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EMO Başkanı Aybars Ungan: 

ENERJi KAYNAKLARıNıN 
DEVLETLESTiRiLMESi 

• 

NESNELZORUNLULUKTUR 
SON GUNLERDE GÜNCELLIK 
KAZANAN VE KAMOUYUNU 
MEŞGUL EDEN "DEVLETLEŞ. 
TlRMELER" KONUSUNDA, 
ENERJI KAYNAKLARINA ILIŞ· 
KIN OLARAK, YÜRÜYÜŞ 

ELEKTRIK MÜHENDISLERI 
ODASI BAŞKANı AYBARS UN· 
GAN'A SORULAR YÖNELTTı' 
YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARıNı 
VE UNGAN'!N YANıTLARINI 
OKURLAR1MIZA SUNUYORUZ .. 

• Elektrik eMrii'; "kmıV, başlıca 
.orunlar lJr(Ufnda yer alıyor. Kamuoyu
nu yolundan ilgilendiren bu lOruno iliş· 
kin görüşleriniz nclerdi1'1 

-tl Eneıjl mmtııı ülkemizde, yaşa
nun neredeyte alışılmı, bır parÇalı hali
ne ,ftdl. Bu tı.kJmdan kamuoyunu ya
kından ilgllencllren bu sorunu. günlük 
yaşamı ıiirekU ve derinden etkileyen bir 
sorun olarak nitelemek gerekmektedir. 

önceHk1e beUrtUmesi gereken nokta, 
enerji bunalınunın kurulu düzenln yapı
sından kaynaklandıR. gerçej!ldlr. öteki 
sorunlannuz ne ölçüde büyümekte ve 
çözüm beklemekteyse, enerjı sorunu da 
sistemin yapıuru aynı ölçüde ve belki de 
daha çarpıcı biçimde yansıtmakta ve 
ivedi çözüm beklemektedir. Kesin çözü
mün yap...ı deRişıklikleri içerdlRlni vur
guladıktan sonra somut duruma dönelim. 

Bugün kesinti ve kısıntı uygulamala
"yla kendini gösteren bunalım, ülkemiz 
somutunda, enerjı yetersizlieinln iradesi 
olarak bilinrnek gereklr. Başka bır deyiş
Le üretilen elektrik enerjisi tüketımı kar
,ı1ayamamakta, günde 5 milyon kwh 'lık 
bir açıkla sürekli geriden gltmektedir. 
Bu durum, tiretim tüketim dengesinin 
arLan gerekslnrneyi karşılayacak ölçüde 
ciddi bir planl,maya baA:lanmamasmdan 
ve üretimin dayandınlacatı kaynakların 
harekete geçirilememesinden dolmakta
dır. Enerjı talebinin düzensiz artması so
runu aA:ırla,tıran ögelerden biridlr. Bu 
durum sanayinin yapısıyla yakından iliş
kilidlr. Sanayi sektörü elektrigin % 70' 
ini tükettiII hald�: kalkınmarun gerekle-
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rini karşılayacak bır yapıya kavuşturula
mamış. montajcı ve lüks tüketim madde
lerinin üretimine yönelik nitelifi körük
lenmlştir. Sanayi üretimi. ülke ve halkın 

çıkarlarıyla baA:daşmayan anarşik yapı
sını korudutu. bir plan disipUnine $oku
lamadıtı sürece, enerji talebi denetimaiz 
olarak artacaktu. Yaratna elektrik götü
rillmemiş halkın öteki yarısı ise. kesinti 
külfetiyle birlikte elektri�in ancak % 19' 
undan yararlanabilmekt.edir. 

Santrallann yapunmda ortaya çıkan 
gecikmeler de. yeterli üretim düzeyine 

çıkılamaYlŞlDln nedenleri arasındadır. 
öte yandan daha önemli bir sorun, sant
raUar Ile kullanılacak birincil kaynaklar 
arasındaki oransal iUşkide yanlış ve dış

tan zorlamalı tercihlere gidilmesi, böyle
ce santral yatanmlarınm doRru saptana· 

mamasıdır. Pahalı üretim yapan. yakıt 
yönünden baR:unlllık getiren ve sorunu 
kendi içinde derinleştiren petrol ürün
lerine dayalı santrallar. bu politikanın 

·sonucunda ortaya çıktı. Santrallann do· 
Ral kaynaklardan en verimli biçimde ya
rarlanarak gerçekleştirilmesi ilkesinden. 
günlük politikaların dayatmasıyla. sürek
li kaçırulnuşllr. 

* Elektrik enerji.i üreh'mi ile birincil 
kayntıklor araıındaki ilişkiden .öz etti
niz. Kaynoklorımudan ne ölçüde yarar
Ionıllyor1 

n Bugüne dek uygulanmış politikala
rın doLal kaynakları sat dışı eUiA'i söyle
nebjlir. Kömür. su, petrol gibi hammad
de kaynaklanrun elektrik enerjisinde 
kullanımı açısından gerçekçi bir denge 
saptanmanuştır_ örn�in su potansiye
linin henüz % 10 'undan yararlanılmak
tadır. Ama öte yandan ithal malı petrole 
büyük afırlık verilmiş, kömür kHynaklarl 
geliştirilmedlRi gibi, mevcutlardan da 
yararlanma doLrultusunda etkin çalış
malara girilmemlştir. Koşulların zorla. 
masıyla son yıllarda kömür santralları 
kurma girişimlerinin arttıltını söylemeli. 
yim. 10. Dünya Enerji Konferansında 
da açıkça ortaya çıktı�ı gibi. dezavan. 
tajlı konumu gittikçe> büyüyen petrol 
karşısında ikame enprji kaynaIı olarak 
kömürlerin geliştirilmeııi büyük önem 
taşımaktadır. 
• Köııı;ırii ele a lolım nu koy"aktan. 
elektrik enerjisi üretimind" yeterince ya_ 
rarlanmayı engelleyen nedenler var 
mıdır7 

n özellikle deRinrnek gereken bir 

konu var. Kömür yalnız elektrik enerji
sinde deRii, ISlnınada da kwlarulıyor. Bu 
bakımdan kömür. özellikle linyit üzerin
deki payların belirlenmesi mutiaka bir 
genel enerji planlaması Içinde ele ahn· 
mııb, kalorifik delerlerine göre bir sınıf
landlrmaya tabi t.utularak kullamm alan
lan mptanmabdır. Aynca elektrik üreti
minde kullarulan ta.şkömÜlÜnün de sa
nayie kaydırılması gerekmektedir. 

Elektrik enerjisinde yararlandan !)q
hea kömür kaynafı linyittir ve beDrtU
di�i üzere bugüne dek tennik santralla
ra gereken önem verilmemiştir. öte yan
dan herhangi bir yörede termik santral 
inşasana girilcce�i zaman. ortaya linyi
tin naSLI ve ne zaman kuşllanaeaLı s0-
runu çıkmaktadır. Linyit yataklannın 
kamu ya da özel sektör elinde bulunuşu 
farklı sonuçlar ya da en azından belir
sizlikler dolunnaktadır. Bugüne dek 
kömür işletmeciliei özel sektörün kir 
alanı olarak kullanılagelmiş. verilerin 
saptanması engellenmlştlr. Santral kuru
labilecek yöreleri de kapsamak üzere, 
üretilebilir linyit sahalarmın % 92'si 
özel sektör elindedir. Buna karşın top
lam linyit üretiminin c:'h 2S'ini gerçekleş
tirebiImiştir. Geri kalan pay ise kamu 
kesimine aittir. özel sektör elinde 
bulundurdulu alanlarda yetersiz IMden. 
cilik yöntemleri uygulandıLmdan. 
kömür havzalarının ömrünü kısaltmakta, 
ayrıca rezerv saptanmaSlru da olanaksız 
hale getirm('ktedir. 

* O halde millkiyetin el deliştirtnesi 
gerekiyor. 

n Fiili durunıa bakılarak özel sektö
rün miilkiyet hHkkından sözedilemE'z. 
Anayasa, doı!al kaynaklar üzerinde dev
let tasarrurunu öngörüyor. özel sektö
rün mülkiyet hakkı iddiaları iSf', Anaya· 
saya öykmlıcı a�ıkça bilinen Maden Ka
nunundan kaynaklanmaktadır. 

Ilgili meıılek örgütleri, enerji üretimi
nin kısa vadeli iyileştirilmesinde Ileri bir 
adım olarak yıllardır devlet mülkiyetini 
si.vunmuşlardLT. Sorun kendini her ge· 
çen cün daha rnzla dayatmaktadır. Geç
mişle söylenenlerin do�rulu�u daha da 

�N.lcşıniş. artık eııerji kaynakları Ü7.e. 
nndeki miil�IYf't de�işlkliı!i nesnel zo
runluluk haline c�lıniliUr. 

nir noktayıı "f'�il\n:ck I!erf'k. KönıU,. 

lerin devlelleştirilmesi,plan kavnnu açı· 

sından. ileriye de yönelik olank denet

leme olanaklarını geUştirici niteliktedir. 

Ancak mevcut ekonomik yapı ve onun 

beUrledlRI Sıyasal mekanizmalann ege

menlik ko,ullan altında. gerek kururmal 

düzenlemelerin gerekse enerjı ve yakıt 
olarak kömlliden daha 1-' yanılaıvna 
olanaltlannın saalanıma yönünde. um 
çolışanlann örgüUü bukııı zorunludur. 
o.vlet 1,letınecilltl, klt\e\erln beklenti 

düzeylnl yijbeltlp geU,Unnekte yaıarIa
rulacak bır araç olarak da önem foNı. 
maktadır. 

* Enerji &konltlınoa pndeme geti
rilen. moden�n deuhtç� işıdilme'; ya· 
Lo tCJMIT&61na ilişkin gÖF'Üfkrinizi de aç.klor muımz' 

<> Bakanlıgın hazıriadıeı "o.v\etçe 
Işletilecek Madenler Hakkında Yaaa Ta
S&r1S1", tüm madenael hammadde kay. 
nakları ve tasarının hükümleri açwndan 
irdelenrnek gerekUlinden, burada konu. 
ya bu kapsamda girmek olanalı yok. 
Sadece genel bir deRerlendinnt sözko
nusu. 

KalUme&, Ilgili uzman kuruluş ve ki. 
şllerce de belirtildi�1 gibi Bakanlar Ku
rulu 'na yetki verilmesi konusu önem 
taşıyor. Yeni tasan, madenael kaynak
lann tümünün ya da bir bölümünün de.,. 
leUeştirilmesini önceden öneönnemek
tedir. Bakanlar Kurulu, özel sektör elin
deki işletmelerden yalnız gerek görültn
leri devletleştirecekttr. Nitekim Bakan
bk yetkilileri tasarının reform niteHli 
taşımadıeıDI, güncel sorunlan Ivedi çö
züm getirilmesinin amaçlandlllDl açık
lamışlardır. ıleri siirüJ.en gertkçeler ara
sında. tüm madenierin aynı anda devlet
çe işletilmesinin yönetsel ve parasal lo. 
runlar yaratacaeı da yer almaktadır. 

Bu girişimi genelde olumlu karşıla. 
mak gerekiyor. Ne var ki, devletleştir. 
nıede takdir yetkisinin kullanılması uy. 
gulamada �'eşitli e>ngeller çıkarabilecek 
niteliktedir. Sonu�ta. ömeRin öZel ki). 
mUr işletml!lerine el koymada gecikU. 
mesi ya da başarwz kalınması halinde, 
devle-t1eştirnıeden beklenenler erteıen
mJş olacaktır. Yasanın. devletleşUnne. 
nin

. 
tüm gereklerine uygun hale geUrll. 

Illesı ve ayrıClt kendı içinde tutarlı bir 
butiinhiee kavuşturulması sözkonu ... 
dur. nemokratlk cüçlerp bu konuda da 
gcırcv c1iişliyor. 
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TW1<iye iKi Partisl'nin 'NATO'ya Hayır" k<ımpany .... 22 Ni .. n günü 
Ankan'da yapılan görkemli bir mitingle ..",. enlI. Bu .. tırı... Yaz/lırken Parti
lii ... bir ba� yolun çalışmanın içinde""_ 1 MaylS'l ye Partilerinin üçüncü ku
ruk.ış yıldönümünD kutl�mıya huII'lalUyorlar. 

TW1<lyo Işçi Partisi'nin kuruluşundan bu yana üç. 1 MaylS'HI Tlltkiye'de 
ilk kez görkemli bir biçimde kutlantşından bu yana ikl, Kanlı 1 Mayıs'tın bu 
yana da Um bir yıl ",çli_ Oç yıl. Ama herhangi bir üç yıl deliL. Tarihin altun 
ye _. sanki güçlü bir presle sıkıştınldılı. deneyim ve birikim dolu yıllar. 

Böylesine bir tarihsel kesite, çeşidi açılardan bakıp çeşitli sonuçlili Çı
iwmak mümkün. Delişik açılardan hareketle. delişık nokuI""n ön plana 
çıktljını söylemek de rimkün. Ama herıevden önce, sözü edilen dönemi, 
işçi sınıfının politik hareketinin gelişim çizgisi açısından dfjerlendirmek gere
kiyor. Çi.rıkü, TiR.iye'de sosyalist hareketin tarihi bir bütün olarak ele "lındı
imdı, 1975-78 dönemi çarpıa özellikteri ile hemen ön plilN. Çıkıvor. 

Bu özellikleri kı .. ca özetlemek mlimkün: Oç yıllık dönem. Tiirkiye sos
yalist hareketinde hayati iki Öl""in ilk kez böylesine Ç.xı.ı.iiı ye Içiçe ",ç_ 
tiii bir dönem oldu. Bir yanda sosyalist hareketin burjuvaziden ballnıslzhğı; 
ö .. yanda leninist öiiretinin parti yaşamında '" mücadelesinde hayau ",çi
rilmesi. Bir ymda, harekete öteden beri musallat olan b.ı.Jk.alırının peşine ta
kılma hutahiımn yenilmesi. öte yanda eYYllmcllıktan, popüliımden srynl· 
mış, bilimsel soıvi'list temellere Gturmuş bir işleyiş. Bir yilOda sosyalistJerin 
birinci o�nk ye en başta kendi güçlerine giivenmderi zon.ınluluiunun kav
rMlInUI, öte yMKb en geniş ittifakb! zincirini oluJhrnak için gösterilen ça· 
ha. BUtün blMlb!, ek.siii 'te wluı ile, sosyalist hareketin tırihinde yalmzu 
1975-78 d __ böylesine içiçe ",çlp bütünleşti. Sosyalist hareket açı
sından. dönemin en belirpn özelıllirri böyle özetlemek mümkün. 

Bu özeliii, dıp vuran SOfTLIt ömekıeri ile sergilemek de miMnkün. Tir. 
kiye lıçi Partisi'nin son k<ımpany ... : "çizgi" deAil Parti. "JÖrilş" delil ör
gütlü hareket, "siyası Yoiiunluk" deAiI $Iyasi güç olmanın belli başlı koşulu
nu ortaya koydu: Karar alma, alınan karan uygulama ye uygulamanın sonuç
lar.,ı toplama. Karar alma, ideoloiik yetkinliiin, uygulama ise güClrı göster. 
gesi. Aynı Wl'\i.ndı, çeşitli "siyasi çizgi''lerin at oynattığı Türkiye'de "çizgi" 
ya da tabela değil gerçekten Parti olmanın göstergesi de bu. Son kampanya 
ile birlikte, 1975 yılından 1975'e uzanan dönem, Tii1dye Işçi Partisi'nin bu 
anlamda tekleştiii dönem oldu. Diier tüm özellikleri bir yana, 1975-78 dö
nemi en başta yalnızca Türkiye Işçi Pa.rtisi'nin değerlendirme yapıp kanr 

alabilen, bu kar.ıo uygulayabilen ye uygulamadan sonra da. üri.iılerini toplaya
bilen parti oldujunu sergiledi. Böylece "bölünrrilşHIc" dönemi, yerini tekleş· 
me sürecine terketti. Böylece, 1978 yılı "çizgiII slyaset"in çeşitli çizgilerinin 
&iderek bulanıkJaştığl ye gerilerde kaldığı bir yııoluyor. Daha da. olacak. 

Bu noktiıda soru SOfmak mümkün. Işçi sınıfı hareketinin uzun bir geç
mişi olan Türkiye'de oturma ye tekleşme döneminin hangi nedenlerleJböyle 
"rötırtı" ortıya çıktığı sorulabilir. Geçmişi bütUnü Ile inkan ya da efsane bo
yutbnndı abartmaya varmadığı sürece böyle bir sorunun sakıncası yok. çün
kü açıkıayıcı nedenler VilI'". Açıklayıcı nedenler, Türkiye'nin tarihsel ye top· 
lumsal koşullarında saklı. Önce Türkiye'nin toplumsal ve tarihsel koşulları 
var. Sonn dı bu koşulların ÖfgütJü harekete getirdiği bazı talihslzlikler. 

Fransa, Ingiltere, Almanya, ABD gibi ülkelerin aksine, Türkiye'de bur
juva demokratik devrim, güçlü bir burjuva sınıfı tanfından ye sonuna dek Sö
türülmedi. Burjuva demokratik devrimin esas olarak tamamlanmasına karşın, 
geride ve hareketin öniitde bir çok demokntik görev kaldı. Öteden beri bili
nen bu gerçeğin bir de politik plana yansım:ısı var: Sayılan kapitilist ülkeler· 
de, sosyalistJerte demokratlar arasındaki ayırım çizgileri ideolojik, politik ve 
örgütsel planda netleşmişken, Türkiye'de bu alanda nesnel bir bulanıklık orta
ya çıktı. Bır yanda gerçekleştirilmesi gereken YoAun demokntik görevlerin 
varlığı, öte yanda 1917'den sonra SOSYalizmin dünya ölçeğindeki etkinliği, 
Tlnlye'de de sosyalistlerle demokntlv msındaki ayırım çizgilerini her alan
da ve nesnel olan.k "flu" bir hale getirdi. 

Bu çerçevede, bilimsel sosyıJistJerln demokratik görevleri bir an bile 
unutmamaları, madalyonun yalnızca bir yUzü. Madalyonun bir de ikinci yUzU 
var: Ideolojik, politik ve örgütsel planda yalnızca birer demokrat olanların 
kendilerini sosyalist saymaları. Madalyonun bu yUzü, uzak ve yakın geçmişte, 
etkisini örgütlü hareket içinde de hissettirdi. Sözü uzatmadan "kişisel" örnek
ler Yermek mümkün: Hareketin içinde yer alilll bir Şevket Süreyya'yı, bir Ve-

dat Nedim'i, bir Mihri Belli'yi, bir Aybar', şu ya da bu dönemde, ya cb. bir bU
tünolırak demokrat sıymak, "hıJkçl" saymak mi.inkün. Ancak bu �lsbr1n 
hayatlarının herhangi bir döneminde Leninist olduklannı dtişw,mek kesinllc:
le mlinkiit değiL. Somut olgulann kişilerde ve kişiliklerde böyle belirJinleş· 
mesi bir yana, hareketin, uzak ye yakın geçmişi ile barındırdığı ideolojik, po
litik ye örgütsel zaafların temelinde bu olgu yatıyor. Uzak geçmişin ''kencine 
değil başkalanna güvenme" çizgisi, daha yakın geçmişin popülist ve eyyama 
çizgisi, temelini bu bulanıklıkta buluyor. 

Tıiidye'de, bu tarihsel bulanıklığın yansımalarını bulmak bugün için de 
m(mkün. En açık örneği, sendikalarda, kitle örgütlerinde, gençlik dernekietin
de, bunların tavanında. ve tabanında yer aJan demokrat, ilerici, h�kçı ögeıer1n 
kendilerini "sosyalist" sıyıp, sosyalist örgütüı karşısına "siyasi çizgi" biçi. 
minde çıkmalan. Türkiye'de "siyasi çizgi"leri ye btmlarm çok. çiz,ili siyun
lerini açıklanuda aynı bulanıklık ön plana çıkıyor. 

Bunda yeni bir soru da on:.aya çıkıyor: Oaha ne kadır sürecek? Burada 
bir noktıyı hatırlamakta yarar var. Sözkonusu olMl, tek balina bu kesimlerin 
öznel tercihleri değil. Tek başına, bu ögelerin kendilerini daha ne kadar "s0s
yalist .Imaşık" olarak gösterebilecekleri delil. Çünkü en başu.geleoeAI belir
leyecek olan, onların öznel tercih ve eğilimeri değiL. Asıl belirleyici M, Gr. 
gütJü sosyaJist hareketin gUcUnü 'i't etkiniiiini giderek cWl.a bayilc ö'çflerde 
ka.nıtlaması. 1975-78 döneminin önemi de bu noktada oraya. çıkıyor. 1978 
yılı, sosyalist hareketin, gücünü ve etkinliğini kanıtlamasanda. önemli bir hab 
1>fdu. Teklcşme ve netleşme süreci böyle hlZl;ındl. Ileride, kit\e örJUUerinde, 
sendikalarda, gençlik derneklerinde ilynşma, bu tekleşme sürecinin hııına.ı� 
re belirlenecek. 

Oç yıllık ",çmişi ile TW1<iye Işçi Partisi'nin Tür1<iye sosyalist hareked
ne en büylic katkısını da. bu açıdan değerlendirmek aerekiyor. Bir yanda de
mokrat ögelerden ideolojik. politik ve örıüuel planda net bir biçiınde aynı
mak, öte yandan demokratik görevleri, demokrat unsurlvla Ittifakı bir an bile 
unutmamak. Türkiye Işçi Partisi'nin üç yılı, bu ikili çalışmanın ilk kez bu öl
çüde içiçe geçmesi bakımınean önem tişryor. 

Çok açık 'ıle çok net ol:ır.ık ortıda. KurulU" kampanyalar, seçimlere 
k<ıllhş ve en son k<ımpanya. Oç yıllık bir süreç. Oç yıllık bir süreç .. karartar 
alındı. Kan.rlar uygulandı. Uygulamanın ürünleri toplandı. Herbirinde en baş
tıı kendi ÖlJütlü gücüne güvenerek. En baştiı kendi gücüne güvenerek ka.nr al
mak, uygulamak ye ürünlerini toplamak, bilimsel sosyalist örgüt knramınm 
hayata ceçlrilmesinde belli başlı unsur. Bilimsel sosyalist ürıüt kavramının ha
yatı seçirilmesi demek, bilimsel sosyalizm demek. Sosyalizmin en can alıcı 
noktası demek. 

Tw-kiye'de böylesine bir süreci başliitmak ye bu sti'eçu önemli ölçüde 
yol almak kolay Lı değiL. Kolay olmadıiı göriilÜYor. Kolay olmadıı1il. sosyalist 
örıUtün emin adımlarla büyümesine karşılık. bu örgütiiı etrafındaki h�kının 
da aynı hızda büyümesinden anlaşılıyor. BugUnkü dönemin özeliii bu. örıUt, 
etrafındaki etki alanı ile aynı hızda büyüyor. Yann başka türlU olacak. Örtüt 
gelişirken, etrafındaki etki alanı ondan daha biiyiJ<. bir hızla büyüyecek. NI
celik ve nitelik bu dönemde içiçe geçecek. Birbirini etkileyecek. 

Tii1dye Işçi Partisi, üç yıllık deneyimi ve son "NATO'yı- Hayır" Um
pilllyuı Ile, bu dönemin çok çok. uzaklarda olmadığını gösterdi. Nicelikle ni· 
teliiln kaynaşmasındın ortıya çıkacak patlama, çok. uzaklarda. deAii. 8u pat
lami, aynı zamanda TMiye'del"çizgili siyaset" dönem ni bütünü ile noktııla· 
yan bir patlama olacak. "Siyaset"ler, dünyanın her yerinde olduiu gibi üçe 
aynıacıklar: Işçi sınıfı hareketi içinde yerini alanlar; demokrat birer öge ola· 
rak yerli yerini bulanlar ve marjinal ya da "anafor" akım olarak ondan anya 
sUriklenenter. Bugünün "siyasi çizgiler"i ya dı "çizgili siya.set"i için bir başka 
almaşık yok. 

Kanr alma, uygulama- ve "ünlerini toplama. Türkiye Işçi Panisl, Uç yıl
lık deneyimi Ile, bu olgunluğa ulaştığını gösterdi. Diğerleri ne yaptı? Yaptık
larını bir benzetme ııe anlatmak mümkün: Güreşte, nkiblni yenemeyecejinl, 
yenmek üzere hamle yapamayacaJınl bilenler, hep rakiplerir.ln bir hamle yap
masını ve sonunda kendi oyunu ile alta düşüp puan vermesini beklerler. Za
man zaman böyle puan aldıkları da olur. Ama karşılaşmayı kazanamazlar. 
Çünkü hiç hamle yapamayıp, rakibinin hamlelerinden hata anyanlar, sonun
da üç ıhtar alıp diskalitiye olurlar. Minderi terkederler. 

Sosyalist hareketin "hata"larl sonurunda puan toplayıp kazanacaklarını 
sanan "siyasi çlzgi"ler, hızla üçüncü ihtıra yaklaşıyorlar. 
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GÜVENCE: iSCi sıNıFı - -
Tüm Iç " dı, emperyaliıt-kapitalilt 

odaklann tertip, terör TS ,Iddet tez,ah-
1anyla faşzml tamandırma yönünde az
,mla"an politika.lanna kar,ın baRun&lz
bk .. demokradnin !IÜWIncesinin i,çi ll
nıfı .. emekçilerin birUl'I oldulu, toplu
mu ileri ufuklara ,ötürecek lÜCün işçi ii
nıfmm politik önderlili, hareketi ve ör
ııütü oldulu, yü�k bir di.iplin, bilinç 
ve ço,ku tablosuyla tekrar yaşandı. 

22 Nisan Cumartesi (Ünü Türkiye lt
çi Partili'nin Ankara'da Tandolan mey· 

danında düzenledili mitin" topluca söy
lenen 1 Ma.yıs mar,ıyla .ona ererken, 1 
Mayıı'ta İstanbul'da 1 Mayıı alanında 
tekrar bil" araya ,elme ka.rarlılıRı nokta
!andı. 

SERMAYE BOMBARDıMANı 

YOROYOŞ'ün diziP ve baskıya hazır
landı�ı ,ün ve saatlerde, sermayenin 
"bum" namı altmdaki yayın ve propa-

pnda makina. a"alılık bır kanalizu
yon ortakbRıyla işçi sınıfının kardeşlik 
ve dayaru,ma bayramına taRım akıbnak
la me"uldü. 

En iri p«!ıpaye, man"etinde ,öyle di
yordu: 

me�'�! ::i�;��,iŞÇI de, halk da, hükü· 

Sormak ıeıekiyordu: 
• Ya i,verenler? Ya yüzdeli i,birlikçi

ler? Ya bankerler? Ya tüccarlar? Ya bey
ler? Ya alalar?. Ya emperyalist ataba
balar?. 

Senmyenin ayak takımı da (Ünler
denberi sürdürdüAli kan ve cinayet ruste
riıini yalan bombudımaruyla alevlendi
riyordu: 

- 1 Mayıı'ta Taksim meydaru kana 
bulanacaktı! .. 

- Solcular BeYoRlu 'nu yaRmalayacek
tı! .. 

1976 yıb 1 Mayıı'ının İstanbul'da or· 
taya çıkan ihti,amı, ,eçen yıl kanla ör
tülmeye ve unutturulmaya çalı,ılmı" bu 

CHP'nin halkçı tasanlan 
Malatya olaylarından sonra "ne olacağı" merak edilip duruluyor. 
Tabii merak konusu olan, siyasal düzeyde "ne olaağı." Ne kadar za

manda ıusıl olur bilinmez ama, basında bazı ilginç haberler yer almaya baş
ladı. Geçtiğimiz haftanın ba�nında şöyle üstliıkörü yapılacak bir tarama, or
taya bazı ilginç ipuçları koyuyor. 

LS Nisan tarihli Giiıaydın'da Adalet Bakanı Mehmet Can'ın "Ihtisas 
Mahkemeleri" konusundaki sözleri yer alıyor. AP Genel Başkanı Demirel'in, 
Malatya olayları bahanesi ile DGM'yi basurdlğı bir dönemde, CHP kanadın
dan gelen tepki "Ihtisas Mahkemeleri" oluyor. Kimbilir, belki de CHP'n;n 
"Ihtisas Mahkemeleri" DGM'nin "halkçı" bir tii'üdür. Şimdi ''Halkçı Ihtisas 
Mahkemeleri" sloganını beklemek gerekiyor. 

Işler, bununla kalmadı. 
26 Nisan tarihli gazetelerde bir başka haber yer aldı. Bu haber 141, 

142 ve 163. maddeler kapsamına giren "suç"lara ilişkin cezaların artırılması 
konusunda. Bu konuda bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Cezaları artıran tasarı
nın komisyon başkanı ise CHP 'Ii Kemal Kayacan. Kayacan partisinin "özgir
lüwn yana" olduğunu söylüyor ama yine de "cezaların ağırlaştırılmasından 
yana olduğunu" ekliyor. Kayacarı-yıllanmış bir vaadi de unutmuşa benzemi
yor. 141-142 ve 163. maddelere ilişkin olarak ekliyor: "Aslında bu maddeler 
ceza yasasmdan çıkarılınca Askeri Ceza Yasasından da çıkanlır." 

Güzel değil mi? CHP ileride bu maddeleri nasıl olsa "kaldıracağına" 
göre, bir ara cezaları ağırlaştırsa ne çıkar! 

Sonra yine 26 Nisan tarihli gazetelerde Merkez Bankası Genel Müdürü' 
nün "uzun ve sert bir konuşması" yer alıyor. Genel Müdür Sadıklar, Kamu 
Iktisadi Teşebbüslerindeki "sözleşme düzeni"ne veryansın ediyor. Ve ekli
yor: ''Toplu sözleşme sorununun artık dokunulmaz olmaktan çıkarılmasının 
zamanı gelmiştir ., 

Belki bu da, CHP'nin Sadıklar'a öğrettiği "haJkçl toplu sözleşme düze
ni" anlayışının bir ürünü. Ama ne olursa olsun, işverenlerin son zamanlarda 
yolunlaşan şikayetlerine CHP'nin "Halkçı DGM", ''Halkçı Askeri Ceza Ya
sası" ve "halkçı toplu sözleşme düzenı" ile cevap vermek istediği anlaşılıyor. 

CHP 'nin bUyik burjuvazinin tepkilerine gösterdiği bu uyum, aynı za· 
manda Demirel'In siyasal plandaki saldırısı ile dez bir uyum gösteriyor nes
nel olarak. Demirel'in "anarşi duracaksa Ece\'it'le 100 kere el sıkışırım" söz
leri "açık kapı" siyasetinin ilk adımı olarak değerlendirildi. Teoman Erel 
'"Baraj" adlı yazısında gerçekçi bir değerlendirmede bulundu: "Dememiz 
odur ki, bazı yeni yaklaşımlar ye siyasal oluşturmalar için kulisler yoğunlaş
maktadır. Ecevit ve Demirel bu yönde tavır almaya zorlanıyorlar. Daha da 
zorlanacaklardır. Eler bu önerilere ve formUilere yaklaşmamaku inat eder
lerse, bazı CHP'liIerle bazı AP'lilerin parti disiplinini bir yana bırakarak ve li
derleri aşarak harekete geçmeleri için gizli ve açık çağrılar yoğunlaşmaktı
dır." (Günaydın, 25 Nisan S.Iı) 

Yalnızca bir tahmin mi? Böyle dUşUnenler Için bir gün sonrasının Milli
yet'ine göz atmak yeterli. Bu gazetede verilen habere göre Senato'da CHP 
Diyarbakır Senatör'ü Cizrelioğlu söz alıyor ve şunları söylüyor: "Ya siyasi 
partiler hükümete yardımcı olacak, ya geniş Ubanlı bir hükUmet kurulacak, 
ya da iki büyük partinin katılmasıyla bir hükümete gidilecek. Bu yolların dı
şında Türkiye'nin karşılaştığı meselelerin içinden çıkmak hayaldir." 

Bütün bunlara eklenecek fazla birşey yok. Ihtisas Mahkemeleri Ile, As
keri Ceza Yasası tasarısı lle, toplu sözleşme düzeni konusundaki "fikirleri" 
ile CHP hayli hızlı yol alıyor. Daha da sala doğru. Yolun sonunda kendisini 
bekleyenler olacak. AP ve lideri Demirel, şimdiden postu sermiş, CHP treni
nin kendi istasyonlarına varmasını bekliyorlar. 

YOROYOŞ ·2 MAYIS 1978·4 

yıl cinayet teLlalılblına vardırılmı"ta. 

1 MAYIS KORKUSU 

Türkiye i,çi ıınıfının yüzyılı ... kın 
mücadele tarihinin, ulu.larar .. i,çi ıını
fı dayaru,m8lil.yta JimgelendiRi 1 Mayıı 
İşçi Sındı Bayramından .ermayenin kor
kunun şiddet ve derecesini a:özler önüne 
bir kez daha .eren bu propap.nda tablo
ıu, burjuvazinin evrensel ahlak, tiynet ve 
alçakblı ile böylesine .üslendi ... 

Ve bu arada Maocu'lulun binbir çe
'iit ha,aratı da, 1 Mayu'ı provake edecek 
yol ve yön t.emlerden paylarına dw,enleri 
yüklenmekten ,eri kalmadı. 

Ancak bütün heybetiyte bir ,erçek 
daha vardı: 1 Maylı'lann .ökütüp, atıla
mayacaRı, kökle,tirilip, yaşatılacalı ve 
,eleceRe ko,turulacajJ:ı ... 

TIP MITINGI 

Türkiye İşçi Parti.i'nin her türlü bas
kıya, engele ve silahb saldırılara kar,ın 
yüriittülü ''Ulu .. 1 BaRımsızlık için Nato' 
ya Hayır" kampany8Jl 22 Nisan (Ünü 
Tandotan meydanındaki mitingle nok
ta1anırken, 1 Mayıı'ıann yaratıClII ve ya
,atıcw i,çi IUUfuun .oluRu bir kez daha 
duyuldu. 

DoRru ve .omut eylem hedeflerinin 
kitleleri na.sıl kucakladıRı, her türlü ya
lan, yaru1tma ve ,a,ırtma propagandala.
rma kar,m ortaya Çıktı. 

Malum propaganda makinası gene ça
b,tırı.ldı: TİP nıitin';'nde olaylar çıka
caktı, kimte Tandolan'a iPtmesindi!.. 

Buna 'u ve bu yolla, go"u,t, kariye
rist, Maocu, maceracı, yll,ın, dönek, 
korkak kadroların propaıandalan da ek
lendi: 

tt- Aman mitinge gitmeyeUm, TİP'li
ler fazla 'örünürlerL .... 

"sOL"poLlKLlNIK!.. 

l,çi ımılından, kitlelerden kopuk, 
hastalıkb ruhların, Türkiye'deki anti�m
peryalist mücadelenin 1965'Ierden bu 
yana ne denli sönükle,tiRini, dinamizmi
ni yitirdiRini düşünecek fantezileri yok
tu! .. 

Ama bugün, Türkiye l,çi Parti 'li Ve' 
dat DemircıoRlu 'lann anti.mperyalist 
soluklannı, Türkiye ışçi Parti'li Yılmaz 
Oereba,I'ların alevlendirdiRini görecek 
zamanlan yoktu! .. 

"Nerede hareket orada bereket" 
gangsterliRinin, temelde hangi ınançslZ
Wc1ardan besIendiRini anlayacak, kabul 
edecek utanç perdeleri yoktu, yırtı.lnu,· 
tı!.. 

PartimUk bayralı altında &Ürdüriilen 
maceracalıRm yaş hutalıl'ayla be.lenen 
.i.inepelj#lnde, burjuvulnin "101" kolu 
hizmetkarIJRI yapddıRml bUecek, ula
yacak, utanacak deaerler yoktu, kuru
mUttu! .. 

Ve bunların topunun I,çi anafı ile 
emekçi kitlelerin balunı.lZhk demokrui, 
.oıya1izm mücadeleainln ör,ütlülülil:ü bl
linciyle uzaktan yakından ll';' wl batlan 
kopmu,tu, kalınanu,b!.. 

Anti�mpery.u.t IoluQ:un olu,turdu
lu bir eylem çerçevesinde panayır hea
bı yapmanın, aramanan, delil 1OI)'1LLiIt
lik, devrimcilik, ilericilik, yurt.eWlrllk, 
demokratbk, biraz iyi niyetli ve akb b.
,ında olmakl. iliPd yoktu ... 

SONUÇ: MAHKUMIYETI 

Sonuç ne oldu? 
Mahkumiyet! 
ı,çi aınıfı parti.i dii'imanhAının bur

juvaziyle elele yükaelen ırrafili, dikiM ... 
ba .. "ajJ:ı çevrildi. 1 Maylı'1ann .lt bir 
takvim yaPraRı olmadlRml kanıtlayaeak 
ve yaşalacak lÜCün, bu IlÜÇ oldulu bir 
kez daha beııelendi ... 

SOSYALISTLERIN SESI 

GeçtiRinıiz hafta bu ,erçeklerin yeni
den ,özden ıeçiritme.iyle birlikte ,ene 
olaylarla dolu ,eçti. AP \"ii MHP saldırdı, 
CHP yetersiz ve beceriuz: .. vunma1arla 
ıindi. Adeta roller deli,mi,ti. Kan wl ci
nayet odakları kurutulmadıkça bunun 
da yeni bir ya.ıu. yoktu. Bu konuda ,eri
ye dönerek bir hatırlatma yapmakta ya
rar vardır. Türkiye ltçi Partili Genel 
Ba,katu Behice Boran 24 Mayıı 1977 
(Ünü lUt 20.00'de ndyodaki ilk .çim 
konu,maaında ,öyle demi,ti: 

lt- ı,çiler, köylüler, emekçll .. ! Tiim 
yurtteverlm, .özüm .sedlr. Hep bildi'l
niz pbi can JÜV8nlJli ülkerun bir numa
ralı me.lesi halin. eetirileli. Can 'Üftn
lili; yaşama hakkı elbette bir iDAıun 
en ba,ta ıelen temel hakkMiır. Bir hü
kümet can ,vvenliRini sallayanuyora, 
bu kendi başına o hükümeti mahku.ın et
meye yeter. Ama neden ailahb aldınlar, 
cinayetler oluyor, neden bunlar önlene
miyor? Bu .orunun cevabını aramak, 
meselenin köküne inmek gerekir. 

Oy" her biri tek ba,ına iktidara aday 
olduaunu söyleyen Adalet Partili ile 
Cumhuriyet Halk Partiıi bu itaret etti
Rimiz meselenin köküne inme işine biç 
yana,madan, birbirlerini kU4ılıklı _uç
layarak, saldırı wl cinayetleri seçim kam
panyalarında oy toplama ancı olan.k 
kullanıyorlar. Her ikisi de .çim kam· 
panyalannı cinayet üzerine oturttular. 
"Oylan bana verin, tek ba,ıma iktidan 

1 Moy,.'wruı yoralıeı.ll ve YOfotıe,wn ,örel) bo,ındo 
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ıeleyim, U1ie rilllük i\iliatanlık olur" di
yorlar. 

Karde,lerL Bilelim ki, mesele aadece 
bir oy meselesi degildir. Bu kahredici 
olaylar burıiinkil toplum düzeninden, 
emperyalizme balıınh bu ıeri kapitaliıt 
düıenden kaynaklaruyor ... " 

CHP'NIN SORUMSUZlU�U 

Boran'm bir yıl önce &Öyledikleri 
burıiin yakıcı bir lerçeRi noktalıyor. 

Hükümet, kayna'a gidecek önlem ve 
&irişimleri ıöıt.eremiyor. Ve sosyalistle
rin anırh olanak ve ko,ullard.a yüksel
ttikleri .etleri, burjuvazinin sonsuz ola
naklarla beslenec yayın-buın propagan
da silahları büyük ölçüde bastırmala ça
lı,ıyor. 

Bu uad kitlelerin bUyük umut ve dea
tekleriyle ıerek parlamentoda ıerekee 
parlamento dı,ında iÜç bulan CHP, ta
rifıtz bir sonımauzlulu, vurdumduy
maz1ı1ı18raiUyor. 

CHP içindeki sahte "sol" lörünüm
i., durumdan memnundur. Bir .öylen
tiye löre Deniz Baykal, diler bir alır 
iddiaya löre de Süleyman Genç tarafın
dan parti içinde varlılt temsil edilen 
"101 sosyal demokrat" güçler, en madan 
bir ilericililin ıereklerini bile yerine ıe
tirmekten istifa etmiş ıörünmektedi.rler. 

Yakın bir ıeçmi,te Türkiye'nin ileri
ci, demokrat, sosyaliat potansiyelini 
"kayıtslt şartsız" CHP kuyruRwıa yama
maaa çalıfan, CHP'yi "Ulusal burjuvazi
nin ilerici kanadı" ya da "Ulusal bwju
v&.Zinin emperyalizme karfl kesimleri" 
diyenitelenmren sosyaltzm bavarllerinin 
yüzlerine çarpılacak pek çok şeyle!' ol
malıdO". 

KATILIM PAYLARı 

Geçtilimiz hafta başında, Türkiye'yi 
uluıwaruı emperyalist para kuruluşla
rına bir8%. daha baAlayan, batım1ı1ıA:ını 
biraz daha pekiştiren yasa taurISJ. bir 

Ba,kant'ta yapılan yığınağa dikkati 

son stınlerde te'phlanmok Istenen buı oyunlon tüm Ilerici ,lIçlerln, lleri
cl kuruluı"'ın dıkkat etmesi Frekmektedlr_ ö,nei niyetier ne olur .. olsun, ki
mi siriıimier, nesnel ow.k foılstlerln stıçlenmelerlno, büyük buı kentlerin tilmU 
Ile faılstlerin d .... dmine terkedilmesine yönelmektedlr_ örneğin Anl<Mo ıçın ya
pIlan buı glrlılmler, bu kenti bır _ için fııılst ,öre,lIler1n denetimine terkede
cek nltellktedlr_ 

1 Mayıs göz önüne alınarak, Ankara'ya c:rvan illerden çok sayıda polis ge
tirtilmlıtir_ IIokonlok ve senel mildlO-lUk adına Fçicl görevle b'ıkente Ftirilen 
bu polis görevlilerinin ayınms .. olarak baıkente gönderilmesi, hlikümet ..... -
fınQn istenmiştir. Ancak kazın ayağı hiç de böyle olmamıştır. Halen gerici yö
neticnerin denetimindeki il ve ilçelerden genellikle sağ eğilimli ve Pol-8ir üyesi 
görevliler bu geçici görev için başkente gönderilmişıerdir. Civar il ve ilçelerden 
başkente gönderilen memurıva bakıldığında, bunl;ırın bire kar$1 altı oranında 
gerici, PoI-8ir üyesi polislerden oluştuğu görülmektedir. Örneğin, Kayseri ilin
den gelen ve toplum zabıtasında göre\1endirilen polislerin hemen hemen tümü 
Pol-BIr üyesidirler_ / i 

Amıç, halihazırda gerıci faşist güçlerin egemenliğinde olan Ankara toplum 
polisi kadrosunu Utakviye etmek", ilerici, tarafsız polisleri eritmektir. Gerici gö
reviiier, 1 Mayıs başta olmak üzere, kendilerine düşecek "görevleri" yerine getir
mek üzere zevkle beklemektedirler. 

Hill böyle iken durum hakkında fikirleri sorulan hükümet yetkilileri, büyük 
bir umunamazhk içinde görülmekteelirler. 

çırpıda ve AP ve MHP ile el ve gönül bir
llIi içinde meclialerden geçip ya.salaşb. 

Yasa taaarw, Uluı!araruı Para Fonu, 
Dünya Bank... ve Ulu&la.rarası Finans
man Kurumuna Türkiye'nin katılım pay
Lanru artatuayı önıörmekteydi. 

Yasa ta.aa.rw MC döneminde hazırlan
mı" mıecwlerden ıeçinnek de Ecevit 
hükümetine nuip olmuştu. 

Y.... tuarwnın millet mecliaindeki 
ıörü,meleri tamamlarup oylandıRında 
havaya yükselen parmaklar illi,nç bir be-

raberlili simgeledi. AP, MHP ve CHP 
milletvekilleri "evet" diyorlardı. MSP ise 
''red'' diyordu. Ama o "red" de haanın 
koltuk altındaki haÇI gibiydi. Zira yasa 
tasarıaının altındaki imzalardan biri de 
zamanın B.."bakan Yardırncw Necmet
tin Erbakan'a aitti!.. 

IMF, bu yasa tasarısının çıkarılmasa
nı şart ko,muştu. Dünya Bankası kredi 
verme koşulu olarak bunu gösteriyordu. 
Kısa adı IFC olan Uluılararıw Finans
man Kurumu ise ıtatüsü gereti .adece 

Babıali'nin büyük tröstü, yerli-yabancı büyük ser
maye çıkarlarının günlik organı Hürriyet, tahrip ve tah
rik rolünü doruklara vardırdı. 

Guetenin sicili biliniyor. Bu bakımdan şaşırtıcı 
değiL. Ilginç ve ibret verici olan, büyük sermayenin kıza
rnığını oluşturan birinci sayfaların tam bir savaş görüntü
süyle çizilmesi. Işbirlikçi burjuvazinin, işlediği cinayet
ler, düzenlediği tezgahlar ve çev;rdiği dolaplar kadar güç
lü olmadığı ya da hissetmediği en aşşağılık yalan ve şa
şırtmı taktikleriyle neyi amaçladığı pek açık çıkıyor or
taya. Bu bakımdan gazetenin bir "hizmetIOyaptığı da ger· 
çek!.. 

Aşşağılık MC dönemlerinin kamuoyu tepkisini 
MSP'ye ve "Erbakan kafasına" akıtıp, AP'yi ve MHP'yi 
ibra etmeye yönelik amaç, şimdi en azından "AP-CHP" 
yi hedefliyor. 

nin de dediği gibi CIA-MIT-SAVAK ve ısrail gizli örgüıü 
de karışıyordu ... 

özel sektör yatırımlarına kredi açıyor
du ... 

Ve Türkiye'nin hepiine katılım p.y
ları biraz daha artıyordu ... 

Kitlelerin önünde "düzen delifikU
;:inden" dem vuran CHP idi bu. 

MADENlER 
DEVlETlEŞTIRIlECEKTI '--

Ve ıeçtilimiz hafta Perşembe lünü 
millet meclisinde bir batka haDn .ahne· 
nin ba, aktörü eene CHP idi. Millet Mec
lisinin perşembe i\inkil birleşiminde 
Başbakan Bülent Ecevit ile Plan komil
yonunun önerıeleriyle Madenierin dev

_Ietleftirilmesine iU,lcin y .... tuanıı gün
demin birinci sıruı.na alınmak iıtendi_ 
Bunun için de önerge üzerinde tartı,ma
lar yapılacaktı. Konuşmalar y.pılmı, LI
ra önereenin oylanrna.auıa ıelmişti. AP' 
liler salonda çOlun1uk olmadıRı ıerek
çesiyle yoklama iatediler. Bu bir içtü
zük taktiRiydi. Ama sonuçta aalonda 
çoRun1uk kalmadılı an1 .. lldl. CHP'U 
32 miUetvek.ili yoklamada bulunma
mıştıı. 

Oysa birleşimin açılışındaki ilk yok
lamakad çoRu CHP'li salondaydı. Hal
km önünde "hakçı" nutuklar atıp, 
"MadenIeri devletleştireceRiz" diyen 
CHP, millet meclisinde iki saat millet
vekilini tutamıyordu ... 

CHP'U &Özde "ilerici" buı.n olayın 
üzerinde bile dunnadı, hatta "bu ayıp 
bize yeter" örtünmesiyle ıeçi,tirdi. 

Devletçe ı,letilecek Madenler hak
kındaki yasa taı:arıJı bir meçhul tarihe 
itildi gitti ... 

Bu kaypakhk, bu dddiyetaizlik, bu 
tutarsızlık ve bu yapıya omut wrmi, 
kitlelerin özlemleri, beklentileri, umut
lan ... 

Ve bir iyi niyetU CHP miUemlôlinin 
ideawt tepki.i: 

"- ERer içimizde elbi_lini kirleten
ler bir araya lebeludJ, memJeiet k ur
tulurdu!"" 

Bu yılın başında Ecev;t hükUmeti kurulur kurul
mill, işe "kontrgerilla" ile başlan� bilinçli bir şekilde 
planlandı. Ecevit "asayi$ asayi$" diye diye abad olmuş
tu, "asayiş asayiş" diye diye berbat edilmeliydi! ... SUIey
man Demirel ile Cüneyt Arcayürek bu gündem maddesiy
le dizdize geldiler. Hükümet henüz yeniydi. CHP'nin cid
diyet ve tutarlılığı da malumdu!... Ve kontrgerilla ka m
panyasıyla Ecevit köşeye sıkıştırıldı. Amaç yaklaşık sağ
lanmıştı_ .. 

HUrriyet'in "Hüt dünyanın bekçisi" Amerika ve 
onun müptezel örgütü CIA ile sempatisinin mUmtaz tem
silciliği de Metin Toker ile simgeleniyordu ... Bu gazeteye dikkat! 

Aslında 1974 yılında da gazete benzer bir kampan
yayı uygulamıştı. CHP-MSP hükümeti döneminde birden
bire Hürriyet, "işkence" kampanyası açtı. Ecevit, seçim 
meydanlarında 12 Mart işkencelerinden söz etmişti, 
meydana çekilmeliydi. Iık anda gazetenin "işkence" ko� 
nusunda insancıl bir kampanyayı sÜ"dürdüğü izlenimi de 
çıkıyordu. Oysa amaç tam tersi idi: Işkenceciler buluna

mayacak, kendilerinden hesap sorulamayacak, böylece 

kamuoyunda bir "yalanmış" imajı oluşturulacaktı!.. 
Kontrgerilla kampanyası ile de amaçlanan aynı 

şeydi ve kontrgerilla ile işkence birbirlerine pek yaklaşık 
konulardı_ 

Oysı kontrgerilla vardı ve işin içine, ıhsan Sabri' 

Hürriyet patronunun ... : ... slararası silah firmalarının 
yerli ve yabancı temsilcileriyle ilişki ve bağları da pek üst 
düzeylerdeydi. 

Pek özet olarak ortaya çıkan bu tabloda gazetenin 
politikası sırıtmaktadır. 

Azgınlık, şimdi elini "Doğu'ya" uzatml$tır. Malat
ya'da patlayan bomba, sulara atılan hayali zehirler ve 1 
Mayıs'a karşı oluşturulan düşmanlık kampanyası ve "bö· 
lünüyoruz" feryadı ve feryadın bulanıklılığı içinden ya· 
kalanacak av ... 

MHP haberlerine gösterilen özel itina, 1 Nisan'daki 
yürüyüş ve mitingin "büyütülmesi" kararı ve bu yöndeki 
propagandanın sürdürülmesi çabasını" getirdiği dezavan
taj da pek sefih biçimlerde oluşturulan lotaryacılıkld. 
dengelenmeye çalışılıyor. 

Bu gazete bir tarihlerde "hükümetin elinde olma
yan belgeleri" kasalarında sakladığını kendi sütunlarında 
yazdı. Bu gazete, "Lockheed rüşvet listesini" kasasında 
sakladığını sözlü biçimde yaydı. Bu gazete, belli bir do· 
kunulmazlık kılıfı içinde rahatça suç işliyor. Bu gazete 
700 bin tirajıyla Nazi'lik yapıyor. Bu gazeteye dikkat!... 

Bu gazetenin vergi dairelerindeki dosyası nedir? 
SSK'ya olan sigorta prim borçlarının tutarı ne kadardır? 
Ensesinden tutulmalıdır, tutulacaktır. 

Ve bu gazetenin, çalıştırdığı emekçilere toplu iş 
sözleşmesi dönemlerinde söylediği de şudur: 

10_. Gazetemiz zor durumda, belki de kapanacak!." 
Oç kuruşluk ücret zammı talebine kaf11 bu gazete 

patronunun uzattığı fatura bu. Bu yalan-dolan ve tahrik 
makinesine dikkat!... 
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iDEOLOJiK ZAAFTA ZAYıF HALKA 
Raşit KAYA 

Elimize ''Emperyalizmin Zayıf Hal· 
kası Türldye" isimli bır broşür geçti. ön· 
sözünde, Londra'da yayunlanan "Işçi. 
nin Sesl'nin editörü R. Yüıükoılu 'nun 
bu broşürli 'Ti.irklye emperyalist nnclrin 
zayıf halkasıdır' görüşünün altında yatan 
çözümlemenin bazı ana yönlerini" ilde
lemek için': huır1ad11}1 belirtiliyor. 

TEMEL GöRüŞ 

Tanıtına yazısı. iç sayfalardaki boş
luklar, kaynaklara aynlan bölüm çıkanl
dıeında küçük. torma ile 30 sayfa kadar 
wtan broşür, açıklık getirmek IstedlRi 
konulann genişueine karşın, genel sis
t.ems�i, alt alta sıraladıj!. çatıu kez 
yersiz alınttlar, söylenmek istenenle, içe
rikle ilgili dayanaklan gösterilmeyen ge
neUeme ve olumlamalar (artırmation)la 
sık &ık karşılaşılan teknik anlamda yan
lışlarla, üzerinde durulmayı gerektiren 
bir nitelik taşonıyor. 

"Türkiye emperyalizmin zayıf halka· 
sıdu" tümeesine bilimsel bütünlükten 
uzak, eklektik bir yaklaşımla dayanak 
bulmak için hazırlandıeı anlaşılan bro
şür; işçi sınıfmm politik ve ideolojik mü
cadelesini saptıııcı, batımslZlık, demok
rasi, sosyalizm mücadelesinin bütünmeü
ne ters ve faşizme karşı mücadeleyi kü
çümseyen, yanllŞ temellere yönlendiren 
görüşler taşımasa üzerinde dunna gere
eini hiç duymazdık. 

YürükoRlu'nun ortaya attteı görüşler 
şöylece özetlenebilir: 

Kapitalizmin tüm çelişkillm'nin top· 
ID,ttl, uc! ke6klnltlşti8i. çöziilmez bir yu
mail durumuna geld iAi iilke/ere. 'cmper, 
yalut zincirin zayı' halkalar, ' ya da 'ka
pitalist sistemin zayı' ho/kaları ' diyoruz. 
Bugüne dek devrimler, bu ülkelerde ger
çekleşti. Bundan J;onra da böyle olacak. 
Günümüz koşullarında orta derecede ge
lişmiş kapitalist ülkeler emperyalizmin 
başlıca zaYıf halkalarıdır. Bu iilheler ob-

jdti! kOfullar açısından sosyalizme ha
zırdır.Hindistan. Pakiımn, Brezilya, Ar
jantin, Filipinler, Meksiko, Iran. Yuno' 
niıtan., Portekiz gibi ülkelerle Türkiye bu 
kuşakta yer almaktadır. Türkiye. 1968' 
lerden bu yana Zaman zaman gerileyen, 
ilerleyen ama giderek yükselen, olgunla
şan bir ,üreç içinde devrimci durum )'0-
şamaktadır. DeIJrimci durumu yaratan 
ıo.yo-ekonomik taban üstiinde faşizm 
tehlike.i de ,üregen nitelik almaktodv. 
Böyle bir ortamda batı tipi ıbk burjuUCJ 
demokra.si.i yaşayomaı:. Batı tipi burju
ua demokrasU; u(ku kapalıdır. Ve biz 
(Yürükol'u ue onun gibi düşünenler) 

'Ya faşizm, ya ıoıyorum' tahlilini bu 
nedenle kolayca anlıyoruz. 

KARIŞ TIRILAN NE? 

Bilimsel sosyalizmin ve bilimsel sos
yalistlerin, baA:ımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm bütüntüRü içinde örgütlü mü
cadele edenlerin, ''Ya faşizm, ya sosya
lizm" tahlilinden anladıkları, Yürükoeıu '  
ndan ç o k  farklı. Ama önce başka nokta
lara deC:inmek, belirli konularda açıklık
Iara kavuşmakta yarar var. 

Gerçekten de Lenin, emperyalizmin 
uluslararası ekonomik ilişkilerini inceler
ken, emperyalizmin dünya çapındaki 
ekonomik ilişkilerinin sistemin "zayıf 
halkası"nı oluşturdueunu göstermişti. 
Ancak, ekonomik koşuUann olgunlaş
masının. otomatik olarak devrime ulaş· 
mayaealı da btlenen başka bir gerçek. 
Devrimci durumun doeuşu için ' 'eski re
jime" üstün gelecekyenibir sınıf güç den
gesi oluşması gerekiL "Devrimin olması 
için sömürülen kitlelerin art:lk eskisi gibi 
yaşamanın olanaksız)lı!:mın bilincine var
maları yetmez. Devrim eski yaşamın 
"alt"takiler tarafından artık istenmediei 
ve "üst"tekiler tarafından da artık sürdü· 
riilemedi�i zaman ortaya çıkar. Bu ger
çe�i şu biçimde de dile getinnek ola
naklıdır. "Ulusal buhran (sömürenler ve 

ülkü Ocaklartndan 
MHP'ye sevgilerle 

-___ 0 __ __ 
Son günlerde ülkü Ocakları ile MHP arasında bir "ilişki" olup olmadığı 

sık sık tartışılır oldu. MHP 'ye göre böyle bir ilişki yok. Ilerici basın ise, MHP' 
nin bir yan kuruluşu olarak ülkü Ocaklarının çeşitli destekleme eylemlerinde 
bulunduğunu yazıyor. Olkü Ocaktarın," ileri gelenlerinin MHP ile i l işkileri la
ten biliniyor. Ancak, daha açık kanıtlar da var. Örneğin bir baAış havale mak
buzu. 

Miiıih ülkü Ocakları muhasibi Kadir Aımalı, Türkiye'ye dört bin altı 
yüz liralık bir bağış gönderiyor. Bağış hiç kuşkusuz, ülkü Ocakları Genel 
Merkezine ya da Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılmıyor. Rağışın alıcısı, ha. 
valede açıkça belirtilmiş: Mehmet Doğan. Ha'o'alede Doğan'ın kimliği de belir
tilmiş, Milliyetçi Hareket Puıisi Genel Muhasibi. Adresi de MHP Genel Mer-
kezi . 

. 

Olkü Ocakları ile MHP araSlndaki ilişki bu kadar açık. Acilhi\ böyle bir 
ilişkinin varlığı hakkında kuşkusu olan kimse kaldı nıı? 
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sömüriilenler arasmda) olmadıkça dev
rim olanal<Slzdıı." Başka bir deyişle dev
rimci durum ile ulusa1 buhran arasındaki 
farklılık, ikincisinin yalnızca nesnel de
Aişimleri degil öznel unsurları da içer
mesidir. Ulusal buhran, ya da kullanılan 
başka bir kavramla ''hegemonya krizi" 
devrimin nesnel ve öznel koşuUannın bi
leşkesidir. 

YürükoAlu broşüründe, Türkiye'de 
kapitalizmin gelişim, bunalun ve çıkma
zını uzun uzun incelemeye çalışırken, 
devrimci durumun hegemonya bunalımı
na dönüşmekte oldueu izlenimini yara
tırken, bu durumun ikinci önemli öAesi 
olan devrimin siyasi ve ideolojik unsurla
rına 30 sayfada ancak bir paragratla de
giniyor. Şöyle diyor:  

Surege,ı bunalımın, devrimci duru
mun bugün YOfadığ,mlZ evres� önceki 
yıllardan ('ok delişik koşullar altında 
yer alıyor. Devrim ;miz;n mııtlak hege
monu işçi sınıfımızın örgiitlülüğü ve bi
linci bomboş/ıa düzeydedir. Devrimin 
yöneticisi, genel kurmaya TKP 'nin gücü 
hızla yükseliyor. Emekçi halkın her kui
mi hızla örgiitleniyor. Yurdun her yanın
da devrimci örgütler {ışkırıyor. Ama 01-
gunloşmalda olon devrimci durum nere
ye dek varır, iyice serpilip devrimci pat. 
lamaya Varır mı, varırlO başarı kazanıp 
devdme ulaşır mı, devrimci güçler du
rumdan yararlanabilme yeteneğini gös
terebilir mi, bunları zaman gö.terecek, 
Lenin 'in dediği gibi, bu soruya kimle ön 
bir ccuap ı'eremez. Işçi "nl{lmlZ, porti.i 
TKP, tüm dcvrimciler bütün olaruıklarıy
kı savaşıyorlor. 

Bırakınız inandıııcı dayanaklara sahip 
olmayı, tartışma noktası olarak ele al
mak i<;in dahi yeterince ciddi deAii. Bu 
nedenle biz başka noktalar üzerinde du
rac�ız, 

Yüriiko�lu 'nun "geçiş kuşaAı" olarak 
nitelendirdiei orta derece gelişmiş kapi-' 
talist ülkeler genel bir tanımla "baetmlı 
kapitalist ülkeler" olarak nitelendirilebi
lirler, "Biçimsel ve hukuki anlamda ba. 
�lmslZ olan bu ülkeler, mali, ekonomik, 
askeri'politik. ideolojik ilişkilerle kapita
list sist('min tali unsurları olarak, uluslar
arası t.ckeııere bıığımlıdırlar. Bu tanım 
önemi olan bir ınetodolojik anlam ka. 
zandırır. Çünkü uluslararası emperya
lizm, yeni sömüreed politikasında, yaJ. 
nızca ekonomik hedener giitmez, strate. 
jik hrdenere de sahiptir. Rarlımlı kapitti. 
list iilke leri krondi sosyo-ekonomik, stra. 
tejik·askeri eı:emrnliği altında tulmıtk 
için çabalar gösterir." ( Le Mouvement 
GomOluniste, Prol!l'es Yayınları, r-.losko. 
va 1 975, s, 328, Fransızca) 

Lenin, empf'ryalist sistemin zayıf hnJ
kaJ?�nı� ko�ma olasılı� ını nesnel sosyo 
pol ıtık oncf'lıklerin yiiksek clNec{'de 01-
gunlaşması Ve çelişkilerin d<,rinl<'şııı('si 
ile öznel unsurlrınn yelNinCl' olgunlaş
ma.c;ına bfl�lıyonhl. niL dunı ınu unutma. 
dnn "günümtil(le fl('vnınci dunınıun do-

Ruşuna doematik yaklaşımlar da kabul 
edilemez." ömeein, "bugünkü koşullar
da kitleler en üst derecede sefalet ve bas
kı altında olmadan dı devrimci bir du
rum doeabilir. Gelişmiş kapitalist ülke
lerin işçi sınıflan maddi yaşam koşulla
nnı iyileştirme mücadelesinde belirli ba
şarılar kazannuştır, ancak bununla ye
tinmeye niyeti yoktur. Kapitalizmin 
geçmiş gelişme aşamalarına oranla daha 
yüksek bir yaşam düzeyine �men, kit
lelerin emperyalizm ve gericil�e karşı 
toplumsal düzeni degiştinne mücadele
sinde kararlılıklan kapitalizm için kritik 
bir düzeye ulaşabilir. Bir devrimci du
rum yaratılabilir. (Aynı kaynak, s_ 12) 
aynca emperyalist sistemin gelişme ve 
bütünleşme 9.ireci içinde zayıf halkalar 
oluşması ve bu halkalar arasında orta dü
zeyde genşmiş kapitajist ülkelerin sistem 

dışına çıkma eR'iJimleri ile yer almaları 
doAal olmakla beraber, bu bir devrimci 
durum ya da ulusal buhramn oluşması 
anlamına tek başına kesinlikle gelemez. 
Bu nedenlerle "geçiş kuşatı ülkeleri" 
denilen ülkelerin zorunlu oLarak emper
yalist sistemin en zayı! halkalannı oluş
bJrdueu genellemesi d<>e"ru olamaz. Za
yıl halka ekonomik güçlillderin yoRun 
olduRu ülke demek deAildir. Siyasi ve 
ideolojik unsurlar, unutulmaktadır. 

YürükoAlu emperyalizmin zayıf hal
kasım ararken, teknik anlamda hatalara 
düşmekten de geri kalmıyor. Türkiye ve. 
ya dieer gelişmekte olan ülkelerde "işçi 
sınıfında sömürü oranının ileri kapitalist 
ülkelerde oldueundan çok daha yüksek
tir" denmesi, sömürü ile sömürü oranı 
kavramlarının kanştıııldıe-ını gösteriyor. 
Anclk böyle "teknik" anlamda yanlış
hkların yalnızca bilgi eksikliei ya da dal
gınlık sonucu olmadıltını düşünmek içh 
de haklı bazı endişeler var. Türkiye'de 
egemen üretim biçiminin kapitalizm ol. 
duCunu kabul ettikten sonra geliştirilen 
mücadele biçimi, stratejisine kılıf hazır
lamak içinde "kavram" yanlışlıklan ya
pıldı�ı ister istemez düŞündürülliyor. 
Bunlann neler oldu�unu ve kanımızca 
işçi sınıfının \'e tüm f'mekçilerin bag ım
sızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadele
sine zıııarlı düşünceleri görebilmek için 
başka bir konuya el atmak gerekiyor, 

Yürüko�lu, " Yurdumuzdakl devrimci 
durumu yaratan sosyo-ekonomik taban 
üstünde bir başka şey daha. faşizm tehli
kesi de siiregen nitelik a1ıyor" diyor. Te
keUerin gelişmesi ile yapısal olarak faşiz. 
min maddi temellerinin hazırlanışı ara
sındaki ilişki elbette tartışma dışı. Lenin 
"yeni ekonomiyi oluşturan politik üst 
yapının tekelci kapitalizmin (emperya
lizm tekelci kapitalizmdir) demokrasi
dtn politik gericili�e doeru bır dönüm 
noktası olduRunu söyler. Türkiye'de 
E'c<,nwn sınınann içine düştükleri çık-



"Birlik" çağrıları ve ekrana yansıyanlar 
Tlirldye'nin Sıyasal ortamı, burjuvazi

nin Istekleri dolrultusunda adon adlID. 
bIr ''birUk''e'd�ru oluşturuluyor. Kuş
kusuz bu birlik, işçi ve emekçı sınınarla 
sola karşı bır birlik. Bu birlıti somuU",· 
tıracak olan da "parlamentoda birlik". 

Bu birlıti oluştunoak için g.çli�imiz 
bafta boyunca burjuva partilerinin söz
cülerinden sennayenin sözcWerine kadar 
herkes tezerine düşeni yaptı. Bu konuda 
Uk adımlardan biri, CIIP 'li MUlet Meclisi 
B",kanı Cahlt Karakq'tan geldi. Kara· 
kq, Malatya olaylannın bemen arka· 

sından, parlamentoda gtubu bulanan 
dört partinin, CIIP, AP, MSP ve MHP' 
nin grup sözcüleriyle görüşerek, onlar 
ıdmı bir &Çıklama yaptı. Bu paıti.lerin 
yöneticileri birbirlerine veryansın eder
ten, grup sözcüleri Karak",'ın şından, 
"anarşiye karşı birlik Içinde olduklan
nı ' açıklıyortarctı. 

IŞVERENLERDE BIRLIKTEN YANA! 

Bundan bir süre sonra, Ankara'da 
toplanan Tlirldye Ticaret Odalan, Sana· 
yı Odalan ve Ticaret Borsalan Blrll#i 
oda ve borsa başkanlan da bu yoldaki 
isteklerini dile getirdiler. Birlik Yönetim 
Kurulu Başkaru Sezai Dıblan. "öncelikle 
milli büWnlü�ü ve beraberli�i �Iama 
Çabası içinde olmalıyız", "her zaman
kinden daha !azla bütünleşmenin zam· 
retine Inanıyorum" derken, birlik ve be
raberlikten ne anladılım da söylüyordu: 
başta siyasi partiler olmak üzere çeşiUi 
kurum ve kuruluşlar aynı görüş d<>lrul
tusunda birleşmeUydi. Sezai Dıblan, bu 
birlikten ne beklediklerini de şöyle anla
tıyordu: 

"Son günJerin menfur olaylanru telin 
ederken, kamu otorltelerlmizden devlet 

mazlar, bunalunlar karşısında faşizmi 
tırmandırmalan çok d�aldır. Işçi sınıfı
nın ve emekçi kitlelerin hareketliliA:i ve 
taleplerinin artması, mücadelelerinin ge
lişmesi Be bu özlemlerin fazlalaşması da 
beklenmelidir. Ancak buradan kalkarak 
'"Ya raşizm, ya sosyalizm" sonucuna 
vannak, ıŞçi sınıfı bilimi ile bagdaşamaz. 
Böyle bir "tahlili" Türkiye gibi iilkelerde 
"Batı tipi ılık burjuva demokrasisi yaşa
yamaz" gibi gerekçelerle haklı göster
mek mümkün deRildir. ışçi sınıfı müca· 
delesinde demokrasi mücadelesinin yeri 
ve anlamını görmek gerekir. Lenin şöyle 
yazıyor: "Şu iki anlamda demokrasi 01· 
maksızın sosyalizm olanaksızdır: 

ı. Proletarya sosyalist devrimi, de
mokrasi için mücadele ederek ona hazu
larunazsa başaramaz; 

2- Zafere ulaşan sosyalizm, zaferini 
korumayı ve insanl�ı devletin yok olu
şuna ulaştırmayı demokrasiyi tamamen 
gerçekleştirmeden başaramaz." (Eserler, 
C. 23, s. aı, Fransızca) 

Görüldütü gibi demokrasi için müca
dele geçici bir taktik olmayıp, işçi sınıfı
nın ve işçi sınıfının bilimsel sosyalist 
partilerinin temel bir politikasldıro Böyle 
olduRu için de '"i asosyalizm, ya faşizm" 
diyebilmek, bir yandan demokrasi müca
delesinin anlamını kavramamış olmayı, 
demokrasi-sosyalizm mücadelesinin bü· 
tünlüRünü görememeyi gerektirir. 

"Batı tipi burjuva demokrasisi" ger
çekleşemez diyerek "ya faşizm, ya sos
yalizm" tahliline baRlanmak, bır yandan 
da batı demokrasisini küçümseyen kes
kin lafazanlıklar arkasında .özde, burjuva 
demokrasisini Idealize ebnek gibi ideolo
jik yetersizlIAi de gösterir. Buglin iieri 
kapitalist ülkelerde işçI sınıfının bilimsel 
sosyal bt partiierinin sürdürdükleri de· 

giiciinün yiiceli�lnl ve eUdnlıtini göster

melerini bekltyor, ızdııapların kısa süre
de dindirilmesini temenni ediyoruz ... 
Topluma atılan kin ve nirak tohumIan
nın arhk Olizlenmesine mÜS8maha göste
rilmesin istiyoruz. Ve artık devlet kudre· 
tinin bütün aşınlıklann üstesinden gel
mesini istiyoruz." 

Hemen hemen aynı günlerde Adalet 
Bakaru Mehmet Can, işverenlerin ç�n
sını, "ihtisas mahkemelerinin kurulaca
Rı" müjdesiyle yanıUadl. " Devlet kudre
ti"nin, NATO'ya karşı çıkılması gibi, iş
çi ve emekçi sınınann emperyalizme ve 
kapitalizme karşı mücadele vermesi gibi 
"aşuılıkla.r:tn" üstesinden kısa zamanda 
gelecetini haber verdi burjuvaziye. An
cak bunun için, birliRin sıRlanması zo
nın1uydu. Parlamentodaki burjuva parti
lerinin, burjuvaziye en iyi kendisinin 
hizmet edebileceAinl kanlUamak için gi
riştiRi yanş yerine, oluşturulacak bir 
" birlik"le gerçekten hizmet etmesi ge
rekliydi. Böylece dikensiı gül bahçesi 
haline gelecek parlamento, "siyasi istik
ran" satlayacak ve lşçi-emekçi sınıflann 
üstüne daha rahat gidilebilecekti. 

"ACIL GöREV" 

Bu arada Türkiye Ticaret OdaJan, 
Sanayi Odalan ve Ticaret Borsalan mec
lis ve yönetim kurulu başkanlan, "siyasi 
istikrann sallanmasını çabuk.laştırmak" 
için yüksek tirajh gazetelere boy boy 
ilanlar verdiler. ''Türk kamuoyuna ve 
tüm ilgililere" yapılan çatnda başta iki 
büyük parti, CHP ve M, olmak üzere 
tüm siyasi partilerin - kuşkusuz 'parla· 
menter rejimin gere�1' olarak parlameo- . 
todak1 partjlerin - elele venneleri isteni· \ 

YOMU. Meclis ve yönetim kurulu baş
kanlannın "acilen yerine getirilmesi 
gereken milli bir görev" saydıklan ç�
nya göre, birlik saelanamaısa "iç ve dış 
düşmanlar devleti parçalayacaklar" dı. 

"ATA'NIN HUZURUNDA 
BIRLIGE ÇAGRI" 

Türkiye Tıcaret Odalan, Sanayi Oda
lan ve Ticaret Borsalan Birli�:i'nin söz
konusu toplantısında, oluşturulacak 
"milli birlik ve beraberli�in" etiketi de 
bulundu: "Atatürkçiilük". Toplantıda 
uzun süre Anıtkabir'e gidilip çelenk ko
nulsun mu konulmasın mı diye tartışıl
dıktan sonra, "sola karşı birli�in" en 
hızlı savunuculanndan Yozgat oda baş
kanı konuyu b�ladl: 

"1Urk özel sektörünün, Türk mllletini 
birlik ve beraberııae daveti açısından 
Ata'nın ziyareti önemlidir." 

Zayıf hal/ıalar aramak yerine .omut, kararlı ue ilkeli mücadele 

mokrasi mücadelesinden Ise hiç haberte
ri olmadıgı da ortaya çıkar. 

"Günümüzde sosyalizmin nesnel ön 
koşulları gelişmiş, orta derecede geliş
miş ve azgelişmiş ülkelerde oluşmakla
dır. Buna paralel olarak, sosyalist devri
min sosyo-politik ön koşullarında da ge
lişmeler gözlenmektedir. Fakat, dünyayı 
bır bütün olarak ele aldlRımızda devri
min ön koşullan, Lenin'in zamanında 
olduRu gibi, sosyalizmin ön koşullarına 
oranla gecikmektedir. Bunun anlamı ne
dir? Bu sosyalist devrimin çıkmaza girdi
Ri anlamına gelir mi? Kesinlikle hayır! 

"Nesnel gelişim kaçınılmaz olarak 
kapitalizmin çelişkilerinın keskinteşme
sine yol açar. Du ortamda, devrimci kav-

ganın yeni olanaklan bu yolun k�lSına 
çıkan yeni güçlükler bu dönemde dev
rimde sübjektir öRenin ve özellikle sos
yalist öncülerin rolünün çok arttıgı anla· 
mına gelir." (Zaglndın, Sosyalizmin ön 
Koşulları ve Sosyalist Devrim, Yurt ve 
Dünya, No. 5, 1917, s. 232) 

YürükoRlu'nun emperyalizmin "yu
muşak karnını", "zayıf halkalarını" arar
kcn, devrimci durumun siyasi ve ideolo· 
jik temellerini, bır başka deyişle subjek· 
tif unsurlllIl görmezlikten gelişinin nede· 
ni kuşkusuz söylenen bu son noktada 
yazacak somul bır dnyana�ı olmnmasın
da ve önceden "hazır" stralejilere kılıf 
bulma çabasında yatıyor. Ancak bilin· 
melidir Id, c�er' öznel koşullar azımss-

Birlik çalışmalarında TRT de üzerine 
düşen görevi başarıyla yerine getirdi. 
TİP'in "NATO'ya Hayır Kampanyası ve 
Mitingi"ni, parlamentoda temsilcisi bu· 
lunmadıfı gerekçesiyle yayınlamayan 
TRT, MHP'nin Kırıkkale ve TandoRan 
mitinglerini yine aynı gerekçeyle uzun 
uzadıya yayınladı. MHP, parlamentoda 
temsilcisi, hatta grubu bulanan bir par
tiydi ve bu nedenle, ne derse desin, ne 
yaparsa yapsın haber bÜıtenlerinde yer 
verilirdi. Başbakan Ecevit'in " hatııs der
leri" haline gelen haber bültenlerinde, 
CHP 'nin muhalifi olarak "seçilen" MHP. 
faşist propagandasını kitlelere ulaştıra
bilme oıana�ına kavuşuyordu. 

TRT, Türkiye'nin sorunJann. çözlm 
getirebilecek, Türkiye'yi kurtarabilecek 
aJternatiflerin parlamento içinde oldu
Runu baştan kabul ettinneye ve böylece 
"parlamentodakiler bir birlik olaalar her
şey dÜl.elir" mantıeım yerleştirmeye ça
lışanlara iyi hizmet ediyordu. 

mrsa, s&g oportünistler ömeRi kendili· 
Rindencmee, bunlara aşırı aA:ırlık tanın· 
dıftında da "goşist'1ere özgü nesnel ko
şuUann küçümsenmesi durumuna yanlıro 
Bu iki politik yanlışın birbirinden aynl
ması zordur. Birbirlerini tamamlarlBI. 
Ortak. sonuç olarak da işçi sınıfının ve 
devrimci güçlerin ideolojik silahsızlan· 
masına yol açarlar. 

Yürükogıu 'na son bir söz daha var: 
"Ya faşizm, ya sosynlizm" tahlilini ahn
tı gibi göslerip, içerigini beHrlemMrn, 
CunhaJ'e dayandırmak istemesi, kendisi
ne hiç bir yarar s&glamaz. Böyle bir iz· 
lenim verilmek istenmesi Cunhal 'i karu
lamaktan başka bir anlam taşunaı. Bu 
da böyle bilinmeli. 
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LENiNilM: iSCi sıNıFı 
• • 

DAHA BÜYÜK EKiM DEVRiMiNDEN ÖNCE BURJ UVA TEORiSYENLERI VE OPORTüNlsTLERI, 

LENiNizMiN YA DA BOL ŞEVizMiN HiçBiR EVRENSEL GEÇERliLIK TAŞ IMADIGINI ,  

SADECE RUSYA'YA ÖZGÜ GENEL BiR OLGU OLDUGUNU KANıTLAMAYA ÇAlı ŞMı ŞLARDıR. 

iKiNCi  ENTERNASYONAL OPORTÜNisTLERi VE MEN ŞEVIKLER, LENiN iZME,  

MARKSizMi RUSYA'NIN KOŞULLARıNA UYDURABiLMiK içiN ONUN ÖZÜNü "BOZDUGU" VE 
. 

"ÇARPITTIGI " GEREKÇESiYLE KARŞI Ç ıKM ı Ş LARDIR. 

LENiNizMiN REDDEDi LMESi,  i KiNCi ENTERNASYONAL PART i LERiNiN, 

BURJ UVA TOPLUM DÜZENiNiN UYSAL BiRER PARÇASı HALiNE DÖNü ŞüP YOZLAŞMALARıNIN 

DÖNÜM NOKTASI OLMU ŞTUR. 

BURJ UVA PROPAGANDASıNIN GEÇEN YI L ORTAYA ATTIGI "AVRUPA KOMÜN iZM i "  KAVRAMı ,  

ANTiKOMÜNizMiN, MiLLlYETÇlLlGiN VE REViZVONlzMiN 

SÜSLÜ AMBALAJ LAR içiNDE REKLAM PiYASASıNA ÇiKARILMASI NIN EN SON ÖRNEGi OLMU ŞTUR. 

"AVRUPA KOMÜNizMi"  KAVRAM ı NA, BURJ UVA PROPAGAN DASıNIN DA ONA VERDiGi 

ANLAMA UYGUN OLARAK SAHip  Ç ıKANLARı N BAŞı NDA 

iSPANYOL KOMÜNisT PARTisi GENEL SEKRETERi SANTiAGO CARiLLO YER ALMI ŞTI R. 

Mehmet AKöZER 
Ispanya Korriinist Partisi'nin Ookuzuncu Kongre

si önceki hattı .sonuncb tamımlandı. Kongre'de alı· 

nan en önemli ku.ır, hiç kuşkusuz, Parti 'ni" program 

ye tüzüğündeki "marksist-leninist" nitelemesini" Çıka

rılmasma ilişkin olan kiiU'ardır. Oy çoAunluğu ile alın

dığı bildirilen karara göre, Ispanya Komünist Partisi, 

parti progn.m ve tüzüğünde bundan böyle "marksist, 

demokratik ve devrimci bir parti " olarak nitelenecek
dr. Böyıece, sözü edilen kanırla leninizm, marksizm
den ay.nlmakla ye IKP'nin leninizmi kendisi için ge
çerli saymad". Ilan edilmi, o'l'TUIktadır. Bu nedenle 

'KP Kongresi'nin karan kısaca 'ıtninizmin reddedil
mesi" biçiminde dile getirilmektedir. 

• IKP Kongresi'nde "Ieniniımin reddedilmesi" için 
gösterilen gerekçe, leninizmin, geçmişteki bazı tarih
sel kOJllllann doğurduğu ve ancak o koşullar için ge
çerli olabilecek bir öğreti olduğu iddiaSldır. Bu iddi
anın sahiplerine göre leninizm, sosyalizmin ilk önce 
geri ve demokratik gelenekleri güçlü olmayan bir ülke
de (Çartık Rusyası'nda) kurulmak zorunda kalışının 
ortaya çıkardığı bir ihtiyacın sonucu olarak doğmuş
tur. Bu mantığı savunanlar, ikinci bir adım daha ata
rak, leninizmin, işçi Slnıfının ilk kez iktidara geldiği 
ülkede, zamanın ve ülke koşullarının bir sonucu ola
rak, antidemokratik özellikler taşıyan bir sosyalizmin 
kuruluşunun teorisini yaptığını öne sii"mektedirler. 
Onlan göre, leninizmin içerdiği ve Sovyetler BirliAi'n
de .,.çekleştirilen bu "sosyalizm modeli" marksiz
min önerdiii '''akiki'' sosyalizmin en a.zınd�n "defor
me edilmiş" , " ilkel" bir biçimidir. IKP Genel Sekrete
ri S. <:arillo, Sovyetler Birliği'nde kurulan sosyalizmle 
ilgili buna benzer iddialarını, geçen yaz basılan '�vru
pa K01nÜnizmi ııe Deıılet " adlı kitabında dile getirmiş
tir. 

uninlımin Sovyetler Birliği'nde kurulan bir " sos
yalizm modeli"nin teorisi olduğunu ileri sürenler, da
ha SOIV'a Doiu Avrupa'nın halk demokrasilerinde de 
sosyalizmin aynı "modele" göre inşa edildiğini ve aynı 
"ilkel, antidemokratik" özellikleri taşıdığını iddia et
mektedirler. Bu tezin savunucularına göre, Ekim Dev
rimi sonrasında kurulup gelişen kom.lnist ve işçi parti
ieri de, yine bazı tarihsel koşulların zorlaması sonu
ronda, leninizmi bilimsel marksist öğretinin ayrılmaz 
bir parçası olarak kabullenmek zorunda kalmışlardır. 

Bu mantık dizjsi şu sonuçla noktalanmaktadır: 
LeninJzmin doiuşuru yol açan somut tarihsel koşul
lar geride kaidiğ ına ye artık görece ileri ve demokratik 
gelenekleri gUçlü olan ülkelerde sosyalizmin kurulması 
gündemde olduğuna göre, leninizmin işçi sınıfı hare
ketinin politikasını dile getirdiiinden söz etmek mUm
kLil değildir. 

Işçi sıNıFı HAREKETINI 
PUSULASız Bı RAKMAK 

leninizmi uluslararası Işçi sınıfı hareketinin tari· 
hinde ancak belirli -.e geçici bir dönem için geçerli 

... 

gösteren bu anlayışın kendi içinde tutarlı olabileceği

ni bir süre içkl varsayalım. Bunun için, herşeyden ön

ce, sözü edilen belirli ve geçici dönemden, hang; ob

jektif ve tarihsel koşulların kastedildiğinin belli olma

Si gerekir. Oysa bu konuda hiç bir açıklık yoktur. 

Leninizmin geçerliliği için dünya tarihinin, dün

yada kapitalizmden sosyalizme geçış sürecinin belirli 

bir dönemi mi söz konusu edilmektedir? Yoksa sade

ce sosyalizmin ilk kez kuruldulu ülkenin urihsel ko
şulları mt öne sürülmektedir? Sovyetler Birliii'nden 
sonra sosyalizme geçen {ikeler, leninizml, aynı tarih
sel koşullar içinde bulundukları için mi, yoksa ''Sov
yet modeli" kendilerine empoze edildiği için mi be
nlmsemişlerdir? Kapitalist ülkelerdeki komünist w: iş· 

çi partileri için leninizm, belirli bir dönemin dayattığı 
strateji ve taktik anlayışını mı dile getirmektedir? 
Yoksa onlar da leninizmi,  "Sovyet modeli"ni kopya 
ettikleri ya da etmek zorunda bırakıldıkları için mi 
benimsemişlerdir? 

KuşkUSUZ bu soruların cevabının şöyle ya da 
böyle olması, leninizmin geçerliliğinin belirli tarihsel 
koşullarla sınırlı olduğu iddiasına haklılık kazandıra
cak değildir. fakat sözü edilen iddianın sahipleri, iddi
alarını sorrutlamak için bu soruları cevaplama zahme
tine bile katlanmadıklanna göre, iddialarının başkaları 
tarafından da cKldiye alınmasını beklememeleri gere
kir. Bu tür soyut iddialar, bilimsel sosyalizme burjuva 
şüpheciliğini bulaştırmaktan, işçi sınıfı hareketini pu
sulasız bırakmaktan, burjuvazinin kafa bulandırıcı 
propagandasına malzeme sa�lamaktan başka anlam 
taşımaz. 

MARKSIZMIN BILlMSELLlIiININ YERINE 
PRAGMATIZM 

Leninizmin artık zamanını doldurduğunu ileri sü· 
renler, aslında bu öğretinin belirli bir tarihsel dönem 
için bile " geçerli" olduğundan söz etme cesaretini bu
lamamaktadırlar. Onlara göre !eninizm, marksizmin 
sözü edilen tarihsel dönemdeki bir devamı olarak dahi 
deAii, marksizmi o dönemin koşullarına uydurma ça
basının "zoraki" bir sonucu olarak görülmeiKIir. Sözü 
edilen tarihsel koşullar, leninizme atfedilen "antide
mokratik ve benzeri" özellikleri açıklamak için sözde 
birer "mazeret" olarak kullanılmaktadır. Buna göre 
lenin iz mi, marksizmin Ekim Devrimi öncesi ve sonrası 
dönem için geçerli olan bir devamı olarak bile görmek 
mümkün değildir. Leninizm, olsa olsa, marksizmi be
lirli koşullara uydurmak için onun bazı temel ilkeleri
ni ayıklamak zorunda kalan bir "ehveni şer" sayılabi
lir. 

Diğer bir deyişle leninizm, marksist teoriyi belir
li tarihsel koşullara uydurabilmek için öne sürülen 
pragmatik, faydacı bir öğreti olarak görülmektedir. 
Böylece, bırakalım leninizmi, sadece uluslararası işçi 
sınıfı hareketinin Ekim Devrimi öncesi ve sonrası de· 
neyimierinin bile herhangi bir evrensel öz taşıyabile. 

ceği reddedilmektedir. Bu, açıkça, hangi dönemde 

olursa olsun toplumsal gelişmenin nesnel kurallara 16-
re işlediğini ve marksizmin bu kuralları bilimsıel bir 

kesinlikle ortaya çıkarabHeceğini inkar etmek anlamı

nı taşımaktadır. Diyalektik ye tarihsel maddecilik .-a. 

fa kaldırılmakta, onun yerine idulizmin, nesnel lii'" 

çekliğin varlığını reddeden relaôviSl (gönceci) öiretl 

geçirilmektedir. 

INSANUlilN SOSYALIZME GIDEN YOLUNU 
KESME Ç ABASı 

Kısacası, leninizmin zamanını doldurdulunı III .. 
kin iddialar, gerçekte leniniımin mutsizrne cbyanan 
özünü ve onun marksizmin bir devamı oldulu gerçeti. 
ni, bilimsel sosyalizmin cwense l  geçerliiiiini ve ulus
lararası işçi sınıfı hareketinin geçmiş deneyimlerinin 
evrensel içeriğini bütünüyle reddetmenin bir pan.vmı
sı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

leninizm, kapitalizmin emperyalizm � 
ulaştığı dönemin marksizmi olarak doimu�tur. Em
peryalizm, kapitalizmin en yüksek aşaması ve sosya· 
list devrimin arefesKi;r. lenin'in öğretisi, insanlılın 
artık başka hiç bir aşamadan geçmeden dünya çaP'"
da kapitalizmden sosyalizme geçişi sürecinin kapıya 
dayandığı emperyalizm döneminin koşullan altında, 
bu sürecin genel özelliklerini ve yasalarını oruya ç .. 
karmıştır. Lenin, işçi sınıfının kapitalizmden sosyaliz
me ve sınıfsız topluma geçiş süreci içindeki yerini bi
limsel olarak temellendirmiştir. Hangi gerekçeyle olur
sa olsun leninizmin geçerliliğini yitirdiiini öne sür
mek, kapitalizmin emperyalist aşaması ile sosyalist 
devrim arasında bir "üçüncü yol" keşfetmeye Ç�I$
maktan, sınıfsız topluma doğru yUrtıyen insanltlın yo
lunu kesmeye çalışmaktan ba$ka anlam tışıyarrw.. 

ANTILEN INlzM: REVlzvONIZMIN 
MEZARLllilNDAN HORTLATILAN HAYALET 

leninizmin marksizmden ayrı gösterilmeye Mt· 
ta marksizmin karşısına çıkanlmaya çalışılmasa, 

'
sade

ce Sovyetler Birliği'ne ye belirli tarihsel kO$ullan öz· 
gü gösterilmesi, uluslararası işçi sınıfı hareketinin Ilk 
kez karşılaşıığı bir olay değildir. 

Daha Büyük Ekim Devrimi'nden önce burjuva �ori�yen�eri ;e oportünistler, leninizmin ya da bolşe' 
�1Zmın, hıç bır evrensel geçerlilik taşımadığ.ıı, s.ıdece 
Rusya'ya özgü " yerel" bir olgu olduğunu kanıtLımıyl 
çalışmışlardır. Ikinci Enternasyonal oportUnisderi ve 
menşev;kler, leninizme, marksizmi Rusya'nın koşullı· 
rına uydurabilmek için onun özünü "bozdulu" " çu
plt1lğl" gerekçesiyle karşı çıkmışlardır. Ekim 

'
Devri

�i'nden sonra da, leninizmin, sadece Rusya'"ın çok 
ozel koşulları yUz.ünden başarıya ulaştılanı öne süre
r�k �endilerini avutma çabasına dUşmUşlerdir. leni
nızmın reddedilmesi, Ikinci EnternasyolU! partilerinin 
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IfÇi Wl" '"'" pOlitik hGrekıtinde boşluk doluyorsa. bu boşluk nıutklho doldurulacaktır. 

burjuva toplum düzeninin uysal birer parçası haline 
dönüşf4' yozlaşmalarının dönüm noktası olmuştur. 

Antileninizm, ilk işçi ve köylü devletini yıkmayı 
uma" emperyalist güçlerin bel bağladığı başlıca ideo
lojik silah olmuştur. Burjuva ideologları, Sovyet ülke· 
sine bozgunculuk tohumları saçabilmek için, lenin iz
mi ve Sovyet iktidarını gelip geçici koşulların ürünü 
gibi göstermeye, ergeç başarısızlığa uğrayıp yıkılmaya 
mahkum olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır. Lenin' 
in öliiııünden sonra binbir ayak oyunuyla Parti'yi ele 
geçirmeye yeltene" Troçkist muhalefet de, leninizmi, 
marksizmi köylülüğün ağır bastığı Rusya gibi bir ülke
ye uydurmak için tahrif ettiği gerekçesiyle karalama
ya girişmiştir. Troçki ve yardakçıları, leninizmin Rus
ya 'da bir rastlantı sonucu "yanlışlıkla"( ! )  başarı ya 
ulaştığından, çok geçmeden yıkılıp gideceğinden dem 
vurarak teselli aramışlardır. 

Günümüzde de antileninizm, antisovyetizmine te
orik kılıf geçirmeye çalışan revizyonizmin sığınakla
rından biridir. Bilimsel sosyalizme karşı açıkça cephe 
almaya cesaret edemeyen revizyonizm, sözde marksist 
bir kılı�a bürünmeye, kendisine leninizmi hedef seçe
rek onu marksizmin karşısına çıkarmaya çalışmakta· 
dır. Bunun için, ki mileri Marx'ın gençlik eserlerinin 
arkasına sığınmaya, kimileri de Lenin'j Marx'ın ağzın
dan yalanlamaya girişmiştir. Milovan Djilas, Ernst 
Fischer, Roger Garaudy gibi dönekler, Lenin'in karşı
sında Marx'tan medet umma noktasında, antikomünist 
propag;ındanın aktif işbirlikçileri konumuna gelmiş
lerdir. 

Maocu sapmanın da kaynağında leninist de'vTim 
ye sosyalizmin kuruluşu teorisinin reddedilmesi yat

maktadır. Maocular, "Muksizmin Çinl ileştirilmesi"n

den, "marksizm-Ieninizm"in yerine bir " Mao düşünce
si"nin geçirilmesine ulaşmışlardır. 

ANTIKOMÜNIzMIN KIRLI AMBALAJ i 
ANTILENINlzM 

Antileninizm, günii'lıiiz koşullarında burjuva pro
pagandasının antikomUnlzml dilha Ince ve sinsi yön
temlerle sürdUrme gereksinimine karşılık vermektedir. 
Antikomünizm, bılımsel sosyalist dUnya göri.l.şUnOn ve 
işçi sınıf, partllerlnln gerçek amaçlarının çırpıtılması-

na, "ıntidemokratik, totaliter" gibi yaftalarla kara· 
Ianmasına dayanır. Bilimsel sosyalizmin geniş emekçi 
yığınlar arasında hızla saygınlık kazandığı bugünkü 
koşullarda, burjuvazinin çamur atma propagandası 
kendisine leninizmi hedef göstererek hoş gözükmeye 
çalışmaktadır. Böylece emekçi yığınlardaki milliyetçi 
koşullanmalardan yararlanılabileceği, antisovyelizmin 
ayakta tutulabileceği umulmaktadır. 

Antileninist propagandanın başlıca amaçlarından 
biri de, bilimsel sosyalist hareket i çinde mill iyetçiliğe 
yeşil ışık tutulması, revizyonizmin sempatik bir görü
nüm arkasında reklam edilmesidir. Leninizmin mark
sizmden ayrı gösterilerek karalanması, Lenin'in karşı
sına Marx'ın çıkarılması ve benzeri girişimler, aynı za· 
manda hem antisovyet hem de bilimsel sosyalist olu
nabileceğini kanıtlamaya yöneliktir. Burjuva propa
gandası, leninizmin şu ya da bu biçimde reddedilmesi
ne alkış tutarak, işçi sınıfı partilerini, antisovyet bir 
politikayı benimsemeleri karşılığında sunmayı vaadet
tiği sahte "ödünler" için pazarlık masasına çekmeye 
çalışmaktadır. 

Leninizmin sadece Sovyetler Birliği'ne ya da sı
nırlı bir tarihsel döneme özgü olarak gösterilmesi de, 
bilimsel sosyalist hareketin, sosyalist devrimin ve sos
yalizmin kuruluşunun e .... rensel kurallarını reddetmeye 
davet edilmesi amacını taşımaktadır. Gerek sağ, ge
rekse "sol" revizyonizmin kaynağında her zaman mil
liyetçilik varolmuştur. Antiteninizm, geçmişte oldu
ğu gibi günümüzde de, başta Sovyetler Birliği olmak 
üzere sosyalist ülkelerde sosyalizmin kuruluşu dene
yimlerinin yok sayılmasının, ulusal koşulların mutlak
laştırılmasının, enternasyonalizmin karşısına milliyet· 
çiliğin çıkarılmasının ideolojik maskesi olarak kulla
nılmaktadır. 

Burjuva propagandasının geçen yıl ortaya attığı 
"A'vTupa komiinizmi" kavramı, anlikomünizmin, mil
liyetçiliğin .... e revizyonizmin süslü ambalajlar içinde 
reklam piyasasına çıkarılmasının en son örneği olmuş
tur. "Avrupa komünizmi" kavramı"a, burju .... a propa
gandasının da ona verdiği anlama uygun olarak sahip 
çıkanların başında tKP Genci Sekreteri S. Carillo yer 
almıştır. Sahte "Avrupa komünizmi"nin antileninist 
özü, ona sahip çıkanların bugünkü davranışlarıyla şim
di daha da açık olarak kanıtlanmaktadır. 

• 

SBKP Merkez Komitesi'nin Lenin'in 100. doium 
yıldönümü Tezleri'nde belirtildiAi gibi: ''-eninizm, 
emperyalizm ve proleter devrimleri çağının, sömürge· 
ciliğin çöküşü ve ulusal kurtuluş hareketlerinin zaferi 
çağının, insanlığın kapitalizmden sosyalizme geçişi ve 
sınıfsız toplumun kuruluşu çağının marksizmidir." 

Leninizm, marksizmin yeni tarihsel koşullardaki 
bir devamı ve onun gelişmesinde yeni bir aşamarlır. 
Lenin'in öğretisi, marksizmin üç temel bileşenini yeni 
ve yaratıcı katkılarla geliştirip zenginıeştirmiştir: 

1- Diyalektik ve tarihsel maddecilik, 
2- Marksist ekonomi politik, 
3- Işçi sınıfının bilimi. Diğer bir deyişle, işçi sı

nıfının tarihsel görevinin, proletaryanın sınıf mücade
lelerinin, işçi sınıfının yeni tip devrimci partisinin, 
sosyalist devrimin ve proletarya diktatörlüğünün, bi· 
limsel sosyalist harekt'tin strateji .... e taktiğinin, sosya
lizmin ve sınıfsız toplumun kuruluşunun, sosyalist ve 
sınıfsız toplumun yönetiminin ve ulusal kurtuluş ha
reketlerinin öğretisi. 

Lenin'in katkılarıyla marksizmin gelişmesinde ye
ni bir aşama başlamış ve marksizm, marksizm-Ieninizm 
haline gelmiştir. Leninist öğretinin doğruluğu, Sov
yetler Birliği 'nde ve diğer sosyalist ülkelerde sosyaliz
min kuruluşu deneyimleriyle, kapitalist ülkelerde işçi 
sınıfı hareketinin .... e genel demokratik hareketin geliş
mesiyle, ulusal kurtuluş hareketlerinin zaferieriyle ka
nıtlanmışıır. Leninizm, bil imsel sosyalist öğretinin ay
rılmaz bir parçası olarak, sınıfsız toplumun dünya öl
çüsündeki nihai zaferine kadar tiin insanlığın yolunu 
aydınlatmaya devam edecektir. 

Leninist öğreti, işçi sınıfının politik öncüsünün, 
sosyalist de .... rimin ve sosyalizmin kuruluşunun öncüsü 
yeni tip devrimci partinin vazgeçilmez tdeolojik ve te
orik temelidir. Leninist öğretiye bağlılık, işçi sınıfı 
partilerinin burjuvazi karşısındaki ideolojik ve politik 
bağımsızlığının temel koşuludur, Leninizmin hangi 
gerekçeyle olursa olsun reddedilmesi, işçi sınıfının 
politik önciiliiğü iddiasındaki bir örgütü, ergeç kitleler
den kopilracak, toplumsal gelişmeyi yönlendirme ye· 

ıenesinden yoksun hıral-acak, burjuvazinin egemenli. 
ği sisteminin uyumlu bir parçası haline getirecel-tir. 
E�er şu ya da bu ülkede böylece işçi sınıfının bilimsel 
sosyalist politik hareketinde hir boşluk cl�uyorsa, bu 
bo�luk l1lu tlakJ doldunılJraktlr. 



ıma __ •••• _._I .. I .. � .. I�I .. I130_D = •• -------

Kıbna .ONnunun çözümüyle ilgili 
'IUrIı taraluıan önıerü.ıt önceki b.afta 
ıçınde BM Genel Sek.ret.ıt Kurt Wa1dbe· 
im ' . .... nuJdu. Türk: önerilerinin Willdhe· 

im tarafından ötrenllmeolnden soıını 

BM Genel Sekreteri ile Rum yetkililer 
uuında yapılan görüı;meler somut bir 
ıonuç vermedi. Kıbna Cumhuriyetinin 
B-.k.anhlı görevini sürdÜlen S. Kipri
ymu, Türk tarafının önerilerinin kabul 
edUemez nlt.ellkt.e oldulunu dUe getirdi. 
Bununla bullkt.e, toplumla.rarası gÖIÜŞ' 
melerin blUflablmaSl konusunda takdirde 
bulunmayı BM Genel Sekreterine bırak· 
tıkla.nnı açıkladı. 1\irk tarafının da ayna 
yönde niyeüni belirtmeslne ralmen. 
Wa.ldbeim toplumlararası görüşmelerin 
ba,lablmaa Için hemen bir g!�lmde 
bulunmama yolunu seçti. Genel Sekre· 
ter, bu tutumunu, 1\irk önerilerinin 
Rum yöneticileri tarafından kabul edile
mez nitelikte görülmesi ile açıkladı. 

"Paket" olarak nitelenen Türk önerileri· 
nın birkaç kez el deeiştirmesi.nden sonra 
nlrk ve Rum tarafları aruında yenl bir 
propoganda sa".,ı başladı. 

"SOMUT VE ÖZLü" AMA ... 

Kıbns'm Rum toplumu yöneticileri. 
nin Türk önerilerine "kabul edilemez" 
olduktan gerekçesiyle karııı çlkmalan, 
Türk. 'kesiminin sözcüleri taraCından, 
Rum yönetidierin hiçbir uzlaşmaya ya
na.şmama kararllllklannm kamtı olarak 
gösterildi. Türk yönethnlnln danışmanl 
sıfatıyla BM Genel Sekreteriyle temasla
rı sürdüren ProC. Mümtaz Soysal, pazar
likiara başlangıÇ noktaSl olarak sunulan 
önerilerin karŞı tarafça kabul edilmesi.
nin zaten beklenmedieını söyledi. Böy
lece, Türk önerilerinin Rum yöneticileri 
tarafından beeenilmemeslnln toplumlar
ar .. .,. gÖr\i4melerin başlatılmaması ıçın 
bir gerekçe olamayacalını; Ttirk önerile
rinin sadece görüşmelerin başlatılması 
Için bir zemin yaratmak oldununu; Rum 
tarafının Ise görüşmeleri engellemek ıçın 
Türk önerileriııe başından karşı çıktıeı· 
nı öne sürdü. 

Ne var ki BM Genel Sekreteri'nın 
tDplumlararaSl gÖr\i4melere başlama 
çaArıslOda bulunmak ıçın beklemeyi 
yellemeli, Türk önerilerinin gördüeü 
t.cpklnin, "Rum yönetiminin uzlaşmaz· 
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1111" gerekçesinln arkasına gi.zlenemeye· 
cetlnl gösterdi. Waldhelm, bu kararıy· 
la, Türk önerilerinin "kabul edilemez" 
olarak nltelenmesini dikkate aldıetnl, bu 
öneriler üzerinde yapıcı bir görüşme or
tamının dolablleceli umudunu taşuna· 
dtl'ını beW etmiş oldu, Dller bir deyişle 
Genel Sekreter� Türk önerilerinin, daha 
başlangıç noktası,ndan Itibaren uzlaş
mazJtla yol açacak kadar Rum tarafının 
konumuyla çatışma içinde oldueu sonu
cuna vardı. Genel Sekreter'in Türk öne· 
rilerini "somut ve özlü" olarak gönnesi, 
onu yine de bu sonuca vannaktan alıko
yaıruyordu. Waldhelm'ln bu Iki kelimesi 
üzerine galiplerin sevinci içinde elleriru 
oeuştunnaya başlayan Türk sözcüleri, 
Türk önerllerinin Genel Sekreter'ce de 
görüşmelere elverişli görülmedıeirun bel· 
ii olması üzerine yelkenleri suya indirdi. 

GENEL SEKRETERIN GÖREVI 
TEŞRI FATÇILlK MI? 

" öneri Paketi" nin BM 'nin Genel Sek· 
reterine sunulmaSlYla birlikte Türk tara· 
fının sözcülerince başlatılan propaganda, 
gerçekte temelinden sakat bir anlayışa 
dayanıyordu. Türk önerilerini sunmak 
için Viyana'ya giden danışma.nlar, Genel 

bir merci olmadan süıdürW.mesiıu iste· 
dlklerinl açıkladı. Boylece açıkça, top· 
lumlar ara.sa gON!jmelerin BM'nin dene· 
Um ve gazetimden çtkarılmak ıstendleı, 
Kıbrıs sorununun çozwnunun Ada 'daki 

ıkı toplum arasındaki tek taranı girişim· 
Iere ballanmaya çalış�dılı beW oldu. 

Soysal'ın, Waldheim'm Turk onerilerinln 
Içerili hakkında bir yargıda buıunarna· 
yacaA:ı yonundeki iddiası da, Genel Sek· 

reter'i sadece bir "kurye" olarak gonne 

çabasını ortaya koyuyordu. 

"AILE SORUNU" MU? 

OY. BM Genel Sekreteri, TUdt öne· 
rilerini alırken, herhalde Türk damşman· 

tannın temennllerine göre deeıı, BM Ge· 
nel Kurulu'nun, "Kıbrıs'la ilgili tüm giri. 
şimierin ve gö�melerin BM çerçevesin· 
de gerçekleştlrilmesiru" öngören karar
ları uyarınca davramyordu. Waldheim'ln 
Viyana'da bulunmasına neden olan Gü· 
venllk Konseyl'nln Eylül 1977 tarihli 
kararı, Genel Sekreter'e, SÖZÜ edilen gi· 
rişimleri bizzat yürütme görevini veri
yordu. Bu karara göre Genel Sekreter'in 
lrusiyaUliyle hiçbir üyenin çaerısı olma
dan da Güvenlik Konseyi Kıbrıs sorunu· 
nu gündemine alabilecekti. Böylece BM 
Ile Kıbrıs sorunu arasmda, sorunla ilgili 
taraflar aracılılıyla dolaylı olarak delil, 
dolrodan doRroya bir baı kuruluyordu. 
Kısacası. BM Genel Sekreteri, Viyana'da, 
yola çıkmaya hazarlanan bir kurye ola
rak de�il. KıbriS'm baeımslZlıRırun ve 
egemenlilinin garantlsinl simgeleyen 

KlBRIs.soRUNt1NUN BM ÇERÇEVESINDEN KAÇıRıLMASı, KıBRıS'TA YA
ŞAYANLARıN SILAHLARıN GOLGESINDE SAHTE VE HAKSıZ DIR "DA
RIŞ"A ZORLANMASı AMACıNA HLZMET EDECEKTIR. BU EMPERYALIST 
NATO ÇEVRELERlNDEN, TURKIYE VE YUNANISTAN VE Kmrus'TAKİ FA
ŞIST GUÇLERDEN BAŞKA KIMSEYE HIZMET ETMEYECEKTIR. 

Sekreter'le uzun süren tartışmalarda bu
ıundular. Bu tartışmalar, BM 'nin en yük· 
sek yetkilisinin görevinin niteli�inc iliş· 
kin oldu. 

Ancak, Türk. tarafı danışmanlarman, 
Genel Sekreter'in görevinin, görüşme sa· 
lonuna girecek taraflara teşriratçılık 
yapmakla sınııll olduau yolundaki iddia· 
lafl böylece hakhhk kazanmış oluyordu. 
Türk tararının yaklaşımı, BM Genel Sek. 
reterl'nln BM Antlaşması'ndan ve Genel 
Kurul ve Güvenlik Konseyi kararların· 
dan kaynaklanan yetkilerini fiilen hiçe 
sayıyordu, Viyana dönüşü 26 Nısan ak· 
şam televizyonda açıklamalarda bulu· 
nan Mümtaz Soysal. BM Genel Sekrete· 
rl'nln görevinin t.arafların masaya otur· 
maaından sonra blteceeini, toplumlar· 
arası görüşmelerin taraflar arasında hiç-

BM 'In temsilcisi olarak bulunuyordu, 
Türk taraCı adına daruşman Mümtaz 

Soysal tarar ında n yapılan açıklamalar 
Ise, Türk tarafırun amacının, Kıbrıs so· 
rununun çözümünü BM 'nin garantlsin· 
den kaçırmak, Doeu Akderuz'deki 
NATO üyelerinin bir "aile sonınu" hali· 
ne dÖllÜştünnek oldueunu gösterdi. Bu 
tUlunı, geçmişle Mllliyelçl Ccphe ıktı· 
darları tarafından izlenen polltikanın 
ayOl çizgi üzerinde 5ÜrdürüJdüeünü ka· 
nıtlamaktadu. Kıbrıs sonınunun BM 
çerçevesinden kaçırılması, Kıbrıs'ta ya
şayanların &ilahların gölgesinde sahte ve 
haksız bır "barış"a zorlanması amacına 
hizmet edecektir. Bu, Ada'yı batmaz 
uçak gemileri olarak gömıek Isteyen em
peryalist NATO çevrelerlnden, onların 
bölgedeki savaş kışkıriıcısı emellerine 

ortak olarak destek bulmaya çalı,.n, 
'rurklye ve Yunanistan'daki gerici rrib· 
raldardan; başta Denklaş kUlI olmalı 
üzere Kıbrıs'ı Kıbrıs'lılara zindan yapma· 
ya çalışan faşia güçlerden başka kimae
ye yaramayacaktır. 

NEREYE DoGRU? 

BM Genel Sekreteri, Türk önerileri
nin Içeriliyle IlgIll takdir yetkllinl kul· 
Ianıp, bu durumda topluınlararuı ,örüş· 
melerin hemen başlayabllmelinden 
umutlu olmadıRıDI belli ederek, kendisi· 
ne düşen barışçı görevi yerine eetinni,· 
tir. Kıbrıs sorununun BM çerçeveanden 
kaçırılmak istenmesinin yam sıra, "öne
ri" adı altında sunulan Türk Cörüt1eri. 
nin. düpedüz Ad,'nın parçalanmaanı 
meşrula.ştuacak, baeımslZ1a.Rına ve ege
menll.R;ini bir &ÜS haline getirecek yönde 
oldulu anlaşdınaktadır. Yine 'rurk tara· 
fınm danı,manı Soy_rm telıevlzyonda 
yaptılı açıklamalara ,öre, kunılmaa ÖQ
görülen rederal devleıın yetkileriniD 
" adun adım" güçlendirilmeli ,erekçesiy
le, bu dönemde geçecek süre ıçınde ıtı 
toplum arasandakJ ayrılıklann köldefti
rilmesi umulmaktadır, Yurtlarından edi
len yüzbinlerce göçmenin evlerine dön· 
mesinl geciktirecek, hatta OlanakSlZlq· 
tıracak, Ada yurttaşlarının yerleşim öz· 
gürlüeünü ortadan kaldıracak önlemler 
öngörüJmektedir. 

Danışman Soysal'ın 29 Nisan aktamı 
yapta.Rı bir açıklama, daha da endişe ve· 
rici oldu. Soysal, Kıbrıs sorunumm çö
zümünde yeni adımlar atılamadılı tak· 
dirde, Kıbrıs Türk Federe Devletl'nin 
kendı statülÜnÜ belirlemesi ,erekecotlnl 
söyledi. Böylece, "KTFD" adı verilen 
hukuk dı,ı kuruluıun balınısızlıRını Ilan 
etmesinin de sözkonusu olabilecell lma 
edildI. Bu açıklama, Kıbrıs'ta tek taraflı 
kazançlar elde edebilmek ıçın Ada hal· 
kına ve tüm barışÇı kamuoyuna, bu ara· 
da BM'e karşı öne sürülen bir tehdltten, 
ıısia m.,ru sayılamayacak bir bukı yön· 
lemlnden başka birşey delildir. 

KARANlıK GüÇLER 
DoGU AKDENIZ'DEN 

UZAK DURSUN 

Kıbrıs'ın gerçekten bir barı:, Adalı 
haline gelebilmesinin yolu, Kıbrıs Dev
leU 'nin baeımsızbRuun. egemenlilinin. 
topralt bütiinlülünün ve ballantısızlıtı
nın uluslararası garanti altına alınmasm· 
dan; bu garanti altmda Ada'nın tüm ya· 
bancı üs ve askerlerden arındııılmaSln
dan ve kendisinin de aSkerslzleşUrUme· 
sinden; Ada'daki her ıkı toplumun da 
Iç yönetimlerinin demokratikleştirilme· 
sinden; emekçi halk kltlelerinln toplu· 
luk ve merkezi devlet yönetimlerlnde 
söz ve karar sahibi olabllmellnden ve 
eşll şartlar altında karde,çe, uyumlu bır 
biçimde yaşayabllmesinden geçmekte· 
dir. Böylesi bır çözUm yolunu heder al· 
mayan her girişim, ne kadar Iyiniyet 
gösterileriyle süslenmek Istenirse Isten· 
sin, gerek Kıbrıs halkına gerekse Dolu 
Akdeniz'e karanbk günleri davet etmek
ten başka anlam taşımayacaktır. 



-----� SertTayen", pan. dehlizlerinde" beslene Markas. MHP I ş  çevreleriyle ilk kont3klÖllrı, ilk pren· beslene sistemfi bir cinayet odağı haline ge- sipleri kuran bu adam. drilen MHP'deki iç panik ye dnnet y .. tIŞtl- Son günlerde "Oç Hilaldler" ile "Mer-nlamıyor. 

T 
kezeBeri" yaklaştırmayı amaçlayan g;rişi-AÇık, yın açık, �n ve gizli örJÜt:leriyle asmas. sermaye min s.ahibinin de bu adam olduğu söyle"i· MHP yapısı, içinde kireç buluntl" bir kon- yor. Merkezciler, kendilerini eylemsizlikle 

sıe� kutusunu yuuruşçasına dalgalanıyor, suçlayan "üç Hilafeiler" e cuip bir jest sarsılıyor, u,ınlaşıyor... MHP'yi fazlasıyla meşgul ediyor. ülkü Q. lerini eylemci olmamakla suçluyorlar. Son yaptılar. Ne kadar eylemci oldukıvını gös-Kannlık ve kirli işlere f.ızl<wyla meraklı cakları örgütlenmesinde gerçi kötü ol�lık· zamanlarda aralarında "teorik" tartışmalar termek için şu sloganı benimsediler: ohllisına karıın büyük basının suskunlu- lara kuşı önlemler alınmıştı ama son hafta- da çıktı. "üç Hilalci" grup kesin eylem ta- "_ Esir Türkleri kurtaralla kadar mücade-lumla w: kollayıcı !anatları arasında barı- larda ele geçiriıen bazı ipuçları yöneticileri raflısı, yönetim ise daha "itidalli" eylem- le ... " nan MHP'de görünüm bir benzetmeye göre zor durumda bıraktı. den yana. Slogan, MHP Genel Merkezinin emriyle bihçe içindeki viiiaya benziyor... ülkü Ocakları zorla ve tehditle üye kay-
"üç Hilalci" grup özellikle, Ecevit hükü- afış olarak bastırıldı. Slogan. "solda" varsa· Kordonları büyük sermaye kilSillarına dederken şöyle bir yöntem uyguluyordu: 

metinin kurulmasından sonra güçlenmiş gö- yılan "Kurtuluşa kadar savaş" sloganının uunan, yerli-yabincı gizli odaklarla bulu· Çnt üye defteri... 
rtiıüyor. Büyük ülkü ve ülkü Ocakları için· karşılığı olarak bl;Jlundu. Merkezciler, üç �n ilişkiler yumağı, Türkiye'nin gündemini Ilk ve asıl defter "davadan dönmeyecek-
de ayrıca örgütlenmeye önem veriyor. Bu Hilalci lere karşı mücadeleyi "eylem içinde" fazl�yla meşgul ediyor. 

lerine" güvenilen üyelerin isimlerinden olu. 
nedenle grup:parti i lişkileri zaman zaman verecelder ve bu grubu tasfiye edecekler!.. Alpaslan Türkeş'in Mart ayının ortala- şuyordu. Ikinci defter ise "davada" kullanı-
sertleşiyor. Buna karşın "Oç Hilalciler"in bir hayli rınw. Ege'li sanayici ve tüccarlarla yaptığı lanlardan oluşuyordu. B'.mlar şartlandırıl. 

Geçenlerde Kahramanmaraş'ta açığa Çı- gelişmiş yöntemlerle iş gördükleri de bir 
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nen "ülkücü Gazeteciler Ödül Töreni"ne 
yinlerdi. Gerektiğinde bunlar .öldürebili·· örgütlerin merkezinin Ankara'da olduğu "Terese" birl iklerine benzetiliyor. "Terese" .göstermeli olarak katıldıktan sonra arka 
yor ve suç izleri kanıyla siliniyordu. Gene ve Büyük Ülkü, Ülkü Ocakları ya da MlsK' birliğinin görevi savaş umanında gerici gö-

odalan ç�kjlmesi, 1 Nisan &mü Tandoğan 
bunlar arasından çıkabilen "dava dönekle· te yuvalandığı ileri sürülüyor. rev yapmak. Buna göre, "Türk Yıldırım Ko-

meydanına bazı kalabalıkların sürüklenme-
ri" de Başbuğun komutu yönüde vurulabi- Son cinaye'ller MHP içindeki sürtüşmele· mandoları" ve "Esir Türkleri Kurtarma Or. 

sini finanse etmeğe yetti. liyorlardı... ri bir oranda yavaşlatmış görünüyorsa da, gütü" hücre esasına göre değil, gezici·vuru. 
Genellikle Ankara dışındaki illerden Operasyonlarda yakayı ele verenler üze- "üç Hilalciler" için Türkeş bir hiç!.. cu tim esasına göre örgütlenmiş bulunuyor. 

otobüslerle getirtilen orta derecel i  okul ça- rinde, ikinci deftere üyelerin kimlik kartları Bir "üç Hilalci" Türkeş'i şöyle tanımlı· Bunlar merkezden gelen emre uyarak, git-
ğındaki ergenlerin oluşturduğu kalabalıkla. çıkınca, önceden planlandığı gibi Genel yor: tikleri yerde büyük çaplı olaylar çıkar.ııbili. 
ra 'raüyiic. Yürüyüş" yaptırıldı. Geliş gidiş, Merkez bir açıklama yapıp "o bizim üye· ". O kim? Böyle biri var mı?... yorlar. "Terece" modeli 14 kişiden oluşu. 
barınma ve iaşeleri bedava sağlanan robot- miz değildir" diyordu. üç H ilalci böyle konuşurken bir bildiği yor. Küçük fakat ağır çaplı silahlar kullanı· 
lan "Meysu" meşrubatları patronu da be- Çok karmaşık gibi görünüyorsa da, yön- var. Çünkü Türkeş'in arkasındaki "adam"ın yorlar. Bir söylentiye göre de, hılya'daki 
dava meyve suyu dağıttı... tem, sıradan bir suç şebekesinin gözönünde varlığı çok yaygın bir olgu. Kimdir bu a· CIA patentli Kızıl Tugaylar da aynı yöntem 

Işin tıdını alan sermaye, olayı doğuya bulundurduğu kurallardan oluşmaktadır... damL ve örgütlenmeyi benimsemiş durumda ... 
taşınıağa çaba gösteriyor. Güneydoğuda MHP yöneticiıerini son dönemde güç Bir emekli subay! Türkiye'nin gözü önünde şiddet, ci na-
patlayan bombalardan sonra Mayıs ayı son- durumda bırakan gelişmeler sadece bunlar "Biiyii<. işler" de Ttrkeş'in danışmanı, yet, sabotaj ve suikast tezgahları oluştunn 
larında Erzurum'da bir miting daha düzen- değiL. ülkü Ocakları içinde, merkezi uğraş- hareketlerin planlayletsı, ülkücü akımın yapının özet olarak anatomisi bu. 
�mesine karar verildi. tıracak nitelikte bölünme ve sürtüşmeler yönlendiricisi... Bu "adam"ın diğer adı: Sermayenin 15 yıla yakındır besleyip 

Sahte- sloganlarla yapay bir canlılık ka- var. Bu kanatlar, "üç Hilalciler" ve ''Mer- Beyin!.. besleyip Türkiye'nin başına musallat ettiği 
undırılmağa çalışılan MHP'de iç denizler kezciler" şeklinde oluşuyor. MHP'nin dış ülkelerdeki odaklarıyla iliş· şebeke bu. 
gnıldığı gibi durgun değiL. Olkü Ocakları "Üç Hilaldler" ve ''Merkezciler'' birbir- kiyi sağlayan bu adam. Markası MHP, tasma� sermaye ... 

DIYARBAKıR: Öğrenciler, sağlık ağalarına ihtar çekti 
tn&anlaruı insanlar tarafmdan sömürii· 

mesine dayalı bütün toplumlarda, egemen 
ımıtlaıca düzenlenen bütün hizmetlerin bir 
temel amacı vudır: E�tilen, yetiştirilen kl
,ileri, egemen sınınara en iyi biçimde hiz.
met edebilir kişiler haline getinnek. Aynı 
şeklide, ııelık hizmetlerindeki beltrgin yön 
de Işçinin patronuna, köylünün atasma, ıyı 
bır biçimde hizmet edebilmesini �lamak
tır. Bu nedenle Türkiye'de bebek ölümleri
nin oranı son derece yüksektir. Bebekler ki
me hrz.met edebilecekler ki, &aRlıklanna ya· 
şamlarına özen gösterilsin .. 

DEMOKRASI MOCADELESI 
HER ALANA YANSıYOR 

ERitlm kurumlanna da bu açıdan bak
mak gereldyor. ERitimin temel amacı, In
aanlan emperyalizmin, yerlı egemen ıınıfla· 
rın hizmetinde birer kukla olarak yetIştIr
mektir. 0Rretilen "her koyunun kendi 
bac�ından asılacaRı"dır. öRrelilen, "bÖY· 
le geUp böyle gldece�l"dir. ERilimin ama· 
cı, insan1an bugünkü düzene yararlı kukla
lar olarak şeldUendlrmekttr. 

Ancak olup bitenler üzerinde söz sahibi 
oLanlar, elbette ki, yalnızca egemen smıtlar 
deRIIdir. Başta Işçi sınıfı olmak iizere e
mekçi yıgınlann mücadelesi, her alana yan
ııyor, egemen sınınann çeşitli kurumLarını 
etkiıi altına alıyor. Sonunda bir de bakıy�r
IUnuz, egemen ıınıflara yararlı Insan yeti,
ömıe temel amacı ile kurulan elltim ku
rumlan, demokrasi mücadelesinin alanlan 
haline geliyorlar. berici, devrimci gençlık, 

sömürünün, baskının hesabını sonnaya baş· 
lıyor, Işçi ve emekçilerle yanyana. 

üNIVERSITE MI,  çiFTLIK MI? 

'Dlyarbakır Oniversitesini kuranlar ve 
yönetenler de egemen smınann çıkarları 
doerultusunda göreve koşulan kişilerdi. 
Ancak demokratik mücadele bilinç ve ka· 
rarlılıeı, Türkiye'deki tüm �Itim kurumla· 
rı gibi Diyarbakır Oniversltesilli de sannca, 
kuklalar amaçlanna kolay ulaşarnayacakla
nnı gördüler. Demokratik mücadelenin yük
selmesi üzerine, okulu kuran ve yönetenler, 
bu kez okulu kapama planları yapmaya 
başladılar. Bu hedefe yönelik Ilk adım ola· 
rak da Untverslteye baeh Tıp Fakültesi ge. 
çildi. 

Yöneticilerin öerenclleri ve demokratik 
mücadelelerini suçlayan demeçierinden be
yanatlanndan önce, somut gerçekıere bak
makta yarar var. Ankara Tıp Fakültesinde 
160 profesor vardır. Diyarbakır Tıp Fakül· 
tesinde Ise yalruzca 6. Bunlar da dıeer blUm 
kurumlarmdan yetersizlikleri nedenl Ile 
"sürülmüş" kişUerdlr. Bu üst tabaka öere
tim üyeleri, fakÜıtenin başına çöreklen
miş bır çete durumundadırlar. Su başlannı 
tubnu,lar, mali ve Idari Işlerde akLa hayale 
slemayI\Cak yolsuzluklar yapmaktadırlar. 

Bizzat üniversite rektörü, Top FaküLte
sinde % 80 öeretmen açıeı oldueunu vur· 
gulamıştır. Yanı, dersLerin % BO'I yapılarna
yacaktır. Yani, hastalarm % 80'1 bu okulun 
mezunLarı taratından tedavi edilemeyecek· 
lir. 

SU BAŞLARıNı TUTANLAR 

Bu duruma ralmen, su başlannı tutan 
"dev"ler, başkaları ile yapıaşmamak için 
dışarıdan öeretim üyesi kabulüne yanaşma
maktadırlar. Fakillteden yetişenler Ise çe
şitli yöntemlerle dışarıya kaçırıbnaktadır. 
ömettin, Diyarbakır Tıp Fakültesinden ye
tişen bir ölretim üyesi, Doç. Dr. Tahsin 
Hatipoeıu, ilerici olduRu Için, TOMAS 
başkanl�ı yaptıRı, bazı haksızlıklara kar
Şı çıktlRı için, okuldan atılmıştır. 

Saelık hizmetleri ise içler acısıdır. Pislik, 
bakımsızhk alıp yürümüştür. ömeein bir 
acıl servisin yalnızca üç sedyesi vardır. Has
tanede jeneratör yoktur. Dolayısıyla bır 
elektrik kesilmesi halinue tüm işler dur
makta, hastalar ameliyat masasında can ver· 
mektedirler. 

Bütün bunlar birer gerçektir. Ama bu 
gerçeklerin yöneticileri ilgilendirdi�i yok· 
tur. Onlan asıl llgilendlren bır torum, bır 
boykot yapıldRmda okula nasıl polis ya dp. 
jandarma sok�lacaeıdır. 

DIRENIş 

öerencller, haksızlıklara son verilmesi, 
eksikliklerin giderilmesi ıçın çeşıtlı yöneti· 
cUere başvurdular. Kimseden cevap aıama· 
dılar. Aldıkları tek cevap "yetklmlz yok" 
oluyordu Burjuvazinin kendi düzeninde 
kendi kurumlarını btle Ilfletemez hale geldi· 
elnl bu örnek de açık bır biçimde sergile
mIyor mu? 

Diyarbakır Tıp Fakii1leslnln Ilerıd ÖR· 
rencileri tüm yolsuzlukları, humlıklan 
dile gelinnek ıçın, geçtiRimiz hafta bır ml· 
ting düzenlediler. öerencilerin talepleri 
arasında 1750 sayılı anti-demokratik ini
verslte kanunun deeiştirilmesi, gerlcl fakül
te yönetiminin istifası, atılan Ilerici ölre
tim üyeierinin Fakillteye geri alınmuı, yol
suzluklara son verilmesi vb yer almaktadır. 

SA(lLlK A(lALARI KORKUYOR 

öRrencilerin bu demokratik dlrenlşl, hiç 
kuşkusuz, çarkını döndünnekte olan üni
versite ala1annl telaşa dÜlfünnüştül. 

O üniVe-nit'e ıaıaları ki, "ödenek yok" 
derken odalarını lüks mobilyalarla donat· 
makta, çifte ııekreterler çalışmaktadırlar. 

O üniversite aıalan ki Anayasa maddesi· 
ne göre ücretsiz tedavi yapması gereken Di
yarbakır Numune hastanesinde döner iit
maye ilkesini uygulayarak hastalardan bin· 
lerce lira almaktaelmar. Bu da yetmJyor
muş gibi, kurulan bır takım uydunnı der· 
nekler adına tedavi ıçın gelen halktan bin
lerce lira para toplanmaktawr .. 

tnsan kasabı delil gerçek blrer doktor, 
halkın gereksinimJerine cevap verebilen in
sanlar olmak Isteyen öRrencUer, tüm bu bo
zukluklar karşısında seslerini duyuruyorlar. 
Geçtielmiz hafta yapılan miting de bunun 
bır parçası oldu. Yöneticiler uyarddı. Yol
suzluklar dile getirildi. Önlem alınmısı ii
tendlo 

Diyarbakll" da ö2rencilerin demokratik 
mücadelesi sUrecek. 
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Mea'nun ölümünden sonra yapılan 
Çın Komünist Partisi On birinci kongre· 
sı yeDI Çın yönetiminin yiiriidü�ü yanlıı; 
yoldan dönmek şöyle dursun, tersine 
yaıılı,1an daha da derinleştirmek niye
tinde oldu�unu gösterdi. Büyük hanlıeın 
temel amaçlan adına emperyalizmle 
baılaşıklık gerçekle,tırme yolunda yü. 
rüdüA'ünü, gözler önÜlle serdi. 

Kongrede okunan raporun analizin
den çıkanlan ilk sonuç şudur. Yeni Çın 
yönetimi Mao'nun ftklrlerini "nesUden 
nesne" vermek suretiyle sonsuzlaştırma· 
ya çalışıyor. Gerçekte bunlar Çin '1 dün· 
yaya hakim deVıet haline getirmek ıçın 
körüklenen antisovyetik ftkirlerdir. Sos· 
yalist toplulutu ve öteki tüm lIericl güç
leri parçalama deneyleridir. Barış içinde 
yanyana yaşamayı revizyonizm Han 
eden, nükleer harbi savunan fikirlerdir. 
Çlnli ideologlan göre böyle bır savq 
muazzam insan kayıplanna ve başka 
kurbanlara ratmen halklarda kapitalız· 
me karşı ne(ret ve tiksinti yaratacak, 
sosyalist uygarlık kuruculu�unu hızlan· 
dıracak imiş. 

ÇKP'nin XI. kongresinde okunan ra· 
pordan, en ünlü parti yöneticilerinin ko· 
nuşmalanndan, keza kongreden sonra 
alman pratik önlemJerden çıkarılan bir 
diR er sonuç da şu: Çin yönetimi, "eşitçi 
komünizm" ile, partiyi zaman zaman 
dannadaeıruk etmekle, ''Halk savaşı" 
kavramlanyla, halka cahilUk aşdamakla; 
aydmlan ve bilimsel·teknik devrimi ha· 
kir görmekle dünya hakimiyeti fikrine 
yakınlaşmayacatmı, So'Yetler Blrıııi 
" Sosyal emperyalizmi"nin hakkından 
gelemiyeceRini, komünist hareketi ko· 
mulası altına alamayaca4ml, Asya, Md.
ka ve Latin Amerika'nm lideri haline ge· 
Jemeyecetini gittikçe daha iyi anlıyor. 
M.,'nun bu yoldakJ ilke ve yöntemleri 
tamamlyle yenDIIye ulradı. Bu yüzden 
4imdl yenı yönetim "yüce dümencl"nln 
büyük akirIeri adına önemii de�şlklik
ler yapıyor, Mao'nun en yakm yardımcı· 
lannın (karısı da aralannda) acımasızca 
hakkmdan geli'Jor. Çünkü "dörtlü çete· 
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ÇiN YöNETiMiNiN 
EMPERYALiZMLE 

AMACı BAILAŞIKTIR 
BULGARISTAN 'IN TANıNM ı Ş  ARAŞTıRMACıLARıNDAN PROF. DI· 
MITR MITEV'IN MAO'NUN ÖLüMüNOEN SONRA ÇIN'DEKI GELIşME· 
LERE VE ÇiN 'IN YENI DüNYA POLITI KASıNA ILIşKIN BIR MAKALE· 
Sı  BULGARISTAN KOMüNIST PARTISI MERKEZ KOMITESI ORGANı 
"Işçi DAVASı" GAZETESINDE YER ALDı. BU MAKALEYI OKURLA· 
RIMIZA SUNUYORUZ. 

nin" Mao'nun bazı fikirlerine körii kÖıü· 
De baıımldılıı, bugünkü Çın yönetimine 
çok kötü bir hizmet oluyor. 

Pek tabil tiim bu süreç d�ru bir çiz· 
gi üzerinde gelişmiyor. ÇKP yöneticileri
nin demeçlerinde wrguladıklan çeşitli 
noktalar, yeni Çin yönetimi içinde müt
hiş bir mücadele yüriitüldüeünü gösteri
yor. En önde gelen iki kişi olan Hua 
Gua Feng ile Teng Hşiao Ping'in arasın
da Çin 'in önünde duran çok önemli so· 
runlar hakkında görüş ayrılıklan var. 

Fakat bu aynlık1ara ra4men yeni Çin 
yönetimi içindeki ayn gruplar aşaııdaki 
noktalarda birle,lyorlar. 

• Bır. dünya üzerinde büyük han1ık 
haJdmJyeti kuımak; bu amac: adına mao· 
izmJn bızı görüşleri unutulmamalıdır. 

• tki, bu şovenist amaçları gerçekleş· 
tinnek için bat engel Sovyetler Birliltl' 
dir. Bu yüzden yeni yönetim hic: bir şey 

i 
4önÜllde duraksamadan Sovyetler BirliRi' 
ne ateş pi.iskünnektedir. 

Antisovyetizmi derinleştinne çizgi· 
sinde tırmanrna bir yönde daha gelişti. 
ÇKP IX. kongresi Çin halkı ve dünya 
devriminin baş düşmanlan olarak iki sü
per devleti, yani ABD ile sosyal emper
yalizmi gösterirken, Birleşik Amerika bi· 
rinci yerde. "sosyalemperyalizm" (yani 
Sovyetler Birilei) ikinci yere alıruruştı. 
Fakat X. kongrede Birleşik Amerika bir 
düşman olarak Sovyetler Birtlöl'nden 
daha zayıf ilan edildi. Zira ABD "gittik· 
çe çökiiyonnuş." Xl. kongrenin deRer· 
lendimteleri ise daha da keskin ldL. Artık 
SovyeUer Blrlili insanlılın b ... dü,manı 
gUç olarak gösterUlyor. ABD ile "keneı· 
ni savunmaya çalı.şan bır devlet" kabul 
ediliyor. Şimdi Çın Halk Cumhurıyetı 
lle Birleşik Amerika arasındaki çeU,ldJer 
sadece Tayvan meselesine indirgeniyor 
ve Iki devlet arasındaki lillkilerin glttik· 
çe nonnalleştlrilip iyileştirilmesi Isteti 
daha kesin ortaya atılıyor. 

Bundan başka SO'Yetler Bırıııı kapı· 
tallzmin yeniden canlandırddılıı bır dev· 
let olarak gösteriliyor. Bu iDkede "yöne
tici grup Içerde faşist diktatöriü� ger
çekleştirlyor"muş, yabancı memleketle· 
ri kendi hegemonyasına alıyonnuş, her 
yere saldlIlYor ve yaydıyormuş. Bunla· 
rm sonucu olarak da Sovyetler Birlili 
"sosyal emperyalist" bir devlet haline 
geliyonnuş. 

Bu deRerlendinneleri okurken insa· 
nın aklına istemeden şu geliyor: Herhal
de ÇKP'nin antisovyetizm yolunda bun· 
dan sonra atacaRı adım, Mao 'nun XI. 
kongre tarafından çHe dış politikasının 
temeli Ilan edılen "üç dünya" adı verilen 
teorisi de�il de (bu teori Çln'e "iki dün· 
ya"yı süper devletlere karşı birleştirmek 
için savaşmak "hakkı" veriyor) başka 
bir slogan olacaktır. Veriler bu sloganın 
giderek geliştiglnl gösteriyor. Işte yeni 
sloganın kendisi: Sovyetler Birtlöi'ne ve 
sosyalist topluluRa giren öteki devleUere 
karşı Çin 'in yönetmenllRi altında geniş 
bir tek cephe kunnak. Birleşik Amerika 
da bu cepheye alınabilir. Artık "ıkı sü
per devlete" karşı deRII, sadece Sovyet
ler BirliRI'ne karşı mücadele Isteniyor. 

Artık tüm Çin diplomasisi bu yeni 
antisovyelik konumu uygulamaya başla· 
mıştır. Şimdi dış dünya ile teması olan 
organlara SovyeUer Birlln;i'nln dünyada 
en büyük saldırgan güç oldu�u, Birleşik 
Amerika'nın ise sadece kendisini savun· 
du�u durumunu "kanıtlarna" emri veril· 
diRI besbelU. örneeln haber ajanslarının 
blldlrdi�lne göre, çnc Dışişleri Bakanı 
BM Genel Kurulunun son toplantısında 
eRer bır harp patlak verirse "Sovyetler 
DIrIIRt daha kabalıath olacaktU''', zira 
o "saldırgan güçtür." ABD Ise sadece 
"kendisini savunuyor" demiştir. çHe 
Dışişleri Bakanı yardımcısı da "Mans" 

adındaki Madrlt gazetesine verdiği de· 
meçte aynı görüşleri savunuyor. "Bizim 
temel düşmanımız Sovyetler Birli�i'dir" 
diye haykU'lyor, bakan yardımcısı. 

Çın Halk Cumhuriyeti dıı; politikası· 
nın temel yiqijıÜCÜıeri olan ild liderin bu 
biçimde konuşmalan, Teng Hslao , Plng' 
in fikirlerinin tekranndan başka birşey 
delildir. Pekin'de Teng Ile Datı Almanya 
parlamentosunun askeri meseleler ko· 
misyonu başkanı Manfred Vömer'in yö· 
netmenlIA:indeki delegasyon ile yapttlı 
kuşllaşmayı yorumlarken 2 Ekim 1977' 
de ''Ooyçe vele" radyosu şunlan belirt.
ti: "Onlar (yani Çınliler) dünyanın ba· 
şındaki felakete karşı bir reçete olarak 
uim devletlerin SovyeUer Birliei aleyhin· 
de tek bir cephe kunnlSlnı öneriyorlar .. 

Teng, France Press Ajansı Genel Mü
dürü K. Rusel'e verdi�i demeçte de Sov· 
yeUer Birliel'ne karşı dünya çapında tek 
cephe kurulmasını istemiştir. Bu cephe· 
ye Birleşik Amerika 'nın da alınması ge
rektieini belirtmiştir. Antisovyetik har· 
bin Çinli şovalyesi sözlerini şöyle ba4la· 
mıştır: "Ben böyle girişimlerde bulunu· 
lacaA:ml ümit ediyorum. Tüm dünyanın 
bu işe katılaca4lna güveniyorum." 

Bu antisovyetizm tlmlaruŞI sadece te· 
orik konumlar ve propaganda alanında 
kalmıyor. Yeni Çın Yönetmeli�i, "Halk 
savaşı"na i�kin maocu görüşlerden vaz· 
geçerek çaıdaş bir ordu kurmak için bir 
sıra önlemJer gerçekleştiriyor. Ordu, 
elektronik teknik .. atom silahlanyla 
donatılıyor, hızla antisovyetik ruh aşda· 
nıyor. çHe NATO ilkelerine, hele de 
Batı Almanya'yı dunnadan ukenel de· 
legasyonlar gönderiyor, lisanslar, uzay 
arac:lan satm alıyor. 

Çln'in dünya hakimiyeti huıı büyük 
kapitaliJt d .. letler tarafından da deatek· 
leniyor. Buılnea Week adındaki Wu
hlncton der.al on kadu Amerikan ,lrke
tinin Çın orduaınu modemlettinnek 
lçln aldıklan uparl,tm vüdnd. '-:n " 
tiklerinl yazdı. Avrupa uzay arqtırmu. 
n 'Iiansı Ile, Inııııere, Fr ...... ıtalya da, 
ıSkandinavya iDkeleılnde, Federal AI· 
manya'dakl "rketlerle de bÖYle llblrl.,1 
yapılıyor. 

NATO'cu generaller bu süreci açıkça 
desteklıyorlar. Batı Almanya ordusunun 
eski baş müfettlşi Heim Trötner, eski 
NATO genel kurmay ba,karu Johanııess 
Slaynhov, NATO ordulan .. kı başko· 
mularu Johan Fon Kilmanzeg, eski NA· 
TO kontramirali Günler Rour Çin'i sık 
sık ziyaret ediyorlar, ordunun reorgani
ze edilip modernleştirilmesi için tavsiye· 
lerde bulunuyorlar. Çin komutanltlı ile 
Batı Avrupa ve ABD 'deki çaıdaş silah 
üreticileri arası..nda temular kurulmasına 
yardım ediyorlar. 

Herşey gösteriyor kı, bu, emperyalist 
devletler tarafından uyumlaştırılmış, lyi· 
ce diişüniDmiiş bır desteklir. Daha 1955 
yılından başlar. Amerikan hükümeti o 
zaman, Kaliforniya ve Masaçutets Ensti
tülerinde okumuş olan Çin asıUı bir nük
leer Ozikçlnln Çln'e dönüp ÇHC roket 
programının başına geçmesine göz yum· 
du. Bu kişi 1956 yılında Çin'i nükleer 
bir devlet haline getirmek görevini ger· 
çekleştlnneye başladı. 1969 yılında da 
ÇKP MK'ya üye seçildi. 

"Sosyalist toplumda Insan hak ve öz· 
gürlükleri" "savunuculan"nm Çin ordu
sunun kurulmasına büyük kaygllar gös
terdlkleri bu sırada protetarya enternas
yonalizmi ilkelerine karşı müthiş bir ide
olojik savaş açtıklan gözden kaçmıyor. 
Onlar, proletarya enternasyonallzml il· 
kelerinin arttk eskidi�lni ve bir "hatU'a" 
halıne dönüştüRünü kanıtlarna deneyin· 
de bulunan her yazara gazete ve dergi le
rinin sayfalarmı memnuniyetle açıyor· 
lar. Dnlann teorik argi1man depolannda 
proletarya enternasyonalizminin sadece 
SBKP ve dlRer sosyalist ülkelerin komü
nist partilerine hizmet ettiRi gibi "argii
manlaı" da var. Ayn ülkelerin ulusal ko· 
şullanna uygun düşmeyen politik görüş· 
leri kabul ettirrnek, haklmlyeUerini ger· 
çekleştinnek ıçın enternasyonalizmin 
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45 yıl sonra yeniden gerçekleşen bir gezi: 

Sovyet Genel Kurmay Başkanı 

Ogarkoy Türkiye'ye geldi 
Sovyetler BirliAI Genel Kurmııy Baş· 

k.nı Mareşai Oprkoy dört günlük ",.ml 
bır ziyaret ıçın geçen hafta ülkemize gel· 
di. Oprkov Anka .. ye ı.tınbul'da çeşit· 
li askeri kuruluşl .. ı geroi ye yetkllilerle 
görilştii. Ogarkov'un Türkiye'ye gelişi 
turistik bir geri niteliiini taşımıyordu. 
1933 yılından bu yana ilk kez bir Sovyet 
Genel Kurmay Başkanı'nın Türkiye'ye 
gelişi bile başlı başına önem tışıyan bir 
olaydı. 

Oprkov'un gezjsi Helsinki Avrupa 
GUvenlik ye Işbirliği Konferansı'ndan bu 
yana kendini duyuran banş ye yumuşa
ma havasının meyvelerinden biridir. Hel
sinki Konferansı'nda askeri ittifaklar 
üyelerinin birbirlerinin askeri manewa. 
ve tatbikatlarına gözlemci göndermeleri 
kararlaştırılmıştı. Bu karann sonuaa 
geçtiğimiz yıl Türkiye Genel Kurmay 
Başkanı, Sovyetler Birliği Genel Kur
may Başkanı'nın çağrılısı olarak bir ma
nevraya katılmıştı. Bu kez Sovyet Genel 
Kurmay Başkanı'nın Türkiye'ye gelişi, 
iki ülke iIi�i1erinde olumlu bir adım ni
teliğini taşımaktadır. Bu geli, sosyalist 
ülkelerin komşularıyla dostluk ve işbirli
ğine ne kadar büyük bir önem verdikleri
ni bir kez daha kanıtlamaktadır. Sosya
list ülkeler, bir "Roma barışı"nı değil, 
evrensel bir barışı, tand. toplumsal ve 
politik sistemlere sahip ülkeler arasında. 
da barışı gerçekleştirme yolunda çaba 
harcamaktadır. Ogarkov'un gezisi, Sov
yetler Birliği'nin TiXkiye'ye karşı saldır
pn emeller besledi�j yolundaki antiko
mUnist iddianın ne büyük bir yalan oldu
ğunu bir kez daha açıkça gözler önüne 

onlann elinde bir alet oldugu iddialan 

yayılıyor. SSKP'nin proletarya enternas

yonalizmi aracılıRı ile kendisini "yöneti
ci parti olarak kabul ettinnek" , "sosya

lizmin sovyet modelini" uygulatmak is

teRi uydurmalannı savunuyorlar. 
Silindili gibi Geoı-gi Dimitrov daha 

1930'larda proleter enternasyonalizmine 

ilişkin marksist.-Ieninist teoriyi geliştirdi. 

Büyük önder daha o zaman şöyle demiş· 

ti: " Şimdiki uluslararası durumda kimi� 
işçi sınıfının ve sosyalizmin düşmanı, kı
min demokrasi ve banş taraftarı veya 

düşmanı oldu�unu belirlemek için Sov· 

yeller Birlıli'ne münasebetlen daha dog

ru ölçek yoktur ve olamaz. ışçi hareke

tinin her militanının, kapitalist ülkeler

deki her demokratın samimiyetini ve dü· 

riistlueünü yoklamak Için deneme taşı 

onların sosyalizm ülkesiyle ilişkileridir. 

Faşizme karşı mücadelenin en önemH 

dayanaRı olan Sovyetler Birnel'ne yar

dun etmeden r8.4izmle gerçek anlamda 

sermektedir. 
Mareşal Ogarkov gezisi sırasında Ece

vit'le de görüştü ve iki Ulke arasında as· 
keri alanda "varolan işbirliği olanaklın
nın geliştirilmesi"i önerdi. Aynca hem 
Ecevit hem OgarkOY Atatirk-Le"i" dost
luğuna delindiler ve ild lJke arasındaki 
dostluk ve işbirliAinin dünya banşına 
katkıda bulunacaAını vurguladılar. Hazi· 
ran ayında Ecevit'i" Moskova'ya yapaca
ğı gezi öncesinde Ogarkov'un Türkiye 
gezisi özel bir önem taşıyor. Ayrıca bu 
gezileri" TUrtciye ve Sovyetler Birliği 
arasında politik bir belge imnlanma.sı 
yolunda iki önemli aşama olduğuna dik· 
kati çekmek gerekiyor. M .. eşal Og .. • 
kay'un gezisinin. Romanya ile siyasal ni
telik taşıyan bir belge imzalanması ve 
Bulgaristan başbakan yardımcısı Luka
noy'un gezisiyle aynı döneme rastlaması, 
Tli1<iye dış politikasının burjuvazinin 
tUm karşı yöndeki çabalarına karşın 
komşularla dostluk ve işbirliği boyutu
nu kazanmakta olduğunun yadsınmaz 
bir belirtisidir. 

Ancak CHP hükümetinin sosyalist ül
kelerte son zamanlarda yoğunlaşan ve 
sıklaşan ilişkileri, ambargonun kaldırıl
ması konusunun ABD Kongresi'nde gö
rüşülmekte olduğu şu günlerde dolaylı 
bir baskı unsuru olarak k.ullanma olasılı
ğı brşısında uyanık bulunmak gereki
yor. Sosyalist ülkelerle iyi ilişkiler gö
rüntüsü arkasında hızlı Amerikancılık ve 
"gUleryüzlü" anti-komünizm yapmağa 
kalkışanlar olursa, bunların gerçek yüz
leri sergilenecektir. • 

savaşıunazsın ." 

Antikomünizm ideologları asıl "dene· 
me taşı"na hücum ederek büyük bir sı
nırsal tutarlılık gösteriyorlar. ÇHC şah
sında, uzak olmayan bir gelecekte banş 
ve sosyalizm Için ciddi bır tehlike olabi
lecek bir güç hazlılıyorlar. Dller yandan 
da dünyada devrimci güçlerin birlieini, 
hele de sosyalist ülkeler ve kapilnJlst ül· 
kelerdeki komünist partilerlnin birtigini 
bozmaya çalışıyorlar. 

Emperyalizmin bu ınrenç planını ka
pitalist ülkelerde bazı demokratlar ve ile· 
ricBer daha kavrayamıyorlar. Bu nedenle 
burjuva ideologlannın proletarya enter
nasyonaHzmi hakkındaki göri.işlerinl ka· 
bul etmek egilimi gösteriyorlar. Emper· 
yalizm Ile Yenı Çın yönetiminin bUyük 
hanlık tınnanışlan arasındaki battlaşıkh

ea sadece sosynJist ülkeler ile kapitalist 
memleketıerdeki lşçi sınıfı, eski sömürge 
halklan arasındaki blrligin büyük bir di· 
reniş göst.erebilecenini unutuyorlar. 

BOLiVYA'OA 
FAŞiZMiN SON GÜNLERi 

Bolivya'da 1 8  Ocak 1978 tırihinde 
ilan edilen af birçok siyasi mültecinin ül
kelerine dönmesine olanak sağladı. An
cak bu kararın Ugo Banzer'in başında 
bulunduğu faşist diktatörlük tarafından 
verilmesi oldukça ilginçti. Banzer ye yö
netimini bu kann vermeye zorlayan ko
şullar nasıl oluşmuşw? 

Banzer'in emperyalizm yanlısı politi
kası sonucu her tür ve biçimde yabancı 
sermaye Bolivya toprağında cirit atmaya 
başlamıştı. Örneğin, Amazon sınırındaki 
Santa Cruz kenti bankacı, işadamı, aske
ri danışman Brezilya'hlarla öylesine dol
muştu ki, bu bölgede Brezilya parası Bo
livya Pezo'sundan.daha çok kullanılıyor
du. Ayrıca ı 977 yılında Banzer Güney 
Afrika'dan gelen ırkçı beyazların gruplar 
halinde ülkesine yerleşmeleri için onlara 
toprak ikram etmişti. Öte yanda Boliv
ya 'lı yerliler topraksızlıktan yakınsınlar
dı. Bu politika sonucu Bolivya ekonomi
si tam bir batağa saplandı. Petrol ve ma
denler yabancı sermayeye sunuldu, Bo
livya'dan dışarı çıkan yüksek oranlı kar
lar ve 6 yılda ABD'ye borçların 400 mil
yon dolardan 2 milyar dolara yükselişi. 
Banzer bir ara Şili ile toprak değişimine 
de kalkışmış ancak ordu içinde bu ko
nuda sürtüşmeler başgösterince bu girişi
mini yarıda kesmek zorunda kalmıştı. 

Işte bu ortımda tüm demokratik güç
lerin ve bu arada sayıları 60.000'j bulan 
kal ay madeni işçilerinin, başkent La Paz. 
emekçilerinin, üniversite öğreımen ve 
öğrencilerinin ve Katoli� kilisesinin bazı 
kesimlerinin verdiği kararlı mücadele fa
şist diktatörlüğün temellerini sarsmaya 
başladı. H unhar baskılar, madencilerin 
oturduğu mahalleiere düzenlenen b;ıs
kınlar ve sendika yöneticilerinin Şili'ye 
sürgün edilmesi, Bolivya toplumsal mu
halefetinin genişlemesini 'Ve sendikal ve 
insan h;ıkları mücadelesi ekseninde bir
leşmesini sağladı. Kilisc, Bolivya Işçi 
Merkezi'n!n yeraltı eylemlerini kendi ça
Ilsı dltıııda siirdürmesine izin verdi. Fa
şist diktatörlüge yapılan bu bas"ılar so
nucu [lanzcr yönetimi 1976'clan bu YJ' 
na birçok kcz sallandı. Bakanlar listesi n-

de değişiklikler yapılmak zorunda kalın· 
dı. Askeri cuntanın içinde de çadaklar 
görülmeye başlandı. 

Carter yönetiminin Latin Ameri�' 
daki faşist rejimierin yerine usul usul diı
ha liberal yönetimleri getirmeye yönelik 
politikası Bolivya'diıki rejimin çözülme 
sürecine katkıda bulundu. 

Bu ortamda Banzer'in son bnn ge
reğince bu yılın Temmuz ayında Boliv
ya'da seçimler yapılacak.. Akla hemen 
bir soru geliyor: Seçimlerin yapılması 
yolundaki karar diktatÖfIl�ü ayakta tu
tabiirnek için denenen bir taktik midir? 
Bu soruyu yanıtlarken gözönünde bu
lundurulması gereken gerçeklerden biri 
Banzer yönetiminin başarısızlıklan so
nucu çok zayıf bir durumda bulunduğu
dur. Ayrıca bu yönetim geleneksel müt
tefiklerinin de bir kısmını yitirmiştir ye 
statükoyu tehlikeye sokacak kararlardan . 
sonra ortaya aleyhine bir durum çıktı
ğında, işin içinden sıyrılabilecek güçten 
yoksundur. Öyle ki, toplumsal muhale· 
fetin verdiği mücadele sonucu bugün 
Banzer başkanlık seçiminde aday bile 
değildir. Ancak eski Içişleri Bakanı Ge
neral Pereda'nın adaylığını desteklemek 
durumundadır. 

Bolivya'da bundan sonraki gelişmele
ri tahmin etmek oldukça güçtür. Zira 
Meksika ve Venezuela'ya sürgiJne gönde
rilen bazı sosyal demokrat liderler bu 
rejimierde görülen "modern", dımll ve 
reformist gelişmeyi benimseyerek bunu 
Bolivya'da da uygulamaya kalkışabilir
ler. Böylesine bir gelişme Bolivya'daki 
gericilerin ve aynı zamanda ABD ileri ge
lenlerinin de işine gelebilir. Ne var ki, 
Bolivya'daki işçi hareketinin geçmişine 
bir göz atıldığında böyle bir gelişmenin 
bir hayli uzak olduAu sonucuna varılabi-
1Ir. Nitekim şimdiden seçimler için ge
niş bir sol cephe kurulmuş durumdadır. 
(Böylesi bir birlik Latin Amerika'da ilk 
kez gerçekleşmektc.) Bu cephe işletile
bildi�i ta"dirde Bolivya'da çok şeyler 
değişebilir. 

Sonuç iLC olursa olsun, bugün Boliv
ya'd •• , geniş halk yığınları faşist re�n)f 
"arşı amansız lıir mUcadelc i çindedir. 
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gelmiştir. Iç sayaş sırasında �daştıl!' 
bir çlzvit rahibine tutulur ve onun ardın
dan �derek iç savaşın çeşitli görüntüle
rioe tanıklık eder. 

Film bu Ud yapı içinde gelişiyor. Ön
de, Amerikalı Fanny Hom'un rahiple 
arasındaki psikolojik çatışma sergilenir
keo, arkada iç savaşın gerçekleri yansı
makıadIr. Rahibin kişisel serüveni gibi 
görünen, aslında İspanya iç savaşında 
kilisenin tamdır. Bilindigi üzere, faşiz
min bir sacayaluıı andııan üç büyük 
kaYnaAından ve deste�inden biridir kili· 
se. Rahip, tıpkı kilisenin dış görünüşü 
&ibi, insancıl işler yapmakta, insanlara 
dayanak olmaktada. Onlann yaralanm 
aaımakt&. etltimleriyle, sorunlanyla ut· 
rqmaktadıı. Oysa perde arkasında kor
kunç bU- katdık, batnazlık ve acımasız
bk egemendir. 

Fanny Hom'la rahJ;,in ilişkisi geliş
ükçe bu ikiyüzlülük adım adım ortaya 
seriliro Sergilenen kesit, kişisel olmakla 
birlikte, kilisenin anatomlslni de içerir. 
Ban, çagnlan yapan faşist aglZlan dü· 
şünün"", geçm�ten bugüne gelirdigi çö
zümleme ile filmin işlevini yitirmedieini, 
bugUn için de geçerli bır bildiri taşıdıe-ı-

• 
YI LMAZ DEREBAŞı 

NATO TARAFINDAN KATLEDILDI 
Tiirkiye Işçi Porti';'";n "NATO'ya 

Hayır" kampanyası "NUfnda faş i.t katil· 
ler tarafından uurula" Yılmaz Derebaşı ' 
nın gerçek katilleri. (aşiıt be.lemelerle 
birlikte, NATO 'dur, {aşist odakları ko

patmoyonkırdır. MC holınlM' siyasal por
tilerdir; ülkemizin topraklarını emperya
lizme peşkeş çeken sınl(6ll1 güçlerdir. 
Suçlu, bunların tiimüdür. Derebaşıının 
ölümünün JıeSlJbulI da hep bittikle vere
ceklerdir. 

Yılmaz Derebofl öldürüldü. Ama mü
cadele.i durdurulamadı. Faşi.t .aldırı ve 
cinayetler. ıcwyoliıt hareketi, yurtıeuer
leri, ilericileriı demokratları ve onların 
.özeiilerin; bi,. bütün Olarak karşıya al
mohtadlr. 

Son cinayetle birlikte bi,. hz daha 
ortaya çıkh ki, burjuı.ıazinin çeşitli p14n
lar.na uyumlu olarak şekillendirilen, 
kadrolaştırılan, görevlendirilen bir emni
yet teşkilah De cinayetlerin Önü alına
maz. Cinayetlerin Önüne geçitmek i,teni
yorsa, "anarşi" adı verilen faşül S4ldırı
Itır durdurulmak i.teniyorsa, yapılacak 
iş, bunların kaynalına inmek, bataklı
Rm tümünü kurutmaktır. Yan� devlet 
meJroniztnalından MC dönemlerinde bu
ralara çöreklenen gerici-faşill güçler bü
tünü ile temizlenmelidir. 

Bunu yapmayanlar, "bana dokunma
yon yılan bin yaşasın" diyenler, yılanın 
kendilerine de dokunmaya başladıAını 
gönniiyorlar mı? Faşizmle mücadele, 
ondan kaçarak, ondan korkarak, onun 
karşısında gerileyerek delil, faşiıt odak· 
ların üzerine yüriiyerek olur. Bunu ya
panitır var. Yılmaz Derebaşı gibi, kork
madan faşizmin üzen'ne yürüyenler var. 
Onemli olan böylelerine daha binlerin. 
yüzbinlerin katurn08ıdır. Faşizm ancak 
tümüm.üziin örgütlii birleşik gücü ile ye· 
nilebilir. 

1 7  NiMın giinii, 'T'iirhiye Işçi Partisi 
Perşembe ilçe örgiitünün düzenlediği 
"NATO'ya Hayır" mitinginde kUm. Kil
lefer, bilinçli, kararlı bir biçimde "NA 
TO'ya Hayır" derken, yalnızca NATO' 
ya deRil, bir bütün olarak emperyalizme, 
faşizme olon kinlerin; anlotıyorlardı. 
Orada belli idi k;, tüm Türkiye'de NA· 
TO'ya, emperyalizme, faşizme karşı 
güçler birleştilinde, örgütlii bir biçimde 
mücadeleye seferber olduklarında, onları 
yenecek güç yoktur. Bunu burjuvazi de 
biliyor ve onun için örgütlü milcadeleyi, 
omuz omuza mücadeleyi engellemeye 
çalışryor. Onun için Yılmaz Derebaşı' 
nm üzerine faşjıtler silahlarını boşaltı
yorlar. 

Derebaşı arkadaşımızın mücadelesi 
öniinde ııoygıyla eRiliyor ve "ulusal bo-

Rınm-tlwımız için NA TO'ya hayır" di
yorum. 

• 
K. DECIRMEN 

MERZIFON 

BIN ÖLüR BIN DoGARIZ! 

17 Nisan günü, NATO'ya lIayv Kam
ponyasında Yilil .oıyalilt ıovaşçı Yıl
maz Derebaşı arkadaş fa,i,tler tarafm· 
don kalledildi. An"ı mücadelemize ön
der olacak. 22 Nisan giinü yeni bir Yıl· 
maz 'm, yeni bir sosyalizm savaşçlSmın 
dünyaya geldiRini dostlara duyurıma. 

BA ŞAK YILMAZ SEPER 'in 
Anne,i ve BabQ81 

Zehra · Erkan Seper 
ISTANBUL 

• 
GÜVENLIK KUVVETLERI 

KIMDEN YANA? 

Samıun'da Kemi-Taş işyerinde 1 1 5  
işçi çalışmaktadır. Bunlardan 93 'ü 
DISK'e iiyedir. Işveren, ilerici sendjkal 
hareketin gelişmesini engellemek için 
.ürekli olarak işçi atmaktadır. Bugil-v 
kadar işten atılan işçilerin sayısı 64'ü 
bulmuştur. 

14 Nisan 'da 5 işçinin daha işten Çı' 
karılmaıı üzerine, zaten iki aydır sendi
kalı oldukları için ücretlerini alamayan 
işçiler bir giinlük uyarı direnişine geçti
ler. Direnişin bir başka nedeni de, işten 
çıkanlan işçilerin yerine 15 MHP'linin 
alınmaıı idi. 

Direniş giinü, &aat 16.00 "ralarında. 
jandarmalar başlarında bir yüzbaşı ol
duRu halde işyerine gelmişler kapıları 
zorla açmaya çalışnuşlar ve işçilere alır 
küfürler etmişlerdir. Işçiler hakettikleri 
ücretler verilmedi,i sürece çalışmaya
caklarını bildirmişlerdir. Jandarmanın 
baskısı üzerine DISK bölge termilciıi 
Sabahattin Topu-t. jandarma yüzbaş"'ı
na giderek ortada bir suç olmad"ın" iı
çilerin direnişinin de Y0M11 oldulunu an
lalmaya çalıştı. Buna rolmen, jandarma 
yl.iz:başısı zor kuUanarak işçileri dal"
maya çalıştı. Busroda çeşitli i�çiler ,oJ
duıya ulramışlordu. Aralarında DISK 
bölge temsilci8; de bulunan 5 işçi de ya
holanarak nezarete alınmıştır. 

Işçiler, Somıun 'da yapılan duruşma 
.onucunda serbe.t bırakılmışlar, ancak 
bu kez de 18 Ni&on günü fabrikadan 
dönmekte olon işçiler faşiltlerin &aldırı
sına ulramışltırdır. 

Anadolu 'do .ınıf mücadelesi bu 
koşullar altında .ürüyor. En ba.U bir 
halı oranışı bile giiuenlik kuvvetlerinin ve 
faşistlerin saldırısı ile karşıtaşıyor. A ma  

hiçbir b06kı, işçilerin kararlı mücodele
,ini durouramayacaktv. 

• 
K. MAHYA 

SAMSUN 

elBALi TüTÜN FABRIKASıNDA i 
BIR PROVOKASYON 

NASIL TEZGAHLANDI? 

Cağdaş Gıda-Iş Sendikası ile «ırı 
Tek Gıda-Iş sendikeuı ar08ında yapıla· 
cak irade beyanından bir gün önce, 18 
Nisan giinü Iıer iki .endikanın üyeleri 
işyeri önünde bildiri dqıtmaktadırlar. 
Bu orada ikinci MC döneminde YOLO 
dışı işlemlerle işe aluum faşi,tler, Cal
daş Gıda-Iş yöneticilerinin üzerine ,al
dırvlar. Olaylar "rasında kimlili belli 
olmayan (f) bir şah", ,ilah mı çekerek 
havaya üç eI ateş eder. Bundan .onra 
ikinc; bir ŞohlS daha ateşe baflar. Ateş 
,onucu bir işçi yaralanarak öUir. Olay 
yerine gelen polisler, ilk "bilgi ''leri ,arı 
undika yetkililerinden alular. 

Caldaş Gıda-Iş yöneticileri arasında. 
Mehmet Alıhlacı başta olmak ÜZere CHP ' 
liler de vardır. Bunlar ifode uermek üzere 
karakola giderler_ /fade vermek üzere 
daha ıonra 2. Şubeye gönderilen CHP' 
liler, giivenlik görevlileri hakkında ilginç 
gözlemlere tanık olurlar. Burada kendin; 
CHP il genel meelil; üye,i olarak tanıtan 
bir undikacı (CHP'U) "buraıı parti 
ocolı mı ufon" yanıtı ile karşıkııır. CHP ' 
li sendikaemın parti kartını elinden alır
lar, sille tokat dövmeye boılarlar. 

Ancak CHP 'Uler yine de karakollcra.. 
emniyete diişen devrimcilerden, '06)Ia
listlerden farklı bir özellile IGhiptirler. 
Duruma önce bekdiye başkanı Ayte.an 
Kotil müdahole eder. Telefonlar çalııır; 
EyüboRlu olayla ilgilenerek ualiyi devre
ye .okar. Bu müdahaleler ,onucu, (a
ıütlerin tertiplediği bir 0111)'1 anlatmaya 
tittikleri halde"cinayet .aanl&,, " olarak 
muamele gören CHP 1iler Itrbe.t bırakı' 
Imar. 

Durum beUiclir. Tck Gula-/,'iin .t 
yönetim; ve IUmi militanlar, MHP ile 
ilişki halindedirler. Olayı yorotonlDr on
lordIT. Emniyet görevlileri de pilayete 
gelen CHP 'lileri Ianıll olaralt )'aJtolcıınaJt
to ue döumellte hayli u.t.adIT. 

Şimdi .ormak gerek; hiçbir .uçlon 
yokken yokolon," bu kişilerin aracında 
CHP 'nin önde gelenlerinden MıltJoeı 0'
mOlOydl; bu kişiler CHP1i olmGlOlardı 
na.ıl kurtulacaklardı' CHP'nin bu tip 
oloylardan den alıp, bir an önce (aşiıt 
odakların üzerine yürüme,; gerekir. Daha 
ne kadar beklemek gerekiyor' 

YUSUF VNAL 
ISTANBUL 

nı an�oruz. � ................................................................................ __ 

Yeni Genel Müdür ne yapacak? _____________________________ , 

gerektiRi üzerinde duralun. Veya yayıncılık nedir? 
Kısaca anlatıhrsa, yayıncı halka seslenrnek zorundadlI. Yayının amacı 

halkta çünkü. Halka seslenebilmek için de halkı tanımak, halkın içlne girmek 
gerekli. "Ben halk çocue-uyum, halkı benden iyi kim tanır" demek halkı tanı
mak olmuyor. Ankara Pub'ta kafa çekerek, Milka'da lafazanlık ederek veya 
çeşlUi kulis faaliyetleriyle halk t.anınmıyor. tki saat gecekondu mahallesinde 
turnlamak, bir iki kişiyle röportaj yapmak veya sohbet. etmek de halkı tanı
mak de�i1. Halkın dertlerini, çilelerini Y8!jamında bulmak, benlitinde duymak 
gereklyor. HalkJa bütünleşrnek başka türlü olmuyor. Bu nedenle azgelişmiş ül
ke yayıncısının işi zor. Burjuva özlemler içindeyken halkın dertlerini yaşamak 

gerçekten zor iş. Ancak herşeye raA:men yayıncının görevi halkı tanımak, sü

rekJi tanımaktır. Halktan öe-renece�i çok şey varda çünkü. 
Yalnızca halktan öe-renilenler yeterli de�i1. Türkiye dinamik bir dee-işim 

sürecinde. Sistemin bütününde ekonomik yapı dellşlyor. Ekonomik yapıya 

battı olarak toplwnun deRer yargıları da de�işiyor. Yabancı sermayeyle işbir· 

Iili içinde buhınan yerli sennaye, bir yandan hızla tekeUeşiyor, büyüyor. Ser· 

mayeden batırnslZ ekonomik bir karar almanın mümkünü yok. Böyle olunca 

yönetim, her konuda, tekelci sermayenin dotrultusunda karar almak zoru.nda. 

Bu olgunun yanısıra halkın giderek artan yoksullueu ve hayat pahahlı�ı için

deki geçim sıkınt.ısı da ortada. Türkiye giderek dee-Işlyor. Sis daetlıyor, sınıf· 

lann varlıe-t netıeşiyor. Türkiye herşeyiyle delişiyor. Bu deRişimi bilmek ge

rek. Bunun için de sürekli okumak gerekiyor. Lafazanlıl!:ı baakıp çok okumak 

gerekiyor. Halktan birşeyler öerenirken birşeyler ölretebilmek ancak böyle 

mümkün olabiliyor. Sefalet edebiyatı yaparak " biz de halk çocu�uyuz" de· 

mekle halktan yana oIunmuyor. 
özetlersek, halkın gereksinmelerini bilmeden halka yayın yapmak müm

kün delil, bu bir. ıkincisi, halkın gereksinmelerini bilebilmek ancak halkla bir

ııkte yaşamakla olur. Uçüncüsü, yalnızca halkın bıldieını bilıııek yayıncılık 

için yeterli olmuyor, halktan �renilenlerle, halkın sorunlannı Içeren her türlü 

bilgiyi okuyup, kaynaştırmak gerek. 
Bu süreç ıçınde halk kendisine dönük yayın yapıldıl!:ını anlayacak, ken-

dı sine yabancı olmayanı dinleyecek, öerenecek ve cevap verecek. Nasıl mı ce
vap verecek? Sürekli halkın içinde bulunan yayıncı bu cevabı mutJ&ka alacak
tır. Böylece halkla yayın organının diya10lu kesintisiz sürecektir. 

Bu anlayıştır id yayını bir ses, bir görüntü olmaktan çıkanr, bir amaca 
yöneltır. Progra:ııcılar arasında gerçek bir birlik kururur. Yayında bir bütünlük 
salanır. Çünkü artık halkın gereksinmeleri dolrultusunda yayın yapılmaktadır. 
Çünkü programlan halkın gerçek sözci.ieri yapmaktadır. 

Yukanda sorduk, neden böyle bir anlayışla detil de, amaçsız, plansız. 
başıboş bır yayın yaptlıyor diye. Yanıtını şimdi verelim. 

Türkiye'de hiçbir şey kendi haline bırakılmış deeıı. TRT'de kendi hali
ne bııakılmış deRI!. Türkiye'de herşeyin bU- sahibi V-� TR'J"Intn �e ahibi var: 
Butjuvazi. Birşeye sahip olmak için iIIede onu mülkiyetine geçirmen şart de· 
e-ıı. Kuııanman yeterli. Burjuvazi TRT'yi kuUanıyor. Halktan yana yayın 
yaptlmadı�ı sürece de kullanmış olacak. Çünkü burjuvazi halkın blllnçlenme
sine karşı çıkıyor. Bunun için de TRT'yi bırakmayacak. Ve yayınlar halka ya
bancı kalacak, halka yararsız olmakta devam edecek. 

Nedeni bu. 
İsmail Cem ne yaptı? 
Yukanda anIat.tıklarınıızın ıŞ ılında hiç. Mini etek düşmanı Musa öe-ün' 

den sonra bir yı�ın burjuva programının yayınlanması özgürmgün işareti sayıl· 
dı. Yabancı yapımlar da t.elevizyonda ustaca sergilendi. Dolmuş müziRine va
nncaya kadar her t.ürden müzik çorba yaptlıp yayınlandı. Bir de, sanki bU- 15' 
tanbul efendisine, sanki Osmanlıca, sanki Osmanlı kültürünü gösterir gtbl lnce
den inceye yayın yapıldı. Ve büti,in bunlara yayın denildi Sonnak gerekli hal
ka ne verildi? 

Yeni genel müdür ne mi yapacak? Kehanette bulunmaya gerek yok. Es· 
kisi ne yapmışsa , beş aş�ı beş yukarı, yenisi de onu yapacaktır. Ne zaman 
ki TRT özerkll�lne kavuşur ve demokratik bir kurum olur, o zaman bir genel 
müdürün yetkinıı�lnden ve becerisinden sözedilir. Herhalde yeni genel müdü· 
rün başına devlet kuşu konmadı. 

__________________ -J 
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Bulgar filmhaftası 

------_ .... --------------------------------------..., 

Bulgaristan'la imzalanan ikili kültür değişimi anlaşması gereğin
ce Dışişleri Bakanlığı Kültür Işleri Genel Müdürlüğü ve Kültür Ba
kanhğı Sinema Dairesi Başkanlığı 'nın Bulgaristan sinema örgütü 
"Film Bulgaria" ile birlikte düzenlediği Bulgar Film Haftası'nda 
Istanbul Emek Sinemasında iki Bulgar filmi gösterildi. "Bisikletli 
Köylü" ve "Direnen Canlar" adlı filmlerin gösterisinde, "Bisikletli 
Köylü" fılntinin baş kadın oyuncusu Diana Çelebieva, senaryo ya
zan Georgi Mişev ve "Film Bulgaria'dan Alexander Marinkov da 
çağrılı olarak bulundular. Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanı 
Oğuz Dnaran'Hl. ikili anlaşma ve bundan sonra sinema alanında ya
pılacak başka girişimJer hakkında bilgi verınesiyle açılan gecede iz
leyenlere tanıtılan konuklardan Marinkov, Bulgar filmlerinin özel
liklerini tanıtıcı kısa bir konuşma yaptı. Önümüzdeki aylarda Bul
garistan 'da da bir Türk Filmleri Haftası düZenleneceğini bildirdi. 
18 Nisan'da yapılan basın toplantısında ise özeUikle senaryo yazarı 
Mişev, "Bisikietii Köylü" filmi üstüne sorulan soruları yanıtladı. 
Gösterisi yapılan filmJer hakkında, senaryo yazarı Mişev'in yanıııa-

L_���::�:::_��:��:�:�:���_�:::��:: _________ �--�----. 
Bulgar Film Haftası'nda izledi�imiz 

iki Olmden '"Bisikletli Köylü", çatırnız
da geniş boyuUarda ortaya Çıkan köylül 
kenUi çelişkisini vurguluyor. Hızlanan 
sanayileşme köy kökenli insanlann bü
yük ölçüde kentiere akmasına yol açı
yor. Bu büyük göçün yarattıj!ı degişim, 
insanların özellikle ruhsal yapısında za
man zaman bunalımlara neden oluyor. 
Senaryo yazan Geor� Mişev'in deyi
miyle bugünkü Bulgaristan, başka ülke
lerin 100 yılda geçirdi�i de�işimi 30 
yılda geçirdi, yoksul bir tanm ülkesm
den sanayi ülkesine dön� tii. Hızlı sana
yileşme köyden kente akışı büyük be> 

İşçi Sırufı Hareketini 
Bölücü Akımlar 
SAPMALAB_3.basIo 
.REVİZYONlZM 
.GOŞtZM 
• MAQCULUK 
• TROÇKlZM _30lira 

Teori ve Pratige Getird.igi Katkılarla 
;v İ. LENİN_25lira 

Sorular ve Cevaplarla 
, KoMÜNİzM NEDİR_",lira 

28-29 ()ca.k 1921 i Unutma 
.MUsrAFA SUPHİ 
VE YOLDA$LARI 15lira 

ADRES' Pi,.,rloli cad 2y5,Çemberli"'o/İS 
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yut1ara yardırdı�ı gibi. ormanıann yok 
edilmesi, çevre kirlenmesi türü başka so
runlar da yarattı. Ayrıca, yine Mişev'in 
deyimiyle, sosyalist toplumda siyasal ça
tışmalar çözümlense bile, ahlak, din gibi 
birçok alanda çelişkiler sünnekte. Sana
tın görevi bunlara çözüm aramak. 

Nitekim "Bisikletii Köylü"deki Y or

dan, köyden kente göçmüş, sanayi işçi
si olmuş bir kişi. Blok apar-""'lanlann yer 
aldı�ı çaRdaş nitelikte bir kentte oturu
yor. Ama hem kendisinin, hem kendisi 
gibi köyden göçen çevresindeki insanla
rın alJşkanh'-lan sürüyor. öme�in bir 
komşusu, apartmanlann ortasındaki 
alanda derme çatma bir kulübede do
muz beslemeye çalışıyor. Yordan'ın da 
halta sonlannda yaptı�ı ilk iş, bisikleti· 
ne atlayıp köyüne gitmek ve orda bırak· 
tıeı evin bahçesinde toprakla ufraşmak, 
yaban odan ayıklamak, ae:açlan ilaçla· 
mak vb. 

ınsanlarının çolu kente göçmüş olan 
bu ıssız köyde, Yordan'ın karştsına �. 
nün birinde kentten eczanede çalışmaya 
gelen kentli bir genç krz. çıkıyor. Kendi· 
si köye gidip bahçe giysilerini sırtına ge
çirdi�1 ya da tulumbadan su çekti�i za· 
man ne ölçüde rahatııyorsa genç kız da 
köy yaşantlSından o ölçüde tedirgindir . 
Bu karşıtlı�ın oluşturdueu bir yakınlaş· 
ma Yordan'ın bunalımını artlırır. Kent· 
teki uyumsuzlu�unun kLZlIl yanında da 
tazelendieinl görürüz. Kıza yakın olmıık 
söz konusu oldufunda köylülüğe döqe· 
memektedir. Ama işçilieini köyde sür
dürmeyi deneyebllir. Aklına gelen çare, 
köylerde sanayileşmeyl özendirme yasa· 
sından yararlanıp rabrikadaki kima ma· 
kinelerini köyüne götürüp orda çalış· 
maktır. 

Ne var ki bu girişim, kökleri derinlf'r. 
de olan uyuınsuzlueu gidermeye yet-

mn. KI28 tutkunrutu, Yordan'ın deti,· 
meye, kenUUeşmeye duyduRu istetin, 
başarısızhtta uttraması da ÖZnel istekle 
nesnel koşuııar arasındaki çatışkının bir 
çeşit simgesi olmaktadır. çözüme gelin· 
ce, senaryo yazan Mişev'in de belirttili 
gibi, kolay çözümler önermeye olanak 
yok. KenUileşme süreci içinde çeşitli 
konaklardan geçecektir köylü Yordan. 
Filmin sonunda kızla Ilişkisi biter ve ye
niden kentteki (abrikaya. işinin başına 
döner. Mişev'e göre, bu sonia, bunalıma 
karşı insanın tek çaresinin "çalışma", 
en gijçlü dayanAIının "emek" oldu�u 
vurgulanıyor. 

Sorunu koyuş biçiminden olsun, gös· 
terdifi çözüm yolunda olsun önceki gi. 

rişimlere yeni bir şey katmayan rUmin, 
üzerinde durulacak başinii. bence yalın 
anlatum ve bıze bugünkü Bulpdıtan'U\ 
yaşantısından getirdieı " inaan manzara· 
lan"dlr. Bunlar içinde. insanımn küçük 
de olla kendilerinin olan bir yerleri bu· 
lunması gibi bilinçalUannd. yatan ve 
kendilerini daha muUu ed&cek bir iıte· 
�in aJb özellikle çiziliyor. 

''Bisik1etJi Köylü'nün dingin yap_ına 
karşdık, "Tütün" yazan ünlü Dimitır 
Dimoy'un romanından uyarlanan "Dire
nen Canlar" lırtmalı bir anl.tun, derinle. 
re inen psikolojik aynntdu ve kapsamlı 
bu konu getiriyor. 'T\ıtkunluklannlO u· 
dında 9.irüklenen bu Amerikalı kız, 
1930 lar İspanya'sına serüven arunaya 

,-__________ TRT: 
TRT'de 500 günün genel müdürü İsmail Cem, 3 yıllık aynlıklan ve olur 

olmaz bir SÜlÜ hır�rden sonra baktık, TRT'den vazgeçti. Bu arada TRT Genel 
Müdürlü�'ne kimin atanaca�ı henüz belli detil. 

İsmail Cem hakkında çok konuşuldu, çok yazlldı. Her gazeteci hiç ol
mazsa konuya şöyle bir de�indi.  Hatta "İsmail Cem Olayı" diye kitap basan 
dahi oldu. Böylece bay Cem, Ecevit ve Demirel'den sonra Türkiye'nin üç nu
maralı vatandaşı haline geldi. 

Televizyon çaRımızın en etkin kitle haberleşme aracı. ller iktidu ona 
sahip olmak istiyor. Türkiye'de oluyor da. İsmail Cem'l Halk Partisi getirdi 
TRT'nin başına. Peki İsmail Cem ne yaptı TRT'de? Ne yaptı da böylesinf 
olay haline geldi. 

ısmail Cem'in ne yaptı�ını, iyi mi kötü mü, doA:ru mu yanlış mı yaptı· 
Rını, dün ve bu�n TRT'deki yayıncılıe-ı ortaya koyarak anlamak mümkün. 

Radyoda "ne çıkma bahtına" türünden bir yayıncılık yapılıyor. Prog· 
ramlar kopuk kopuk. Bütünlük yok. Programcılar birbirinden habersiz. Ne· 
den? Çünkü ama�sız bir yayıncılık sözkonusu. Her ne kadar program ve plan· 
lama daireleri varsa da işlevini yitirmiş. Ya siyasi baskılar nedeniyle bu böyle 
oluyor, ya da siyasi bask ılan n yanısıra bu işi becerecek ehliyette kişiler yok. 
Bakıyorsunuz bir programda çocuk bezlerinin kaynatılması sözkonusu edili· 
yor, bir başkasında Bahama adalannda yaşam anlatılıyor. Bmnde tezek yak· 
manın '!\irk ekonomisine etkileri incelenirken, di�erinde bilinçli makyaj na· 
sı yapılmalıymış veya bu yllkl bahar ınodası neymiş, duyuruluyor. 

Televizyon Ise bir başka alem. Yayınlanan programlann çoeu yabancı. 
Gerçe�l, yayın yabancı. Televizyonunuzun markası ne kadar yabancıysa, ya· 
yın da o kadar yabancı. "Bizim" diyebitmek mümkün de�i1. Dolayısıyla bir 
yayın polllikasından sözetmek de mümkün olmuyor. 

özetlersek, amaçsız, planst2 bir yayın yapı.lıyor. Devletin radyo ve lele· 
vızyonundan halkı umursamazcasına yayın yapılıyor. Halka hizmet edilmiyor. 
TRT anayasanın eınrcttiei şekilde görevini yerine getimıiyor. 

Neden? 
Nedenine gelmeden önce radyo ve televizyon yayınlarının nasıl olması 



Man·o Arenos: 

"BIRGON 
HEP BiRLiKTE 
YOROYECElil" 

Yurdumuzda bulunan Dünya Sendikal� Federasyonu'na bağlı Kam.t Kesimi 

işçileri Uluslaransı Sendikalar Birliği sekreteri ve Dünya Sendikal Hareketi 

Şili  Halkıyla Uluslararası Dayanışma Komitesi yöneticisi, Şili Komünist Parti

si üyesi MARIO M.ARENAS Türkiye Işçi 'Partisi MYK üyesi, Yürüyüş dergisi 

Genel Yönetmeni ZEKI KILIÇ'ı ziyaret etti. Türkiye ve Şili halklarının ulus

Iarar.ı.s. dayanllmomnın, faşizme ve emperyalizme karşı yürüttükleri ortak mü

cadelede inanç ve -kararlılıklarının bir kez daha teyit edildiği dostluk ve kar· 

deşlik dolu bir görüşme yapıldı. 
YüROYüŞ M.M.ARENAS·1o Türkiye halkına, işçi sınıfına duyurulması

nı dilediği bu görüşmeyi okuyucularına sunmayı bir görev bilir. 

Z.K : Şili işçi anıfınm, dünya aendikal hareketinin 
seçkin bir temsilcisini, yilit bir savaşçwnı tanımaktan 
.oD.lUZ bir mutluluk duyuyorum. Ziyaretiniz, bizlere 
onur veriyor. 

Fatizme kar,ı direnen Şili halkıyla etkin dayam,-
m. bizler için herzaman bir IÖrev olmuştur. Türkiye' 
de de çok uzak olmayan zamanda işçi Rm!ı. emekçiler 

karanlık. bir bu.lu dönemi yatadı. Faşist terör tabii ki 

Şili'deki boyutlara ulaşmadı. Ancak bu bizim Şili'de 

oJanları bilmemiz. anlamanuz, bissetmemiz için bir en

gel deRBelir. Baaımaıdık, demokrasi. sosyalizm mücade

lemiz bir ve ortak bir mücadeledir. Türkiye İ$çi Partisi, 

bu bilinçle büyük bwı ve enıellerle dolu MC dönemin
de dahi, Şili halkının mücadelea.iyle aktif dayanıfmumı 
aomut.lamak Için Idt&e.el ,tNıteriJer düzenlemeyi ,örev 
kabuJ e&mittir. Bu amaçla UnU_d Populu'ın _nat tem' 
ailcilerini iillternJze davet etmit, "ŞUI H.lkıyla Oaya' 
nı,ma Geceleri" dÜ2.enleml,tir. Bu görw;memizi sıcak, 
kard.e,çe ve aktif dayaruşmanın bir simgesi olarak ka
bul ediyorum. VereceRiniz bilgiler bizlerin mücadelede 
daha aydınlannu, olarak yer almanuza katkıda buluna· 
cakta inancındayım. 

M.A : Faşist darbeden sonra bütün benzerlerinde ol
duQ:u pbi, Şili'de de işçi sını!mın örrıiitleri önemli ya
ralar aldılar. Siyasi partileri , işçi &ınıfının tek ııendikal 
konfederasyonu, bugün, (aşist diktatörlüae kar,ı özgür· 
lük ve demokrasi için, emekçilerin ekonomik, sosyal 
haklarının savunulması için gizlilik kOliullannda müca· 
dele ediyorlar. 

Şili işçi sınıfının partilerörgütlerini yeniqen düzenle
diler. Şili'de faşistlerin katıetti�i 50 bin yurtseverin 15 
bini Şili Komünist Partisi üyesiydi. ŞKP bugün gizlilik 
koşuUarında, Şili'nin 24 ilinde normal çalı,malarını, 
mücadelesini sürdürüyor. Yine faşistterin önemli darbe
ler vurduRu SOIJyalist partide, aynı k04ullarda örgütünü 
yeniden düzenleyerek mücadele ediyor. 

Hiristiyan Demokrat Parti 'de (aşizme kar,ı mücade· 
lede yer almaya ba,ladı. Bugün Şili'lerin en büyük göre
vi ve uQ'raşl (aşist diktatörli.i�e kar,ı bütün demokratik 
ıüçlerin birlij:inin satlanması. Bütün demokratik güçle· 
rin birlij:i aynı zamanda diktatörlüA'ün çöküşünden son
ra kurulacak hükümetin ilkelerinin belirlenmesini de 
olanaklı kılacak. 

Şili işçi sınıfı sendikal hareketinin ko,ulları çok 
zor. Sendikaların toplantı yapma, temsilcilerini seçme 
haklan bulunmamakta. Grev ve toplu aödeşme yaaak
Iandı. Şili'liler mücadeleleri baskı k04ullarında da .ür· 
dürmesini biliyorlar. Faşizme kar,ı mücaaele tabanı ge· 
ni,liyor. Grevler yasak . Terriciete bakır madencileri bir
kaç ay ance Lu,jyuk bir grev yaptılar. örnekleri arlınnak 
mümkün. ŞiIi'de mücadele devam ediyor. Hareket ör· 
ııütıü ve e,güdümlü yürütülüyor. 

Önümüzde 1 Mayıs var. Latin Amerikada 1 Mayıs'ı 
kutlayan ilk ülke Şili'dir. ŞiIi'de arkada,lanmız 'u an
da işçi sınıfı hareketlerinin geleneRini devam ettirmek 
için hazırlaruyorl.ı.r. Geçen yıl ı Mayıs yasaklanmıştı. 
Bu yıl Şili işçi hareketi daha ııüçlendi. Uluslararası 
dayaruşmanın etkileri fazlala,tı. Faşizmin yasaklamuı. 
devam edemiyecek. 

Fatist hükümetin ulusal ve uluslararaıı planda tecrit 
olma süreci hız kazanıyor. BM'de kabul edilen karar Şi
li halkının bir kazanımıdır. Kararı imzalayanlar arasında 
ABD'de bulunmakLa. Dünyada Şili halkıyla gerçekle· 
şen uluslararaSl dayanışmanın bir sonucudur bu. 

Bu sazlerimle Iioizlere Şili emekçi ıınınarının bütün 
diinya emekçileriyle birlikte mücadele ettiklerini an· 
latmak i.tedim. Bizde bütün dünya emekçilerinin ül
kemiz halkın. ııösterdikleri dayaruşmaya, mücadele
mizi sürdürerek cevap veriyoruz. 

Şunu da belirtmek isterim; 1 Mayıs yürüyüşlerinde 
kaybolan 2500 arkadaşımız da bizlerle birlikte yürü· 

yecektir. Biz bunu hissedecegiz. Bu arkada,.lanmız yal-

nız Şili'nin Santiaeo'sunda deRi! bütün dünya ülkeleri
nin ba,kentlerinde 1 Mayıs'ta yürüyecekler. 
Şili halkının faşizme kar,ı mücadelesinde, UluSlararaıı 
dayanışmanın örgütlenmesınde kaybolan 2500 arka
daşımızın bulunması ve özgürlüklerine kavuşturulması 
ıomut bir eylem biçimidir. Bu dayanışma genel talep
ler içinde, belirli kurulu, ve kişilerin önceden belirle
nen isimlere özel olarakta yer vennesi biçiminde ıer· 
çekle,tiriliyor. Partinize de bu amaçla iki isim öneriyo
rum. nk isim Victor DtAZ. Diaz yolda, faşist darbe 
öncesi Şili'nin tek işçi konfederasyonunun ulus1araruı 
politik aekreteri idi. Corva1an'ın tutuklanmaandan .on
ra. onun yerine almı" Parti Genel Sekreterlitini üat1en
mifti. İki yıl boyunca ŞiIi'de fatizme kartı illepl mü
cadeleyi yönetti. Bu mücadeleyi hayatıyla ödeyebilece-. 
lini d. biliyordu. In.aruyorul1"\ ki ulualarara. dayanıtma 
sonucu faşistler yolda,ımızın nerede olduRunu llÖyl.· 
mek zorunda kalacaklardır. 

İkinci önerecelim isim Exquiel PONCE. Şili tek I,çi 
konfederasyonu yöneticisi. Darbeden llU'a o da siyui 
sorumluluk üstlenerek Sosyalist partinin Genel Bekre
t.erliA:in yaptı. 

Z.K :·lşçi sınıfının ulusal ve uluslararası mücadelesi, 
dayanışması, yardımlaşma.s.ı, bir lütuf, öyle gerektiRi 
için sıradan bir i, şeklinde olmaz. Bu bir zorunluluk, 
bir görevdir. Tıpkı işçi sınıfının ekonomik, politik, de
mokratik hareketinin, ulusal planda, işçi sınıfının bi
limsel sosyalist hareketine yükledili görev gibi bİr eö
rev. Kesinlikle bir lütuf deRiL. Bu anlamda gerçekten se· 
vindirici olan, geçmişe göre daha kalıcı daha etkin yü
rütülen uluslararası dayanışma Şili'nin somutunda çok 
daha net bir boyuta ulaştı. Bu da dünyada işçi sınıfı 
hareketlerinin, tüm işçi sınıfının bilimael sosyalist ha
reketlerinin vardlJı boyut ve kazanımların i bir sonucu 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Dünya sosyalisı sistemi, kapitalist ülkelerdeki işçi 
sınllı mücadeleleri, ulusal kurtuıuş hareketleri var ol
dukça ve dayaru,ma içinde oldukça, inanıyoruz ki 
Şili halkının bugün faşizme kar,ı verdiRi mücadele um· 
duA:umuzdan çok daha kısa sürede başarıya ula,acak, 
Şili halkı kendi ülkesinde sosyalizmi ıerçekleştirerek, 
emperyalizmin boyutlarını daraltacak, onu daha çok 
sıkıştıraeaktır . 

Bu uluslararası dayaru,ma görevinin bilinciyle, bü
tün dünyada ön planda olan Şili halkıyla sıcak, so
mut dayanışma geretini Partimiz bir yıl önce somut 
görev olarak ele almış, somut, kitlesel dayanışma ıö.· 
terileri ile bu anlamda Şili halkıyla birlikte mücadele 
vermeyi başarmı,tır. Bundan böyle de bu anlamda 
.omut mücadele vermeye kararlıdır. Bir örnek vermek 
gerekirse, Genel Başkanımız Doran, Corvalan yolda,a 
daha hapishanedeyken onunla &ıcak dayanışma içerisin
de olduRunu belirtmiş, onun ve ,ahilnda tüm bilimael 
ıosyalisllerin, demokratların özıürlüklerine kavu,ma
larını talep etmiştir. 

M.A : Ben de yoldaşla ayru eörü4ü payla,ıyorum. 
Ulu.lararası dayanışma sembolik bir hareket delildir. 
BuiÜJl binlerce Şili'li bu uluslararası dayanışma saye
sinde yaşamlarını sürdünnektedir. Bunun bir ömeli 
Conalan'dır. 

tapanya'da faşist hpanyol dlktatörlülü de upanyol 
halkının ve uluslararası dayanışma mücadelesinin so
nunda yıkıldı. Uluslararası dayaru,ma dünya işçi sınıfı 
hareketinin temel bır ilkesidir. örnekleri artırmak. çok 
mümkün. upanya, Portekiz, Mozambik, Vietnam. Her 
yerde bu böyledir. Ve bu dayanışma sonucunda müca· 
deleler başarıya ulaştı. Layanışma her ülkenin kendi 
mücadelesinde de büyük rol oynadı. Hemen bir örnek 
verirsek, Türkiye'de bir işçi faşizmin ne oldulunu tanı' 
mayabilir. Siz Şili örnelinden kalkarak Türkiyedeki bu 
işçiye faşizmin bütün özgürlükleri ortadan kaldırdıitını, 
bütün demokratik kuruıu,ları, kültiirel kurumları her 

türlü örtütü,  bir ülkenin tarihi ,eleneklerini, yıkanuı 

yokedenin, bukı altında tutarun, faşizm olduRunu ft 

bunu Şili'deki örnekle ıö.terir.niz Tilrkiye'deki 

işçinin de faşizmin ne olduRunu anlam .. kolaylqU' w 

tepki ıöatermesi daha dolal olur. 
Ba,lanııçta Hin.ayan Demokrat i,çüer ŞiU'de fa

şistlerin i,çi sanırına kar,ı oldulunu lönnÜfor aDlaım

yor ve onun için faşi.tlm destekliyotdu. Fakat _ 
ıeçen ıün keni örCÜtü de ba,ta olmak. ü:&ere, ı,çi .

rufının örtütlerine ku,ı olduRunu CÖl'ftek, _derek, I.
şizme kaqı bir tavlı' almakta. 

Türkiye hallunın özıürli.ik 'le demokrali mücad ..... D· 
de, Şili halluru tarihi bu örnak olarak lösöniiDe .ıma. 
-Şilideki bu dramatik ola,lar Türkiy. halk. lçlD de bır 
ö .... k tetldl edecektir- ŞU1 wl T\irId,.. balkbn:uD ui __ 
laruaa da7UY,maa badl. � wl � 
lçln d . ... klIııllr. 

Z.K : Şili'deld olay .. diID, _ __  oıorı-. 
dünyanm diL_ iilItelertndold ı,çı omı6auı m __ -
ne, balıınaızhk, demokrul mücadelellDe an.. oIU7OI". 
onlann deneylerini arttmyor, emperyalbme brta, fa· 
tizme karşı ve burjuvadnln her tUrIü oyun çember"'
ni kırma mücadelesine ı,lk tutuyor. BUJiin Şili olayı " 
ııcak, en yeni örnek oldulu için, elbette mücadelemiat 
daha fazla ı,ık tutacak: ve den.y kazandıracakbr. 

M.A : Türkiye'de emekçilerin. işçi ilmImm Şili bal· 
kuıa ııö.terdiRi dayanı,m.d.n heyecan duyuyor' .. ç�. 
kuyla selamlıyorum. Bu d.yaruftl\&ruD mücad.le dÜleyi 
ve bilincini de YaNıttilını belirtmek i.terim. 

1 MaYli'ta Şili'nin ve Türkiye'nin, bütün dÜDy. e· 
mekçileri ortak. bir .. y kutluyorlar. ışçi .nılının enter
nasyonali:ımidir, dayanı,ma b.yraRının yük .. ltilı:ne.1dlr 
bu. 

Santia,o'da işçi Ilmlı, f .... zm. kar,ı yürüye· 
cek. Uruıuay'da emekçiler hapisteki arb.da.ıuuu 
kurtarmak için mücadele edecekler. Türkiye'de demok
rasi, ÖZlÜflük, soıyaliım için yürünecek. Moakon'da 
emekçiler işçi .nıfı iktidarını ,  bilimsel ao.ydismi kut
lamak için yürüyecekler. Dünyanın tüm emekçileri için 
barı,ın ,üvencesi olan bir iktidarı selamhyaca.klar. Der
lin'de i4Çi sınıfı faşizme kar,ı :ıaferini kut1aycak. Ve 
aynı zamanda dünyanın her tarafında emekçiler birbir
leri için, ortak mücadele dayam,m ... için yürüyecekı ... 

Halkınızı ve işçi mnıfınızı .. lamhyorum "' bunu du
yurmanızı diliyorum. Mücadeleniz bizim mücadelemi., 
tasa ve kaygılarınızın bir.im kaYlılanmız oldulunu .,y
lemek istiyorum. Mücadelemiz tek ve ortaktır. 

Z.K : Herhalde bir innn için, ama ,öyle bir iıuan 
için; bilimsel sosyalist hareketin Uyesi insanlar Için ta
nışmak kadar, zevk veren, onur veren, JÜç veren hiçbir
,ey yok. Hareketlerin tanı"m .... daha da bir pel, da
ha da bir onur verici. Ki,i olarak ben yolda,la tanı,me-' 
nın onurunu her zaman ta,lyacaRım. Bu onuru partime 
ve Genel Ba,kanıma da ileteceRim. Bir kelime Ile lÖyle· 
mek istiyorum ki gerçekten bir yoldaşı ıörmek özbeöz 
kardeşi görmekten, çok daha (Üç. çok daha zevk, çok 
daha onur veriyor. Partimiz, eeçmişte olduRu &ibi bu
eün de yarın da kısaca her zaman ve her ,ün en .cak 

duyıulanylaŞiIi Halkarun mücadelesini izliyor, mücade
le.inin yanında, içinde ve kendisine düşen enterna.,o
naUıı lörevi yerine ıetirmeye bütün cücUyle çalıtıyor, 
çalışacak. 

M,A : Ben de yolda,Lan Partinin her Uyesine .Iamla
rımı iletmesini rica edeceRim. Partinin Ba,karuna ve yö
neticilerine de aynı şekilde selamlanmı Uptiyorıım. Tür
kiye'ye belki bir daha hiç eelemeyeceaim ama, ,unu 

E
ç unutmayacaRım, Tiirkiye i,çi lını!, içinde, Partiniz 
inde karde,lerim var. Elveda demiyorum. bunun için 

Iveda demiyorum. Ya.nn Türkiye'de bir mayı. lçln yü· 
rüyecekliniz. ben Berlin 'de yürüyeceRim ve bir IÜn 
Santiaıo'da birlikte yürUyeceRiz. Aynı ideal Için aiz bu
rada, biz başka bir yerde bırlıkte yürüyeceRlz ve biraün 
kar,llaşacaRız. Sizi mutlaka Santiaııo'ya çalıtacaRız. 

--------------------... 


	Y_78_000257
	Y_78_000258
	Y_78_000259
	Y_78_000260
	Y_78_000261
	Y_78_000262
	Y_78_000263
	Y_78_000264
	Y_78_000265
	Y_78_000266
	Y_78_000267
	Y_78_000268
	Y_78_000269
	Y_78_000270
	Y_78_000271
	Y_78_000272

