz_ " 

ORuz Atalay, hükümetten ne kadar 
memnun olduklarını anlata anlata bitire
miyordu. Hükümetten ayrılacaklarıru 
umut edenler "çatlasın patlasın"dı. 
O�uz Atalay'ın bu sözleri bazı kişileri 
azıcık "düşündÜldü." öyle ya, bundan 
sonra CHP'nin yapmadıkları, yapmak is
temedikleri, beceremedikleri ve hiç bir 
zaman da bcceremeyecekleri şeyin güna
hını nasıl onbirlerin üstüne yıkıp, "ca
nım CHP tek başına Iktidar deeıı ki. 
Baksamza, baeımsızlar en ufak bır aksi
likte ayrılmaya hazır. Hele bir tek başı
na iktidara gelsin, biz CHP'yi o zaman 
göriinünüz" diyemeyeeeklerdi. Ama, ik
tidar olmanın nimeti yanında bu kadar
cık kültele de katlanılırdı doerusul 

zete 1955'lerdeld 6-7 Eylül olaylarırun 
foto�ra!1aıml yayınlayarak Celal Ba
yar'ın ve Adnan Menderes'in yılontı 
alanlarını "derin" bir üzüntüyle ıeziş
lerini hikaye ederken, Malatya'ya henüz 
hükümetin gitmemiş oldulunu eleştirdi. 

Oysa Türkiye'de 6-7 Eylülleri kimle
rin ne amaçlarla düzenledikleri açıkbla 
kavuşmuştur. O zamanki hükUmetin bil
gisi içinde Selanik'de patlatılan bomba 
ile tutuşan !iti! İstanbul'da ıonucun a
bnmasına yetmitti 

6-7 Eylül ile Malatya olayı arasındaki 
benzerlik,  hükümetler yönünden olmasa 
bile o zamanki bombayı. patlatan MİT 
ajanının şimdi çok yüksek mevkide bir 
MlT şefi olmasından ibarettir ve o MİT' 
in de .on aylarda, .on haftalarda, ıon 
günlerde ne işlerle meşgul oldulu da 
başta iktidar olmak üzere kim&enin 0»,
lumu detildir ... 

Olayların geçtilimiz haftald görünü
mü özetle budur. Ana:.� suçluluk yaka
lanmadlA:ı ve kendisinden hesap sorul
madığ"ı sürece ok yaydan çıkmış görün
mektedir. 

Nitekim geçtilimiz Cuma günü bir 
has.tn toplantısı düzenleyen MHP Genel 
Başkaru, benzer olayların pek yakında 
Erzurum ve Kahramanmaraş'ta da mey-

dana gelebilecelini örıi.itüne müjdele
miştir! . .  

Türkeş'in basuı toplantııı yaptılı .. -
atlerin arifesinde Kahramanmaraş'La te
rör pedabna basmakta önemli giri,imler 
yapıbyordu. PoU., "Yıldırım Komando
lan örgütü" ve "Esir Türkleri Kurtarma 
örgütü" adında ikı ıizU öreütün varbAınl 
ortaya çıkarmış ve bununla iIeili olarak 
25 Olkücüyü tutuklaml4tı. Kahraman
rııar&f't& da alevi parlatmanın zamanıy
dı. Tutuklananlar aruanda MHP Kah
ramanmaraş milletvekili Mehmet YUluf 
özba,'ın da oRlu bulunuyordu. özba, 
Ankara 'dan Maraş'a gitmiş ve Cumhuri
yet Savcw Celal Mimarollu ile iki (A
za bakiminin makam odalanna ıirip, 
&Özlü ve füli bir &a1dınya ,eçmişti.. 

Olay sabah 8.40 ıularında olmu,tu. 
MHP'li milletvekili yarııç ve .. .eıya 
ana-avrat lÔVÜyor ve "Sizleri yafAtma
yacalım" diye baRınyordu. 

Aynı gün haftalık buı.n toplantıaru 
yapan Ecevit'e de bir gazeteci Ankara 
Cumhuriyet Savcı Yardımcl.ll Dolan 
öz'üo katilimn bulunup bulunmadılı
ru soruyordu. Ecevit'in cevabı ise "hayır 
henüz bulunmadı" oluyordu ... 

Dolan öz'ün katilleri bulunmanu,tı, 
hala da bulunamıYOldu! .. 

Küçük Sinek 

Mide Bulandınr 
Maocu ceride "Aydınlık"ın ÇıkıŞı ile birlikte iki gerçek d e  ortaya Çıktı_ 

Birinci gerçek, gazete çıkmazdan önceki bir beklenti ile ilgili. Dünyada ve Tür
kiye'de maoculueun artık iyiden iyiye açıla çıkan karŞı devrimci yönünü bi· 
lenler, bu akımın bir de günlük gazete ile bütünleşmesinden haklı bir ted.ir(in· 
liee kapıldılar. Sanılan, maocu ceridenin, günlük gazete avantajlannın ve ÇırPı' 
cılıeının ardında, maoculueu ustaca, dolaylı yoldan yapabileceli idi. Böylesi, 
daha büyük bir tehlike oluşturuyordu. üstelik, bu sapık akıOlln önderleri, bu 
işlerin nasıl olaca�ını bilecek kadar " deneyimli" idiler. 

Bu gerçekleşmedi. "Aydınlık" di�er sapık öe:renci hezeyanlarının ııün' 
lük bir prodüksiyonu olarak ortaya çıktı. En baya�ı maocu teraneler, "kör 1Ö
züm parmaeına" cinsinden bir üslup ve habercilik anlayışı ile hergün piyasaya 
sürülüyor. örneein bugün Türkiye'de, birkaç sapık dışında "Rusya'ya karşı 
güçlenmek için" nötron bombasından yana çıkacak ilerici kalmadı. "Aydın
lık" bunu da yapıyor. Buna benzer saptklıklann daha nicesini yapıyor. Bu nı
teliei ile Aydınlık, Türkiye'deki maoculann mali olanaklar dışında hiç bir ye. 
tene�e ya da ustabea sahip olmadıklarını kanıtlamış oldu. Bu gerçek, daha 
sonra belirecek tiraj rakamlan ile daha da kesinlik kazanacak. 

Ortaya çıkan Ikinci gerçek daha da ilginç_ Bu gerçek, Türkiye'de CHP' 
nin kuyrukçuluRu için oli::J.u�u kadar maoculuk türünden en sapık akımlar Için 
de hala geçerli bir şemsiye oluşturmasına ilişkin. "Aydınlık" bunu Ideolojik 
ve pratik olarak kanıtladı. Türkiye'de ku:yrukçuluk için oldulu kadar maocu. 
luk için de en geçer akçenin CHP'dlik oldu�u ortaya çıktı. "Ideolojik alan. 
da" maoculuk mu yapacaksın? CHP'yi ve Ecevit'i en çok kollayan, en çok dü· 
şünen kişi pozuna büriineceksin. "Bütün partilerin (sosyaııst parti de dahil) 
CHP 'nin sa�mdaoldu�unu"yazacaksın. Sendikacılık mı yapacaksın? O zaman 
da CHP'lilerle birlikte sosyalistlerin karşısına çıkacaksm. "Anarşi" konusunda 
yazı mı yazacaksın? CHP ve Ecevit'e, Ecevit'in bakanı Elçi'ye yaltak.lanma 
mesajları yazacaksın. En kolay devrimciU�in, en hızlı CHP'dlik oldulu gibi, 
en kolay maoculu�un da en hızlı CHP'cilik oldueu bu örnekler ile ortaya Çıkı
yor. Böylece, aynı zamanda, "CHP'UUkte CHP'lilerle yarışanlara" bir başka 
rakip daha çıkmış oluyor. 

O kadar ki, genel olarak sosyalist ülkelerle ilişkiler kurulmasına, anlaş
malar imzalanmasına a�ız dolusu küfdr edenler, bugünkü hükümetin bu yolda. 
ki olumlu girişimlerine ses bile çıkaramıyorlar. Çıkarıııarsa "tecrit olabilecek
lerini " biliyorlar. Böyleleri için "tecrit olmamanın" yolu açı,k: En hızlı CHP' 
cllik. 

MaocuJar, etkinlik saAlamanın bir diL er yolu olarak da "zavallılık" at. 
mosrerinin yaratılmasını görüyorlar. Bilinçsiz kitlelerde böylece etkinlik ve U. 
gi saelayacaklarmı umuyorlar. öyle ya ... Zavallı maocular; 1 Mayıs'a alınmaı.. 
lar, foto muhabirieri kongrelere sokulmaz, bir arama yapılır bunlann merkez 
komitesi üyeleri tutuklanır ... Billnçslz insanlar merak edecekler: Kimdir bu ı,a
valhlar? Neyi istiyor, neyi söylüyorlar? Bu merak, onları giderek maocu heze. 
yanlarla tanıştııacak. Umdukları, şimdilik bu. Umduklarını, bulamayacaklar. 

Ancak bütün bunlar maocu sapııdı�ı ve onun günlük heı.eyanlannı kü
çümsemek için bir gerekçe olmamalı. Küçük sinek mide bulandırır. Bunlar 
yalnızca gazetelerini şöyle bir eııerine alanlann midelerinin bulanmalına yol 
açmıyorlar. Aynı zamanda, her türlü provokasyona, patlamaya hazır bölgeler. 
de mevcut sapıklıkların üzerine yenı sapıklıklar ekliyorlar. Mlk.rop olarak, Iyi 
i.ireyebilecekleri bölgeleri seçmlş görünüyorlar. Nerede lumpenllk. nerede miL. 
Uyetçillk, nerede aşiret çeklşmesl varsa, oralarda Ülemeye çalışıyorlar. Sosya. 
list hareket, bu IRrcnç mıkrobu, bu kliçük sinefi etklslz kılmak ıçın Ideolojik 
ve politik mücadelesini sürdürüyor. Maocululun kirli ellerinden yalnızca pro. 
letaryanın ileri kesimlerinin deRII, köylülüRün, küçük burjuvazinin yakası da 
k urtarılacak tır. 

Sosyalist hareketin etitinilll karşısında, bugün sarıldıklar. CHP'clllk ve 
"zavallılık" da onları kurtaramayacaktır. 
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Türkiye t,c;i Partili'nin açtılı "Ulu
&al SaRımsızlık İçin N.to'ya Hayır" 
kampanyıw bütün yurtta afiş, bildiri ve 
toplantıları. sürdürülmüştür. 

PoUı baskısına, M.oeulann misyonla
nna uYKun engelleme çabalarına, faşist
terin &aldın1an ve işçi tınırmm yiA'it ve 
onurlu savaşçısı, TİP üyesi Yılmaz DE
REBAŞI'nı ha.ince katletmelerine ral' 
men kampanya başarıy. ulaştı. 

Ulusal BAIIITWzlık bayral' yılınlar 
içinde yükseldi. TİP Başkanlık Kurulu
nun 18.4.1978 t.arihli bildirisinde söy
tenditl fibi "Dün Vedat, bugün Yılmaz 
ve daha niceleri boşuna ölmediler. it Kur
tuluş savaşında emekçi halkımıze. yük
&eIUlen balım.sızlık bayraRırun indirile
miyeeeli, 58 yıl önce baba.larırnızm yak
tılı ba�m&J.zlık ateşinin söndürülemiye
eeli dosta dWjmana bir kez daha kanıt· 
!and.. 

Balınwz.lık.. demokrasi.. sosyalizm 

Adana'da "NATO'ya Hayır" 

"NATO 'YA HAYıR" KAMPINYASI 
mücadelesinin bütünlüRünü kavr_yama
yar_k, faşist terörün alabildiltine yolun
laşttRı koşuııarda "Nato'ya Hayır" kam
panyası açılmasını yaduıayarak, "Sua
St mı !iirndi?" diyenler aştıdı. Gelişme
ler TtP'j doRtuladı. Kampanya engelle
melere karşın amacına ve kitlelere ulaş
ı,. 

Başlangıçta ııörülen suskunluk ve 
kampanyayı görmezlikten gelme tavır
ları, yükselen ulusal baRtmSlzlık bayraA:ı 
ile bir süre sonra yer yer olumlu yakla
şımlarla bir güçbirlilti ve dayanışmaya 
dönüştü. Atılan ilk il !ımlar yeterli olma
sa bile anti-faşist ve anti-emperyalist mü
cadelenin geıeceA;i &çlsmJ�n umut verici 

oldu. Demokratik güçlerin eylem bitti
Rinin ıomut. hedenere yönelik olarak, 
dayatmalardan. tek taraflı aiyw kazanç 
hesaplarından u:ı.ak olarak ve karıııbldı 
güven anlayışı içinde gerçekleşebileceRi 

�ir ı�::'�� �:e:t
ı�:e�' toplantıda TİP , . 

Genel Sekreteri Nihat Sarıın'ın "t,çi .1- j 
nıfı ve emekçi ylRınlann, politik öncü ve 
sözcüleri Türkiye ı,çi Partisi ba,ta ol· 
mak üzere sosyalizm JoRrultu.unda ba
Rımsızlık ve demokrasi mücadelelini so
nuna kadar azimle .ürdürmeye kararlı 
olduklarını, NATO'dan çıkmanın bu 
mücadelenin bir parçası oldulunu ; erıeç 
bunda da başarı k�anılacalıru" vurıu1a-

yan sözleri, kampanyamn kitlelere ula,
maıı kadar anlam 'Ye boyut1anru da WI'. 
,uluyordu. 

1 • BASIOLARA RAOMEN 

, Bütün yurtta, dal'ıtılan yüzbinlerce 
bildiri, duvarlarda, köşebatlannda Ulu
aal Balımıızlık çiçekleri açtıran ati,ler 
yanında Amuya'da, Adana'da, 1zmlr'de, 
Kayseri'de, Karamürsel'(Kocaeli)de, 1.
tanbul'da ve daha birçok yerde düzenle
nen kapalı aalon toplantılan ile kampan
ya geçtiRimiz hafta dorul'una uıa,tı. 
Yurt&everler, demokratlar, ilericiler , 10.
yali.tler 22 Niaan Cumartesi günü 'I1P' 
nin Ulusal BaA'lmaızbk için NATO'ya 
Hayır" çajtrısına uyarak Ankara'da Tan
dolan meydanında buluçtular. 

Kapalı salonlarda düzenlenen toplan
tılarda, Türkiye ıı;çi Partisi Safkanlık 
Kurulu üyeleri yanında, yerel örgüt tem
silcileri ve diRer kitle örıütleri temsilci
leri de konuşmalar yaptılar. 

TİP Amasya tı örgütünün düzenledi
Ri "Ulusal BaAımsızlık ıçin Nato'ya Ha
yır" toplantısı, polisin ve idari makamla· 
rın çıkardıkları güçlükler ve gözaltına al· 
ma1ann MC döneminden geri kalmadıRı 
başanlı bir afişlerne ve bildiri daRıtımın
dan sonra 9 Nisan Pazar günü yapıldı. 
TLP 11 Başkanı, 11 sekreteri ve Men.ilon 
ilçe başkanından başka TIP MYK iiyes 
Nurdan Orpen'de bir konuşma yaptı. 
Top1anb "NATO'ya Hayır",  "Ba'lmslZ 
Türkiye", "Faşizme Geçit Yok", "So.
yali.t Türkiye" doganlanyla daha da 
canlılık kazanarak başarıyla sonuçlandı
rıldı. 

Adana'da ki 16.4.1978 pazar ,ünü 
düzenlenen toplantı il ba,ka.runm ko
nWlmaSlYla açıldı. Daha .onra konuk 
konuşmacılar olarak "Sanayi ı,çileri 

____ DiRENENLER VE YAN ÇiZENLER ___ _ 

Ankara Sular Idaresi, Türkiye'deki 
benzeri birçok özel ya da kamu kesimi 
işyerleri gibi, çalışanlarının çözüm bek
leyen sorunlarıyla dolu bir Işyeri. Çab
şanlaıın birçok demokratik ve ekono
mik talepleri burada da yönetim tarafın
dan ayaklar altuıda çiRnenmekte. Bu 
arada, çahşanlann yaranna düşünülmiiş 
düzenleme ve kUN1uşlar da yönetim ve 
yandaşlaemea kendi Çlkarlan uRruna 
amaçla" doşında kullanılmakta. çalışan
lar kendi sorunlarına, ekonomik ve de
mokratik hak ve taleplerine sahip çık
madıkça durum da deeışmemekte. 

Ankara Sular İdaresinde olup bitenler 
bu konularda çok öaretici oldu. Olanlar 
yalnızca, çalışanların nasıl çalıştll'llnca 
sömüriildüRü, çalışanların kendileri so
runlarına sahip çıkıp, somut kC'nularda, 
örgütlü olarak hakları için mücadele et· 
medikçe durumun de�işmeyece�ini gös
tennekle kalmadı. Bu arada "ilerici" ge
çindikleri halde, özde burjuvrziye, ege· 
men smınara "koltuk deAne�i" oluştu
ran birçok çevrenin de maskelerini bir 
kez daha yüzlerinden düşürdü. 

Ankara Sular Idaresinde çaloşanların 
çözüm bekleyen sorunlan arasında, yar
dunlaşma sandıaının gerçekten üyeleri 
yararına çalıştmlması ve tabldot sorunu
nun çözümü gelmekteydi. 

Ankara Sular Idaresi çalışanlar, yar
dım sandı�ı, yıllardil yönetime yakın 
unsurların elinde idi. Bu unsurlar, idare 
ile i�birliRI halinde çalışanların eme�i Ile 
biriken fonları kendi ve yandaşlarının 
çıkarları ıçın büyük bir pervasızlıkla kul
lanmakta, sandıAı bir çiftlik gibi yönet· 
mekteydiler. Sandıktan Uyelere yapılan 
borç para yardımı Ice "devede kulak mJ
sali" chruice da�ıtılan beş-on kuruştan 
öteye gitmiyordu. Durumun degişmesi 
için harekete geçen demokrat, ilerici, 
sosyalist işçiler, bu duruma son vennek, 
hesap sormak için çalışmalara başladı
lar. Bu arada, sandıem genel kurullarının 
10 yıldil çal�anlarını üyelerin denetl-

YtlRVYVŞ - 25 NISAN /978 - 6 

minden kaçırılarak, bu kişilerin herhan
gi birisinin evinde ya da bir lokantada, 
sandıaı çiftlik gibi yönetenıerin kendi 
aralarında, yaptid,g, tespit edidi. Bu du
rumu ve yönetimin yaptıRı başka kirli 
işleri, haksız, usulsüz kullanırn1arl belir
leyen işçiler, olanları bildirilerle tüm ça· 
lışanlara açıklayarak, olaaanüstü bir ge
nel kurul toplanması için yeterli imzayı 
toplad>lar. Genel kurulda seçimleri ka
zandı.laı. 

Bundan sonra, sandıeın ya.sala.ra ve 
tüzüRe uygun çalışması için gerekenler 
yapıldı ve yardımlaşma sandıaı bir tüke
tim kooperatifi haline getirildi. Sonra 
olaRan genel kurul dönemi geldi. 

Olagan genel kurulda, yardunlaşma 
sandıAını çalışanların çıkarları için ve 
yasalara uygun olarak yöneten ekibin 

karşısına, işyerinde oluşabilecek ve ade
ta bir "kutsal ittifak" kuran en geniş bir 
muhalefet grubu çıktı. Muhılefet Genel
İş yönetim kurulunun yönlendirdi�i, 
CHP yönetimi yandaşları, maocular ve 
goşistlerden oluşuyordu. Somut, tutarlı 
ve dürüst çalışmaları ile geniş tabanlı, 
örgütlü bir hareket oluşturan demokrat
lar, ilericiler, sosyalistler bu seçl-ni de 
tekrar kazandılar. 

Ancak� sorunlar burada bitmiyordu. 
Çal�anlann demokratik taleplerinden 
birisi de yemekhane sorunu idi. İşyerin
de "ilerici" geçinen birçok kişi olduRu 
halde 10 yıldır büyük şikayet konusu bu 
soruna sahip çıkan olmuyordu. Yemak
hanenin başında tavandan taylnle eetiri
len CHP yönetimine yakm bir Idareci 
vardı. İlerici geçinen coşıst ve maocular 

işte Saldırganlar; Hani işlem? 
''Saldırganların yakalnnmq.ına çalışılıyor" ,  ",uçlulor aranmaktadır"vb .. 
Bıyılorı, radyolarda .ıh ,ık duyarız, gazetelerde okuruz. Bir umutla, 'uç

'ulann gerçekten yakalanIJcalınIJ, ce.ıaların, bulaoahlaruıo inanırız. Iyi amG ya 
.uçlular belli i.e1 Ya 6Old,rganlorın kimlikleri biliruyor&tJr O zaman ne olaccH 

Ankara 'da Ni'de yurdu, nitelili, barınlJnları bilirum yurtlardan biri. Ge
çenlerde bu yurdun önünde iki TOM-DER üyesi flllJ;6t saldırganlar tarafından 
saldırıya u'ramışt,. TOM·DER üye.i bir kişi, bu ",Idırı ,onucunda alır yara
lanmıştı, Saldırganlor ue şunlord,: Vlkilcü Hüseyin GünlJY Başbakanlık Devlet 
I.tati,tih En.titiilünde çalıjrtuJktadır. Diler saldırganlGrelan &mazan Tuzlucc:ı 
w Veli Yalçın iJe Mi:li Elitim &ıkan'ığ', Orta alretim Genel A1iidürlülü arşiIJ 
.erllilinde çalışmahtadırlar. Oçü de Nilde öğrenci yurdunda kalmohtadırlar. 

Saldırıya ulroyanlardan dileri, saldırganları 'aptamış lle klmlihlerinl 
Cebecl karakolUM b.ldirm/ştir. AnCak ogün bugün, Cebeci karakolu tarofln
dan hiç bır aroştırma yapılmamıştır. 

Olayın bunda!, da öte bir yonı oordır. Yarolı ö'rer.cinin ha.taneye g6-
türülmeıi .ıra.ında, olay yerine gelen Çankaya Emruyet Amiriilinde görevli 
iki poU., yaka nurtuJralarınl 'ürekU olarak gizlemişler, bu arada dt. saldırıya 
u'rayan TOM-DER üyelerine, Içişleri Bakanına lle Ankara Valisine gaUz kü
fürler etmişlerdir. 

Bütün bu olaylar üzerine, ",Idırıya ulrayanlor .on olarak b ir dilekçe Ile 
valilile başvurmuşlardır. Ancak dilekçe bugüne kadGr herhangi bır işlem gör-
memiştir. 

Küçüh bır örnek. Neyi göıterdi'i de açık. Pol;, kadroları ii1kUcU görevli
lerden temizlenmedikçe, foş;,t cy'aklorın üzerine karorl,lıhla yüriinmedikçe, 
Türkiye 'de "anar,ı" denen olayı önlemeye imkan yoktur. "Anarş/"den en 
çOk yakınanların, bir de bu ,erçeli ıörmeleri gerekir. 

için CHP yönetimine şirin gözükmek 
amaç oldugundan, bunlar Için çalışanla
nn talepleri önem taşımıyordu, İlerici
demokrat, sosyalist işçiler uzun bır ç. 
lışma ile ve ele geçirilen deliDere daya
narak, yönetimin hatalanru sergileyen 
bir bildiri da�,tt>lar; arkasından, taleple
ri içeren bir imza kampanyUl açıldı. Ta
lepler işverene üç temsilci aracılılıyla 
iletildi. Yönetimden tatmin edici cevap 
alamayınca pasif direniş karan alındı. 
580 üyenin arasmda ancak 30 kişi dire
nişe katılmayank, yemekhaneye gitme
ye devam ettiler, Bunlu, müdürler, şef
ler, müdür yardımcılan ve maaculardl. 
Bu arada bazı grupluda direnişin CHP' 
yi yıpratmak için hazınandıtı gibi bir 
göıüş yaymaya çalıştdar. 

çalışanlarm güncel somut sorunLn
nın, demokratik haklarının Işverenden 
talep edilmesi ve bunun için mücadele
nin CHP'yi yıpratmalda ilişkisini düşün
mek ancak --ilericilikleri" CHP,şakşakç,
hRmdan öte gitmeyenlerin işi olabilirdi. 
Ken.dilerine "halkın yolcusu" adııu ta
kan burjuvazinin bu koltuk de�nekleri
nin çalışanlar arasında etkili olabilmele
rine olanak yoktu. Nitekim direniş ve 
kampanya geniş kitlenin desteRi ve ni.j
tadelesi ile yaygınlaştı. çalışanların 4 
talebinden 3'ü kabul edildi. Yönetim ise 
" intikamını" çal�an1arın örgütlü, som.ıt 
konuları hedef alan mücadelesine öncü
lük eden 8 kişiyi dislpUn kuruluna vere
rek almaya çalışıyor. Ayrıca, bu emek. 
çiler, belediyenin kıyımcı başkanı All 
Dinçer'e de şikayet edildiler. 

Ancak, bu yıldınna ve Intikam alma 
girişimleri, örgütlü ve somu t hedenerde 
mücadele etmenin, hakları almada temel 
ilke oldu�unu bilen demokrat, ilerici, 
sosyalist emekçUerin mücadelelerinl en
gelleyemez. Mücadele, daha kanrlı ve 
örgütlü bır biçimde, kendllerine " ilerici" 
süsü verenlerin maskelerlnl de &lQaal 
ederek sürecek. Yenı ve kahCl bqan1ara 
dogru. 

, 
. 



YiıiNLARA ULAŞTı 

ızmir'deki görkemli toplantı 

Deme;:i" , Tarsus TOTED temsilcileri 
konU4tu1ar. DıSK 2. Bölge Temsilcisinin 
mesajı okundu. GENÇ ONCO adma ya
pılan konuşmadan sonra 'öz alan TIP 
Başkanlık Kurulu üyesi Yalçın Cerit ko
nuşmasını büyük bir çoşkuyla atılan " 
"Sosyalist Türkiye", "Silahırmz. Parti
miz". "BaRunlLZ Tükiye".  "Nato'ya 
Hayır" staeanları arasında tamamlandı. 
Son olarak İşçi-Kültür DemeRi Koro'su
nun ,undulu programla, toplantı örnek 
bir disiplin içinde başarıyla sonuçlandı. 

ıZMIRDEK! BüyüK GECE 

İzmir'in b.,ta bütün eecekondu semt
lerine ve Cabrikalar. dliAıtıian 90 bin bil· 
diri ve afişlerne ile başlayan "Ulusal Be
Rırnaızlık için Nato'ya Hayır" kampan
yaSlı 16 Nisan gecesi görkemli bir toplan
tıyı. dorulun. ulaştı. ön hazırlıklan 
çok dar bi:r zaman parçaama sıkışan top
lantı ıeniş bir destek gördü, dörtbinin 
üzerinde işçi, emekçi ve ölrencinin ka
tılmasıyla eerçekleşti. Çok sayıda de
mokratik kitle örıütü ve sendika geceye 
bizzat katılarak, meıaj göndererek omuz 
verdi. Aynı örgütler gecenin daveti yeleri
nin daaıtımında görev iiltlendiler. 

Gece TİP İzmir 11 Ba,uru tarafından 
açıldı, Naw'ya ve Amerikan emperyaliz
mine kar,ı mücadelenin ilk �hidi Vedat 
Demirciollu ve dünyanın död bir yanın
da bant balunazbk demokrasi ve ıoıya
lizm mücadelesinde hayatlarını yitirenler 
için .aYlI durU4u yapıldı. Daha sonra 
konutan 11p Genel Sekreteri Nihat Sar
gın Türkiye'mn adım adım emperyaliz
min boyundurutu altına alıodılını anla
tarak sözü, ABD ile ilişkilere getirdi ve 
,öyle dedi: "Ambarıo'nun kalkmaııyla 
üslerin e.kiden oldul'u gibi faaliyetlerini 
.ürdUnnelerine olanak dotacaRl ileri i� 
riilürken, iki yıl önce parafe edilen Sa
vunma ı,birliti An1a'm&.II'D!D artık e&k.i-

dili, günün koşullanna göre yeniden ele 
abnıp gözden geçirilmesi. gerektiti ko
nusunda hükümet çevrelerinin görüş be· 
lirttili gazete haberleri arasındadır. Ge
ne gazete haberlerine göre bütün bu, ye
niden ele alıp gözden geçirme istekleri 
üsleç için daha fazla kira istemine gelip 
dayanmaktadır. Hemen belirtelim ki, iki 
yıl önce anlaşma parafe edilirken Baş
kanlık Kurulumuzun açıkladılı üzere va
tan topraklan kirabk veya satıbk ola
maz ... " 

Geceye katılan işçi sınıfının dostları, 
parti üyesi. Rahmi Saltuk, Genco Erkaı 
ve Parti Korosu gecenin amacına uygun
türküleri, şürleri ve marşlanyla balım
sızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi
ne güç kattılar, 

Gecenin en önemli yanlarından birisi 
detişik siyasal görüşlere ıahip örgütlerin 
ortak amaçlar etrafında birleşebilecekle
rini göıtennesiydi. DıSK'e batlı Sosyal
ış ve Keramik-Iş sendikaları lzmir şube
leri, TöB·DER lzmir, Manisa ve Ortak· 
lar Şubeleri, TOM-DER Manisa Şubesi, 
TMMOB'ye batlı Elektrik, İnşaat, Kim' 
ya, Makina, Mimarlar, Ziraat Odaları, 
Türk HerD4ireler DemeR{ lzmir Şubeıi, 
ışçi Kültür Demeli, tGD ızmir, Yeşil
ymt, Karşıyaka, Bornova Şubeleri tam 
bir sorumluluk bilinci içinde Ulusal Ba
tunSlzlık Mücadelesine Omuz veren De
mokratik kitle örgütleri ve sendikalar ol
dular. 

PARTIYE GüVEN 

Türkiye 1,çi Partisinin düzenledi· 
Ri toplantılann önemli özelliklerinden 
birisi olan işçilerin, memurların toplu
mun çeşitli kesimlerinden emekçilerin 
büyük bir "üven duyguıu içinde, çocuk
lanyla birlikte toplantılara katılması bu 
görkemli gecede de (lözlemlendi. Kadın, 
erkek, ienç, çocuk hep birlikte Ulusal 

Kurtuluş �Iücaılele&inin geleneklerine 
sahip çıktılar, Ulusal kurtuluş bayrııı!ını 
yükselttiler. 

21 Nisan Cuma Akşamı ıStanbul'da 
düzenlenen toplantıda TIP Genel Baş
kanı Behice Boran konuştu. Emekçi hal· 
kımızın ulusal ba�ımsızlık davasına sa
hip çıkışını simgeleyen bu gorkeınli top
lantı , katılanların bilinç ve kararlıbRı,Üı· 
kemizin aydınlık geleceRine olan inanç 
ve güveni bir kere daha gösterdi. Gece' 
ye Türkiye İşçi Partisi koroıu yanında 
sanatçı ve konuşmacı olarak katılan Ze
liha Berk50Y, Onat Kutlar, Timur Sel
çuk, Rahmi Saltuk, Demirtaş Ceyhun ve 
Kemal özer çoşkulu gecede ulusal ba
Rımsızbk bayraRının yükselmesine ko
nuşmalarıyla, sanatlanyla omuz verdiler. 

Türkiye Işçi Partisi'nin yıtınlara ula
şan ve Ulusal Balımsızlık bayraltını yı
tınlar içinde, her türlü baıkı, engelleme 
ve cinayetlen yılmadan yükselten kam
panyası devam ederken, GENÇ öNCO 
örgütü Dernek merkezinde düzenlenen 
bir basın toplantısı ile 15-23 Nisan gün
leri arasında sürdürülecek "Ulusal Ba
Q:ımsızlık İçin NATO'ya Hayır" kam
panyasını Başkanı Basın toplantısında 
Genç öncü başkanı A.Alalay "Nato 
gençlik için ölüm, işsizlik ve yoksulluk 
demektir." diyerek Türkiye gençtitinin 
niçin ulusal baRımsızhRı savunduRunu, 
niçin NATO'dan çıkılmasım istedilini 
somut bilgi ve olaylara dayanarak açık
ladı. 

GENÇLIK "NATO'YA HAYıR" 
DIYOR 

GENÇ öNCO'nün Türkiye gençliRi· 
nin geçmişte verdiRi ulusal baRımsızlık 
ve anti�mperyaliıt mücadele geleneRi
nin sahibi ve izleyicisi oldulunu simge
leyen ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 
toplantılar ve gösterilerle sürdürülen 
kampanyanın ilk adımı, 16 Nisan pazar 
günü Ankara'da Eti sinemasında düzen
lenen "Yeni sömürgecilik, Nato ve 66-75 
dönemi Anti�mperyaliıt Gençlik liare· 
ketleri" konulu bir panel oldu. Daha 
ıonra 19 Nisan 1978 günü Adana-Incir· 
lik, Diyarbakır-Pirinçlilr., lzmir-ÇiRIi, 
Amasya-Menifon, İzmir-Karamürsel, 
Anltara-Mürted, Ordu-Perşembe ve Eski
şehirde bulunan NATO ve Amerikan üs
leri önün,de, basın toplantıları düzenlen· 
di. GENÇ öNCO'nün basına yaptıRı 
açıklamada şöyle deniyordu: 

"Bugün, Türkiye &ınırlan içinde bulu
nan :fakat Türkiye halkının giremediRi, 
teUerle çevrili topraklanmızın önünde 
sizlere sesleniyoruz." 

"ışçi ve emekçi sınıflann ve onlann 
yanından yüriiyen gençlilin NATO'dan 
ve ABD ile yapılan ikili anlaşmalardan 
hiçbir çıkan yoktur. NATO ve ıKtL1 
ANTLAŞMALAR Türkiye halkı ve 
gençliRi için baskı, zulüm, işsizlik ve 
yoksulluk demek tir. 

"Biz GENÇ öNCO olarak aeçmişte 
oldulu gibi bugün de ABD ile yapılan 
tüm ikili antıaıımalara hayır diyoruz .. 

"Emperyalizmin ıaldırı üssü olarak 
kullandıtı ve dünya barışıru tehdit eden 
ABD ve NATO üslerine hayır diyoruz" 

ILGINÇ BIR KONUŞMA 

GENÇ öNCO'nün bu anlamlı eylemi, 
Ankara-Mürted üsıünde, örgüt baııkanı 

"Hep e.irler geldi anne 
Benim babam gelmedi " 

Bir tohum diiştü y.re 
e�ğin .eudcuınd4n 
emeğin bereketine 
nurtopu gibi bir 
tohum düştü yere. 

II 

Bereketin senin 
soluğu ve yağmuru 
göznuru dünyanın: 
Işte baMr! 

Nasıl dayanılır buna 
Çatladı halbim 

11i 

Fırtınalar ve başka yağmurlar 
sel suları 
kaç hez ağladım sevincimden 
kaç kez ş;;r yazdım sana 
"bu dallara dohunulmaz 
ölüriim 
dokunulmaz 
netular 
ne fırt.na. " 

LV 

Gençliğin .enin 
gözlerin gibi 
diinyanın çiçekleri 
giiliişiin 
nasıl da ballandım giiliişiine 
kuşlar gibi. 

V 

Ben hiç baba olmadım 
dayamımam ayrıbklora 
ama MMete dayanD'.m 
oğlum benim 
örgiitliiliiğüm 
beni diişiinme .. n 
Msim güzel değil 
ama tiirlıiilu güzel 
türkii .öylu gene dayanırını. 

vi 

Bir daM yağmur başladı 
ıoçlcrım ve ceketim "Iand. 
ceplerime doldurdum yağmuru 
gencecik luılbine a'lodım 
bir çiçek açh birden 
çatladı baMr. 

vii 

Bildirilerle duyurduk bunu da. 

SALIH ECER 

Atalay ile ÜI komutanı &rUlnda geçen 
iı,inç konu,mayla Emperyalimıe, 
NATO'ya karŞı verilen Ulusal Balımaız
lık mücadelesinin bir yurtaevertik görevi 
oldulunu da bir kere daha ve ibretle 
gözler önüne seriyordu. O. önünde buın 
toplantlSlru düzenleyen Atalay ve arka
da,1anyla basm menluplanna iii komu
tanı daha ileriı içeriye giremiyeceklerini 
söylüyordu. Atalay'ın yanıtı iae eaasen 
daha içeriye girmiyecekleri idi. Komu
tanın yanıtı "iıteseruz de giremewniz" 
oldu. Atalay'ın cevabı aür bir sesle geldi. 
"Ya ıiz, siz airebiliyormu.unuz?" Ko
mutan ,aşırmıştı, kıı.k bir seıle ııı:erçeQ:i 
.öyledi: "Oraıı doa:r� biz de &iremiyo
tuz." 

Bu utanç verici sahne "uluu.! halım
ıızbk için NATO'ya Hayır" kampanyw· 
nın haklıbtı ve yerindeliQ:iru tek başına 
kanıtlamaya yeterlidir. Ama, kampanya 
yıQ:ınlara mal oldu. "Dün Vedat, bugün 
Yılmaz ve daha nicelerı botuna ölmedi
ler." Emekçi halkımızca yük.aaltilen ba· 
Rımıızbk bl\yralt indirilemf'yecek, mü
cadele kesin baflU'lya kadar .ürecek. 
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MoIatya Belediye Başkanı Hantlt Fendo�lu 'nun, 
evine yollanan bir bombanın patlaması sonucunda ya

kınlari ile birlikte ölmesi, son Yılların en büyük. terör 
olaylanndan birine yol açtı. Türkiye kamuoyu, dik
kaUerlnl bu olaylara yo�unlaştırdı. Gazetelerin ınan· 
şetlerinde, hep Malatya vardı. Meclislerde, kullslerde, 
puUtlk sohbeUerde konu yine MoIatya idI. 

Olayların ıomut cereyan edlş biçhni hir yana, 
MoIatya'da olup bitenler, faşizmln hangi verilerden 
yararlandı�ı, hangi tahrik yöntemlerini kuUandı�I, po. 
litikasını nelerin üzerine Inşa ettlll gıbı konularda LL
glnç bir laboratuvar nlteııginl taşıyor. Kuramsal ya· 
pıtlarda bol bol nstladıeırnız "işçi sınıfının blrUei", ' 
"faşizmin sunl aynlıklan kÖriik1emesj" , "sapık akım
Iann, burju...ınIn ekmeglne y� sürmesi" gibi sapta· 
malar, MoIatya olaylarında bır kez daha somutlandı. 
Billmael sosyaUsUerln, Malatya olaylarının üzerine bu 
yönleri lle eeilme1ert gerekiyor. 

NEDEN MALATYA? 

EYet, neden Malatya? Neden Pazarcık? Neden 
�u ve Güneydogu? 

Çok kişinin kaWı, bu aorularla dolu. Içişleri Ba· 
kanından, ıokaktakl yurttaşa kaıiıır birçok kişi bu 
ıorulan ıoruyor, cevabını anyor. Bombanın herhangi 
bır başkaama deeU de MoIatya Belediye Başkanına 
yollanmasının; olayların bu boyutta tırmanınasının 
bir başka kentte degU de Malatya'da gerçekleşmesi· 
ntn hlç kuşkusuz bazı nemel nedenleri var. Türkiye 
burjuvaziainin Türkıye ölçeglndekl planlan Ue Ma· 
latya'nın bu nesnel koşullanmn bütünleşmesl "Ne
den Malatya" sorusunun cevabını ortaya koyuyor. 
Burjuvazinin genel planlan bir yana, önce Malatya' 
nın özel koşullan ÜZerinde durmak gerekiyor. 

Birlncl veri: Yörenin dJter bazı illed lle karşılaş
tridıgında, Malatya'da işçi sınıfı nlcel olarak hayli 
fazla. Sümerbank, Tekel, Şeker Fabrikası, Demiryol
lan, Boya Sanayii, lpaş gibi bazı işyerleri lle birlikte, 
Malatya'da merkezdeki işçi sayısı 20 bini aşıyor. 

lkinci veri: Malatya, Türkiye'de uk ve mezhep ay
rılıklannın, taratlar arasındaki sayılarda bır denge bu· 
lunmaSl nedeniyle hem "diken üstünde" bulundueu, 
hem de öteden beri bu aynlıklann körük1encUei Ule
rin belld de başında yer alıyor. Türk·Kürt, Alevi-Sün· 
ni, SünnI·Kürt vb. gibi ayırımlar, bu bölgede öteden 
bed egemen güçler tarafından körüklenen ayırunlar. 

Uçüncü verı: lşçUerln, toprakla olan baglannın 
bütünü De kopmaıı olgusu henüz Malatya'da gerçek
le,ml, deRU. Işçilerin büyük ço�un1uRu kırsal kesim· 
le b�larını koruyorlar. 

Dördüncü veri: Malatya'da ilerici-demokrat biri
kim hayli yüksek. Ancak,Türklye'nln birçok yerinde 
olclulundan da öte, MoIatya'da "parti" kavramının 
beninuenmesi süreci hayU gerilerde. Üstüne üstlük, 
1971'den önce ortaya çıkan ve halk tarafından ke
a1nUkle benimsenmeyen kimi glrlşimlerin "parti" 
adına yapılması, burada parti saygınhemın daha da 
öte darbeler yemesine yol açnuş. Bu durumun sonuç
larından biri de, "devrimcillk" adına parti dıŞı, d1sip· 
llnaiz harekeUerin ve bu arada özeUik1e rnaocu ve go
ıist akımların MoIatya'da tutunabUmesi. 

Beşinci veri: Merkezdeki ilerici birikime raemen, 
bu birlk1m1 maoeu-goştst akımlann militanlan lle öz
deleşttrmek kesinlikle mümkün ddll. Tersine, halkın 
bUyük bır ç�unlu�u, başta işçUer olmak üzere, bu 
ak.un1ann sivri mllItanlannl benimsemIyor. Onlara 
sahip çıknuyor. Bu veri, faşistlerin de özellikle yarar
!andılı, halkı sol'dan aogutrnak için kullandıgı bir 
yöntem oluyor. 

OLAYLARDAN KISA SIR GöRüNTü 

Olayların cereyan ediş biçimIne ve sonuçlanna 
geçmeden, bu verilerin nuıl bir süreç içerisinde "ne
den Malatya" sorusunun cevabını verdiklerini anla
mak mümkün de�ll. Bu nedenle, ölüm olayından 
sonra, Malatya'da estirilen teröre k188.C8 deRinmek ge· 
rekiyor. 

önce, latbt mlUtanlann başını çektl�1 eylemle· 
rln, önceden plan" bır biçimde başlattldı�ını beUrt· 
mek gerekiyor. Daha Ham1t Fendoelu'nun öldürül· 
düeü gece. faşistlerin merkez postaneslni bomba
Iayarak lik eylemlerini "koydukları" billnlyor. Aynı 

BiR FAŞiST TE 

MALATYA'DAKl SON OLAYLAR, FAŞIZ· RAMSAL YAPıTLARDA BOL BOL RAST
MIN HANGI VERILERDEN YARARLAN_

I 
LADICIMIZ "ıŞÇı SıNıFıNıN BIRUCI", 

DICI, HANGI TAHRİK YöNTEMLERINI "FAŞIZMIN SUNI AYRlUKLARI KöRüK· 
KULLANDIGI, SOMUT POUTlKASlN1 NE· LEMESI", "SAPıK AKIMLARIN BURJUVA· 
LERlN üZERINE INŞA Emcı GIBI KO· ZININ EKMEClNE YAC SüRMESI" GIBI 
NULARDA ILGINÇ BIR LABORATUVAR SAPTAMALAR, MALATYA OLAYLARıN· 
NITEUcı TAŞıYOR. AYNI ŞEKlLDE, KU- DA BIR KEZ DAHA SOMUTLANDı' 

şekilde, daha sonra M.Jatya'run bir ilçesinde cesetleri 
bulunan üç �renciniu daha o geceden kaçırılarak 
kurşuna dlzlldiklerine kesln gözü Ile bakılıyor. 

Olaylann asd bölümü ertesi sabah ile başlıyor. 
Turan Emekslz mahallesinin aezmda görülen ilk kala
balıgın başında Ulkü Ocakhlar ve MHP 'IiIer bulun· 
maktadır. En önde yürüyen bu grubun, gerçekten 
"öncülük"le ilglll bır işlevi vardır. EUerlnde büyük 
sopalar bulunan bu grup, özellikle tahrip edılecek yer
leri artlarındaki kalabalı�a işaret ediyorlar. ömeRin 
bir sıra işyeri arasında, MHP'1l olarak bilinen Foto 
Arzu'ya dokunulmuyor. Olaylann başında böylesine 
bir "blllnç", "dlstpUn" ve yönlendlrme söz konusu
dur. Demir kepenkleri çekiU bir dükkana, demiri kes
mek üzere hızarla saldınIması da aynı "planlama" mn 
bir ürünü olsa gerek. 

Aynı şekilde, baatldı�ı ve tahrip edUdigı anda 
içinde insanların bulundu�u dükkanlarda ve işyerle· 
ride, olaylann başında, hu insanlara kestnlikle doku
nulmuyor. Anlaşılan "plan" henüz cinayeti gerektir
memektedlr. Olaylann ilk aşamasında bu gibi husus
lara riayet edilmesi, "kendllllinden bir patlama" dan 
çok planlı bir tertibln kanıtlarını oluşturuyor. 

Daha aonra, Türkıye Işçi Partisi, Töb·Der, Tüm· 
Der gibi kurulu,ların buiunduRu Barış tşharu en şid· 
detU saldırıya uRruyor. Bina yakıhp yerle bır edill· 
yor. Olaylar bundan sonra "kendilleinden" bir nite
ll�e bürünüyor. MHP'll milltanlar, bu dönüm nokta
sından sonra hiç olmazsa en önde görülmüyorlar. 
Olaylann kendilletnden yanının öne çikması üzerlne 
de talan ve yaema başlıyor. Kuyumcu dükkanıan, 
tuhafiyeciler, ayakkabıedar, bu kez pek ayınm da gö
zetUmekllzin yaCmaya uRruyor. Bir ayakkabıcı dük
kanı, olaylardan sonra eskl ayakkabılarla dolu olarak 
bulunuyor. Ya�macılar, kendl ayakkaplarını dükkan
da bırakıp, yenUerlnl glymlşlerdir. 

DIKKATI ÇEKEN BAZI NOKTALAR 

Olaylann sürdüeü saatler, şehirde tam bır panik 
havasının estleı saatlerdir. Eşyalannı toplayıp Ma
latya'yı terkedenler oluyor. Malatya'da görev yapan 

memurlar ise, evlerinden taşınarak, aileleri ile birlik
te devlet dairelerinde kahyorlar. Fabrikalar, okullar 
ve d1�er işyerleri tatile gidiyorlar. Birçok işyeri, işçi· 

lerineücretslz izin veriyor. 
Olaylara ilişkin olarak dlkkati çeken ve daha ön

ce sözünü ettilimlz verilerle bir bütün teşkil edecek 
olan başka gözlemler de vardır. öme�in, sanılanın ak
sine, Malatya'ya giriş ÇıkıŞ öyle sıkı bır biçimde kont· 
rol edillyor deRUdlr. Deyim yerinde ise, Malatya'ya 
giriş çıkış, tam anlamı Ue serbesttir. Bunlara ek ola· 
ra, Elazı�, Kahramanmaraş gibi il merkezleri ile kJ
yaaiandıRında (aşbilerin gücü, MoIatya'da o kadar faz· 
la deRUdir. Olaylar sıraaında, MoIatya'ya 1.5 saat çe· 
ken Elazıe'dan ve 3 saat çeken Kahramanmaraş'tan 
takviye faşbt birliklerin geldigi, kenttekı herkes tara· 
fından billnmektedir. 

Bunun dışmda, dlkkati çeken hir diRer nokta da, 
faşistlerln işçilerin yo�un bulundueu mahallelerde 
olay çıkartmaktan kaçınmaları, işçileri dolmdan 
do�ruya karşılanna almaktan çeklnmeleridl.r. Bunun 
bir uzantısı olarak, Hamido'nun merkeze baCb Bul
gurlu köyü dışındaki köyler de olaylardan uzaktutul
maya çalışılıyor. İşçilerin köylerle sikı baClantılannl 
bilen faşistler, hem lşçileri hem de baeh bulunduk
ları köyleri bu nedenle olaylara hedef yapmaktan ka· 
çınmaktadırlar. 

Üzerinde durulması gereken bir nokta da o güne 
dek "halkın mUcadelesinln gün geçtikçe yükseldilini" 
durmaksızın tekrarlayan, en keskin, en sivri sözleri 
eden sözde "lOlcu" bazı liderlerin ortada hiç gözük· 
memeleridlr. Burada söz konusu olan hlç kuşkusuz 
kişilerin cesaretini, bl.r provokasyon olayını vesile ede· 
rek ölçmek deendu. Söz konusu olan, goşlst ve mao· 
cu çevrelerin, öteden beri halka verdikleri zararın bit 
öme�lnl sergllemektlr. Malatya'da sapik akımlann 
elebaşları, her olayda, her "eylem" sonucunda, kesin· 
llkle yerll halk tarafından benlmsenmedlkleri ilerici 
butnen mahalleiere kaçarak kabaeın burada yaşayan 
halkın başma patlamasına neden olmalandır. Bu 
konunun taşıdıeı önem üzerınde, ileride aynca dura· 
eaeıı. 

En başta "sae-sol" çatışması, "dinsizler LLe müsıü· 
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iBiN ANATOMiSi 

Ola)'ları.n özü, katledilen bir 
;ruıana «ını ,ö.terUi delildi. 
BGftun �11G bir fOfi't tertipH 
.� .\oonuru olan. Bu tertip i
çin Malatya 'ntn .,çilmif ol
nıoıı do bozı nedenlere daya
nıyordu. Yerlilerle birlikte 
Emri ve Meraş 'ton yrıılan 
(Of;'t militanlar, tohrikçililı 
,önlJini ymne getirdiler. 

olanlar, Türkiye' 
h4rwi çeaıkileri llöıniiı'tliijfün,ii. politiluuını ne

ettilini gö.te
Hiç .Ufk,"� Malatya' 

oIo:nlardcın ilerici, demok
,iiçin de büyük der.ler 

manlar" aıaanda.ki bir kavga görünümünü taşıyan 
olaylar, daha soon bu yanını büyük ölçüde kaybedi· 
yor. Daha .onra, aynı 6·7 Eylül olaylarında oldultu gl. 
bl, başıbozuk bir talancılık, y�ınacılık ön plana çıkı· 
yor. Faşist militanlar, önce somut ve kesln hedefler
le, bülnçU bir "şok" yaratmış, daha &onra da olaya 
bir "anarşt" . '1tendiURinden patlama" görünümü ver
meye çlhfm"lardır. 

MALATYA 'Y A ÖZGü Bi R PLAN 

Şimdi, bütün bu verilerin ".eında, olayların Ma· 
Iatya'ya 1l1şkln yanlan üzerine genel bir degerlendir· 
me yapmak gereldyor. 

Malatya, bazı başka Iller Ue birlikte, büyük burju· 
vazinin, !qı.t odaidann, gizli mihraklann nazarında 
bir ilir "en zayıf halka" olma özelligini koruyor. Ile· 
rici birildmin yolunlugu, işçi .. yuının çoklultu, bur· 
juvazi ve !qı.t hareket için bir korku veoilesi. Ancak 
bu korku vesileli, aynı zamanda faşistlerin ve onların 
ardındaki güçierin yararlana�ı bazı oiumsuzlukları 
da içeriyor. Şımdı bunlan ItraSı ile Incelemek gereki
yor. 

I,çi llDllının .. yıaai çokluguna kartın, i,çi sınıfı· 
nı bölüçü akımlar lıWatya'da odaklanmıştır. örneRin, 
a1evt·sünni ayınnu i,çiier arasında körüklenmektedir. 
Bunun d14ında kırsal kökenllier için, Wrkiye'nln 
çolu yerinde söz konusu olmayan bır "dal köylüsü
bat köylüsü" ayumu vardır. Bu da körüklenen, billnç· 
II olarak burjuvazi tarafından sivtlitiien ayınınlardan 
biridir. Ayrıca, sünniletln önemli bir bölümü, Kürtle· 
re karşı kın duymaktadır. Yapay bir biçimde yaratı
Lan bu düşmanlık da öteden beri körüklenmektedir. 

Alevt·sünnl ayırunı bir başka açıdan da faşis\
ietln işine yaramakladu. Malatya'da iletlcilik aöz ko· 
nuıu oldutunda şu ya da bu kellimin "daha ilerici" 
olması gibi bir durum söz konusu delildir. Uedci· 
demokrat birikim, her kesime, her meshebe uzanmak
tadu. Faşlıtletln planı i .. a1evt-eünnl ayınınını körük· 
leylp alevileti _kil "günah keçiııi" durumuna getir· 
mek ve bu şekilde k14kırtılan ve beyni YıJUınan sünni· 
ietl, faşlıııe,Unne planının baş bedefi yapmaktır. 

ı,yi &ınıfının, daha önce de belirtUdili gibi, he· 
nüz topraklan bütünU Ue kopaınaınası, .. yıaa! çok· 
iuRa kar,ın, nltellk olarak Idmi ön yargılann, ,art· 
laıınılflık1arın ve dUtmanlıkların welllinl koruması· 
na yoi açmaktadır. Malatya'da bugüne kadar Uerici, 
devrimci, hatta sosyalist olarak bmnenlerin de "başa· 
n" ve penpektltJerini yine bu ayınma dayandınna1an� 
tahmin edileceli gibi, mevcut ayınınları ve dUtmanlık· 
ları daha da tınnandırmaktan başka bir işe yarama· 
nuştır. KısaClll, kısa dönemU "başan" ve etkinlik uR
runa, "i,çi IlDlfırun ve ilim emekçilerin birliei, kar· 
d .. liei" gibi bir temei ilkeye sırt çevrilmiştir. 

Son olu:ak, Malatya 'da kendini, lleriel devrimci 
_yanlar ve öncüıük. iddiasında olanlarla halkın ve I,çi 
sınıfının kendisl arasında kellin bir kopuldulun bulun· 
dulu gerçeelnden söz etmek gerekiyor. Malatya'da 
"devrimci" de vardır, devrimci birikim de vardır. Ama 
her ikisl arasında bir kaynaşma, kesinlikle sözkonusu 
delUdir. Bu kopukluk özellikle faşistterin işine yara· 
maktadır. Malatya'da "paııamaya bazır oian, halk" 
delil, tabrik edilmeye, olay çıkarmaya teşne bir avuç 
insan sözkonusudur. Faşistler, planlan gereRlnce bun
ları sürekli olarak tahrik etmektedirler. Tahrlklere ce
vap verenler Ise, sonuçta kendilerini koruyacak olan 
"halklarının" içine .. eınınakladular. Böyiece bir yan· 
dan büyük bir Idııe, tasvtp etmedikieti olaylara kan· 
şan bu kişUer nedeni ile "devrimcillli" anarşi Ile öz
deşleştlrmekte, diler yandan da bu gibi kişiler yüzün
den başlarına gelmedik kalmayınca. Ilinmekte, yılmak
tadular. 

FaşisUerin giremedikleri mahallelerin hemen civa
nna, ve alzma özel "oba"lar kunnalan da dikkatl çe
kicidir. Bu "obalar" tahrik araa olarak kullanılmakta, 
"obattya yönelik her hareket ıonunda yakındaki ma
hallenin inaanlan ya taciz olmakta, ya da aeır _. 
ra utramaktadu. 

GENEL VE öZEL 

Malatya'nın özel konumuna lllşkın olarak sayıla
bUecekler, bunlar. 

Gerek, iktldarın olanaklarından yararlanamama
nın verdiRI hırçınlık olsun, gerekse muhalefette ıomut 
güç gösterisinin .. liaya�ı avanlajlardan yararlanma 
hesabı olıun, bütün bunlar Türklye'de !qilt hareketin 
''bo, dunnaması" gereken koşullan yaratmıştır. Buna 
büyü:; burjuvazinin Türldye'de yılgınlılı ve korkuyu 
_ldüe,örme yoiundakl planlan da eklendilinde, 
Türldye öiçelinde ve genei politika olarak MHP'nln 
ve büyük burjuvazirJn öznel planlan birbirlyie çak,,· 
maktadu. 

öyiesine çaklfmaktadu Id, artık söz konUlU olan 
küçük ölrenci olayları ya da "bomba1aınalar"dan çok 
genl, kitle terörü, bir "iç .. vaş" imajıdu. Sıra bu 
görüntünün, bu terörün en çok nerede tutacatı ıoru
ıuna gelince, sayılan nedenlerden ötüıü. lOrunun ce
vaplan arasında Malatya ön plana çıkmaktadır. GUçler 
dengeslnln, büyuı( patlamalara yol açacak bır konuın
da olUliU, öldUrülen belediye başkanının bir anlamda 
tUm MC partilerini bır arada temsil etmesl, ırk ve mez
hep ayrılık1arının yolunluitu, Malatya ve yörelini ön 
piana çıkarını,tır. Buna bir de faşist hareketin, getlci 
gUçierln Malatya'ya ili,ldn özel planlan, Malatya'da 
.. yılan yollardan Uetlci bitlldmi köreitme çabaları da 
ekiendieinde bu kent, bu plan için "çeHtki yumalı" 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Teievtzyonda milyonlarca yuritaşın da iziediAi 
gibi, olayiarın cereyan eWli gün MC liderietinin Ma· 
lııtya'yı ziyaretler!, adeta kumandaoların bir a .. aş 
cephesini teNşi biçiminde olmuştur. öyle ki, ealdmi, 
"�ır top'1ardan Celal Bayar'ın biie cepbeye ııürülme· 
.ıne ı_k duyulmu,ıur. En küçük belirtlden bu .on 
olaya kadar ilim veriler, Malatya olaylarının başlan 
sona pianh bir tertlp oldulunu göotemıektedir. 

FAŞIZMI EHLlLEŞ rlRMEDE 
YENI BIR TAKTIK Mil 

Olaylara ilişldn olarak yapılabUecek bazı kıaa dö
nemli deAeriendirmeler bunlar. Ancak olayiardan ıon· 
ra, Türldye Büyük Millet Meclisi'nın birle,ik toplantı· 
sında yapılan bazı konuşmalar, bazı başka degetlen· 
dinnelere, bu arada CHP'nin kuşku verici tavrına iliş
kin tahminlere de olanak veriyor. 

Birie,ik toplantıda gündem ıIı" aöz alan Içişler! 
Bakanı ırfan özaYdınlı, daha öncekl açıklaına1arında 
da oidulu gibi, cereyan eden çeşitH olaylarla "ülkü
cü" olarak bilinen Id,Uer ve kuruluşlar arasındaki b�· 
Iantıya dikkati çekti. Aç.ea çıkanlan lllega! ülkücü 
örgütlere deıındi. Bomba imali Ue, üIkiicülülü öteden 
betl bilinen bazı kl,Uer araaındakl ilişkileri vurgoIaılı. 
Kısacası, ıon konWjma ve demeçleri Ile özayduılı bır 
anlamda, "olayların kay�ından" içed dolru adınu· 
nı abm, oldu. 

Baaın, özaydınlı'nın ilim bu açıklamalarını "�ır 
suçlamalar" olarak nlteiendirdi. Kimi büyü tirajlı 
gazeteler, MHP'nin "bu ıuçlamalara cevap veremedl
ginl" yazdılar. Büyük .. rmayenln "akıllı" sözcüai 
Mllllyet bqyazan Ise kimden yana oldutunu ortaya 
koymakta gecikmedi: 

"Batbakanın ve Içişleri Bakanı'nın, benüz kanıt· 
lanmamış bir iddiayı dolm sayıp, çeşlW eylemlerde 
kUUanıIan bombaların, MHP mI11tan1annın denetimin· 
de bulunduRunu ima ettikletl NUkleer Enerji Merkezi' 
nde Üft!Wdilinl söylemeleri ve bu iddia ile Malatya fa
CIaSı arasında 1l1şki kurmalan, yerinde bir davr&Dlf de
lUdir." (Milliyet, 20 NI_ Perşembe) 

ıpekçi'nın IlDllsal refieksini ve aınıfmın kururn1a· 
nnı koruma içgü&ünü bir yana bırakalım. TBMM'de 
özaydınlı'dan sonra IÖZ alan Kabadayı'nın ye partisi· 
nin grup ba,kanvekilleri varken her ne hikmetle kea
dili konUlJan CHP'U Turan Güne,'n konufmalan, 
akla başka oiaıılıkian da getiriyor. MHP1i Lbaan Ka· 
badayı "partilerin ugarl mÜftereklerde buluşmalut 
zorunluluRunu" şöyle dile getlriyordu: 

"Anayasa'nın dibaceolnde belirtUdili &Ibi aagari 
mUştereklerde birleşmeye mecbu"UZ. Bütün partilerin 
bu konuda anlaşmaya mecbur olduklannı söylüyo-
rum. " 

Kabadayı, özaydınlı'nın suçlamaları kartlllDda, 
Abdi ıpekçi'nın ı_li tepklyl bUe ıöaleNmedi. 
hginç nokla burada ortaya çıkıyor. Ancak daha da U· 
&Inci, "partisi adına" konuşan Turan Güne,'n konuş· 
masında ortaya çıktı. CHP'U Günq, bütün konuşma· 
lar uuuıda, MHP'U Kabadayı'ya en yakın konuşmayı 
yaparken, ıörüntüde de ola bir bakuna kendi lçi,lerl 
Bakanı'na terı dÜfiiyordU. Gün", ,unları söyleml,ıı: 

"Bu çe,it polemiklerle biç bir yere v_. Hiç 
bir ,ey dirmez. Polemikten önce diyalO( kurmak, bir· 
birlmizl aıçiamaklan vaag.çmek ,erekir. Tedbırde, 
te,hIaIe bir noktaya varmaiıyız. Bu noktada diyalO( 
kurrnalıyız. ç ... bulmak istemiyenter, onu bunu suç· 
laıpaklan bqka bir iı yapmazlar. Mecliste çarede bir· 
ie,me yoilan uaıımalıdır." 

Bu a/lzler, akla bqka olaaılıkları da ıetiriyor. öz· 
aydınlı aracılılı Ue MHP'ye baflften di,lerinl göateren 
iktidar, Güne, aracılılı Ue aynı MHP'ye diyaloı mu 
öneriyoı'l özaydınlı'nın açıklamalannı "ardından 
başkalarının da ıelebUeeeli" numüneler olarak ıör· 
mek gereldyor. MHP böylece köıeye """tınldıklan 
sonra, sabneye "kuri politikacı "TuranGünel çıkıyor 
ve "gereksiz suçlamalardan" kaçınılmasım ölüUeye
rok diyalo, öneriyor. 

CHP'nın Iktidar hesaplannın neler olduRu, en 
başta CHP'llletl U&liendlriyor. Ancak dar politik be· 
.. plarla MHP'yi ve ona ballı faşist odakları parti içi 
i,bölümler! aracılılı Ue ebllieştirmeye çlhfanlar, ya· 
m1dıklaruu er ıeç anlayacaklar. 

Faşizmin eblile,örUdili dünyanın biç bir yerinde 
ıörU1medi. Hiç bir "uata" politikaıun, biç bir "uata" 
politikacının ve biç bir i,bölümünün böyle bir talibsiz 
ve lOnuçsuz çabaya yaran olmadı. 

çözüm, !qizmi uyannak ya da eblile,örmek de
RU. çözüm, faşizmin Uzerine yUrUmek. Dar hesaplarla 
bu ulratlan yan çizenler, bunun bed.Uni �ır ödeye· 
cekler. Fa,izme kartı uyanmak için daha kaç Malatya 
gerek? 

Şimdi CHP iktidarına ıoruyoruz: Eler söyledik· 
ietlniz dolru ise, eler bir danışık11 döliit, bir kUçük 
politika içinde delUseniz Oikü Ocaklannı kapatmak 
ıçın daha ne bekllyonunuz? 



-BIR PA NELIN 
nunun kaynaklık etti;:i 'ÖYledi . Asıl 
An.yasaya aykın olan mevcut kanun 
idi ve fiili bir duxWll yarat.ılmlftı. Yeni 
tasanyı olumlu karşıladıRını belirten 
Helvacı, özellikle ı. Madde üzerinde du-

Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanh· 
R'ınca hazırlanan ve TBMM'ne sWlulan 
"Devletçe Işletilecek M.denler Hakkın
da Kanun Tasarısı". geçtiRimiz hatta 
TMMOB M.den Mühendisleri Odaıı 
tarafından düzenlenen bir panelde tar· 
tışıldı. İzleyicilerin tamamını doldurdu
Ru TORK·lş salonunda yapılan ve 
TMMOB Başkaru Teoman özLÜlk tara· 
fından yönetilen Panel'e ;TÜlkiye lo,bden 
Müstahsilieri BirliRi Başkaru Oner Gü· 
ner, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlıRı 
Danışman öcal Bemngtan, Tasm Ra· 
porLörü Doç. Dr. Hikmet Sami Türk, 
TORK·lş Lemsilcisi Kemal öZer, DıSK 
temsilcisi Çetin UYlur, ÇaRdaş Hukuk· 
çular Deme Ri temsilcisi NeY"L8t Helvacı, 
TtB temsilcisi Mustafa Sönmez ve Ma· 
den Mühendisleri Odası Başkanı Turan 
Dündar konuşmacı olarak katıldılar. 

GETI-R i I-KLERI- ::ı:
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belirtti. Bakanlar kurulunu zorlayıcı hu-
kümlere gerek vardı . Öncelikle işletile
�denler hakkında da açıklık bu
lunmadlAını söyleyen Helvacı , yasal ik· 

Ses düzemmn bozukluRuna ve ko· 
nuşmacılann kendilerine tanınan süre 
içerisinde, çok şey söyleyebilmek ama· 
cıyla hızlı konuşmalanna karşın panel, 
baştan sona büyük bir ilgiyle izlendi. Ta· 
sanrun bazırlanma&ıııda taraf olanların 
dışında kalan kuruluşlann temsilcileri 
devletleştirme girişimlerini olumlu kar· 
şıladıklarını belirtirken, ienel ve özel 
plandaki eleştirel delerlendirmelerine 
de yer verdiler. Maden Tüstahsilleri söz
cüsü ise tasarıya tümden karşı Çıktı. 

TASARIDA NELER VAR? 

Ilk konuşmacı Bakanlık Daru'imaru 
Beningtan, ülke iç dinarTÜRinin bu yasa
yı gündeme getirdiRini belirterek söze 
başladı. Basında yer alan Anayasaya ay· 
kınlık iddialarmın eeçersizlilini savunan 
Bemngtan, devlet işletmecilitinin bükü' 
met programında da yer aldıRını ve tuzla 
uygulamaya geçmek gerektiRini vurgula· 
dı. 30 Maddelik tasarı, üniversite ve mes
lek kuruluşlmrun görüşleri alınarak. ha
zırlanmıştı. Tasarı güncel sorunlara çö
züm getirmek amacındaydı ve reform ni· 
telili taşımıyordu. Beniogtan, kamu ke
siminin özel sektörden daha iyi işletme
ci oldulnu Bakanlılının kamtlayacaRloı 
sözlerine ekledi. 

Devietleştime konusunda, hükümete 
yetki veren tasarıya ilişkin deRerlendir
meler üzerinde görüşlerini açıklayan Sa
mi Türk, kanunda öngörülen yetkinin 
geçici dean sürekli nitelik ta'iıdIRıw, .sa
dece yürütme görevini Bakanlar Kuru
luna ait olduRunu belirtti. Kapsam ko
nusu ise belirlenmerTÜŞ, belli bir maden
sel kaynak hedenenmerTÜŞ ve seçilecek 
işletmeler hükümete bırakılmıştı. Tasan 
genelde devletleştirmeyi içennekte, an
cak Anayasamn 39. Maddesinin öngör
düRü anlanu taşımamaktaydı. !atenditi 

takdirde bütün madenler için uygwana· 
bilecekti, ama tüm maden kaynaklarının 
devlet.çe işletilmesinin şimdiden hükme 
baRianmas! :ıamansızdı ve mali yükler 
getirecekt.i. 

"ULU ONDER VE ECNEBI SERMAYE" 

Maden Müstahsilieri Temsilcisi Güner, 
heyecanlı konuşmasıyla ilgi çekti. Dev' 
let işletmecili�inin bugüne dek kalkın
rnayı engelledi�ni ileri süren Güner, tasa· 
nnın 9 kişi laraCından gizlice hazırlandı
ltına deRinerek , devletleştirmelere halkı 
bile "isyan ettirecek" bir uygulama ola
rak karşı durmak gerekt.iRini söyledi. 
Güner yerli ve yabancı sermaye girişim
ciliRini savunarak , özel sektörle kamu 
sekt.örününün uyum içinde çalışmaSlru 
istedi. "En büyük Ulu önder" Atatürk 
de bu gereksinmeye işaret etmiş ve "ec· 
nebi" sermayeye başvurmarun gereke
bilecıeRini söylemişti. Kamu kesiminin 
kömür işletmeciliA:inden yüksek maliyet
ler nedeniyle zarar ettiRini, gerçek mali' 
yetler üzerinden satış yapmadlRru da sa
vunan Güner, bu durumun özeL sektörü 
engellediRni ileri sürdü. Termik santral· 
lar için gerekti kömürü de özel sektör 
daha iyi karşılardı. Yasarun maden mü
hendislerini "basit bir memur" durumu
na düşürecelini söylemesi üzerine salon
dan alkışlanınca, kimseyi eaşturmak ni
yetinde olmadıRını belirterek konuşma
sını baRiadı. 

DOGAL KAYNAKLARıN 
GERÇEK SAHIBI KIM? 

Maden Mühendisleri odası Başkanı 
Dündar konuşmasına br" larkfln, "doAal 
kaynaklann gerçek sahibi halkt.ır" slo
garundan hareket ettiklerini söyledi . ö· 
zel aektör yalnız kir etmeyi amaçlama
dılmdan tasarıyı genelde destekliyorlar
dı. Ayrıca iinyitlerin %70 'ini elinde bu· 
lunduran özel sektör, %30'a sahip kamu 
kesirTÜnin çok altında üretim yaptlRı 
için de bu gerekliydi. Dündar, yeterli 
kömür rezervi tahminlerinin yarulgı ol' 
dulunu, bu nedenle ısmma gereksinme· 
sini karşılamak için, elekb"ik enerjisi üre· 

iller Bankası 
Deneıcıılk Seclmlnl , , 

Tüm-Der Adayı Kazandı 
Geçen hattı y>pılan I ller Bankası Genel Kurulu'nd>, denetçlllk seçimi

ni, TüM-OER ve .ynı ",,,,,,nd> TüTED, TMMOB ve DeY1'imcl Belediyeler 
Derneği'nin adıy. Ahmet Unutmaz kaundı. Ahmet Unutmaz, 70 delegenin 
44'UnUn oyunu "aldı_ 

Iller Bankası'nın işlevi MC döneminde iyice açıla çıkmıştı. Htlc.ümede
rin, belediyelere karşı baskı uygulayabilmesinde, mali ye teknik olanaklarını 
sınırlayabilmesinde ve böylece " denetimleri altında tutabilmelerinde" , ii� 
Bankası burjuvazi için iyi bir araçtı. I l ler Bankası'nın nereye, ne kadar "yar
dımda" bulunduğu, yolsuzluklar, kayırmalar, denetçi tarafından ya açığa Çı
Karılır, ya da şimdiye kadar olduğu gibi "bUtün çalışmalar pek başarılı" bulu
narak, önbas edilir. Birkaç müteahhit zengin edilir, hükümet yandaşlarının ke
sesi doldurulur ve tüm bunlar "denetçinin" onayından geçer. 

Iller B.nkası'nd.ki bu oyun, TüM.DER, TüTED, TMMOB vo DEV
BEL.oER adayı Ahmet Unutmaz'ın denetçi seçıımesiyle bozuldu. Iller Ban
kası Genel Müdürü Mazhar Haznedar'ın Genel Kurul'daki "yatıştırıcı" konuş
ması yarar getirmedi. Imar ve ıskan Bakanı Ahmet Karaaslan'ın, liler Bankası 
yönetimini ve çalışmalarını " aklayan" sözleri de yeterli olmadı. Delegeler, be
lediyelerin demokr.ıtikleştirilmesi yolunda artan istekleri dile getiriyordu. Ur
fa delegesi "kara bulutların dağıtılmasından" söz ediyordu. Genel Kurul so
nunda, 44 delege bu yolda ilk adımı atarak, Ahmet Unutmaz'a "evet" dedi. 
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timinde hidrolik kaynaklar dan yararla
ru1maıırun gerektiRini savundu. Kamu 
işletmecililinin zarar etmesi bir yaruyla 
eksik bir sav olarak ileri ıürülmekteydi. 
OtneRin TKI bankalara büyük faiz öde
mek zorunda bırakılmaktaydı. Geçmiş 
dönemde ise kadrolar aşın derecede şi
şirilmişti. Yasa hükümleri üzerindeki 
ele,tirilerini de açıklayan Dündar, y ..... 
nın 6. maddesinde yer alan maden sahip
lerine ödeme yapılmasına ilişkin 6 aylık 
sürenin uzun olduaunu ve mevcutlar 
saptandıktan sonra hemen el konması 
gerektiRim belirtti. Ayrıca, ana ilke re· 
zerve para ödenmeyeceAini betirlediAin
den, bununla çelişen 10. madde de de
�i4tirilmeliydi . 

"YA SATıN ALıNıRSA?" 

TORK-IŞ temsilcisi özer devlet işlet
meciliRini savunan, ama yasadan mem
nun olmayanlar arasında yer aldı. Yasa, 
kuruluşunun görüşleri yönünde deAildi. 
Yetki konusu çok sakınClbydl ve bir ba· 
kan "satın abnsa" işler yürümeyecektL 
Ayrıca bu uygwama stratejik madenieri 
kapsamına almadıRından , 1973 yıbndan 
beri Mecliste bekleyen Maden Reformu 
Kanunu ele alınmabydı. Özer. Bakanbk
ça hazırlanan tasanrun ölü doRdutu 
doArultUlundaki görüşleriyle konuşma
sıru Lamamladı . 

HUKUKÇULAR, NE DIYOR? 

ÇaRdaş Hukukçular DerneRi adına 
konuşan Helvacı konuya aA'ırbkh ola· 
rak hukuksal planda yaklaştı. Anayasa
nın yeraltı kaynaklarının devlet.in tasar
rurunda oldultunu belirleyen 130. mad· 
desinin sermaye çevrelerince bilinmez· 
liklAm gelindiCini, özel sektörün mülki· 
yet �kkı ieidialarına mevcut lo,laden Ka-

tidarlar deRişebileeeli için takdir yetki· 
sinin alın.mamaSl gerektiRi yolundaki 
görüşünü tekrar vurguladı. 

ıŞÇILERIN TEMSILCILERI 
SOZ SAHIBI OLMALı 

DİSK adına konuşan Uygur, tartış
mayı gereken doRrultuda tutabilmek i· 
çin, eerilere giderek başlanmasırun uy
gun olacaRını belirterek söze başladı . 
Cumhuriyetin başlanlflcmdan bu yana 
geçen süreyi dönem dönem deA:erlendi
ren Uytur, balımlıbk ilişkilerinin ma
den alanında da pekiştirildiRini belirtti. 
Emperyalist tekellerin ve ıMF'nin bu
günkü denetimine ve son uytulaım1a.ra 
i6şkin isteklerine de deliren Uyaur, bu· 
na karşın taıannın yarar getireceRini 
gözönünde tuLmak geretine işaret etti. 
Devletleljtirme burünkü koşullarla da ol
sa, istatistik bilgiler ve işçiler açwndan 
bazı yararlar getirecek, üretimn devtet. 
eliyle yapılmuı kültürel geti,meyi salla
yan bir araç olabilecekti. Uyaur kon",
masında maden patronlarına hiç ödeme 
yapılmamasını ve işçilerin can en.oHli 
balunundan, DİSK'e bu çalı,malarda 
yer verilmesini istedi . 

Tüm Iktisatçular Birlilini temsil eden 
Sönmez, devtetleljtirme konusuna neden 
gereklinme duyuldulunun .. Il aoru ol' 
dutunu belirterek, Türkiye'nin emper
yalizme balımlıbRını irdeled.i. Emperya
listlere deter aktaran "huta adam" Tür
kiye bu yapı içinde SOI'unlanıu sü:rekH 
olarak yeniden üretmekteydi. DeYlet 
darbolazlan .şmak zorunda okhıaunda 
kamuya etilmekteydi . Hammadde .... 
enerji gereksinmesine, sermayenin çıkar' 
tan dotrwtusunda çözüm getirmeye ça
bşan devlet görevini yapıyordu. Bu yol
dan, özel kesim elinde verimlizleten 
kaynakların devletçe canla.nd.ırı1.muı .öz 
konmuydu. Nitekim Mc Namara'dan 
onay alınnuştı ve sermaye rahatlab.la· 
caktı. Bu saptamaları unutmamak kO,u
luyla, Sönmez'e göre, yasa tuana des
teklenmeliydi . Kaynaldar korunacak, e
emekçi "rurıann yakacak. ve elektrik ta
lebi geliştirilebilecek , ayrıca devletin ta
runma" ve iktidar mücadelesinin yükMl
tUmed kolaylaşacaktı. Sönmez aoayal 
demokratl&nn kaderinin düzeni ... tor. 
etmek olduRunu ve bu laarılann düzen 
delişikiiRi anlanuna eelmedilini sözle· 
rine ekledi . 

HAKLı KAYGıLAR 

Çok kısa abntılarla özetledilimiz, 
devletçe işletilecek medenler hakkında
ki yasa tasarısı tartışmalarında, ortaya 
Çıkan ortak eörÜf ta&arıwn lehinde . An
cak yasa tasarlSına yöneltilen ele,tiriler
den, duyulan kayaılarm hakb oldulu 
gerçeRi ortaya çakıyor. Yapılacak düzen
lemelerin hangi iktidar döneminde olur
sa olsun emekçi sınıflann mücadelesi ile 
daha iyi bir öze kavuşturu1abileceti de 
bir gerçek. Sorunun emekçi halk yaran
na tam bir çözüme kavu,turulra..:-ı i. 
keneii iktidarında olacak. 



__ KüLTüR BAKANLIGl 'NIN 
------DiKKATiNE 

MEHMET KÖK 

Birinci ve ikinci Milliyetçi Cephe hü
kümetleri Kültür Bakanlı�ıru emperyaliz
min çiftliline çevirmişlerdi. 

Kapitanstoemperyalist ülkelerin, baş
ta ABD'nin antikomünist ideologlarının 
yalan, ifüra ve kara cehalet kokan tüm 
beyin yıkama broşürleri, propaganda kh 
tapçıklan "Kültür Eserleri Dizisi" adı al
tmda Bakanlıkça yayınlandı. 

Kültür BakanlıA:ı çaldışı karalamalar 
ve cehalet kokan Amerikan propaganda
cıJ.ı�lfUn araçlarından başka birşey ol
mayan "Kültür Eserlerini" tümden göz
den geçirmelidir. Bu "eserler" topla tıl
malı bir daha benzeri quk savaş yön
temleri kokan kaşarlanmış an-ıkomünist 
propagandakültür diye halkımıza yuttu
rutmamalıdır. Bir daha bu kitaplar ya· 
yınlanmamalıdır . 

amacı ise lise ve yüksek okullarda oku
yan gençleri komUnizme karşı uyarmak, 
bu alanda aydınlatmakmış. Bir Ameri
kan beyin ytkayıc1Slnın kendi ülkesinin 
gençlerini zehirlemek için uydurduklan, 
halkııruza BakanlıA:ınuz:ca Kültür Eseri 
diye sunuldu ve hilla satılıyor. 

INCILERE BAKıN! 

• Dünya güçlükler içindedir. ABD 
ve Sovyetler nirliRi'nin başını çekti�i iki 
kamp vardır. Bir de iki laraftan da olma
yan, tarafsız ülkeler topluluA:u vardır. İki 
dev her an vuruşmaya hazırdır. Dünya 
soluğ:unu tutmaktadır. Bu yarıŞ yüzün-

"KÜLTÜR ESERLER I "  ADI ALTINDA YAYıNLANAN VE 
EMPERYALIST BEYIN Y I KAMA YÖNTEMLERININ EN 
PESPAYESINI KULLANAN KITAPLAR HALA SERBESTÇE 
SATılıYOR, KÜLTÜR BAKANlıCı, YAYıNLANAN B U  
TÜR KITAPLARI DI KKATLE TARAYARAK, BIR AYıRıM 
YAP�ıALI, ÖRNEKLERINI VERECECIMJZ BU PESPAYE 
YAYıNLARıN OACITIM[ DURDURUlMAlıDıR, 

den de di�er sorunlar gölged€' kalmakta
dı', 

• Asya, Afrika ve Güney Amerika'da 
açlık vardır. Açlar tokluk ister, &enilik· 
Len kurtulmak i5U:f, demokrasi, komü
nizm gibi siyasi sistemlerin deRerini an
lamaya muktedir veya razı deRiidir. 

• Sömürge halkları ba�lmSlzlık iste
mektedirler. Oys:ı Amerika'nın baA:ım
slzlıA:ına kavuşmasını sa�layan olanaklar 
vardı (dÜ§marun denizaşltı olu.şu, insan
lannın cesur, becerikli, okumuş oluşu, 
güçlü ve akıllı önderlere sahip oluşları) 
8lllllslz do�al kaynaklara sahip oluşları 
gibi. Şimdi baA:ımSlzlık isteyenlerin ise 
bu avantajları yoktur, ama baA:ımsızlık 
istekleri son bulmanu4ttr. 

• Sömürgeci ülkeler, Büyük Britanya, 
Fransa, Belçika ve Hollanda halk1an sö
münnüşler ama onlUa medeniyet ve re
fah götürmüşlerdir, din eötünnüşlerdir. 
Bu rahatlıklara eren halklar da batımSlz· 
lık hareketlerini örgütlemeyi ötlenmiş
leretir. 

• ABD 1934'te verdiRi bir sözü tuta
rak 1946'da Filipinlere tam baA:ımsızbk 
verince, balımSlzlık hareketleri ilerleme 
göstermiştir, bu gönüllü bir baRıştır ve 
çatımızda eşi görülmemişür. 

• Amerika sömÜJ'geci deA"ildir . 
• İngiltere; Hindistan, Burma ve Sey

lan'a batımsızlık vermiştir. 
• Kaynaklan yönünden yoksul ve za

yıf sömürgelerde baRımsızlık hareketleri 
yalnızca güçlük yaratır. ayrı devlet ol-

mak şimdiki zamanlarda onlara felaket 
getirir. 

• Sömürgea güçler, sömürge halktan
run baRımsızbk haklarını inkar etmezler 
ama 'saldırgan' miııetlerin kurbanı olabi
lecek sömürgeleri de bırakmak istemez
ler. 

• Dünyanın 'baRtmsız ülkeleri' yeni 
doitan devletlere cömert yardımlarda 
bulunmuşlardır. (Para baRıştan. ödünç 
vermelerı makine, araç-gereç, sanayi, ta
rım, bilim, saalık, eRitim ve sosyal gü
venlik alanlarında uzmanlar) 

• Bazı ülkeler sömürgelerine hürriyet 
verirken Sovyetler BirliRi 1939'dan bu 
yana 10 Avrupa devletini yutuyor. Yu· 
tutanlar yii:ı yetmiş milyondan, dokuz: 
yii:ı milyona çıkıyor! Hür Dünya ile bu 
yayılmaya karşı haklı bir savunma için
dedir ve kaygı duymaktadu. 

SONUÇ 

t,te emperyalizmin bu denli açıkça 
savunu1dulu ve açıkça Amerikan propa
ganda broşüru oldulu bir okuyu,ta anla
şılan bu adi beyin yıkama yöntemi kül· 
tür eserleri diye hila satılmakta, binler
ce baskısı çeşitli devlet kuruıu,larının 
ambarlarından datıtılmaktadır. 

musal baRımazlılıınız için NATO 'ya 
Hayır dedilimiz eünümii:ıde emperyab
min bu gerici kültür odalı "Kültür E'Mr
leri" dizileri kaldırılmalı, yasaklanmab 
ve Balımsız Türkiye'mizin kültür to
humlarının ekimine yardımcı olacak 
onurlu yayınlar yayın1anmahdır. 

Emperyalizmin beyin yıkama araçla
nnın Kültür BakanlıA:ı yayınları arası.n
dan çıb.n beylik üç ömeRi vardır _ Bu ki
taplar toplatılmalı ve bir daha yayınlan
mamalıdır. Bunlardan birincisinin adı 
beynelmilel antikomünizmin öncÜıerin
den Milovan Oplu'ın Kültür Yayınlan 
dizisinin ikinci kitabı olarak yayınlanan 
"Eksik Kalıru, Bir Cemiyet" adını taŞı
yam � ikincisi kaşarlanmış Alman antiko
münistlerinden Gusstav A. Wetter'in 
"BugünkU Sovyet İdeolojisi" adını taŞı
yan ve Sovyetler BiriiRi'ne Rhnderilen 
diplomatlara emperyalizmin uyguladıA:ı 
ince antikomünizm eRitimi ömeli olan 
kitabıdır. Oçüncüsü ise Kültür Eserleri 
dizisi .dı altında lekizinci kitap olarak 
yay-ınlanan yii:ı karuı bir kitap: "Komü
nizmin tçyüzü" 

Muş Halkı Faşistlerden Hesap Soracak 

BIR öRNEK 

"Kültür Eserleritlmn tümü yeni baş
tan ele alınıp ayıklandıktan sonra ise ta
mamen çaRda, klasiklere yönelik yeni 
gerçek kültür eserleri hızla yayına sokul
malıdır . 'Emperyalizmin ideolojik casus
larının çeviri yayınevi haline getirilen 
Kültür BakanlıRı dizileri, kökünden te
mizlenmelidir. 

Kültür BakanlıRının dikkatini çek
mek için bu kitaplardan birini özetleye
lim ki kültür diye halkımıza ne yutturul
mak ııtendili iyiOl! meydana çıksın. 

Kültür Balı:.anlıRı, Kültür Eserleri No.8 
"Komünizmin ıÇ YÜÜ" adlı Kitap ABD' 
de orta dereceU okulların yönetiminden 
.orumlu bir ötletmen olan David E. 
Welnıut tarafından yazılmış. Kitabın 

MC dönemlerinde ekilen kin ve nef
ret tohumları, iktidarın denetimindeki 
yetkililerin ilgisizlikleri ve sonımsuzluk
ları ile birleşince, Türkiye'nin dört bir 
yanında estirilen terör dalgasına, Muş' 
ta da bir yenisi eklenmiştir. 17 Nisan 
günü Muş'ta çıkan olaylarda, bazı işyer
leri tahrip edilmiş, bir ki ,i öldüriilmüş· 
tür. 

MC DöNEMININ YATıRıMLARı 

Muş'ta faşiıt tırmanış, MC iktidar· 
ları döneminde önemli boyutlara ulaş
mıştır. MHP'nin DoRu'y: yönelik plan
!arında, ve bu plan çerçevesinde bazı 
Dolu illerinin MHP kıskacına alınma
sında, Mu,'un da önemli bir payı var
dil. MHP'nin bu tırmanışında, bölge
nin "varlıklı" aRaiannın da büyük rolü 
olmuştur. 

Toplular ailesi ve Hacı Kadri Asya 
adındaki çevrenin "nüfuzlu" kişileri MC 
döneminde, iktidarın büyük himmetleri 
ıle kar..,ılaşmışlardır. Dışarıya hayvan ih
racının yasakiandıRı bir dönemde, bu 
ailelere resmi ihraç belgeleri verilmiş, 
böylece büyük bir vurgun vurulmuştur. 
\'iHP'nin bu tür "lhNn"larla kendine 
"'�ladIRı çevreler, gerek MC dönemle· 

rinde MHP 'nin bu ilde büyük bir tırma· 
nış göstermesinde, eerekse MC'den son
ra Muş'un bir terör kenti haline getiril
mesinde önemli roy oynamışlardır. 

FAŞISTLER YI(;INAK YAPıYOR 

Bütün bunlara paralel olarak ERitim 
Enstitülerinin kapanması ile birlikte, 
Muş iline çok sayıda faşist öRrenci gön

derilmiş ilde çevre illerden gönderilen' 
MHP'lilerle birlikte, adeta bir yılınak 
yapılmıştır. Muş'la baıkı ve terör ey
le.nleri, bu yıRınakla birlik�e hız kazan
'fuştır. Bu arada, ilgililer, Muş'a dış il
lerden gelen faşistlerin otobüslerini ara· 
ma cesareti dahi gösterememiş, böyle
likle faşist terör mangalarının ekme�l
ne yaR sürmüşlür. örneltin raşistlerle 
birlikte bir kulilbü tabnnca ile baıan 
ve halkı dehdil eden bir kişi lisede mü
dür muavini olarak görevine devam cL
mektedir. 

Aynı ktiranlık güçler, 10 Ni .. n günü 
de Muş Yüksek öRrenim Kül tür Deme· 
�i'ni bombalamışlardır. Nihayet, daha 
önce sözü edilen n�nların da çevre köy· 
lerden getirdi�i kişilerden takviye alnn 
faşisLler, ı 7 Nisan gunü genel bir saldı-

"ya geçmişler, çevrede ilerici olarak bi· 
linen kişilerin işyerlerini, dükkanıarım, 
CHP il lokalini tahrip etmi,ler, alabh 
saldınlarını tırmandırmışlardır. 

Faşistlerin neden olduRu olaylar so· 
nucunda, bir ö�renci hayatını kaybet
miştir. 

YILGINLIK YOK! 

Faşistlerin bu azgınca saldırılan, Tür
kiye'nin birçok yerinde olduRu libi, 
Muş'ta da ilerici güçleri, halkın yanında 
yer alanları yıldırıp sindirememiştir. 
Mlış Yüksek öRrenim DemeRi yayınla
dıRı bir bildiride Olkü Ocakları'nın ka· 
patılmasını isıemiştir. Yayınlanan bildiri 
şu cilinlelerle son bulmaktadır: 

"Muş'ta kardeş kanının akm .. ını 
istemiyorsanız sizin düşmanınız Olkü 
Ocaklarının kapanması için mücadele et· 
melisiniz. ışçiler, köylüler, küçük eınaf 
ve memurlar ; bu faşist beslemeler, sizi 
sömüren burjuvazinin adamlaııdırlar. 
Yarın bunların saldilılan sizleri hedef 
alacaklır. Onun için bunlara gereken 
ders sizin tarafınızdan verilmelidir. Olkü 
Ocakları kapatılmalıdır. Faşistlerden ve 
onların arkasındaki karanlık &tiçlerden 
hesap soraca�12." 
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DEMOKRATiK EGiTiM 
MüCADELESi 

SüRüYOR 
ERCAN EYtlBOCLU 

Türkiye sosyalist hareketi, inişli.çı
kışb mücadele pntilinde gelişiyor. Bu 
rri.icadele çok yönlü; yaşanun her ala
nında verilen, verilmesi gereken bir mü· 
cadele. 'rurkiye sosyalist hareketi, temel
de siyasal iktidar için mücadele veriyor. 
Bu siyasal mücadele bütün1ü� içinde 
kuşkusuz başka boyutlar, somut kaza
nımlar var, adım adım, tlI1l8.kla kazma
rak elde edilen. Kısaca, örgütlü sosyalist 
hareketin gündemindeki ilk ve tek mad
de sosyalist devrim deRiL. Gündem, her 
somut durumda atılacak kararlı, gerekir
se gösterişsiz adımlardan oluşuyor. Ka
rarlı. hareketin uzun solutu ile uyumlu 
adımlar. 

Kalıcı her ne varsa, bu gösterişsiz. sa
bırlı, özverili adımlar sonucu ortaya çık
tı. Bugünkü birikim bu adımların sonu
cu, sosyalist devrim de bugünkü kalıcı 
küçük kazanımların sonucu olacak. Her 
alanda. 

EGITIM NEDEN GüNCELLEŞTI? 

SaRda da. solda da etitim, üzerinde 
en çok durulan konulardan biri, günü
m.iz Türkiye'sinde. Köy Enstitülerinin 
kuruluş yıldönümü dolayısıyla çıkan ya· 
zılar bir yana, son birkaç aydır etitim 
çok güncel bir konu oldu. ERitim ku· 
rumlanrun " anarşi yuvası" haline gelme· 
si, Eaitim Enstitülerindeki son gelişme
ler. bu vesile Ile Milli Eeitim Bakaru 
Necdet U�ur'un etitim konusundaki gö
rilijlerini basma açıklaması, TöB·DER'in 
diizenledi�1 Demokratik E�itiın Kurulta· 
yı vb. üzerinde durulan sorunlar. 

Bu son gelişmelere geçmeden önce, 
gelişmenin bir başka yanıru vurgulamak 
gerekiyor. 1960 sonrası işçi sınıfı hare
keti gelişmeye ve toplum yaşamına atır
iı#ını örgütlü olarak koyınaya başlayın· 
ca, türlü engelleme giriı;\mleriyle karşı· 
laştı. CHP ünlü ortanın solu operasyonu 
ile Türkiye İşçi Partisi'ne kayınayı önle· 
meye giriştı' Emperyalizm ve gerlc!lik 
kaba kuvvetle hareketi sindirmeye kal
kıştı. Parti. içerden saptlfllmaya saaat 
sola çekilmeye çalışddı. özellikle 1968' 
den sonra ise gençlikte keşfedilen bir 
"öncii" rolü ile de, devrimci mücadele 
e�itlm kurumlarına kaydırıldı. özünde 
sosyalist hareketin kitlelerle kucaklaş· 
masını önlemeyi amaçlayan bu ideolojik 
saldırı, bir yönü ile de eettim sorununa 
e�lImeyi blrlikıe getirdi. 

IKI YAKLAŞıM 

Görünüşte birbiriyle çelişen Iki yak
laşıma deRinmek gerekiyor. Görüşlerden 
biri, eeltimi kalkıomayla eş sayıyor. 
ABD kaynaklı bu yaklaşımda e�ltlm, 
balımsız bir deelşken olarak kalkıomayı 
uRlayabilen, toplumsal yapıdaki eşitsiz
likleri gtderebilen bir kavram olarak. algı· 
lanıyor. Bır ara UNESCO'nun yoksul ül· 
kelere sunduCu bu anlayış 'T\irkiye'de de 
belli çevrelerce benimseniyor. 

Görüşlerden öteklsi, eCitiml bir üst 
yapı kurumu olarak ele ahyor. Dolayı
sıyle, bir lLStyapl kurumu olarak altyapı 
karşısında önemsiz, etkisiz bir rolü var, 
deniyor. 
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Bu açmazdan kurtulmak, bu ikili ya
migmm üstesinden gelmek, sorunu siya
sal mücadelesinin boyuttan içinde ele 
alan örgüUü sosyalist hareketin görevi. 
Son yll.larda bilimsel sosyalizmin konu
ya ilişkin temel yapıtlarının Türkçeye 
kazandırılmış olması ve yerli birçok kat
kının yayınlanması, bu açmazdan kur
tulmada olumlu bir işlev görebilir. 

DEK, TÖB·DER'IN BIRIKIMINI 
YANSITAMAM IŞTIR 

Geçen Şubat'ta TöB·DER'in düzen· 
ledi�i Demokratik E�itim Kurultayı, ö�· 
retmen hareketinin birikimini yansıt· 
maktan uzak kaldı. Konu üzerinde söyle· 
nenler özetle şöyle: Girişim olarak olum· 
lu, önemli. Ama düzenlenişteki sistem· 
sizlik ve kimi çizgilerin gövde gösterisi 
yapma eRilimleri, DEK 'ten beklenen 
katkının ortaya çıkmasına engel oldu. 

Bilimsel, gösterişsiz ama kalıcı katkı· 
lar yerine daha çok keskin devrimci se· 
çim söylevleri ile geçen Kurultay'dan 
sonra yayınlanan bildirge ve kararlar da 
ilke düzeyinde ve soyut. Kuşkusuz bu 
tür metinler yasalardaki düzenlemelerin 
teknik ayrıntLSına inmez ama önerilerin 
somutlaştırılması da kaçınılmaz bir ge· 
reklilik. ömeRin, "biçimde ulusal. özde 
emekçi halktan yana" bir "demokratik 
eeitim" Için, bugünkü somut koşullarda 
taleplerimiz nelerdir, "eeitimin bütün 
kademeleri ve tüm yönleriyle planlarup 
programlanmasma", TöB-DER, somut 
önerileriyle katılmaya hazır mıdır? Gene 
ömeRin, eRitim süresinin uzunlueuna, 
eRitimin parah, pahalı ve Israflı oluşuna 
detinmeden ilke düzeyinde bile olsa de
mokratik eeitlmden söz edilebilir mi? 

SAGLiKLI BIR YAKLAŞıM 

"Demokrasi ıçin Birlik Grubu "na 
mensup TöB·DER üyelerinin kLSıth ola· 
naklar içinde hazırladıeı bir kItapçık. bu 
alanda tutarlı bir yaklaşLlllln ürünü. GÖs· 
terişten uzak, alçak gönüllü, ama alabi)· 
dialne somut öneriler içeren kalıcı bir 
çaiışma, 120 sayfaiık kltapçı�ın önsö
zünde İlhan Alkan şöyle diyor: 

" ... Bu küçük yapıt, sorunlarımızın ir
delenmesine ve eeltlmln demokratIkleş
tiritmesI mücadelesine katkıda bulanma 
amacını taşımaktadır. Bunu başarabiidi· 
Ri ölçüde bir deRer ve anlam taşıyacak· 
tır ... İnancliniZ odur ki, bu küçük çalış· 
ma sonınlarımızın tartLŞılmasına daha 
genış boyutlar kazandıracak, önerileri 
zenginleştirecektır. Eleştirilerinizi bekli
yoruz. LO. 

Kitap, beş ana bölümden oluşuyor. 
"Baeıms12.!ık ve Demokrasi Mücadelesi" 
başltaı altmda bu mücadelenin genel 
özellikleri ana çizgileriyle ve özetle veri·, 
liyor, bu mücadelede kitle örgütlerinin, 
özellikle de öRretmen örgütlerinin yeri, 
Işlevi, bu alanda ortaya çıkan sapmalar 
vurgulanıyor. 

"Güncel, ivedl sorun" olarak "taşiz· 
mın ve emperyalizmin geriletilmesl" ve 
"toplumun demokratikleşmesi" de bu 
başlık altında ele alınıyor. 

"ERitim nedir" sorusuna blUmsel bır 
kısa yanıt getirildiklen sonra üçüncü bö
lümde Türkıye'deki "ERitim Sorunlan" 

deıııokrati 
eğitiili 
ıııücadelesi ve 

öğretıııen 

sergileniyor. Eeitim hakkının kısıtlılıRı, 
eettim olanaksızlıeı ve dengesizlik, öere
nim özgürlüAli, eRiümde emperyalizmin 
ve gericilieln etkileri, eeitim-üretim iliş
kileri, okul dışı eeitim vb. konuları ile 
"öneriler" (s. 72·86) bu bölümde dile 
getiriliyor. 

Dördüncü bölümde Türkiye öeretmen 
hareketi ve TöB·DER 'de kurumiaşma 
konusu inceleniyor. TöB·DER için so
mut öneriler getiriliyor. 

Son olarak da "öRretmen sorunlan" 
ele alınıyor. "Meslek ve özlük sorunlan" 
13, "Ekonomık ve Sosyal Sorunlar" 8 
altbaşllk balinde özetieniyor, somu t çö
zümler öneriliyor. 

Kitap, öetetmen hareketlıün eleştiri
lerine açık. Eksik ve yanlış yanları bulu· 
nabileceaini kabul ederek yola çıkıyor. 
tartışmalarla zenginJeştirilmeyi bekliyor. 

SORUNLARI GÖREN BAKAN 

Eeltlmin güncelleşmesinde yeni Ba· 
kan Necdel Ueur'un yaklaşınıına deein
mek gerekiyor. Eaitim Enstitüleri konu· 
sundaki kararı ile öaretmenlerin sert 
tepkisiyle karşllaşan URur, eeltım konu
sunda gerçekçi gözlemıer ve saelıkh de· 
Aerlendlrmeler yaptı. Acele yargıya va· 
rıp yanılmayı da göze alarak bu sapta· 
mayı yapmakta yarar var: 

Cumhuriyet'te Mustata Ekmekçi ve 
Yankı ile konuşmalarında Sayın URur 
gerçekçi gözlem ve saRhkh deeerlendir· 
meler yanında $omu t öneri ve katkılar 
bekledl�lni de belirtti. Bakan'ın vurgula· 
dıRı doerulu nelerdir'? 

- Türkiye'de eeitim, yaşamdan ko
puktur, ona kapalıdır, II yllhk genel or
taöj!rellm, halta 15 ylUık yüksek ö�re
tim öRrenelye hiç birşey vermemektedir 
ilkokuldan ünıversiteye "ara istasyonlar· 
da çıkışlar yok. Çıkışlar, şu veya bu ne· 
denle eliminasyon şeklinde oluyor ve 
ara Istasyonlardan çıkanlar üretım Için
de bır yer alıp buradan ilerlemeye de
vam edemiyor." 

- Bu, "çok uzun ve masraflı bır eaı· 
tim sistemi." Bunu kırmarun yolu, orta
öeretlml yaşamla geçiş me lerı olan bir 
yapıya kavuşturmaklan geçiyor. O, bu
na "Kent Enstitüleri" diyor. Kavramın 
"köy-kent" belirsizliCinden kurtarlıma· 
sında öCrelm('n hareketine, tUm Ilericile-

re görev düşüyor. 
� Universiteye girişte soygun ve sö

mürü kaynaeı olan özel dersınelerin 
kalkması. gerekir, "Devletin ve &kanlı
Rm bu işi üstlenmesi gerekir ve i.isUene· 
cektir." 

- "Türkiye son yıllarda hızla deRişi· 
yor. Universilenin bu dealşlkU�e ayak 
uyduramaması büyük bir şanssızlık." 

Türkiye 'nin $omu t siyasal güç ilişkile· 
ri içinde bilinen koşullarda kurulmuş 

olan CHP hükümetinin Milli ERitim Ba· 
kanı olarak. Necdet UeUl'un demokratik 
ve ça#daş bır <aitim doarultusundaki 
adımlarını destekiemek gerekiyor. Gö
ıüşlerindeki yanhşları. yanılgıları ortaya 
koymak. ama somut çözüm1er önennek 
öRretmen hareketinin güncel ve ivedi gö
revi. TöB-DER, TOMOD ve TOMAS'ın 
kolları sıvamaları ve "Demokratik ERi· 
tim" doerultusunda somut. gerçekçi 
önerilerini ortaya koymalan. i.edllikle 
koymaları gerekiyor. 

SIYASAL MÜCADELE BOTüN LüGü 
IçiNDE DEMOKRATIK EGITIM 

Türkiye'nin $01ll.1t sınıfsal yapısı or· 
tada. Bu yapıdan kaynaklanan siyasal 
güçler ve örgüUer de belli. Ba#ınısızlar
la takvlyeli bir CHP hükümetl ışbaşında. 
ltericiler. demokratlar. sosyalistler eQi· 
tim konusunda ne yapmalı? 

Türkiye solunun bır bölümü henüz 
slogan üretiminden somut öneri üretlml· 
ne geçmiş deliL. Eeer siyasal rriicadele 
bütünmRü içine oturtutmuş bir eeltim 
kavramı, örgütlenlş, Işleyiş. biçim ve 
lçerieı Ile ve ayrıntılı olarak ortaya kon· 
marruşsa, yerine getirilmesi gereken 
önemlı görevler var demektir. Sıyasal 
mücadele bütünlüRünü kavrayan örgütlü 
sosyalist hareket bu alanda da somut, 
gerçekçi, bilimsel, kısaca devrimci bir 
yaklaşımla bu görevi n de üstesinden gel
melidir ve gelecektir. 

• Demokratik ERitim Mücadelesi ve 
öarelmen" adlı kitapla IIgIU her türlü 
haberleşme ve havale ıöndenne adresi 
lthan Alkan 
Akdere Ortaokulu öj!reımenl,Ankara 
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12 Mart' tan Günümüze 

'lUrkiye'de işçi sınıfından, emekçiler
den, yoksul köylülerden, kısacast halk· 
tan yana olan dürüst, ilerici insanların 
başına "türlü çeşitli" Işler gelir hep. Böy· 
le insanlara çok sayıda örnek vermek 
mümkün. YüRüYüŞ, bu sayıda böyle 
bir mücadeleciyi tanıtacak sizlere. 12 
Mart'tan günümüz CHP iktidarına kadar, 
her dönem başına gelmedik kalmayan 
bir aydın: Asun Aslan. 

Yoksul bir emekçi ailesinin Çocueu 
olan Aslan, Uk darbeyi Ankara valillRin
de stajyer kaymakam olarak çalışırken 
yiyor. Göreve başladıktan 6 ay sonra 
12 Mart geliyor. Asım Aslan gözallına 
alınıyor. 

Ne mi yapmıştır'? Büyük bir suçu var· 
dır AsIan'ın. "Belgelerle Türkiye" adlı 
bir kitabı vardır. Kitapta neler mi söyle
niyordu? Türkiye'nin gerçekleri, rakam 
rakam, helgelerlo, CotograOarIa anlalılı· 
yordu. Egemen sınıflar, her yerde oldu
� gibi, Thrkiye'de de gerçeklerin dile 
getirilmesini, belgelerle de olsa, büyük 
suç sayıyordu. Belki de belgeli çalışma· 
ları daba büyük bir suç sayıyordu. 

BAŞROLü ALANLAR 

o dÖllemde Ankara basın savcısı olan 
Zekai Turan, Aslan'ın kitabının toplahI
ması için o1aRanüstü bir çaba gÖ5tenniŞ
tl. Sonuçta kitap, Türk Ceza Kanunu
nun 153, 158, 159, 266, 311 ve 312. 
maddelerini ''ihlal ettier' gerekçesi ile 
tam 12 Mart günü toplaltınlnuştı. 

Kitap başka çevreleri de rabalsız el· 
mişti. 12 Mart'ın sıkıyönetim ve 2. Ordu 
Komutanı Serrih Sancar, Kara Kuvvetleri 
KomutaN Gürler, Genel Kunnay Başka
nı Talmıç, bizzat savcılıldara emirler 
Yaldımuşlar ve kitabın toplaltınımasım 
istemişlerdi. Ayrıca Aslan bakımıda da 
soruşturma açl1malıydl. 

Asım Aslan 12 Mart dönemi nde göz
altına almdı. '!\ıtuklandı. Görevinden 
uzaklıışlınldı. Askeri ya da sivil pek çok 
mahkemede yargılandı. İŞSıZ kaldı, siya
sal ve ekononik baskılarla karşılaştı. 12 
�1aıt'ın balyozcu hükümetleri, Aslan'm 
kitabında anlatılan milyoner parababala
nna, Demirellere, Şelefyanlara, milyon
luk yolsuzluklarm sorumluiarına hiç bir 
şey yapmanoşlardı. Hedef, tüm buolan 
belgeleri ile anlatan bir aydındı. Çekme
di�i kalınadı. 

12 MART'TAN SONRA 

12 Mart döneni sona ennişU. Ama 
Asun Aslan'ın çilesi bitmemişti. Tekrar 
göreve alındıktan bir süre sonra Çorum' 
un Osmancık Uçesine kaymakam vekili 
olarak atandı. Burada da "rahat" dunna
dı. Kooperatifçilik hareketini destekle.
di. Çeltik alalanyla, karaborsacılarla mil
cadele eıtı. Bir de tohumluk bugday 
nakliyesinde milyonluk bır yolsuzlugu 
belgeleri Ue ortaya çıkardı. 

Aslan, bütün bunlar yetmiyonnuş gi
bi, MC dönemlerinde bölgesinde koman
do eylemlerine de karşı çıktı. Çorom va
lisi Ertu�ruJ Siler bu kadarına tahamrriil 
edemezdi. Aslan aleyhine rapor düzenle
di. Bunun üzerine Aslan yeniden Ankara 
valiliginde kızaga çekildi. 

ErtuRrul Sütr'e ne mi oldu? Koman
do eylemlerine karşı çıkanlaı hakkında 
rapor düzenleyen, CHP'lilerin komando
lar tarafmdan saldmya ulramaSlna göz 
yumdu�u ıçın yerel CHP'llIer tarafından 
eleştirilen Vali Süer, CHP iktidarı He bir
likte, daha büyük bir il olan Samsun'a 
vali atanarak ödüllendirildi. 

RIZE VE DENizLI'DEKI MACERA 

BiR DEMOKRATıN 
öYKüSü 

T
ürkiye'de gerçekleri dile getirmek, burj uva iktidarlannın uşağı olma
mak, faşizme karşı çtkmak büyük bir "suç" niteliği taşıyor. Bunun 
ne denU büyük bir suç olduğunu, önce 12 Marl ilc, sonra �IC dö-

nemleri ile, bııgün de "CHP ağırlıklı" iklidar ile l>aşına Wrlü çeşitli i�ler 
getirilenler iyi biliyorlar. Burada ıı Martttan bu yana mücadelesini sürcü
ren ilerici bir demokratın başından geçenleri anlatacağız kıs:ır::ı . Çeşitli 
örnekler arasuıdan yalııızcn biri. Ama neler olup bittiğini açıkça gösleren 
biri. Bunu okuyunca, "devlet dairelerinin faşistlerden, �IC kahntılarınılan 
temizlenmesi"nin taşıdığı önemi oturup bir kezdaha düşünmek gerekiyur. 

Bu sırada ıçişleri Bakanlı�ı tarafın
dan bir kaymakamlık kursu açılmıştı. 
Kaymakamlık kursuna katılabilmek için 
tüm koşullara sahip olmasına, iki buçuk 
yıllık bir vekillik dönemi olmasına rae
men Aslan bu kursa çaerLlmadl. Bunun 
nedenini (;Irenrnek için Ankara 'ya gitti. 
Bakanlık yetkilileri ile görüştü. MC'ci bir 
yetkilinin verditi yanıt açıktı: "Siz, bi
zim davanuzm adanu delilsiniz. Tehlike
li sol fikirlere sahipsiniz. Fikirlerinizden 
vazgeçtieinizi açıklayıp altına imzamzı 
atın, herşeyi yapalım. " 

Raporlar işte böyle kullarulıyordu. 
Aslan, bu ierenç teklifi reddetti. 

Aslan'ın görevlendirildiei il ve ilçeler
de komandoculuk yapmaması, tüm MC 
yetkililerini kızdırıyordu. Içişleri Bakanı 
Asiltürk, Bakanlık MUsteşan Hayrettln 
Ersöz, yine Me'nin özlük işleri genel 
müdürleri Dunnuş Yalçın ve Rıza Akde

hakkında �u kez de çeşitli 

soruştunnalar açtırdılar. Bu soruşturma
larda, eski çorum (şimdi Samsun) valisi 

Aslan Çayeli'nde de "rahat dumıadı." 
Bir dernekte silah arantaSI yaptırması, si
lah kaçakçılanyla mücadele etmesi ve 
TöB-DER'1i bir ö�retmenin can güvenli
eı,ni sağlaması, barda�ı taşıran damlalar 
oldu. Aslan daha üç ay dolmadan yeni
den Ankara 'ya merkeze alındı. 

Rize Valisi Aslan'ı ehlileştirememişti. 
Bu kez bir başka validen medet umuldu. 
Bu yeni vali CehpeciU�i, yasa tanınıaı1ıel 
ile ünlü, karısı halka silah çekmekten 
mahkum olan Denizli valisi Hayri Güler 
idi. Aslan da bu valinin iline, Güney ilçe· 
sine gönderildi. 

Asım Aslan'ın Güney ilçesinde yine 
komando eylemjerine karşı çıkması, va· 
lilik makamı bozkurt resimleri ile dona
tılmış olan Hayri Güler'in dikkatini çek
mekte gecikme di. Güler de Aslan aleyhi
ne bir rapor düzenledi. 

.. 

.... 
,'da fındık dretfcllerlnin yaptıklan mJtingde konuşsn Ihttyar kadın .ın 

HAKKıMıZı tSTERiz. diyor. (396) 

Aslan bir &üre Ankara'da tutulduktan Ordu'da rındık mitingine gelen otobüslerden birindeki arı� ı • YUMRUKLARı 
$Onra Çayeli ilçesine gönderildi. Amaç, �IV '" " of  TO" 
Aslan'ı şeriatçı bir vali olan, ilerici der-
nekleri kapatmakla ün yapan Rize valisi Aılaı! 'ltı "Belgelerle Türkiyc" llita /ıınclCl/l Iıir hölii", Gerçeldcr nıırjııuaziyi 'wrIıutuyur 

ılhan Sözgen'in yarunda ehUleştinnekU. 

Süer, şeriatçı Rize valisi Sözgen ve boz.. 
kurtçu Denizli valisi Güler'in rJ\porları 
dayanak alınıyordu. 

ıçişleri Bakanlığı bu raporlara daya
narak Aslan'ı görevinden aldı. Kayma
kam vekiUi�i artık sona emüş, 1\5101 Afy 
ian nüfus işleri genel müdürmeünde bir 
büro memurlueuna atanmıştı. Bütün gö· 
rev ve yetkileri elinden alındı. Maaı;ı yarı 
yanya azaıltldı. 

BAKANU(;IN SAVUNMA 
GEREKÇELER I  

Asım Asla n  işlemin iptali ve yürütme
nin durdurulması için Danıştay'a dava 
açtı. Danıştay, bakanlıktan sawnma ify 

iedi. Bakanlı.lın savunmasında, görev
den alınma gerekçeleri olarak şunlar ile· 
ri sürülüyordu: 

"12 Mart'ta tutuklanmıştır. Beraat. 
etmiştir ama yine de 'Belgelerle Th.rkiye' 
adlı bir kitabı vardır." 

"Osmanak'ta görev yaparken, bazı 
kuruluşlarla çatışnuştır." 

"Çayeli'nde, TöB·DER eylemlerini 
idare etmiştir." 

Danıştay, bakanlı�ın bu gerekçelerini 
yerinde görerek, Aslan 'm istemini red
detti. 

Aslan'ın Danıştay'a yaptı�ı bütün 
başvurular reddediliyordu. İşin içinde 
bir bit yeni�i vardı. Sonunda bu bit ye
ni�i de ortaya çıktı. 

ıçişleri Bakanlı�ı, valilerden uydur· 
ma raporlar almakla kalmamış, aynı za
manda emnlyete de Asım Aslan hakkın· 
da düzmece raporlar düzenletmişti. Ama 
iş bununla da bitmiyordu. MC dönemle
rinde, Aslan'ın oradan oraya sürii1mesin
de başrollerden birini ?ynayan eski İçiş
leri Bakanlı�ı müşteşarı Hayrettin Ersöz 
bu kez de Daruştay üyesi olmuştu! üste
lik, doerodan panna�ırun bulundueu bir 
olayla ilgili olarak yargıçlık yapıyordu! 

En temel hukuk kuralları böyle çie
neniyordu. 

CHP HüKüMETI: DE(;I ŞEN BIRŞEY 
YOK 

MC düşürülüp, "CHP alırlıklı" iklida· 
rın kurulmasından sonra, Asım Aslan İç
işleri Bak.anl�ına bir dilekçe ile başvur· 
du. Kendisini hayali suçlarla cezalandı· 
ran görevliler hakkmda soruşturma açıl
maSlm, gerçeein ortaya çıkarLlmasını is
tiyordu. İçişleri Bakanııemm yeni müs
teşan ile görüştü. Sonuç: Ha.sıraltı. As
lan, Başbakan Ecevit'e bir dilekçe ile 
başvurdu. Başbakanlık, konuyu yeniden 
İçişleri Bakanheı,'na havale etti. Bura
dan yine; ha.sıraltı. 

Bu örnek, muhalefette iken "MC'nin 
haksızlıklarıru düzeltectiini", "MC gö
reviilerinden hesap soracaeıru" söyleyen 
CHP'nin gerçekte ne yaptı�ını ortaya 
koyuyor. MC dönemlerinde köşe başla· 
rmı tutanlar, bugün yine aynı köşebaşla· 
rında "görevlilerini yapmaktadırlar. Da
ha da ötesi, MC'nln baskıcı politikasına 
elinden geldi�ince hizmet etmiş kimi bü
tokratlar, adeta ödüllendirilerek bakan
hkların kilit noktalarına getirildiler. " Ot
küdaı;larından" , " dava arkadaşlarından" 
bunlarm hesap sonnlSl nasıl beklenebi
lir? 

Aslan'ın öyküsü burada bitiyor. Çe
şitli öykülerden biri. Türkiye'de (aşiune 
ödün vermemenin, faşizme karşı müca
dele etmenin ne kadar büyük ve affedil
mez bir suç oldueunu gösteriyor bu ve 
benzeri öyküler. 12 Mart 'ın balyozunu 

alan Aslan, şimdi de "CHP a�U'lıkh" ik
tidarın gadrine uRramaktadır. 

Sorun, yalruzca kişilere yapılım tek 
tek haksszhkların düzeltilmesi mi? n('�i1. 
Bu sorunun yalmzcn bir bölumii, Asıl 
önemli nokta Ise şu: Bakanlıklarm kilit 
noktaları, MC kalıntısı unsurlarclan, (n
şist1erden temizlenmedikçe, şu çok sözü 
edilen "anarşilinin üzerine de etkin bir 
biçimde yilriinemez. 

Son olaylar bunu açıkça göstermiyor 
mu? 
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DONYADA YOROYoŞ' 

Zimbabve Yurtsever Cephesi: 

"Gerekirse Kal�nikoVll 
Sandığa Yeğlernek Zorundayız" 

Rodezya'da "siyah yönetime" geçiş 
için ırkçı Smith ile üç düzmece siyah 
"lider" arasında yapılan anlaşmaya tep
kiler büyüyor. Muzoreva, Sithole ve Çu
rau gibi liderlerin hiç kimseyi temsil et
medieini bilen Carter yönetimi de bu 
anlaşmayı geçerli gönnedieini belll etti. 
ABD Dışişleri Bakanı Vance, Zimbabve 
Yurtsever Cephesi 'nin de onaylayacaeı 
bir anlaşmaya zemin aramak için giri
şimlerini başlattı. 

Sahte anlaşma uyarınca kuru1an "ge
çiş hükümetl" nde, a'e 1 oramnda siyah
ların da temsil edilmesine �men, ırkçı 
yöneticilerin kesin hakimiyeti korunu
yor. Sahte anlaşmanın kurulmasını ön
gördiiC'ü parlamento·da bir aksesuar nite
lieini taşıyor. 72 siyah parlamenterin, 
beyaz milletvekillerinin en az 6 'sının 
onayı olmaksızın anayasada ırkçıların 
ayrıcalıklarını sınırlayan düzeltmeler 
yapması olanaeı elinden alınıyor. Millet
vekili sandalyelerinin çoeunlueu, nüfu
sun sadece yüzde 4 'ünü oluşturan beyaz
ların elinde bulunuyor. Bu arada siyahla
rın ordu, polis ve güvenlik organlarında 
yönetici mevkilere getirilmesine izin ve
rilmiyor. 

ırkçı yönetim, bu anlaşmanın yürür
lük süresi olan 10 yıl boyunca, kendisine 
sıkı sıkıya baeıı kukla siyah kadrolar ye· 
tiştinneyi hesaplıyor. Anlaşma belgesi· 
nin gerçekte ırk ayrımını meşrulaştınna
yı amaçladıeı noktasında bütün gözlem· 
ciler birleşmek zorunda kalıyor. 

Smith'le düzmece siyah "liderler" 
arasında yapılan sahte anlaşma, emper· 
yalist tekellerin Rodezya ekonomisi üze
rindeki denetimini de saelama baelıyor. 
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"Geçici hükümet" adı verilen yürütme 
konseyinin göreve başlamasından sonra 
Güney Afrika'dan gelen oluz ABD'li iş
adanu Rodezya'da konuk edildi. ABD' 
deki en büyük bankacınk, havaalık ve 
madencilik şirketlerini temsil eden iş
adamlan grubunun amaçları New York 
Times gazetesi tarafından açıklandı. Ga
zete, "Amerikan şirketlerinin Rodeıya 
kromunu ithal etmeyi beklediklerini ve 
bu nedenle Birleşmiş Milletler tarafın
dan koyulan ambargonun kaldınlmasını 
istediklerini" açıkladı. Washington'da 
Rodezya'daki statüsünün korunmasını 
savunan "muazzam bir labi"nin varlı�ını 
geçen hafta ABD'nin BM'deki temsilcisi 
de itiraf etmek zorunda kaldı. 

Zimbabve halkının gerçek temsilcileri 
Yurtsever Cephe yöneticileri, sahte an· 
lI\şmarun geçerli olamayacaemı kesinlik· 
le dile getirdiler. Siyah halk .çoeun1ueu-
nun ÖzgÜl iradesiyle kabul edec�i bir 
anlaşmaya ulaşılıncaya kadar silahlı mü
cadeleyi. sürdüreceklerini açıkladılar. 
Cephe liderlerinden Joshua Nkorno, an
laşmayla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: 
"Camnuzı, Afrikalıların ve beyazların 
durumunu ebedileştiren bir anayasa için 
feda etmedik. Biz, ırkçılıktan kurtu1ımış 
bir devlet u�runda çarpışıyoruz. Biz, ırk 
ayrunını pekiştiren bir belgenin ortak 
yazarları olamayız."  . 

Yurtsever Cephe'nin liderleri, göster
melik bir seçim sandıeının Zimbabve 
halkının kurtuıuşunu saelayamayac�ını 
belirtmek için, Sovyet makineli tüfeei
nin ismini anarak şöyle diyorlar: 

" Gerekirse 'kalaşnikov' makinesini 
seçim sandıeına yeelemek zorundayız." 

Zimbabve hıılk, mücadelede Itararlı 

izvestia: 

"ABD, italya' da 
Hıristiyan Demokrat iktidar Tekelini 
Korumak için CIA' yı Harekete Geçirdi 

Geçtiğimiz hafta Salı günü ıtalyan Hıristiyan Demokrat Uderi Aldo Mo· 
ro'nun öldürüldüğü haberi yayıldı. Akin Moro, bir ay kadar önce kendilerine 
"Kızıl Tugaylar" adını veren sözde "aşırı $olGu" tedhlş örgütü t1nfından kıç,
rılmıştı. Bir ay boyunca sürdür�en aramalar hiç bir sonuç vermenişti. HafU 
başında "Kızıl Tugaylar" adına yapıldığı öne sür�en açıklanacb, Moro'nun 
intihar ederek öldüğü bildirildi. Moro'nun cesedinin annnaSlYla ilgili _aşt .. • 
malar herhangi bir sonuç vermezken, H .. istiyan Demokrat liderin öldürilme. 
miş de olabilecq:i üzerinde yeni kuşkular doğdu. Bu kuşkular h.ıfU sonuna 
kadar çözümlenebilmiş değildi. 

Moro'nun kaçırılması ve bir ay boyunca iz.ine dahi raıtl.ınam.ım.ısı, em
peryalizmin ve ıtalya'daki iç gerici güçlerin bu ülke üzerindeki planlarını ıçtia 
vuruyor. "Kızıl Tugaylar'ın girişiminin, ülkedeki politik bUnilhma çözüm bul· 
ma çalışmalarının ulaŞtığı yeni aşamayı sabote etmek, özellikle ıtalyan Ko· 
münist Partisi'ni zor durumda bırakmak amacını güttüğünden kuşku edilmi
yor. Sözü edilen tedhiş örgütünün, tıpkı faşist örgütler gibi, doğrudan doğruya 
emperyalist istihbarat kuruluşları tarafından yönetildiği tanıŞmil gÖlilrmüyor. 

Sovyet hükümetinin yayın organı Izvestia'da yayınlanan TASS ajansının 
bir yorumunda, Moro'nun kaçırılması olayını şöyle yorumladı: 

" '50lcu' aşırılarca işlenen ve 'kapitalist düzene indirilen darbe' olarak 
gösterilmeye çalışılan bu cinayet, kuşkusuz sadece bu düzenin en ateşli savu· 
nucularının, özellikle Hıristiyan Demokrat Parti 'nin ıağ kanadının, neffaş:isıle· 
rin ve diğer aşırı gericilerin ekmeğine yağ sürecektir. Hıristiyan Dem)krat Par· 
ti'nin ıtalya'da iktidar üzerindeki tekelini korumak isteyen Washington, istih· 
barat örgütleri aracılığıyla bu Akdeni:t ülkesinin içişlerine karışmaktadır. Iç "e 
dış gericilik, ıtalya'daki durumu gerginleştirmek, demokratik düzeni sarSOlak 
ve sağcı bir "sert egemenliğin" kurulmasını sa�lamak için elinden geleni esir· 
gememektedir ." 



iSVEC SOSYALiZMi VEYA SOSYAL 
, 

DEMOKRATLARıN CIKMAZI (4) 
, 

AHMET ARAS 

BurjuVi. Isveç basınına Bonnier bast
nı desek yanlış olmaz. 100 bini" üstOOde 
tinja sahip en bUyük on günlük gazete
nin ikisi sosyal demokrat (Aftonbladet, 
Arbetet) diğerleri "Burjuva Basın" ,  diye 
nitelenen sağcı gazetelerdir. SağCı gaze
telerin hemen hemen tümü Bonn;er'in 
mlikiyetinde veyakontroliiıdedir. 1971 
istatistiklerine göre gazetelerin tinıj 
orını da şöyle: Sağcı yüzde 75,1, sosyal 
demokrat yüzde 20,8 komünist ve diğer 
bağımsız yüzde 4,1 . (S.F. Vux. F. Bok. 
s. 101) Sosyal demokrat gazetelerin di· 
ğerlerinden farklı olabileceği şeldindeki 
bir yanlış anlamayı önlemek için bütün 
Isveç gazetelerinin genel haber kaynak· 
lannı da oransal olarak belirtelim: 

UPI (United Pres International · 
Amerikan) % 26,5 

AP (Assoclaıed Press· 
Amerikan) % 24,0 

AFP (Agerce France Press· 
Fransız) % 1 5,0 

Reuter ( ReutC"!"s ltd . 
Ingiliz) % 2tl,O 

DPA (Deutsche Press Aganıur· 
Alman) % 7,0 

T ASS (Telegrafnoye Agensvo 
Sovyetskovı Soyuu . 
Sovyet) % 1,s 

(Kaynak: Sv.F.Vux.F .Bok.'. 1 02) 
ANTlsoVYETIZM 

Dünya çapında emperyalistlerin kor
kwıç bir yalan makinesi olar.ıık bu beş 
büyük batılı haber ajanS4 Isveç'te de ya
lancılık teUalı durumundadır. Yanda bir 
kitap sayfası şeklinde bir araya getiril
miş çeşitli gazete ki4>urlan Yar. Bunlar, 
Sovyeılerle ilgili 1972'de I,veç gazeteı.· 
rinde çıkmış bir sürü haberden bir kaç 
örnektir. Bu örneklerden teşkil edilmiş 
kitap sayfase da Isveç temel okulunun 
yii<sek kısmında (7-9. sınıf) okutulan 
tarih dersi kitabının bir sayfasıdır. Ha
ber başlıkları ve an başlıkları da şöyle: 
"Rus birlikleri litvanya'daki göstericile
ri ezip geçti. litvanya'nın ikinci büyük 
şehri Kaunas'ta perşembe ve cuma gOO
leri politik gösteri yapan binlerce kişiye 
karşı harekete geçirilen polis ve askeri 
birliklerle göstericiler arasında büyük 
çarpışmalar oldu. Bu çarpışmalarda pek 
çok insanın hayatını kaybettiği bildirili
yor. Gösteriye katılan genç protestocu
lar tışlar atıp yangınlar çıkararak, "Öz
gür1ük litvanya için", ''Özgürlük'', "Öz
gw-Iük", "özgw-lük" diye haykırdılar." 
''Moskova'da Yahudiler tutuklandı." , 
"Sovyet Yahudisi Uç yıl ceza aldı.", 
"Sovyetler'de Jakir için yeni protesto." 

Bu sayfaya ilişkin takdim yazısını şu 
sözlerle bitiriyor Isveçli Tarihçi: "Sov
yetler'de gazetecilere serbestçe haber 
toplamak için olanak verilmez. Gazete
ciler zor koşullar altında haber topla
maya çalışır. Sovyet gazeteleri, Sovyet 
radyo ve televizyonu bu sayfada yer 
alan bu cins habertere hiç bir şekilde yer 
vermez.Kitle haberleşme araçları daima 
devlet gücünUn yanında yer alır." Ya
lan uydurup beyin yıkamak, ardından 
da bu yalanlan aJıp tarih bilgisi olarak 

sunmak, sosyal demakrat kafaya has bir 
özelliktir. 

ÇEREZ NIYETINE KüLTüR 

�emmets, Veckotidning, Lektyr, 
Svensk DAM, Hemmets Journal, Hus
modern, Vi, Allers, se ve benzeri gibi 
tirajları 200 binin üstünde yirmiden faz
la kadın, magazin, moda ve seks dergi
sinin hüyük çoğunluğu Bonnier'e aittir. 
Her dönem için sinemaoyuncusu, şarkı· 
Ci, sporcu, prenses veya ünlü bir zenginin 
kızını bu dergiler bayrak yaparak, nıil
yonları yıllarca bunların serüvenleri pe· 
şinde koşturur durur. Bir umanlar Gre
ta. Garbo, lil-babs, Ingrid Bergman, 
Monako Prensesi ve Ingiliz Prensesidir. 
Bugün bunlar, ABBA topluluğu, Bjöm 
Borg, Ingemar Stenmark ve Kr.ıılice Sil
via'dır. Reklamlarla birlikte çeşitli uy
durma antikomünist haberlerin, karşı
devrimci röportajların da yeraldığı bu 
dergilerin sayfalarında büyük kapitalist
lerin dolca-vita yaşantılarının tatlı dedi
koduları yapılır. Kayakçı Stenmark'ın 
bacak kas gücünlil ne olduğunu, Silv;a' 
nın bebeğine nasıl gülümsediğini, bir şov 
süresince ABBA grubunun ne miktarda 
terlediğini "özgür" Isveç halkı bu dergi
ler sayesinde bilmektedir. Ingemar Sun
mark'ın yaraştığı saatlerde bütün Isveç 
okullarında derslere ara verildiğine kaç 
kere tanık oldum. 

ülkede okunan her türlü kitabın yüz
de doksanının Bonnier Firması (A. Bon
nie Förlag AB) tarafından basılıp dağı
tıldığını da ekliyeyim. Bonnier istemez
se insanlar aJfabe bile öğrenemez Isveç
te. 

ülkedeki basım sanayi ve yan sanayi
leri de Bonn�r'in elindedir. Basım ma
kinaları, orman ti'üoleri, boya kauçuk ve 

lnS4ll mı, Ilöpek nuf 

sun'i kauçuktan ambalaja kadar, bu ko
nuda akla gelebilecek bütün sanayiler. 
Bu da Isveçli sosyal demokrat "tarihçi" 
eğitimcinin habersiz göründüğü "Özgür 
Isveç Basını"nın Bonnier kesitidir. 

INSANLAR VE KÖPEKLER 

Kısaca açıklamaya çalıştJğım bu te
mele dayalı Isveç düzeni, Sayın Ecev;t' 
in nitelediği şekilde "hakça" bir düzen 
olmadığı gibi,insanları ruhsal bunalımla
ra da sokmuştur. Resmi devlet istatistik
lerine göre, her 8 Isveçliden biri (bir mil
yon insan) hergünsinir yatJştırıcl ilaçlar 
kullanmaktadır. Kişi başına düşen 
köpek sayısı bakımından Is�ç dünyada 
rakipsizdir. Pek çok kimsenin uzaktan 

sandığı gibi köpek beslemek, zenginliAin 
bir gereği veya bir hobi değitdir Isveç'te. 
Sistemin tecrit ettiAi, izolasyon içinde 
yaşattığı insanların bir canlıyla sürekli 
bir bağ kurup arkadaşlık ederek yalnız
lığını giderme çaresidir köpek. 

ülke ekonomisi de kriz içindedir. 
Son yıllarda yüzde 1 S'e varan enflasyon 
hızı ve yılda 2S milyar kron açık veren 
dış ticaretiyle Isveç ekonomisi yeni bir 
çıkmaza saplanmış bulunuyor. HUkifne
tin emperyalist kampın diğer patronla
rıyla daha açık bir işbirliği politikası 
gütmesi ve yeni vergilerle birlikte ücret
leri dondurma girişimleri, ekonomik kri
ze karşı bulduğu yegane ilaçlar oluyor. 

Isveç'i örnek alarak Türkiye'nin geri 
kalmıştıktan kurtulacağını söyleyen Sa
yın Ecevit'in Isveçli sosyal demokratlara 
benzemek istediğini görünce bizim Hı· 
nısh Yado ağayı anımsarım hep. Aynı 
zamanda köyiiı de muhtarı olan Yado 
Ağa. giyim-kuşamıyla kasaba zenginleri
ne benzemeye özenir. 1966'daki dep
remden sonra ülkenin çeşitli yerlerinden 
vatandaşlar, bir sürü giyecek gönderirler 
Hınıs'a_ Yardım �ır;ık. Bu giyecekler
den birkaç çuval da Yado Ağa'oın kö
yiiıe gelir. Köylüy'e dağıtmadan önce 
çuvalları açıp kendine kundura, gömlek, 
fötr şapka, çeket-pantoliin, yepyeni bir 
kadın sütyeni ye görkemli bi, çarliston 
kadın mantosu seçip alır Ağa. SonbMIar 
soğuklarının başladığı bir sıra, Yado 
Ağa takım giyeceklerini kuşanıp kasaba
ya iner. Kafasına kulakjık olarak geçirdi
ği kadın sütyeni, sütyenin üstüne kelle· 
ye kondurduğu fötr şapka, daracık bel
kemerinden itibaren yelpaıe gibi kalça 
kısmında genişleyen çarliston mantoso 
giyimiyle kasabada dol_f'Il Y_do Ağ-, 
kasaba tarihinde o gOOt kadar kimsenin 
görmediği bir seyirlik �muş. 

• 

SSCB ' de Cumhuriyetlerin Yeni 
Anayasaları Hazırlanıyor 

Şovyetler BirHIi'nin yeni Anayasas� 
geçtiRimlz yıl Ekim aymda Yüksek Sov
yet tarafından onaylanarak yürürl�e · 
girmişti. Son aylarda ise SSCB 'ne baR
lı Cumhuriyetler'In yeni anayasaları ha
zırlanıyor. Onbeş cumhuriyetin anayasa 

tasanJan önceld hafta Içinde basın or
ganlannda yayınlandı. Bunlan, ytrml 
cumhuriyete alt taslakJann da yayını an
masının izlemfO"i bekleniyor. Böylece, 
15 birlik cumhuriyeti ve 20 özerk cum
huriyeıı. blrUkte Sovyeııer BirURI'nin 

ABD YENI PROVOKASYONLAR PEŞINDE 

Amerikan emperyoUzmi Ponoma KOMlı üurinde yeni prolIOhıyonlar 
peşinde ko,uyor. Panama Konoı,'nın slotütü üzerindeki yeni düzenleme�r. 
ABD ik PoMme arotındo oltı ay kader önce bir dizi anle,me ii. yürürlüle ,Ir
mişti. Söz konUlU anlaşmolor, ayrıca birçok LoHn Amerika ülkeı; d.ulet lif 
hükümet beŞMnının nezaretinde imzalonmıştı. Son hoftıı ABD'delei ,.rjei çeıı
reler bu anla,molar aleyhinde yolun bir kıımpanya açtı. 

PentOlIon 'un boşını tutan "şahinler" tarafından yönetilen bu Itomponya, 
Panoma KaMlı üzerindeki anlaşmaların tek taraflı okırak ABD fıırafından de
netlınmeri amacın, glidüyor. Böylece Ponome 'nın hükümronbk hokkın elinden 
alınmaya çallfıl,yor. ABD Kongre.; 'nde geniş bir taraftar grubu toplayabilen 
" ,ahinler " ,  bir d;zi ''koşul'' ue "diizeltme" ile. ABD 'nin POtwmo 'ya aıkeri mü
dahalede bulutwbilme.;ni i'tiyorlor. önerilen ko,ullar, "ololanüttü" denen 
durumlorda Amerikan gemilerinin Kanol'dan geçmeline olonok IoI'lyor. 

ABD 'deki gerici çevrelerin Panamo KaMlı'nı bütünüyle Panııme Cumhu
riyeti'nin hüklimranlık alanından ç.kormoya yöneUk ıon girişimleri, Amerikan 
Kongreli'nde " lOluk laOOş" taraftarlann.n ıon aylorda ıellerini yükıettmele
riyle ortak yönler taşıyor. ''Soluk aaooş" ortamın. diriltrneye çalıfOn miUta
ml çevreler, ABD'ye yeniden "dünya jandormoıı" rolünü empoze etmeye ça
'lfıyorlor. Ccırter yönetlminin, yeni kitle imho lilahlorının geıı,tirilmeline iUf
kin ıon oçıklomokırı do. ",ahlnler'�n Beyaz Soray üzerindelel kontrollerin' 
hızla artırd,lrlonnı beWeUyor. 

" 

"36 AnaYlSlh" yapısmın yenı temel 
taşlan tamamlanıyor. 

Cumhuriyetlere ait yenı anayasa ta· 
santan, toplumsal düzen, devlet ve 
yurttaş Uişklleri, ekonomık sistem, kül
tür vb. konularda SSCB Anayasuı De 
büyük benzerUkJer ,österiyor. Buna kar· 
şıltk diRer bölümlerde her ulusal toplu
tuRun tarihsel özelliklerini yansıtan ye
nilikler yer alıyor. örnelin Rusya Fede
rasyonu'nun yenı Anayasa tasansmda 
SSCB Anayasa tasarısından 10 'wa 
madde daha VII. Bu maddelerde, RSFSC' 
ye ballı özerk cumhuriyet, özerk devlet 
wl özerk bölgelerin özellikleri Işieniyor. 
Bu arada ekonomlk ve toplumsal eetiş
me planına ve bütçeye tUşldn yenı hü
klinler de RSFSC yenı anayasa tasan· 
sında yer alıyor. 

Cumhuriyetlere ait yenı anayasa ta
sanıannın, ulusal cumhuriyetlerin eee· 
menlik haklarını cenlşlettiRI dikkati çe

kiyor. örnelin birlik cumhuriyetlerine 
bundan böyle SSCB Yüksek Sovyet'Inde 
yasama glrlşimlerinde bulunma hakkı ta· 
mnıyor. 

SSCB Anayasasından sonra hattı bir
llk ve özel cumhuriyetlerin yenı anayasa 
tasarılan, Sovyet devletinin kuruluşuna 
temel olan "federatır merkeziyelçlnk" 
Ukesinln sürekımlini ve eellşUrllmesi!l!. 
belgeUyor. Bmı • 
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Türkiye lşç'i Partisi\un ''NATO'ya Hayır" kampanyasuu noktalayan miting, aynı zamanda faşizme, ülkemizi bir kan gölüne çevirmek isteyen 
faşist odaklara karşı da bir ihtar eylenu oldu. "NATO'ya Hayu" diyen binleroe insan, faşizme karşı mücadele kararlılıklannı da haykırdıl4r. 

" Nato'ya 
Hayır" 

Mitingi : 

YURTSEVERLER 
EMPERYALiZMi 

Türkiye Işçi Partisi tarafından sürdü
rülmekte olan "Ulusal Bağımsı.!lık için 
NATO'ya Hayır" kampanyası, 22 Nisan 
günü Ankara'da yapılan büyük bir miting
le sona erdi. 

Çeşitli "ihbar"lan, bazı işgüur gü
venlik görevlileri başta olmak üzere gi
rişilen engelleme, baskı ve yıldırma ça
balarına Iw'şın, Tandoğan alanında on 

LA 
bini aşkın kişi toplandı. Genç öncü Baş
kanı Abdurrahman Atalay'ın konuşması 
ile başlayan mitingde, partili sanatçı 
Rahmi Saltuk da sazı ve sözü ile görev al
dı. MYK liyesi ve Sosyal·lş Genel Başka· 
nı özcan K,.sgeç'ten sonra kürsüye gelen 
Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behi· 
ce' Soran idi. Boran konuşmasında "ulu
sal e�emenli�in anlamı" üzerinde durdu. 

" Ulusal Baiımsezlık için NATO'ya Hayır" mitinginin dikkat çekici bir özelli
ii de, gençlerin, öğrencilerin yanında, işçilerin emekçilerin, memurların mi
tinge etkin bir biçimde katılmaları idI. Faşizmin tetörü karşısında, işçiler, 
emekçiler tUm çalışanlar sindirilemeyeceklerini, korkuya sürüklenemeyecekle
rini gösteriyorlardı. 

ETLE Di 
Ulusal baYFamların ruhunu v e  anlamını 
yitirmiş btt"er berasim haline getirildiği
ne değinen Boran sözlerini şöyle nokta
tadı: "U!usal egemenlik kavgasını bugü
nün şanlarında daha da büyük bir şevk 
ve heyecanla, sebat ve cesaretle verelim, 
U NATO'dan ve tüm emperyalist bağ
lardan kurtuluncaya kadar, 

"Ulusal Bağımsızlık Için NATO'ya 

Türkiye Işçi p.,tisi'nin düzenlediği 
mitinge birçok demokratik kuruluJ me. 
saj gönderdi. Bunların yanısıra, Ilerici 
Gençler Derneği, herici Kadınlar Derne
ği gibi kuruluşlar, baŞMI mesajlarının 
yanısıra mitinge aktif olarak katıldılar. 

��---- ----------- ----------

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, kll'sUye "Baiımsız Türkiye" 
sloganları arasında çıktı. Sonra binlerGe kişi hep bir ağızdan haykırdı: "Sos
yalist TUrkiye • Genel Başkan BOrin da bailadı: ' 'Bağımsız ve Sosyalist Türki
�� .. 
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