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Hatay: Barut fıçısmm yeni fitilieri 
Gerid Caşl&t güçlerin Hatay'ı nasıl 

bir barut CıçlSl haBne getirmeye çalışb· 
Rmı, sınıf çelişkisinJ temel ekseninden 
saptırıp, suni aynlıklartn nasıl körüklen
dilini, Hatay'ın konumu gereııı olayla· 
rın aynı "yapay" çe6şldled. taşıyan di· 
Ler ilçelere de sıçrayae&tım ve bunun 
gerici faşisı. güçlerce hesaplandıımı 
YURUYUŞ'ün 164. sayısında belirt.
miştik. 

Hatay'da son ge6şmeler bir kez 
daha faşimıin hangi verilerden yarar
landıeı, hangi tahrik yöntemierini 
kuUandıj!I, ",mut politikasını nelerin 
üzerine iıı.şa ettl�i gıbı konularda Ilginç 
deneyimler sergiliyor. 

HAMIT FE Noo GLU YER I NE 
o Guz K AR AB AY 

Hatay'da Hamit Fendoitlu konwn 
ve durumunda ldmse yoktu. Ancak ben
zer konumda olmasa bile mevcutlar için
de en uygun sayılabilec!'k kişi Qluz Ka· 
rabay'dı Karabay mahalli seçimlerde 
MHP Antakya Belediye Bqkan adayı 
olmuş, seçilernerrişti. Oldukça tanınan 
bir kişiydi. Daha çok AP yanlısı blDnir· 
di. Son günlerde 1ıffiP'den istifa etmişti. 
"Davadan dönenlerden"di. 

GeçtiRimiz hafta Karabay'm evine 
bomba atıldı. Patlayan bomba mnun· 
da Karabay'ın eşi ayaklaımı kaybetti, 
ç�u a�ır ba- şekilde yaralandı. Ay· 
nı akşam bombanın "soldan atddıA;l" 
izlenimini vermek içın. MHP Belediye 
Meclis Uyesinin evine, lilu Camiye ve 
laşistlere ait oldueu bitinen bir kahve· 
ye bomba attılar. Bunlar fitili ateşle· 
mete yetmedi. Karabay'ın eşi ve kızı 
ötmemişli. Bir cenaze merasimi olma· 
dan ikinci bir Malatya ola�a benze· 
miyordu Antakya. Hastahanede öldür· 
l'le girişiminde bulundular. Başarama· 
ı·ılar. Karabay'ın eşi ve çocuRu evle· 
rinde faşist çetelerce öldürülmek is· 
tendi. Evin kalabalık olması sonucun· 
da çıtlıklar :ırasında amaçlanna u1aşa· 
madan kaçtılar. 

Antakya bir Malatya olamamıştı 
ama, faşistler kazanç hanelerine yeni 
kayalar da geçirmişti. Bir yanıyla Kara
baylara sahip çlkıp alevi·sünni çelişkisi· 
ni körüklüyorlar, dieer yanda ise olayla· 
rın içyüzünü farkeden aünni çevreye de 
"neleri yapabilecek güçte olduklarını" 
yayınış ohıyorlardı. Bir yandan camiye 
atılan bomba ile din kullalUhıken, di�er 
yandan da kadın ve çocuita duyulan vic· 
dani duygular istismar ediliyordu. Ola· 
yı Alevilerin yapllitı propagandası, ilçe· 
lere de yayılmaea çalışılıyordu. 

Aylardan beri devam eden salduı vt! 
terörün tek taraflı oluşu; ilerici, dcmo"· 
raL ve sosyalistlerin ulaylann iç yüzünü 
sergileyen çabaları işçi ve emekçiler ara· 
sında fitili ate1jliyememlliti. 
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YE NI OY UNLAR, 
YE NI HAL KAL AR 

Tek tek Cem görünüm verllıne�e ça· 
lışılan olaylar tamamen birbiriyle 
baRlantılı olup klS8 ve uzun vadeti 
bedefler plantanarak tezgahlanmaktadır. 

Belli peryodlarla şehirde &ürdürillen 
faşi&t terör aynı paralelde E�ltim EostI· 
tüsüne götürülüyordu. Elitim Enstitüsü 
henüz açılmıştı. Halk arasmda çarşmın 
kapanacatı, önce şorörlerin, daha sonra 
kunduracıların yürüyüş yapa�ı yayddı. 
iki gün sonra Cqi&t ö�endler �Itim 
Ensti tüsi.i.nde gösteri yaparken ayna saat· 
lerde, "komünistlerin" şehre sakhraca�ı 
yıygaıası ile halk iş yerlerini kapamaea 
zorlamyoıdu. Ertesi gUn Eititim Enstitü· 
sü yakınında olay çıkaran bir kaç faşist 
emtiti.inün polis kuvvetlerini üzerlerine 
çekiyorlar. Ayru anda ise okulda bulu
nan faşistler okulu tahrip ve işgal edi
yorlardı. İdare ve öeretmen odalarına 
saldıran faşistler tabUN ve sopalarla öe:· 

HATAY'DAKI OLAYLAR BIR DEFA DAHA GOSTER· 
MEKTEDiR Ki. FAŞizMiN YONTEMLERi AYNıDıR. YA· 
LANLARı AYNıDıR. TERÖR VE PROVOKASYONLARı 
AYNıDıR. BUNLARA KARŞI, NEMELAZIMCI BIR 
ANLAYıŞLA MÜCADELE EDiLEMEYECECli DE HER 
GEÇEN GÜN DAHA AÇiK BiR Biç'IMDE ORTAYA ÇıK· 
MAKTADIR. 

retmenlere saldırdılar. Mahmut Sopar 
kanlar içinde yerde yatarken öldü·sa
nılarak bırakıldı. SeBm Hocao�lu, Kamlı 
Dönmez, Mustafa Eryilmaz, Süleyman 
Erbek, Ahmet Er�ern ve ıbrahim Dib· 
oRLu olası bir ölümden canlarını zor kur
tardtlar. MahlTllt Sapar ve Selim Hoca
ollu'nun durumu günlerce ciddiyetini 
korudu. Faşistler okulu tahrip ettiler, 
dosyalaIl yaktılar ve okula bozkurt bay· 
ra#ıru astılar. 

Aynı gün MHP'ü Cql&tler EItIUm 
Enstitüsünde "altı müslüman gendn öi· 

Bugün bana olan ••• 

ANT AKYA E GITIM E NSTITOSü NDE FAŞIST TERÖR VE IŞG ALI 
MüDüR Y ARDIMCISI M AHM UT SAPAR 

KOM AD AN K URT ULDUKT AN SO NR A  Ş öYLE ANL ATıYO RD U: 

"Günlerdir azgınlaş>nk devam ed.., faşistı • ..ın girişimleri bir gün önce· 
de olayların o!acalmı gösıeriyordu. B.srQ yerle,. polis kon".."nı, önlemı •• 
rin anınlmasını önrrc.fik. MUdiriln imiyatifsiı tutumJ, bazı polislerin taraf 
tutan tavrıyla birleşince önerifTliı ciddiye alınnıadı. 

5 .. 1 12'ye 20 kala son ders!en Çıkıık. Faıls! eğilimli öğrendIe,. bug01ı 
... rdiğlm ilk dersıı. Dersle ıeibih çe�meler, te"1'0 lııt3rak sıraları .. Ilamak, 
dershaneden Çıkıp girmei." sürek" yaptıkları şeyleniL. Ancak o JlÜn IIkn 
öğretmen arkadaşlar ders yapabilnıişri. Okulda sessizlik vardı. 

Okul YOluniannda göstermeAk maNyeıtc olay çıkardılar.Okuldaki polis. 
I�r onya gönderildi. 1400 kadar faşist ve faşist eğilimli öğrenci okulda Laimış 
sadece de iki polis bırakılmıştı. 

OArenciler merdiven ve koridorları doldurmuşlardı. MUdUr yoktu. Ahmet 
Erdem ve Selinı Beylere söyledim: Yeterli güvenlik getmeli dedim. Okulun ka
pıları kapatılmışıı. ''Konijnistler Moskova'ya" sloganları arasında tabl.l'e tabla 
ve kırılmış sıraların ayakları her tararıma uçuşuyordu. Kapıyı kırmaAa fırsat . ula:-:tadım. DiAe.,· ,,<LıLml idareci arka:tışlara da sal::hnldığulI duyuyordum. 
Başıma YÜlüme vücudunıa yediğim sen darbelerle, yüzüm gözüm kan içinde 
kalmıştı. Kısa süre sonra yere düştUm. Kanlar içinde öldUgümU sanarak beni 
bıraktılar. SOrYa tUm gücümü toplayarak yerden kalktım, pencereden atladım. 
Oüşa kalka polis arabasına �ğınmlşlJm. Benden önct Selim HocaoAlu yaralı 
olarak aynı pencereden kaçabilmişti. 

Okulu tahrip ediyortardı. Slralar�rılıyOf, evraklar yınıliyordu. Daha 
5On13 okula boıkurt bayrağı çeLmişler. 

Korkak ve inslyatJkiz tutumlarfa, Hrgütsüzlükle, faşist girişimler durduru
lamaz. Unutmamak gerekir kı bugün bana olan, yarın kendilerinden olmayan 
herkesediL" 

dü�ünü" halka yayıYor "çaqmın 
bombalanacatım" aöylüyorlardı. Fıf\It 
ö�end ailelerine telgraflar çekiyorlar, 
"çocuklarının öldü�ü gelp aImaJan. 
m" yazıyorlardı. Okul pola ve jandanna 
tarafından kuşatıbnış Caşıst işgaldler ge· 
ceyi okulda geçirmişlerdı' 

P ANIK 

Sabahm erken saatlerinde 8 Hazıran 
perşembe günü faşI&t IÜriier barekete 
geçtiler. "Ihtilal o�ı", balka .... bb:. 
bomba atılaeaj!ı" alevi halkın bulundu· 
�u .. mUerde "lÜnni halkın aaidırıyı 
geçe�j"', "sünni balka da alevi halk .. 
saldncatı" provokasyonu yapılıyordu. 

. K ... sürede yüzlerce dükkan ve Ityeri 
kapandL Halk evlerine çekiiyordu. An· 
cak Çarşıyı mahallelere baj!layan ka"ak 
noktaları tutan Cql&tler zorla halkı göıı
teri ve yüıüyüşe sokuyordu. KISa ii.ire 
içinde şehir ölüm sessizIlRine büıürdü. 

Türldye Işçi Partiller iae tek tek 
dükkanlan işyerlerini dOlaşıyor Işçi ve 
emekçilere iş yerlerinin kapatılmalinin 
yanlışlılını sokaklarm ve Ç8I1mın boş 
olmasının (qistlerin Istedili zemini 
ohış\urd�unu antatıyorlardı. 

Fql&tler topluca yüılil'iiııe geçtiltl .. 
rinde sahte te1p'aflar yüıünden çoaık
larının öldürüldüR\inü sınan anne ve ba· 
baları da aralarma kalmışlardL "Ikind 
bir Malarya yapacot .. " sloganları ara· 
sında jandarma tarafından çembere .ho· 
dılar. Bir Ild llerid avukatın bürolan!q' 
Iandı, carnian k.,ddı. Faşlstlerin yo�un 
bulund�u bır mahaBede Türkiye Işçi 
Partisi sempaUzaru bir teninin Ineri 
yakıldı. 

TIp VE C HP 

Türkıye Işçi Partili lı Yöneüm Ku· 
rulu yaptı�ı o�ariiatü toplanlıyla adı 
işleri ve alınması gereken önlemleri g� 
rüşerek harekete geçti. CHP Iı Başkanı· 
nı evinde bulabilen TİP'liIer f&4i1t hare· 
ketin emekçi halk üzerinde yarattılı 
korku ve pani�ln yılulması, işyerlerinin 
hemen açılması ve işyederinln kapab 
kalmasının yarata�ı tehlikeyi izah et· 
mek l&temişler, ancak CHP ii bqkaıu 
Hatay parlamenterlerinin Hatay'. ıen· 
leri için yddnun tetera[ çektiRIni belr\· 
mekle yetiıun1ştir_ Aynı gün. içlade Tür· 
kiye Işçi Partl� temsilcisinin de bulun· 
duau on demokraUk kuruluş adı önlem· 
lerle Ilgili önerileri kapSlyan bir dilekçe· 
yi Vali'ye sunnUlşlarda. 

Bir kere daha bilinmetidir kı, faşi&t 
terör v(' provokasyonlar polisiye tedbir
lerle önlenemez. Potisiye tedblrler geçici 
durak.samals.r ;'1U'8tabiUr ancak. Faşist 
terör ve provokasyonları kıracak. onun 
yamttıtı kitle pslkoloııslnl yok edecek, 
yalanlarıoı aç�a çlkaracak tek yol ör
gütlü·birleşik mücadeleden geçer. 

Hatay'dski olaylar bır defa daha 
gÖ6termektedlr ki, raşlzmin yöntemleri 
ayrudD', yalanları ayrudtr. 'Terör ve pro
vokasyonları aynıdD'. Faşizm bekti· 
yerek. nemelazım anlayışıyla, macua· 
edıkla, grup çıkarlarıyla, haflfbk ve so • 
rumsuzlukla geriletmenln hiç bir olanaRı 
yoktur. Yoksa önce komedi görünümü 
veren olaylar, &onra trajedi olur. 



ÇiN S EDDi BATıYA 
UZANıYOR 

METiN ÇULHAoGLU 
Amerikan Newsweek dergisinin S H.zi13n tarihli sayısında ABD �ka .. 

<:arter'1n ulusıl giiYenlk danıışmanl Zibigniew Brzezjnski'nin Çin gcıisi anlatı
lıyor . . ftç .nekdotlarlo birli�te. Böylesine ilginç anekdotlardan. okuyucu 
çok ;ey ?lreniyor. Birincisi ıöyle: Brzezinski'ye Çin sedeı,,; gezelriyorlar. 
Çin seddinin üzerinde Brzezimki soruyOr: "Siz bu seddi kuzeydeki barbarlar
dın kCM'un! "Ü. içiı inşa etniştiniz değil !'ri?" Evet diyorlar. Brzezinski. 3n· 
lamlı .nlamlı gülerek kuzeyi i�et ediyor. "Kuzeydeki tehlike"nin bugün için 
de geçerii oldı.ığunu imı ediyor. 

Çin seddi, ABD • Çin ilişkileri için çok verimli oluyor. Bir başla am 
daha: Seddin üzerinde, Bneıinski; maz8iilllbrdin birini işaret ediyor ve şöyle 
ciyor: "Haydi Lu mugala kadar yanşahm. Siz kazarusanız Etiopya'da ben 
döriişürüm. ben kan ..... m. Çiniler olarak siz dövüıiinünüz" Çiniii ... Brze· . 
zinskl'yi çok seviyorlar. BruzinslO'yi daha önce tar.ştıklan Kissinser ve Van
u'diln çok daha "açık" çok daha "yakın" bu'uyorlar. Ve Brzeznski ile ÇinIi
ier amındaki bu türden diplomatik ıakalar. gerçekleri daha açık birbiçimde 
OI'tiya koyuyor. Dünya emperyalizminin göreli olarak yeni ve masrafsız ian
darılWl",", kendisine ylJdenecek misyonlara ne ölçüde teşne olduğunu ser-
liRyor. . 

Çin .. del .. ipek yolu deyip geçmeyin. Emperyalizm. Çin seddi ve Ipek 
yolundan giincelleılireceği ögeler yakaladı. Tiniye'yi ziyaret eden Çin Dıı· 
iıim B.k ... Huarc da belirtti: Tür1<iye ile Çin .mındaki iliıkiler. tarihin de· 
rinfiklt.rinoekl ipek yolunda yatıyor,,",ı. Ipek yolu. Çin'den baııayıP. B.tı 
Am.ıpa'nm iş merkezlerine uzanıyor. Aradi, önemli bir durak olarak Anadolu 
VN. ARidolu, tarihte i�k yolunun önemli bir halkasını oluşturdu. 

Bugün Tlkttiye en1>�lizmin Batı Avrupa'daki merkezleri ile Doğu As
ya'daki baı yardakçı Çin arasında yine önemli bir halkayı oluıturuyor. Dün· 
ya e�izminin yeni ipek yolu, emperyalizmin Batı Avrupa şubelerinden 
yola Çıkıp Yunanistan· Türkiye • Iran . Pakistan · Çin hatlını idyor. Aradaki 
halka Tiniye. baı p.tron ABD ile göriiıtiikien hemen $Onra. Doğu'daki baı 
yardakÇI Türkiye'yi ziy .. et ediyor. Patron ile baı yardakçı böylece Tüı1<iye'de 
buluşmuş oluyor. Ecevit - Carter , Huang - ÖkçÜll görüşmesinin özü, (arter
Hua göriiıme� biçiminde ortaya çıkıyor. EI!1>O'Yalizmin Dolu'daki yilrdak· 
çlSlOın elçisi, Türkiye gerisini, Pakistan ve Belçika. gezilerinin arasına Sikıştır
mayı unutmJYor. 

Gw,iinUzün ipek yolu, Çin seddnin Batı'ya doiru uzatılması anlamına 
geliyor. Kısacası, sosyalizme ulaşmış ülkelerle sosyalizme yönelmiş ülkeler 
iiRSInda, emperyalizmin yeni giiwnlik kuşağını Batı Avrupa'dan Çin'e .,ızatan 
yeni ipek yolu oluşturuyor. Emperyalizm, kalelerini korumak, gelişimi d�
dLl'abilmek için, Çin seddini Pakistan - Iran - Türkiye - Yunanistan h.�ttı ile 
Batı'ya uzatıyor. 

Giaıümüzün dünya koşullarında Batı Avrupa, Latin Amerika ve Okya
nusya emperyalizm iç" göreli olarak "sakin" bölgeleri oluşturuyor. Tabi, 
yalnızca şu an için. Ve yine şu an için en büyük çlban başlarından biri olarak 
Afrika görülll)tor. Günümüzde gerek dünya politikasının, gerekse emperyaliz
min global stratejisinin odağında Afrika var. Onu Artı Doiu izliyor. ABD em
peryalizminin baş yardakçıb,n Batı Avrupa ve Çin, Afrika ve Orta Doğu'yu 
Kuzey'den kuşatabilmek için kesintisi olmayan bir zincir arıyor. TUrklye'de 
bu zindrin önemli halkalanndan birini oluşturuyor. 

Bu zincir. e""eryalizm için günümUzun en önemli konusUlU teşkil edi. 
yor.Em, ")'illizmir gllndt ... j • .'! he:n bir bUtUn olarak zincirin, hem de tek tek 
halkalar., gUçlendirilme� var. Iı'" bu nedenle TUr1<iye . Yunanistan. TUr1<lye· 
Inn, Çin • Pakistan, Çin - Türkiye ilişkileri günUmüzde dış politikanın önemli 
konuarı olarak ortaya çıkıyor. Yine aynı nedenle ve tek tek halkaların 
gUçlendirilmesi çerçevesinde "ABD ve Almanya'nın katkısı ile" Türkiye uu 

zincirin güçlü askeri halkalamdan biri halıne getirilmek isteniyor. Hiç kllJk ... 
suz "ulusal harp sanayii" &Ibi çok kiıi için cazlp deneyimlerle süslenerek. 

Unon dönemde empery;alzmin bir büyük kuık"'" var: Avnıpa'yı efin· 
den kaçırmak. Emperyalizm, kartbmı uzun dönemde Am.ıpa için oynuyor. 
Ancak uzun dönemdeki Avrupa'yı bçrmama stratejisi, güncel olarak haıka 
bölgeleri ön plana çıkanyor. Günllmilzde Ku .. y·den sosyaUsı !isıem waf.,· 
dan "Slklştırıb.n" Avrupa'nın bir de Güney'den sıkıştanlrnas.. Akdeniz'in gü
neyinin yitirilmesi e"1'eryalizmn en büyük kortcusunu oIulturuyor. Bu ne
denle e"1'eryalizm göıJerini Afrib'ya çeYiriyor. 

Uzun dönem için sözkonusu olan bu. Ancak baıka önemlı nedenler de 
var. Bunlardan birincisi "maddtbir neden .. Bugiin Afrika hammadde kaynak. 
lan, madenler vb. açısından Dünya'nın en Nldr, en az Iılenmiı böl ••. Em
peryalizm böylesine önemli bır potansıyel, can dlqmanrna, yanı sosyalizme 
yitirmek istemiyor. Böylesine bir potansiyeBn, dUnya sosyalist sisteminin için
deki bir potansiyel haline gelmesinden büyük kaygı duyuyor. Dünya sosyaUst 
sisteminin genç Afrika Wkeleri ile kurduğu dostça dayanırna iliıkilm bu ne· 
derde emperyaliznin uykularını kaçırıyor. Emperyalizm, kendi dÜJUnce çer
çevesinde sosyaliznin Afrika He "kaç kuş vuracağı,u" hesaplıyor. Şöyle dü
şünüyor: Sosyalizmin aktifine geçen bir büyii< potansiyel .. kuzey'den sıkı· 
şan Avrupa'nın Güney'den de Sıkışması. Buna tahammül edemiyor. 

Bir de iıin "ideololik" yanı var. Afrika. görmliı geçımııı bır kıu. Bır 
bağımsızlık süreci yaıadı. Daha $Onra yeni sömürgeciliği yaıadı. EmperyaUz· 
mn önerdiği "kalkınma" reçetelerinin tümünü kulbndı. Bu siRÇte, eR'C)er' 
yılizmin yeni sömürgecilik yöntemerini yakN'ldan tanıch. Ve önemli bir ıer
çeği öğrendi: Sosyalizm yoklna girmeden, sosyalizrTin temellerini kl.l'llW:lan 
gerçek bir bağımsızlık sözkonusu değil. Angala. Kongo Cumhuriyeti bu ne· 
denle "üçüncü yol" masallanna bugün için kulaklarını ukamıı göıiinllyorlar. 
Nesnel koşullar bir yana, Afrika'daki ilerici, demokrat, bajlm5ızllkçl her m
reket, mutlaka ve mJtbb sosyalizmi perspektifte görüyor. 

Bunun önemi de ıurada. Artık el!l>Oryalzm genç uluslar üzerindeki 
ideolojik silahlarını yitirdiğini göriiyor. Emperyalizmin iktisatçıları .. n ''bO. 
yiJ<" önerileri olan "kakao kalkınmaSl"nın. "ekonomk gelişme aşa.nw.ın" 
nın çok gerilerde kaldlA;lnı, inandıncılığını yidrdiAini görilyor. Bu dll'umda., 
el!1>Oryalizme çekici bir Ideolojik silah gerekiyor. Nereden bulacaklar bu slla· 
hı? 

Çin'den huluyoriar . Bu neder'e, Çin 'in bugünkü işlevini yalnızca askeri 
bir iılev olarak görmek y.nlıı olur. Hiç kujkusuz askeri bir ijlevi. jondarmalık 
görevi var. Ama Çin, bu görevini, aynı zamandi ideolojik bir perde ile önebi· 
lecek güç olarak görüyor. Hem jandarmalık yapacak, hem de bunu "sosya
lizm" adına, genç uluslara "dostluk" adına, e"1leryalizme "karşı olmak" adı· 
na yapacak. Çin'in emperyalizm için taşıdıAı bir büyük aVD1Uj dı burada. 
Emperyalizm, kendisinden tiksinen, sosyalizme yönelen ülkelere karŞı böyle
sine "sosyalist" bir silahı, böylesine "ilerici tt bir jandarrrayı Çin'de buldıcu
nu görüyor. Bunun için Çin'i baş tacı ediyor. Türkiye'de sob. yönelik potan· 
siyele konan "ilerici C...," aımargosu gibi, Afrika'nın sosya&zme yönelik 
ıılu�larına "sosyaliQ Çin" ambargosu konOlik isteniyor. 

Çin seddi, eınperyalizm tarafından Batı'ya doiru uzatılıyOl'. Bılımsız· 
lık, demokrasi, sosyalizm savaşı Batı Avrupa'dan Cin'e uzanan ipek yolu ile 
Kuzey'den kuşatılmak isteniyor. Emperyalizmn bugUnkü stratejisi bu. Ve an
da bir doğn' �öyleyen DUnya yazarı Atilla llhan'ın şu sözlerine katılmamak 
mümkli't deAii: "Ben 'hilr dUnyanın çıkan sözkonusudur' gerekçesiyle NATO' 
nun Türkiye'den Afrika'ya asker istememş olmasına şükrediyorum. Ne gülU
yorsunuz, Kore'ye t-aşka koşullar altında mı asker gönderdik sanki?" 
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MiC 'MUHALEFE'Ti ·YA DA 

GANGSTER 
Havalann geçtilimiz haftabaşından 

itibaren birdenbire şiddetli sıcata dö
nüştülü Türkiye'de, yerli ve yabancı 
emparyalist, faşist mihraklann gizli-açak 
tertip ve teı.gahlaruun da kaynama nok
taana ulaŞtıtl gözlenmektedir. 

Açıkça "faşistim"demeyeni düşman 
ilan eden ve bu mantıtm en kaba yoru
munu, ekonomik, politik, ideolojik geri
ci muhalefetin vurucu gücü haline ge
tirmekten başka çare bulamayan üm
metçi.-şoven-talancı milliyetçi cephe 
muhalefeti, geçtilimiı. hafta içınde 
açık, yan açık ve gid tüm eylemve giri
şimleriyle biraz daha maşruluk 61Jurlan 
dışına yol aldı. 

SIR O KAu.1IŞTI 

İktidar iplerini elinde tuttulu :ıaman
lar "Bütün çareler parlamento ı.eminin
de bulunur" "ekindeki sözlerin sahibi 
AP Genel Başkam Süleyman Demirel, 
br yandan parlamenter işleyişin dumum 
ulratılmaa yolunda yol almab çalışır
ken, bir yandan da gerici ort&.lClanyla bir-

KIYIMA 

likte sürdürmele çalıştıaı yangın yay
ma girişimini, toplwnda derinleştirme ve 
yaygınlaştırma stratejisini kökleştirme
de adım abnaRa çabllamaktadır. 

Milliyetçi Cephe muhaSefetinin en 
küçük görümünlü ve fakat en t.ehlikeli si
lahlarla meşgul orta�uun başmm ise ört
mete azami çaba gösterdiai sahnenin ar
dında faaliyetlerini biraz daha suç 
alanlarında yoRunlaştırdtl'l gözlenmek
tedir. 

Milliyetçi Cephe ugınbıtının MSP 
. yönünde gözlenenleri ise ortalı#ın diRer 
kanatlarında izlenenlerden farklı detil
dir, 

MSP gurubunun ıçişleri Bakaru İrfan 
öı.aydmlı hakkında verdiRi gensoru ö
nergeSnin gündeme alınıp alınmamasma 
ilişkin meclis görüşmeleri, gerici partiler 
topluluRunun, parlamento içındeki mu
halefet işleYine de artık gözle görünür bi
çimde iareti göı.le baktıklarının kanıtını 
sergiledi. 

Gensoru önergesi gibi anayasal daya
nail bakımından da bir hayli ciddi sayıl
ma.&i «ereken bir denetim yöntemini, 

KA '-ŞI 
MUCADELE 
SURÜYOR 

Imar ve İskan Bakanlıi ı'nda girişilen 
kitlesel işçi kıyımına Yürüyüş'ün 164. 
sayısında deRinilmişti. önceleri Afetler 
Fonundan ücret alan işçilere yöneltilen 
kıyım, daha sonra ımar ve tskan Bakan· 
�ında çalışan bütün işçilere uygulan
maya başlandı. Mesken Genel Müdürlü
{::ündte 2 nolu gecekondu fonundan ve 
bütçeden ücret alan işçiler de, Memur 
olmaya ı.orlandılar, kabul etmiyenlerin 
işlerine son verilmeye başlanıldı. Yüzler· 
ce işçi; gerek basının da katılabildi�i, 
açık hava t.oplantılanyla gerekse Türk-ış 
ııalonunda yapılan toplant.ılarla işçi kıyı
mını protesto ettiler. tki gün siircyle ilii 
bırakarak puf direni� geçtiler. ışyeri' 
ne doldurulan faşist komandoların ve 
işveren yanlılannın, karşı propaganda ve 
çalışmaları sonuç vermedi. Imar ve Ls
kan BakanlıAı'ndaki memurlarındu etkin 
dest.eli ile hizmet üretimi durduruldu. 

İşçilerin tepkisinden ve direnişinden 
Ülken, işveren yeni oyunlar tezgahlama
ya başladı. 5 Haziran günü yayınladı�ı 
bir genelge ile, bum işçileri ve vasıfıız iş
çiler dışmdakj işçilerin işine son veril· 
meyeceR:ini ilan etLi.Amacl Bak&nh� iş
çileri içınde, ilerici işçllerin en örgütlü 
olduau büro işçilerini yalnız bırakmak, 
işçilerin birlik ve dayanışmasını kırmak
tı. Bu arada hızla büro işçilerinin işine 
&on verilmeye devam edildi. 

ışçiler de protesto toplanhlan yapa
rak. bildiri dalıta.rak. mücadelelerini sür
diirmeye devam ettiler. Bugün için işten 
atılmayacaklan söylenerek uyutu1maya 
çalışılan arkadaşlarının da destelini al
maya çalışblar. 

Bu sırada, ımar ve lskan Bakanlılın
da sahte üye kartlan dÜ2.enleyerek. yetki 
alan, un Tez-Büro·İş Sendikau ve yöne-
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licileri ise işçilere umut. daRıtmakla ye
tinmektcdirler. 

Kimi zrunan, Oaşbakan'a gönderilen 
t.elgranar, eııp'li milletvekilleri ile yapı' 
lan görüşmeler '·umut" ilan edildi. Son
ra, Halil Tunç'un bu meseleye �i at�ı ve 
bu sorunu çÖ2.eceği haberleri yaYiLDiaş· 
tırl1arak, işçiler pa.sifliAe, örgüt..süzlü�e, 
yerlerinde hareketsiz oturmaya davet. 
edildi. 

San sendika bullüne kadar işçileri 
uyutabilmek için elinden geleni yapt.ı. 
Ama buna karşılık harekete yön verme
leri eskisi. kadar kolay olmuyor. Ameri
kan sendikacılıtı uyutmacalan söknıü
yordu. ö:ıellikle ilerici büro işçilerinin 
başını çektili sendika içi muhaleCet. sen
dika aaalarının koltueunu sallamaya 
başlamıştı. 

Bu geliomeler karşlIIDda sarı aendika· 
cllar, ilerici büro işçilerinden kurtulma
nın yollanDI aramaya koyulmu,lar,i,ve-

SERÜVENi 
"bir d�jenere etmedilimiz bu kalmıştı" 
dercesine tahribe yönelen Milliyet.çi 
Cephe muhalefeti, eeçtiRimiı. hafta bu 
görünümünü açıkça askıladı. 

IKI YÖNLü TA HRIp 

Konya olaylarıyla ilgili olarak MSP 
grubu tarafından verilen gensoru önerge
sinin eündeme alınıp alınmayacaRına 
ilişkin görüşmelerin geçtiRimiı. haftanın 
Salı günü yapılmaa gerekiyordu. Saat 15 
olup da, yoklama yapıldıRında Millet 
Meclisi genel kurulunda AP, MSP ve 
MHP'lilerin bulunmad�ı görüldü. Genel 
Kurulda çelunluRun olmad�ı anlaşılın
ca görüşmeler Çarşamba gününe kaldı. 
Yapılan yoklamada MSP'liIer herhalde 
bir gün önceki hazin dun'mu gÖ2.önüne 
alarak yoklamada bulundular. Laf itişip 
kakışmasından öte geçmeyen 
görüşmeler sonunda gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmaması oylandı. 
Gensoru önergesinin gündeme alınma.-
121 oya karşı 224 ov" reddedildi .. 

Milliyetçi Cepheciletin beş ay içın-

ren-6ll.rı sendika tt-zgahı işlemeııe başla
rruit.ı. Bu durumu gören işçiler, 13 Ila
ziran günü ö(rle saatlerinde Türk-Iş bina
sllll ı &aat süreyle işgal ettiler. T·ürk-ış'i 
ve Halil Tunç'u protesto ettiler. İşçiler 
sart sendlkacıhft, deneyleriyle mücade
le içinde tanıdılar öA'rendiler. önceleri 
ı;adece "Müsteşar btifa", "Yalaneı Ha
kan" diye slogan atan işçiler "Halil 
Tunç istifa" diye balırdılar. Türk-ış'in 
sarılılmt sergilediler. 

Bunun üzerine, işveren işçileri daha 
da bölebilmek için, 5 yıldan çok hizme
ti olanları yeniden işe kabul edece{tini 
t.elevizyonda haber olarak verdi. Hemen 
arkasından Halil Tunç işverenin bu tu
tumunu olumlu karştladıklarınt ilan etti. 
ışçiler ise, yalnız işvereni delil kendi 
sedikalannı da sıkıştırmaları, ona karşı 
da mücadele etmeleri gerektiRini anladı
lar. Topluca sendikaya ııittiler, yönetici· 
lerle tartıştılar. Sendikanın, i,çilerden 

de verdikleri dokuı.uncu geruooru önerge
si reddediliyordu ... 

Aılında Milliyetçi CepheeiLer poltik 
tırmanışları için pulaomeno içi ve dı 'i 
olmak Ü2.ere iki yönlü bir tahrip alanına 
yönelmiş1erdir . 

Bu arada sanayici ve iş adamlan çe.,.· 
resiyle girişilen yeni baııantılarda kendi· 
lerine verilen cevap şimdilik sallantılıdır. 
CHP iktidarınm "şimdilik" kaydıyla 
kendilerine çok yönlü hareket olanaaı 
verdikini belirten sanayidier, özellikle 
MHP kanadına hiç delitae görünürde 
"meşrulafimış" bir iı.lenim yaratma ı.o
runluluRunu duyurmuşlardır. 

IT DALAŞı 

Gazetelerdeyer almayarı, aldırtılarna
yan bir gelişmeye göre ortaya şimdi bir 
de Olkücü Gençler nemeli çlknuşlır. 
Bu gelişme AP ile MHP Uuın�a.ki b� 
çekişmenin olduAu kadar MHP ıçmdekı 
kaynaşmanın su üstüne yanılmasıdır. Bu 
konudaki gelişmeleri daha iyi deRerle�
direbHmek içın Olkü Ocaklan Demetı-

yana bir tavır içinde olmadı�ını gören ba
zılan yı1gınlıkla "kolay" yolu seçtiler,pes 
ettiler; memur oldular, istifa ettiler, mü
cadeleyi bırakblar. Ancak büro işçileri 
herşeye mlrnen direnmeye, mücadeleye 
devam ediyorlar. 

ışveren; sendikayla da anlaşarak. bu
güne kadar işine son verilen işçilerin sü
rekli olarak Ankara dışmda, deprem bol
gelerinde çalışmtlyı kabul etmeleri koşu' 
luyla yeniden işe alınabilecefini sendi· 
kaeılar aracı�ıyla ışçilere ulaştırdı. 

Bu konu ile ilgili olantk yapılan top
lantıda, Ankara dışında çalışmayı ı'ani 
kendi rlZ&lII ile sürülıneyi hiçbir işçi ka
bul etmedi. Işçilerin işverene ve u.n .en· 
dikaya karşı mücadele içınde heııtün da· 
ha fazla bilinçlenerek, deney kaı.anarak 
sürüyor. Mücadele her geçen gün ant! 
sendikacılılı temellerine otunnaya yöne
Uyor. Bu doRrultuda gelişiyor ve getiş
tikçe ba,anya ula,.cak. 



nin 80n ola�anÜlt.ü kurul toplant.,ı gün· 
lerine dönmek gerekecektir. 

Ne olmuşt.u ? 
Olkü Ocaklan ,enel kurulu olalanÜl' 

tü toplant.ıya Çatırılınış, MHP yöneti· 
mine karşı olan ve ülküOcaklannın taba
nıru tem.ail ettiklerini söyleyen üç hi1alci 
grup YOlun bu propagandaya girişmişti. 
"Türkeş de kimmiş" diyen Oç Hilalcile
re karşı MHP yönetimi, ülkü ocaklaruun 
kendine yakın olan ve islam-türk sentezi
ni kendine ilke edinen eaki yönetim 
kadroaunu desteklemişti. Bu IÜÇle bazı 
seçim oyunlanyla ülkü ocaklaı'J yöneti
mine Türkeş'e yakınlıAı ile bilinen ve.t.. 

_lam·Türk aentezini savunan Muh.sin Yazı-
aollu aeçilmişti. 

Muhain YUIClollu'nun ülkü ocakla
rına ,etirilmesi muhalefetteki Oç Hilal· 
cileri daha da azdırmaya yetmiştl. kl
tık MHP tam "düzene uyan bll' parti" ol
muştu! öyle iae kendi işlerini kendileri 
görürlerdi onlar da ! .. W{P'nin büyük 
ümitler batladılı şeytan üçgenlerinin il
ki olan Gaziantep-Kahramanım.nş-Adana 
üçgeninde bazı hareketıer be6rmişti. 
Bunlar üç hilalcilerin yeni eylem türle· 

_riydi. Kısa bir biire sonra Kahramanma
raş'da emniyetin yaptılı bll' operasyon
da "Esir Türkleri Kurtarma Ordusu" ve 
"Türk Yıldırım Komandolan" adb. iki 
gizli örgüt gün ış�ına çıkanldı. Bu arada 
MHP tarafından bastınlan bll' afiş Anka
m'da Yenimahelle sokaklarma asalıyor
du. Afişin üzerinde ' Esir Türkeler Kur
tulana Kadar Müe&dele" sloganı yazıby
dı. MHP yöneticileri, bu sloganla Oç Hi· 
1aleilerin partiye yeniden ısınmasıllı sal-
lamayı ummuştu. . .. . ' 

Ancak Olkü Ocaktan içindeki kay
naşma daha da büyüdü. 

GÖZBOYASı 

MHPbuYıIKınlıkortanuru silmek için 
Kırıkkale'de bir yürüyüş ve miting 
düzenledi. Türkeş'in bu taktili Kınkka
le'ye çok az kişinin ııelmes nedeniyle 
bqanya ulaşamamıştı. MHP Genel Baş
kanı bu işe çok içerlemişti. MilIyetçiler 
naal gelmezdi ? Hemen kendisini besle
yen büyük &ermaye kapılanna koşmuş 

Ankara'da yapılacıı.k büyük yüriiJÜ4 ve 
mitingine yardım yapllmasını istemişti. 
Bu Çıkı, etkili oldu. Çok büyük paralar 
harcanank yuroun çeşitli iUerinden ne 
kadar faşist döküntü varsa Ankara'ya ge
tirildi. Ankara'nın çeşitli yerlerinde "ia
şe merkezleri ,. kuruldu, yatacak yerler 
temin edildi ve ertefi. lün Ankara 'da yü
rüyüş gerçekleştirildi. MHP yöneticileri 
yürüyüşden çok memnundular ... 

Olayların ,erçek yüzü ise bunlann al
tında sıntıyordu. Kısa bir süre &onra 

AP'nin "yeni muhalefet taktili" gün 
.şılma kawştu. AP yönetim kadrolann
dan sızan haberlere göre, "CHP ile mü
cadele" görün;,mü altında tüm 'milliyet
çileriD parti bayra�ı altına çalınıması 
savaşı verilmeliydi. AP buna kararlıydı. 
Böyle de oldu. AP teşkilatı üst üste Sam
sun ve ıstanbul mitinglerini düzenledi. 
AP ıstanbul'da miting yaparken ayru 
gün MHP'de Erzurum'da miting ve yürü
yüş yapıyordu. 

AP kendi ölçüleriyle bu mitingle iste
di�ini elde etmişti. Büyük para akabl
mıştı ama iyi-kötü bll' miting yapılrruştı 
işte. AP bu arada bir oyun oynamıştı 

gizli kapakb. MHP'nin Erzurum mitin
gini destekler gibi görünüyordu. Bu a
maçla Trabzon AP ii örgütü 8 otobüs şir
ketine ait 40 otobüs kiralarruş ve Trab
zon'dan Erzurum'a MHP'li taşmuştı. AP . 
"biz miliyetçilerin yanındaylZ her za
man da yanındaolacal:ız"demek istiyor
du. Ancak Trabzon örgütünün dışmda 
MHP'nin Erzurum mitingine yardım 
eden bll' AP örgütü de yoktu. Aksine Er
zurum'u çevreleyen illerin AP örgüt1eri 
propogandalanru yapmışlar ve seyahat 
acentalanyla anlaşarak lı;tanbut'a çok 
önceden yolcu rezervasyonu yaptarınış
lardl. Biletler ıstanbul seyahatine (!) gi. 
deceklere dalıtılmıştl bile. 

DERNEK PARÇALANıYOR 

AP bütün bunlarla kalmamıştı. Oyu
na Clkü Ocaklarındaki bölünmenin üze
rine Iliderek ve olaylan kullanarak de
vam etti. Konya'da Olkücü Gençler Der
neli adı ile bu demek kuruldu. lık ba
kışta Olkü Ocaklarma benzetilen bu der-

nek aslında Olkü Ocaklan içindeki bazı 
,eli,melerin ıonucuydu. Bu derileRin 
başına da, Olkü Ocaktan DemeRi ıenel 
başkanlılmdan iatiCa eden Muhlin Yazı' 
etollu ıetirilmişti. 

YuıcaoRlu Demirel'den eelen ısrarla· 
ra dayanamamış ve Olkü Daklannı Oç 
Hilalcilere bırakarak AP saflaru.a katlı
rruŞtl. Muhsin YazıclOllu'nun peşine bir 
süre de MSP dÜfmü"tü. Yazıcıollu, 
İslam-Türk &entezme i,nanmıştı ama 
MSP1i olamazdı ! O kendine en yakın 
parti olarak AP'yi görüyordu artık !. .. 
Elbette AP'li olmak kendisi için de fay
dalıydı ! Olkü Ocaktan Başkanı iken bir 
devlet kuruluşunda üst kademe yöneti
mine eelebilmiş miydi? Hayır. Ama AP'
ii olsaydı bu böyle olmazdı. Hele hele 
gelecekte AP tek başma iktidara gelirse 
işte o zaman bir köşeyi dönmesi 
pekala mümkündü. 

Dernek hemen faaliyete geçti. OIkü 
Ocaklarının AP'ye daha yakm olan ve 
Oç Hilalcilere karşı duran "ubeleriyle 
temasa ba"ladı. Bunlardan Hatay ve Bo
lu 'dan olwnlu cevap geldi. 

Du arada OIkü Ocaklan yönetimi de 
boş dunnuyordu. OIkücü Gençler Der
neRinin çalışmalarını yakından izliyor, 
ancak getişl)lelere engel olamıyordu. 

INSIYATIF AP'YE GIDINCE 

MHP kazanı kaynarken, AP'nin des· 
tekJedi�i Olkücü Gençler DerneRi çalış· 
malannı yolunlaştudı. BunWl üzerine 
Olkü Ocakları'nın bir üst k.uruluşu hatta 
bir konfederasyonu durumunda bUIWlan 
Büyük Olkü DerneRi Yayladat, Reyhan
h, .Fataa� Altmözü, Enin, Akçakoca, 
Düzce ve Gerede OIkü Ocaklan Dernelti 
şubelerini kapatmış, gerekçe olarak da, 
bu derneklerin baflUllı çalışma yaparna
dıklan belirtilmişti. 

Ancak gerçekte. olayın yüzü baş· 
kaydı. "BaşarıJı" çalı"ma yapamadıkları 
için kapatılan Yaylada� ve Reyhanh Il· 
çelerindeki Olkü Ocakları şubeleri genel 
seçimlerde kendilerine göre iyi çalışmış
lardı. Sonunda MHP Hatay ilinde 154 
oy farkla milletvekili çıkartamamı"tı. 
B�lu'�� a�� durumdaydı. Olkü Ocakl.-

Sosyal- iş Genel Başkanı Özcan Kesgeç: 

• Bonko işkolunda sendikal örgüt· 
le, me durumu ne düzeydedir? 

o Türkiye'de banka emekçilerinin 
Endikalılaşma durumunu iki ayn kate· 
goride incelemek gerekli. Bu da banka· 
ları tki grupta toplamayı zorunlu kılıyor. 
Kıımu Bankalan, özel Bankalar. 

Kamu bankalarında çalışan emekçi· 
lerin büyük çotunlu�u,%99'u "memur" 
statüsünde çalışıyor. Dolay ... ile ",ndlka 
haklan yok. Toplu lş Sözleşmesi ve grev 
haklarından SÖZ etmek ise bundan dola· 
yı olanaklı deAII. 

Sendikalılaşma özel bankalarda Çalı· 
şan emekçiler için sözkorwsu. özel ban
ka emekçileri işçi statüıtinde. Bugünkü 
dUlUmda banka işkolunda sendikahlaş
ma &özü otomatik olarak özel bankaları 
kapsıyor. 

Bu çerçevede banka emekçilerinin 
çotunluiu 'işyeri" sendikalarında, 'sa
n" sendikalarda örgütlü durumdadır. Bu 
işyeri sendUcalannın yönetiminde Genel 
Müdür Yarduncıları gibi üst düzeyde gö
revliler vardır. Sonuç olarak işverenler 
ayru zamanda sendika yönetimindedir· 
ler. Osmanlı Bankası emekçileri gibi pek 
az banka emekçisi, bu san çemberin dı
şında gerçek sendikal örgütlenmeye ka-
vuşmuş durumdadır. 

. 

• Otmıınlı Banktm ile yaptıRıııU 2. 
dönem toplu.fş sözleşmefi kamuoyunda 
çok beğenildi. Sözleşme mkr sallıyor? 

a Işçinin, demokratik-merke2iyetçi 
i,leyiş içinde söz ve karar sahibi olma ll
ketini kullanması halinde, başanlamıya. 
cak sendikal mücadele tanımıyoruz. Söz
leşmenin blrind getirdi�i bu doerunun 
bir kez daha kanıtlanması oluyor. Bunu 
iyi kavrayabilmek ıçın sözle,me 
mücadelesinin başından ıonuna kadar 
gelişimi kıaaca özetlemek gerekli. Bu 

iSCiLER SENDiKALARı • • 

ZORLAYACAKTIR 
SOSYAL-Iş SENDIKASı'NIN OSMANlı BANKASI ILE IMZALADI{;I 
TOPLU Iş SÖZLEŞMESINE. YüRüYüŞ'üN ÖNCEKI SAYıSıNDA DA 
DE{;INILMlşTI' SÖZLEŞME, çEşITLI YÖNLERI ILE IşçI KESIMIN. 
DE, ÖZELLIKLE BANKA IŞKOLUNDA ÇAlıŞANLAR ARASINDA 
ÖNEMLI YANKıLAR UYANDıRDı. SOSYAL·lş SENDIKASı GENEL 
BAŞKANı ÖZCAN KESGEÇ, YüRüYüŞ'üN BU KONUDAKI SORULA. 
RINI ŞÖYLE YANıTLADı: 

yöntem sendikamızin temeı'ilkelerinden 
birisi. 

1. Dönem sözleşme sona ererkl!n, 
sendikarnızca tüm üyelere anketler datı
tıldL Bu anketlerle üyelerimiz istemleri
ni belirlediler. Bunun yanı sı.ra, şubele. 
rimiz teknik komiteler oluşturdular. Bu 
komiteler mevcut toplu-iş sözleşmesinin 
teknik eleştirisini ve gelecek Için işyeri 
somu tu ile ılgili teknik önerilerini kap
sayan birer rapor haıU'lıyarak Cenel 
Merkeze gör.derdiler. 

Bunlar, sendikanuzln toplu·iş söz
leşmesi bürosunca dtterlendirilerek bir 
ön taslak hazulandı. Bu ön taslaklu, 
anatüzüRihntiz uyarınca işyerindeki tüm 
üyelerin katılması Ile olu, ... Işyeri ku
rullaruıda tmışılarak, götüşler Genel 
Merkeze gönderildi. Genel Merkezce ay. 
rıca belli yerlerde toplantılar düzenlendI. 
Bunların lşRında ön taslak yeniden göz
den geçirllerek işverene verilecek teklif 
bazulandı. 

l,çUerln en genlş katddıkları bu Ri
reç, on1an istemlerinl amallSlZCa saw-

nacak duruma getirdi. Ve başarılı söz
leşme sonuçta ortaya c;tktı. Sözleşme 
kazarumIMI basında yer aldı. Aynntıya 
ironeden temel kazanımları bır kez daha 
belirtmekle yarar var. tlk kez ülkemizde 
kafa ve koi emekçisi aynmı kaldırllarak 
tüm banka emekçilerinin haftalık 40 sa
atlik çal�maya kavuşmaları .. elandı. 

"sgari ücret 4 bin TL. olarak belir
len'':4. Bu mıktar yasal asgari ücretten 
700.TL. fazı •. 

Ucret zaınian ve dil!er sosyal haklar 
dahi artışlarla % 150'nln üstünde bır 
zam saelandı. 40 . 42 - 44 günlük kıdem 
tazmlnatlan alındı. 

4 işçi 3 işverenden oluşan "merkez 
kurulu" kararı olmadıkça Işçinin Iş ya
sasının 13. ve 17. maddelerine göre iş
ten çıkartılamayacatı kuralı getirerek 
bu antidemokratik maddeler işlemez ha
le getirildI. Iş gwenHel I,çlnln karanna 
baelandı. Bu da banka Işkolunda Ilk kez 
gerçekleştirildi. 

• Banka emekçaerinin «tr, sendikal 

., 
rı bu iDerde 100iyatill AP'1i ıençlere kap
tIl'mı,tl. Oç HilaldJerin bu operuyonu, 
bu tubelerin Muhain Yuıcıollu'nun 
Konya'da genel batkanhlma ,etirildiAi 
Olkücü Gençler DerneRi'ne katılma eRi
liminde olmalan nedeniyle yapılnu,tı. 
Şubeler yeni dernelte katılmadan, hiç 
olmaz.. tabanı d. fube Ue blrllkte 
AP'ye kaptIl'ma.mak için kapatılnu,lar
dı. 

Bu arada MSP'ye üç-dört ay kadar 
önce ıeçen Ali Batman'da önemli i,ı .. 
pe,indeydi. Billndi�i &ibi Batman, 12 
Mart dönemi ve takip eden dönemde 
ülkü Ocaklan Genel S..ır.anı oıaı:u.fa,i
un eylemlerJie hatIl'ı ayıJır baf8lÜar ka
zannuştı ! 

laıam-türk sentezinin IIlWDWIC:UR
olan Batman, bu ba,ırwna ralrnen (!) 
MHP ve ülkü ocakarı içinde fula tutu
namam14tl. Aalında Ali Batman daha 
çok "islamcı" karakterde bır ki,iydi. 
Sonunda MSP'ye ıeçmişti. 

MSP'nin Konya'daki mitin&inin or ... · 
nizasyonunda Ali Batman ön aaflarday
dı. ''Mukaddeutçı Gençlik"; ona . ema
net ediliyordu !. .. 

FAŞIsT HAREKETLENMENIN 
TABLOSU 

Aynı Q1itin,ede elkücü Gençler Der
neli Genel &"kanı Muhsin YazlClatlu'
nun da bulundulu görülmüştü. Yazıcı
�Iu, ortalıkta pek fazla görünmemekle 
birlikte i.iıerine dÜ'ien işleri yapmıştı. 
Bll' yandan Batman, bir yandan YUICl
otlu, görevlerini yapmışlar MSP'ye Kon
ya'da bir "tehit" armalan etmenin üste· 
Binen gelmişlerdi ! .. 

Artık ne varsa "şiddet" de vardı ve 
MSP'de, bu cephede boşluRu duyulan 
rolünü yüklenmekte lecikmeyecektL 

Türkiye'deki faşitt mihraklarm ideo
lojik vii politik hanıketleomeleriDe ba
karken bir ıı:anater .rüvenmm çerQ8ve· 
lerini göz ardı etmemek .. ereke�ktir. 

CHP'lilerin ve yetkili hi.ıkümet üyele' 
rinin her farsatta "eelin banli, huzur ve 
kardeşlik içinde olalım" dedikleri ve de
dikleri oranda yol .Idırdılrları (.tUt ha
reketlenmenin tablo.u CieeU. budur ... 

örgütlenm.elerden kurtulmaları için öne
rileriniz ve çabalarınıı nelerdir' 

a öncelikle bir tesbitte yarar var. 
Bugün ülkemizin somut ekonomik du
rumu ye kitlelerin gelişen demokratik 
mücadeleleri, banka kesimindE' de işvc· 
renleri bu "san" sendikalara bu haUe
riyle bile tahanımülsüzlüAü getirmekte
dir. Bu durum aynı zamanda, banka 
emekçileri açwndan karŞıt tutuma, ya_ 
ni ilerici sendikalarda örgüLJerune yöne
limlni de ıçınde taşımaktadır. Bu yöne. 
timi, güçlendirmek ve örgüUemek gerek
Udir. 

Burada- örnek mücadelelerin önemli' 
oldu�una inanıyoruz. Bu açıdan Osman
lı Bankası toplu·lş sözleşmesi etkili ola. 
caktır. lşçUer seDdikaları zorlayacaklar. 
dır. tı eridUk satarak aynı işlevi görenler 
dahi "gerçek" yerlerine oturmak zorun
da kalacaktır. Osmanlı Bankası yerdn
deld bu mücadele bu yönU lle genel mü. 
cadeleye katkı saAlıyacaktır. BUDun izle
ri daha şImdiden görülmeye başlanmış
tır. ÇabomlZ bu yolda oiirecekllr. 
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ÇiN YÖNETiMINiN ULUSLARARASI SORUNLARDAKi 
BÜTÜN "GORÜŞ"LERiNiN TEK BIR MESELE, SOVYET 
DÜŞMANllGI VE ULUSLARARASI GERiciLiKLE 'IŞBiR. 
liG i TEMELiNE DAYANDlGI BiliNMEKTEDiR. ULUS· 
LARARASI YUMUŞAMA VB. GiBi GÜNÜMÜZÜN iVEDi 
SORUNLARINDA ÇiN YÖNETiMi EN GERiCi ÇEVRE· 
LERLE AYNI GÖRÜŞÜ PAYLAŞMAKTADıR 

Çın yönetiminin Dlfişleri Bakanı 
Huang Hua geçtlgimiz balta içinde Tür· 
kf 'e'yi ziyan!! etti. Huang, Ankara'dakl 
hükümet yetkilileri lie çeşitli diizeyler· 
de tema.slarda bulundu. Huang'ın gezisi 
masında Başbakan Ecevit ve Dışişleri 
Bakanı ökçün, Türldye'nin Çin'le ilişki
Leri konusunda açlk:1arnaJarda bulundu
lar. Maocu dlploma.si.nin bir numaralı 
adamı da, ülkesindeki yönetimin dünya 
peltikasını Türkıye kamuoyuna reklam 
edebilmek Için gazetecilerle sıksık bu
luştu. Bu arada büyük basının Huaııg'ın 
gezisine özeı bir anlam venneye ÇalıştJlı 
dik katlerden kaçmadı. Yerli m80CU 
kamp Ise, bir yandan sahibinin sesi pro· 
pagandaSlna hız. verirken, diR.er yandan 
da amca haReti. gideren küçük çocukla
ruı çıl!lıkiazıyla gürültü koparmaya giriş· 
tl. 

yan Tüıklye ·zlyaretl, gerçekle billnçü 
bir zamanlamanın ürünüydü.Huq'm 
dört yıl önce Tumn Güneş'in Pekin'e 
yapttlı geziyi iade etmesi \lll bakıma 
son derece otae'an bir geli.şmeydLNc 
var ki, Ankara'daki dlplomatik çevre· 
lerden yayılan haberler, iadel ziyaretin 
öZeWkle geçen hafta Içine s�dırddıgıru 
gösteriyordu. GÜ.Dayduı Gazetesi yazarı 
Teoman Erel, bu kaynaklara dayanarak, 
Huang'uı Zaire, Belçika ve Hollanda'ya 
yapaca�ı gezi progıamuıa Türkiye'nin 
son gÜldertle dahil edildij!ini bildiriyor· 
du. Türk.lye ziyaretinin Başbakan Ece· 
vit 'in Moskova gezisinin bemen önceS ne 
raslat.ı1abilmesi için Huang'ın seyahat 
programı alelacele del;iştirilivermişti. 

H",cuıg'ı Tiırkiye 'y€ alan rüzgar. emperyalizm tarof;ndcn utirlUyor 

HANGI RüZGAR ATTı ? 

raslatılımşt •. BöylE' bir dönemde Çin 
DlŞiljleri Bakanı'nın, NATO'nun mezi· 
yetlerini, quk suvaşın fazU .... derini. si
tahlanma ynnşmm erdemlerini öven dip
tomatlk "reklam broşürlerini" çantaSUla 
doldurarak apar topar Türkly,- ıe gelme
si bir r.ıstantı deRildir. 

Çın Da.şlşleri Bakanınm görünüşte 
)�an bır diplomatik gezi niteliği taşı· 

Huang'ıo özellikle geçen hafta içine 
sıaKhnlan Türkiye ziyaretini, sadece 
Ecevit'in MOskova gmsi öncesinde bu 
geziye gölge düşürmek amacıyla açıkla
mak kuşkusuz mümkün detildir. Huang' 
ın ziyareti, yalnız Ecevit'tn Moskovage
zisinin önc;esine delU, ayru zamanda An· 
kara hükümetinin NATO merke�eriyl(> 
pazarlıklarının yoguıılaşt�ı bir döneme 

HUAN G 'A HU Ç EKEN L�R 

Huang'm Türkiye ziyareti �oyunca 
F.cevit hükümetine ve Türkiy� kanıuo-

c 
ca 

OC 
C 
-
.. 
ca -
.. 
� 

� 
O 

ANARŞI NASIL ÖI'LENIR? 

Türkiye 'dr herhe,;, anarşinin rulııI 
durdurulaca#ı üzerinde konııljuyar. Aı
luıda konuşanların çolu da biliyor ya 
anarşiilin noııl önlenecekini, gerçekleri 
açıkça ıöylen�k pek işlerine gelmiyor. 

Burada başırıadan geçen bir olayı an· 
'tatarok el1;lecc�inı ben de "anarşi " LO
ru"uno. Y.oradcniz Teknik t'niııenUeıi ' 
nde ohuyorımı. Bir gün toplu halde der
şe girmeye gidiyoruz. Elektrik fakülte,i
ni! yakloşt,glmu.d4 üç koldan ııoldırıya 
tfğradıh . .  Faşistwr, denlirle,' zincirleric 
üzerimize ıoldırıyorlardı. Bir yumlnu 
iae. 10-15 metre derinliiJinde bir çukur
du. 

Saldırıdan hurıulmak için bu boşlu· 
Lo otloyanlor 04d .... Çe,itli yer�rinden 
yaralandılar. Ceride kolanlar do çeşitli 
)'crkrinden yaralar alıyorlor. Ney.e, 
olayuı evnunda ,elirtdeki jandarmıı sayı
., çoğalıyor do. R&:ü dönmüş saldırgan 
fOfi.tkr yaklllınobili)orlor. Sonunda 801' 
darganiorio birUkte hepimizi harakola 
şevkediyorlar. Ak,ama kadar I-..lJrakolCa 
1-. olıyoruz uc .anra Iıepinüzi birden şalı· 
IleTiyorlar. Tabi. tIIOltlrganlcırl da. Onlar
daıı tek (ar/amu, hizim tedoIJi görl'fU!' 
miz! 

Bütiin b ... nlar MC döncl"'';"de old .... 
Sonra biUyor.unuz MC gitti. Son ... ndo. 
.andıkm ııcıkladıllı yöntemlerle onarşiyi 
önleyecegini ıonan "un!u t  hiikiinıeti" 
k ... nıtd .... Işte bundan 80nra el!erim hı· 
mddatmayan 1oUC'llar, I/IDrgucuwr i,e ko
yuWulllr. "AnarlJi,t ' aranıoya ba,llIdılar. 
Saldırıya ı.:ğroyanı da. Ioldll1l0r.ı da 8Or· 
gu)'a çekiyorlar, baııyurlar cezayı. i,li· 
yor/or. do.yaya. Sald,ıyo uRrayıp yara
rona" lle ,ikayetçi olanlara da Illla ırga n
lam lfa ceza. ı,te "umut hiikÜnteti"nde 
odal4ı� buyle işli)·or. 

Karakuşun adaletini ayrıca onlaınıo-
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ma gercil yok sanırım. "Her türlU .. ne 
karşıyız diye tekertcmc yapanlar. ml
dlrgonla saldırıya LI/fro)'Oru ayırdedenU!
dikkr; mreec sözleri, vaadleri hatlOOO 
kalacaktır. Kimle ilUlnlllO)'ocoktır onla· 

Hoııon Yıldırım i TRABZO/t.-

ECEvırıN FIKRI f\E? 

Sözlerime bokımıulık, demokraa, 
80ııyalizm miicadelelinde yayın.,ıı i.tik
rarl, bir biçimde .ürdüren derginizi ':ut
layarak başlamak i.ti)orunı. Yürüyüş 'e 
,.,,,eiJi c�('en tüm do.tkm başarılarından 
dolayı kutluyorum. Başarılarının deuo
ilimı diliyorum. 

Rir emekçi olarak hofamın takıldıtı 
bir nıcltk IJur. Renkli baıındo bir Ecevit 
kampanya'ldır &Ürlıp gidiyor. Yok 
ambargoyu lıolletmiş. yok Carter'i dize 
getirmiş IH! dahil niceli. Merak edip �t
lim eliP ',un programını okudum. ı:HP 
programında şöyle deniliyor. 'D:.nyoyı 
hölücu, delişimi engelleyici. �lu.lal"Ora
.ında yakınlllfma)'ı tIC gelişmeBinde uy
garlığuı da gereği olon clkileşimi güçlef' 
tiriei blohlafmıılor artılı Mecini doldur
muştur. " 

Peki, bizim de iiye� buluııd«kunıu�. 
NATO, CENTO türünden blokltJşmalor 
bu kaplOnı.a girmiyor nı,,1 Lcelit kendi 
progronııtll benilTlsiyor mu ' Belki de &Q
ym Ecevit kendi parôşinin progranuoo 
IJöyk hir maddeyi koymuş olmalıtaıı 
pişnıandır. 

Bugüııkü kon"mu ile CHP 'nin enıper
yalizmle iliş/Wer . uc NA TO .özkonusu 
oldlıtundo dil er burjul/Q partilerinden 
farkı nedir, dolru.u merak ediyorum. 

Yürüyiiş 'e uc )'iuü)'Uş OkurbrlfllJ lt
lamior. 

ıbrahim Şen / KemalptJŞG-IZAfIR 

yu na iletmek için elidinip durdul:u me· 
sajın ÖZÜ, Türkiye'nin NATO ile batlan
nın güçlendirilmesi, silahlanma yarışma 
daha büyük bir hız " erilmesi zorunlulu
Cudur. Huang, yalnız Türkiye'nin �ATO 
da kalmaSlnın sözde A kdeniz'de banşm 
konınınası h;in önem taşld�tru ilan et· 
mekle kalmanU§. aynı zamanda "Sov· 
yet tehdidi" masaluıı en ilkel bu ÜIlupla 
yeniden piyasaya ılirmüştür. Huang, 
meşhur "Sovyetler BirliA:i'nio Batı Avru
pa'yı kanatlardan kuşatması teorisini", 
Dışi"leri P.akam tıkçün 'ün verdiRi ye· 
mekteki k"ru�nıasmda dilinden dÜŞÜ1'
memiştir. �!8c..CU diplomasnin temsilci
sine cöre, böyle bir l'trateji izleyen Sov
yetler Elrü�i. ' Orta Dot u, Afrika ve dı· 
eer bölt!ıtlerdf azgıı. �1(1D'1. yayılma ve 
yıJncılık fuali)/etlerine cirisnu�ür." Bu 
sözlerle Türk.j)/�, "Sovyet. tehdidi "nin 
baş hedefierinderı biri olarak gösterilme· 
ye �·a1u;dıraktııdır. Daha açık bir deyiş· 
le, Türkiye Sovyetler Birli!:i 'fIIQ. kuş. Ii
lahlaruna y�U\8 daha aktif bir biçimde 
katılmaya çaRrılmakta, öZeDikle toprak· 
1arımızdaki A merikan ve NATO saldırı 
üslerinin korunmaıı ve güçlendirilmesi 
için davetiye çıkanlı:\lıktadır Jluang'ıo 
bu sözleri açıkça !aşilit balinın sayfala
tında en enfca.fi, ö\'gülerle göklere çıka
tılmış; Hua.ng yerti antisovyet, Ameri· 
kancı koronun uıoU&ti adeta 
omuzlara kaldırllmışt •. Bir yanda bu 
olurken, burjuvazi Çin'j sola yönelik po
tan.siyeli yanlıı; kanallara liiıiikleyocek 
bir ıdeolojık ambargo olarak da gömıek· 
\edir. 

MÜŞTE RI  KI ZIŞ TIRMA 

Huaııg'uı böyle bir programla a"lace· 
le Türkiye'ye dlÖ7.en1ediRl eczlnin. Wa.
hingtondakl NATO Zirvetinin hemen 
ertelinde gerçekleşmesi ve gezinin diger 
Iki du�uun Brüksel ve ı..ire omall. 
karanlık tabloyu tamandıınakı.dır. 
Brüksel NATO'nun başkenti, zaire i .. 
NATO'nun Afrika'da kendisine .. çiiRI 
en yeni harekat sah'uKt ... Waahlr.ı;ton' 
da NATO'nun yeni oilahlanma mara· 
ton programının onaylandilı, bu anda 
ı- ,TO şenerinin ıoguk ava,ı horilal· 
r, ık için sahte bahaneler yaratma pt_ 
şlne düşWI!ü bır dönemde Çin DU;lıleri 
Bakanı. Ankan'ya, l\ATO'nun güney. 

. doRu kanadının güçlendirilmesi için akıl 
hocalıAı Işleviyle geırniştir. Zaire'deki · 



HUANG'IN TÜRKivE ZiVARETI BOVUNCA ECEVIT 
HUKOMETiNE VE TORKIvE KAMUOVUNA iLETMEK 
içiN DiDiNjp DURDUGU MESAJıN ÖZÜ TÜRKfvE'
NiN NATO iLE BAG LARıNIN GDÇLENDiRiLMESi. 
SiLAHLANMA VARıŞINA DAHA BOVÜK BiR Hız VE
RiLMESI ZORUNLULUGUDUR. 

emp..-yalis! müdahaleye açıkça silahlı 
kuvvet gönder ... k kalılma vaadlerinde 
bulunan Çin yönelimi. NATO'nun Do
Ru Akdenlz'e ilşldn planlarmı da yenı 
bir ambalaj içinde piyaaaya SÜlme işle
vlnl iiltlenmiştlr_ Böylece Tiirldye'deld 
aıılllOVYetlzın müşterileri de yenıden kı
Z14lırılmaya çalıt;ıImaktadır. 

Maocu Çin yöneliminin Dışişleri Ba· 
kam Ankara ve Istanbul'dald temulann.ı 
airdürürken yer6 Maocu baanın IOD a.y. 
larda ayram kabaran ooRuk avaş kışkır· 
tıcılanna övgül.. dlzmeli dlkkatlenlen 
kaçmanuştlr. Günlük maocu ceride, so
ıuk _vaşm ABD'deld en .. ılı şampi· 
yoıılaruwı başı Brze7i�Id'yI barış me· 
itti gibi göaterıııe çabasına girmlştlr. 
Aym cerlde. ıon giinle<de Brzezlnsld'nin 
Iordıj!1 dlploması potlarmı tew etmek 
için ABD Dışişleri Bakanı Vanco'in yap
tıtı IÇıklamalan bUe "Sovyet tebdldlne 
teslimiyet"in bir iirııeei olarak g_. 
meye kalkıruııl1r. Maoculutun soluk sa· 
vq �akfjakçı.lılma özellikle ha: vermesi, 
Çin DışIşleri Bakanı'nm geminin. 
NATO merke7lerioin uJualararası orta· 
mı yeniden ge<ginleştlrıııek için başlal
tıkları yeni kampanya ile ..... ..... y. iiiş
ldl oldueunu göatermektedlr. 

DIPL OMAS I KURALLARı NıN 
öT ESI ND E 

Hu.,.'m geziğ arasında Türkıye ile 
Çın aruındaki ekonolTik ilişkiler konu
&u. yok denecek kadar geri plana itibniş
IIr. Huaııg'la bükümet yetldlilerl araliln· 
daki görüşmeler sonunda, ııadece iki ül· 
ke arasındaki ekonomik ililjkilerin gelili
tirllmesine ilişkin bir tamuuun incelen
mek üzere çin tarafma verUdlei açıklan
mıştır. Bu durum. Çin Dışişleri BakalU
nın gezisininı içinde buıunulan günlerde 
g .. çekte yalnızca poltik .maçlar için 
düzenlendiiini gÖ6teren bir başka kaml· 
tır. Gezi öncesinde ekononi.k W,kiler 
kı. nusunda hemen hemen hiçtir hazırlı
ILI y.pılmadıt� bu konuya görüşmeler 
ouuuıda ·.det yerını bulsun' biçiminde 
yer verildIRi anlaşılınoktadır. özellikı. 
Çin heyeti, lkl ülke arasında1d ekono
mik i1işldlerle ilgili hiçbir 80mut öneri 
.unamamıştır. Tiirkiye'yI "Sovyet teb· 
didinden kurtarma" (!) telaşıyla a1el
acele zamanlamaa yapılan gezi Için, 
Çin heyeti. "ekonomik işbirtili" gibi 
"sudan" konularda gerekti hazırhiı 
yapacak valdt bulamamış olla gereidr. 

Huaııg'm Ankara'dald teınasları sı
rasında gerek Başbakan Ecevit. g .. ekse 
�\41er1 Bak.m ökçüo. "ild ülke ara· 
sında hiçbir sorunun olmadıtııu". "pek 
çok konuda görüş birtillı,. ya da ben· 
zerüCioo" uJaş�dıtl yönünde .çıklama· 
lard. bulunmaya öZellikle dıkkat etti
ler. Okçün. özellikle "uluslararu yeni 
ekonomik düzen, ge.ö,mekte olan ülke
lerin durumu" gibi konularda Huaııg' 
la tam bir gölÜŞ birUline vanldılını 
.ÇıkladL Bu açıklamalar. kuşku&Uz. bir 
yönüyle olal.n diplomalık ifade ku· 
railaruu yanstmakladır. Ne var kl, bu 
tür ifadeler Maoaı 4 in yönetimi De iliş
kller eibl bir konuyu ilgilendirdiii ölçü· 
de. kaçınılmaz olamk diplomalık kural. 
laruı öte&lınde bir anlam kazanmaletadır. 

HA NGI "GöRüŞ BIR UGI "? 

Çın yönetiminin ulusl.a.nruı &orun. 
lardakı bütün "görü:ş"le!'lnin tek bir te
mele, Sovyet d�manlılı ve uluslarua.sı 
geridUkle iıbirtili temelne dayandılı 
bilinmektedir. muılanıası yumuşama, 
nükleer ve konvansiyonel sllahllZ1anma, 
ı.ikeri bloklarm gelecej!i. dünyada sıcak 
ı;avq noktalarının onadan kaldU'ılma.sa 

gıbı günümüzün en .dl sorunlarmda 
Çin yönetbni en gerld 80Iuk saVlŞ ta· 
nflarlarıyla ayıu tutumu paylaşmakta· 
dır. Bu ap.çık olgu karşısmda. Ecevit 
hüküm.tlnln. Çin yönelimyle hangi 
uluslararu sorunlarda "görüş birlline" 
vanldıRını .çıkça ortaya koymalıdır. 
Böyl'" önemlı bir 80ru karşısmda 
"eveleme geveteme" taktiiiDe başvurul· 
masa, Macro Çin yönetiirinin, Türkıye' 
nın özellikle Sovyetler BirBii ve ilerıd. 
ıntiemperyallst ülkelerle ilişkilerine göl
ge diişUzıne tuzaı ... kapılmak anlarnma 
gelecektır . 

Dışişleri Bakam ökçüo'ün görüş bir
-eiııe vanlan konular amsıııda .ydıtı 
"yeni uluslararasi ekonon:i.k düzen" ko
Dusunda da Maocu yönetimin bUloen tu
tumu, genç balunslZ devletleri Sovyet
ler BirBI)' .. ve 80syalist dünyaya karŞı 
kışkırtına. onlan empe<yalizmln yenı sö
ıniiıgeci potilllwma lesöm etme ama
cına yöneliktir. Huang'm bu konuda 
kullandılı tumtumkb sözlerin arkumda, 
meşhur "üç dünya" teorisinin, genç ba-
1= devletleri dünya devrimci güçle· 
rlnden koparıp yeJnızlıla Itme. m.cera
cılıRa siiıükleme niyeti yatmaktadır. 

KI BRIS OLT ASI 

Ecevit hükümetinin, Çin yönetiminin 
özel.6kle Kıbrıs konusundaki politikasm
dan destek bulmaya çaIııtıel anlaşılıyor. 
Gerçekten de Hua Ankara'dakI açıkla
malannda. Kıbns sorununun, uluslarara
si kapsamı gen�letllmeden sadece "llgW 
taraflar" arasındaki görüşmelerle çözüm· 
lenmesi gerektilini öne sürerek Ankara' 
om görüşünü desteklerriştir. Huang'm 
bu açıklaması, �utrudan donruya. Kıb
rıs ıorununun BM çerçevesiode çözüm· 
lemoesı giriıimlerlni .. bote etmeye. 10-
runu Türkiye lle Yunanistan ansında bir 
"NATO içi aile sorunu" �o1a.rak göster
meye yöneliktir. Huang, böylece bir 
kere d.ba NATO .ıiıno akd hocatıtı 
yapma Iılevini üstlendiRini göatemılştlr. 
Bu konuda Ecevit hükümetinin Maocu 
Çın yönetimiyle "görüş biriRine" VK
maa bır ılirpriz dolUdir ama. bölge ve 
dünya banşı .dına büyük bir talibsizUk· 
IIr. 

Milliyet başyazan Abdi lpekçi'nln 
geçen Perşembe günü Hu�'ın gezisi' 
hakkmda yaptıtı yoru� bem gezinin 
amacmı bem de Ecevit hükümetinin ko
nuya bakış açısıru sergilemektedir. "Du
rum" yazarı, Huang'm gezisinlo, doRru
dan doRruy. Çin YÖDetiminln Sovyet 
düşmaıu poUtikası için yenı mevzUer el· 
de etme amacına yönelik oldulunu gtz
lemeıııektedir. Dah. da neri giderek, Çin 
yönetiminin, ''Türkiye'nin NATO lle 
banlarını gevşetin Sovyet.ler BirBIi ne 
itişkllerinl peldştirmesi" olaatheı karşı· 
sıod. duyduRu telaşı haklı göelermeye 
çalışmaktadır. Fakat bunun yanısıra, 
Çin yöneliminin Ankara'dan beklediRi 
açıkça Sovyet düşmaru politikamn, 
Ecevit hükümetinin bu dönemdekl tu· 
tumuna "tomamen" uygun düşmedJelni 
de eklentektedir. Bu karşılık, 1'ürlıiye' 
nın Çin'ie kurup g"şöreeeli iUşklle· 
ti"I, p ... vtt hüklimPıjnh izlc:nek I'Lcdi
ii "çok yönlü politik.ya" uygun düş.· 
ce�ini öne ılinnektedir. 

YAP ıLMAS ı GERE KEN 

Ecevit hüklimetinın tutumunu yan
ııtan bu yaklaşım, "çok yönl.i dış poli
tika" gerekçesi arkaanda, Maocu Çın 
yönelimi ile kurulacak lUşldlerln Sov· 
yetler BirDCi 'ne karşı potitlk manevrıı
\ann malzemesi o1ar&k kullarulnuıSlnı 

Kars olaylarının ardında , 

burjuvazinin hesapları var 
'I1irklya'de burjUvazinin oynamak 11-

diRi oyunlam öZelUkle IOD zanıaıııu. 
da Dotu ve Gtiııaydotu'da yotunlaşb
�maya çahş�ınaaın •• YORtlYOŞ'te iii
rekll olarak dellnUdI. 

Malatya. Elızıa. Mara, ve Hatay'daIı 
J<JDra Kars dı burju.azınln .e fqlanin 
"pilot böııoıerı" IlIIlIII katılrnlfa bon
zemektedlr. Sınııda yar aimuının yanı. 
ara, Kan'ta öteden bori ihdd-.. yaIIat 
blrlldmln IIod boyuUarda OL ...... Kars'ı 
boy lıede!lerlnden biri bal... ..tlrdlll 
pbl. aynı zamanda olaylara dahı "inee" 
provokaayonlarla yaklaşdmaa .. ı konu
.unda burju.azlya Ipuçları vonnolrtedlr. 
Daha IÇıj!1 başka yarde olanlardan pet 
söz edildiii görülmeyan gerld partilerin 
liderleri "Kars k .... 1ne çeldlen baynk" 
ınaaahnı dlilerlııe dolayabllmektedlrler. 

özellilde ann aylarda Kanı'ta yonun
laştınlan olaylara kı.ca göz atalım. 

AMAÇ VE OYUNLAR 

Burjuvazi, dller Werimlzin aksine 
Kars'ta ''yapay''  çel\4ldlenıen pek fazla 
yararlanarnamaktadır. Bu ilirnlzin bann· 
dırdılı Uericl potansiyel. burjuvaziye 
açık baskı. terör ve saldınlan artIlmak
tan başka bir yoi bırakmamaktadır. Bır 
baıka deyiıle dieer iUe<de "yapay" çe· 
lişkilerin körüklenmesi ııe az çok "hal· 
kın tepkisi" süsüverilebilen olaylar, Kaıı' 
ta daha yalın ccıreyan etmektedir. 

Ka,,'taId olaylar. Ilin birçok ilçe 
merkezine de sirayet etml, durumdadır. 
Ardahan 'da bir devdmei öğrenci öldürii
mÜ§, bomba ablan, ku�nlanan binaları 
işyerleri petisll8 gelmeye başlamlŞtlr. 
Ardından TOB·DER Ue TOM·DER·in 
birlikte kaldıklan bina yddmlftu. � 
vokasyon ortamuıın nispeten daha yay
gın oldulu IRdır·d. saldırılann boyuile· 
n daha da artmıştır. 

haklı göeterecek nlte6ktedlr. Böylesi bir 
politika. gerçekte Türkiye'nln uluslar. 
arası iUşkllerine çok yönlü bir niteük 
kazandır�masına delil. Sovyetler BirU�1 
ve diler "'lJIaBot ülkelerle iti�kllere gU
venslzlik havaanın haldm 01rn8A.D8, em
peryalizmin bölgedeki provokasyonlar> 
na zemin yaratılmalina hizmet edecek· 
IIr. Ecevit hiiJd!ııleti. d .. pofttlkasındakl 

nianıı bamon ...... daiı Kars'ta Iro
lDIDdolar 1IIoy\ .. _ okulun IıIdtf 
alan bombab. OIIaIıJı bır oaidırıya ılıı., 
mitierıir. Bu aa1dırı1an1a 6 JdtI YIIIIOıı 
m\f. blıçok "'III taIuIp ........ 1Ir. 

DoIu'daki dII.r I_Id boyutlarm
da olrnaalar bile _t yı.., ooıı.
Id_n )'ino dt )'llUlaıuııolr 1IIıt,... ta· 
fıılıor �lerIn oturdulu HlllIIordtId 
earrıı.... bomba aım\fludır. Ilarıuıı ıiı
,mda, lıaIbıı -.nd JdtIlen .. � 
ımı .ypuıı '1 .mpotlolııl )'iirmair ıçın, 
"_md kurulu,1ar ıııiırı." _ _  • 

la diitlwılardan .... toplanmıt, dUt ..... 
aablplerl tehdit .d1IınIttlr. 

Faşlstlerln bu IÇılr aaidm .e _o
kuyoııluırıı .ZIeme. 6_ etme ç_ 
&lDılaki Domlnl. _i el .... abmt "Ar
dahan balkmm g� başladılmı". "Km 
k_ kızıl baynk çeldldll\ııl" \ları .1-
....tlr. Işin Dıılnç yam. "lazd bayrak" 
hlkaYHlnin ttm burjuva PaıtIJerI ıçın 
malzeme oiu,_. CHP'nln de bu 
meoeleye ''yan oeblmıle dunun" biçi
minde yakla ....... dır. 

BURJOV AZıNıN KORKUSU 

Burjuvazinin Kars konusundaki kU,· 
kulan. bu ilimizde lIer1d-demokrat ve 
ıooyallst mubalefeün gün geçtikçe güç
lenmesinden, bu gellşmeyt sindirecek ve 
törpüleyecek yapıy zoılamalarla haNIıe
.. geçecek genlıı bır gerld Idtle tabaJU. 
nın buJu\U1lamumdan kaynaklanmalrta
dır. Kars. Türldye'de antl-sovyetizm. an
tI-komünizm çemberlnin Iyld.n iyiye kı
n1dıtl illerden biridir. Arbk tabu olan 
:!::.. m.=.. ıı::=.I:'� 
muhalefetln etJçlenmea1, loıyallzmI, 
.ooyallzmin tarbşd ..... nı da ıııderek 
gündeme getlnnektedlr. 

bu1arukhklarl sahte mazeretlerle haklı 
gÖ6tmneye ('alışmak yerine, bölgede "(' 
dünyada barışm gUçlendirllmesi.ndelı 
yana tutarlı girişimleri benimsemek zo
rundadır. Bu da, Maocu Çin yöneticileri 
gibi "'lUk saVIlŞ ıampiyonlaruıı kışkırto 
mniann. kredi açarak delil • •  n<'llk bu 
tür kışkırtmalarm kan;ı.sına kararlılıkla 
çıkar.k snelıınablllr. 
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SÜAVi DiLMEN 

Pmgram, bır parıinl'; ·.ylem ı"ı. .. uzudur. TIlrkl· 
ye KoıOOnllt Putıli Oenel Selı:relerl l. Bllen de böy· 
le IÖylüyor. ''TKP uzun ıiire prognıınllZ, pu.ulaJız 
akla" diyor. Burada hemen be1lrtmek gereldr ld, geç
mlttekl tüm hatalann günalunı neredeyse bır llnema 
.. ylrdııi raballılı Ue paıtlnln daha önceld yönetlclle· 
rlne yiikl.y .... k 1,ln Içinden 81yrılmaye çalqmak, 
'''TKP'nin en sonunda kendlsi tarafmdan bir progra
ma kavuşturulduıunu" anlatmak, üzerinde dunıl.masa 
gereken sorunlar ortaya çıkaım.aktadD'. 

Bu yazıda ''TKP Pmgnını"nın nasıl bır "prog· 
ram" oldutunu bazı yönleri ile ele alarak .çık1amaye 
ça!ışaeaelZ. Bazı yönleri ne diyoruz, çünkü "prog
ram" adını t.qıyan bu yazıda devrilen çamlann tümü 
Ile ele alınıp bır kitap kapsamına aldırılması bile 
mUmkün detlı. Bu nedenle, ,imdWl< çerçevemlzl bır 
makale lle sınırlıyonız. 

YARIM yOZYILDA DElll şMEYEN 

''TKP-Program'' adlı broşürde, partinin Ilk prog· 
ramının Eylül 1920'de onaylandılı, bu sonuncusunun 
\ae üçündi program oldutu belirtlDyor. TKP Konfe· 
raD&l BeIc_lerInde, 80n programın 1973 yılında özel 
bir komlsyon tarafından hazırlandıktan sonra, ''Kon
tera .. "ta "lÜıekli alkışlar ve oyblrUl1 ile onaylandı· 
lı" söyleniyor. 

TKP prognıırunın 6 . ..  yfuında, Ilk programda 
"ileri demokmıık bır düzen" kuNlarak "lol)'aHzme 
giden youn .çı1maa"nın hedet olank alındtlı yazılı. 
Daha .onra, 7. _yfada, "O günden bu yana geçen 
uzun zaman içinde gerek Türkiye'de gerekıe dünya 
güçler dengeande sınıf sav"mın ko ,ullarında büyük 
dell,lkHkler meydana geldI" deniyor. 

ArbaPdan 27 . .. yf&da "aosyaUzme yönelik l,çi 
.. 116 b.emoayuuıa dayanan Ileri demokntlk bir dil· 
un kunnanın" ekteki ıon progra.m.uı da hedefi oLdu· 
lu ortaya konuyor. Aradan geçen yarım yfrzydı aş. 
kın lÜıe lçeriıinde hemen her,eyln dellŞıııınl söyle
yen program, buna almen döne döne' kendini yine 
aynı hedefin önünde buluyor. 

Türkiye'de kapltaUzmln, ışçi sınılmm, suııf mü
cadelelerlnln 60 yılı "km bir lÜıe Içinde atttlı adım
lar dÜfÜOüldüeüode, 19201erdekl "hedet"ln aynı Içe· 
rlll Ile bugün de varheını korumas, kimlerin yerinde 
.. ydıeuıı göstermeli bakımından hayU Ilginçtir. 

BITMEYEN UMUT: 
"ULUSAL BUR) UV AZI" 

Programda dlkkaıı çeken noktelardan biri de, 
Cumhuriyet döneminin niteliII konusunda söz et· 
mekten titizlikle kaçırulmas. Programda, kurtuluş 
savaşuıdan bir Iki cümle ile söz edildikten sonra, ile.. 
rlye dolru bir büyük sıçrama yapdıyor ve 1960'lerde 
NATO ke,tedlUyor. 

30 yıllık bır kaparunanm hlç ku,ku.uz 'Ideolo· 
jik" blr yanı vardır. Bu tarih6e1 eı geçmede temel ne· 
den, uzun yıllar yardakçdık yapılan "ulusal burjuva· 
Zı"ye ve solroluk adına kayıtsız Şartsız savunUlU yapı
lan KemaUst ideoıojiye ters düşmeme endişesidir. Par· 
tinln diler bir çok yaymlannda oldulu gıbı, program· 
da da "ululll burjuvazl"ye her ne pahasına oluna ol
ıun Ilerid mlayonlar yakıtttrma çabalan açıkça görü· 
lüyor. 

'lllusal burjuvazi"ye yöneUk bu büyük iman'm 
temeUnde hiç kuşkusuz işçi sınıfına duyulan güven-
• Izlik yatmaktadır. Ayıu 1971 öncellnde oldueu gıbı, 
"ulual burjuvazi"ye ten düşmemek, onu "ürkütme· 
mek" ıçın Iol)'aHım sözcütünü, "lol)'aHlt Türkıye" 
sloganını yaaklamaya kadar götürüyorlar ışı' 

Ne var kı, programd. olsun, dller yayınlarda ol· 
ıun böyleane bır odak okışturan, "ilericl " ""ntl em
peryaUıt" vb. mttarla nitelenen 'ulusal burjuvazi" 
oJn Türkiye toplumunun somut ko,ullarında kimler 
oldueuna, hangi toplumsal kealtlerl lçerdıelne en kü· 
çük bır açıklık dahl geıırllememektedlr. TKP ıon 
progranu Ile "ulusal buıjuv ..... yl bır kez daha "I.ml 
var dsml yok" durumundaki blr totem haUne geUr· 
ml,lIr.Belirtmek gereklı ki, Cumhuı:iyet dönemlnln 
en miUtan ulu.lcwı dahi " ulusal burjuvazf'yi bu öı· 
çüde koUama durumuna dU.merm,lerdlr. 

TKP PROGRAMI: BiR S 

/ 

"işçi SıNıFıNıN ÖNCÜ ÖRGÜTÜ" OLMA iDDiASıNDA· 
Ki TORKiYE KOMONisT PARTiSi 'N,IN PR<;>GRAf!"I, 
OKUYUCUYU HAYRETE DÜSORECE� I�KELLlKLERIN 
YANıSıRA, MANTıK OLARAK DA TIPIK BIR TABLO· 
DUR. ÖZETLE, MDD FETişiNiN 'Tu:rM��I" iÇıN, GER· 
ÇEKLERE AYKıRı GÖRDşLER GELIŞTIRILMIş, OLGU· 
LAR TAHRip EDILMış-rJR. B}J YAZıDA TKP PROGRA· 
MININ BU YÖNLERI UZERINDE DURULMAKTADıR. 

TKP'NIN MDD'cILlll1 

TKP'nln d.vrim _tejlsl, tam tamına milli de
rookmıık devrim t_ndlr.Ancak 1nO'lerde milli de· 
mokratik devrim tezinin Oyukosunun açıkça ortaya 
çıkmasndan sonra, bır sözcük detlşlkUl1 yapılarak 
milli demokratik devrim "ulusal demokratik dnrlm"e 
dönüttürüldü. Kısacası, "milli" sözcüeü yerini "ulu· 
sal" sözcütüne terketml, oldu. 7' 

Lenln'ln deyişIyle 'buıjuva nitelikli" olan "De· 
mokratik Devrim ' kanamı, yan feodal ve yarılÖmÜf. 
ge bir ülke olan Çin'de ve Japon lşgalinln ülkeye 
yeyddtlı bır sırada Mao tarafından "ulusal derookra· 
ıık devrim" biçlrrılnde formüle .dildl. Bu, Çln'ln dev· 
rim .tzııtejlıi ldl. 

Gerçekten de önce Batdı devletler tanfmdan, 
sonra da Japonya !araCından d_II,lk nüfuz bölgelerl 
halinde kontrol altmda tutulan ve yer yer itgal altm· 
da bulundurulan Çin, bu durumuyla bir "yarı sömür· 
ge"; egemen üretim biçbnl açaından da "yarı feodal" 
birillke idi. 

Emperyalizmle işbirllll içindeki feodalltenin dı
şındald bütün sanı! ve tabakaların emperyalizm· foo
daHte ıkılis Ile çeU,kI baUnde oldu�u, bu çeU,klnln 
aynı zamanda "hakim" veya "baş" çeUşki oldulu 
tezi geliştirildl. Bu savd.an hareket eden Mao, Çin dev· 
riminin sömürge statüsünün ortadan kalduılmUlyla 
"ulusal", feodaliteDin tasfiye edilmesiyle de "demok
ratik" nitelikte olduRunu, bu nedenle bu hareketln 
ıtrtatejisinin "ulusal demokratik devrim" okilllunu 
ortaya koyuyordu • 

"Yan sömürge" ve "yan feodal" olan Çin'de 
Mao, bu stratejilini. fonnülasyonundaki çeUşki hat
tının beri tarafında bulunan tUm toplum kesimlerini 
"anti emperyalist cephe"ye katarak gerçekleştinnek 
durumundaydı. Emperyalistlerin ruu ve açık pazar 
baskısı altındaki yerel burjuvazi bu cephenln önemli 
bir unıuru Idi. Daha da öte Mao, "yurtsever feodal· 
ler"e dahi bu cephenin kapılarını açlk tutmuştur. 

Köylülük. Çin devriminin en önemli UnsUN, Mao
nun deyl,l ll_ " devrimin t.mel gücü" ldl, ÇünkU köylU 
gerçekten de IIIU Il)'an baUnde ldL. Sllab gücUyle 
büyük toprak sahIplerinin topraklarını I,gal ediyor, 
gırdlll topraklan kolieköf olank Iıjliyor, liriinü emeee 
göre paylaşıyor ve bu toprakları feodallerle hükUmet 
kuvvetlerine karşı sllahla savunuyordu. Çın devrimin
de köylülülün "temel güç" almmaSl da böyle ortaya 
çıkb. Ve yine bu koşullarda l,çl sınıfı IdeolojIsi, Çın' 
li önderler tanimdan pek kaale alınmadı. 

Çin devriminden ve özelliklerinden bu ölçüde 
bahsetmemlzln nedeni, Çin'li liderlerin, Çin in sözünü 
ettilimiz ve Türkiye'den bütünü ile farklı kOfuUarmı 
TKP'nln oldulu gibi Türkiye'ye aklannaya çalı'm ... · 
dır. 

YA TORKIYE'DE KöYLOLER NE YAPiYOR? 

TKP plOgraDUnın 29. sayfasında, ''TUrklye, ege· 
men Iol)'al llsteml kapıtallım olan bır ülkedır" denili· 
yor. Ayıu programın 37. sayfasında I .. TKP 'nın "de· 
mokratlk, anti emperyalist, ann feoCÜJI halk devrimi 
gerçekle,tlrmeyl" öngördül!ünü öerenlyoruı. 

"Egemen sosyal sistemi kapitalizm olan "bır illke· 
de ann·feodal devrim yapmaya kalkLŞmak, herhalde 
tarlhte Ilk kez TKP 'ye nasip olınaktadır.Pmgramın 
ıo. sayfasında "buıjuvazl ıçınde ayrışma IÜmnln 
hlZlandtll", "ulUlal burjuvazInin, orta tabakalaruı, i'· 
blrllkçl burjuvazi, emperyallzm ve yabancı aermlYe 

ile çeU,meleri, çatqmalarmı utll1p aertle,tirdill", 
"CHP Ile gericl paıtller anandakl botuımanın bu ça. 
tıfmanın açıta vurulması" oldllAu yazılı. 

Programın 30 . ..  yfuın� I .. "büyük burjuvazinin 
nna.. oUgarşlye yiikselme IÜıed "nın "burjuvazinin 
kendı ıçındeld, büyük tekelcI burjuvaziyle yıkıma ul· 
nyan burjuvazi araaDda1d çab,ma1arI, 81'qunı da 
sertle,tlrdlli", "milli burjuvazinin anıı-emperyel\Jt, 
anıı·teodal ve antı·ra,1It yönünü daha da ortaye çıka· 
ran bu geB,me"nln "UI .... I Demokraıık Cephe hare
ketinin dotmuına elveri,U bır ortam yerattıtı" an 
var, 

TKP, büyük burjuvaziye kartı mücadeleye mktu
lu milli burjuvazinin ye da kendı d.ylmI ile "ulual 
burjuvazi "nın kım oldulunu hlç bır zaman, hlç bır 
yerde söylememektedir. Ama .. y .... planda bır "ko
laylık" var. Bu planda, bunun CHP oldutunu söyli· 
yor. CHP'nln emperyalizme •• büyiik burju .... y. kar· 
'I "dlrenlfi"nln hangi boyutlara u\atttlmm (!) tat· 
dlrlnl okur\ara bınıkıyoruz. 

"Ulusal burjuvazi" cepheye böyle dulıııl ettikleD 
ıonra, an köylü\Ule geUyor. TKP Programuwı 34. 
.. yfaBında TIlrkIye köylillülU lle Ilglli olarak ..... ımı· 
za çıkanlan manzara lae 'u: "Bütün bu yıkırn. 1IÖIDUıtl 
ve ezgiden kurlulmak dlrenl,ı köylerde ıel,lyor. 
Toprakaı köylüler, kimi yerde orta köylUlerle blrBk· 
te, ata, hazıne ve vakıf topraklanna el koyuyor. EI 
koydueu topraktan koUekıır olalOk blrUkte I,Uyor, 
ürünü emeee göre pıyta.ııyor ve ılrdıll topnıldan at.· 
lan, çıftük beylerlne .. hülrümete ..... 1 litabla ...... 
Duyor." 

Anlqılıyor kı TKP Prograrm, Türkly. köyıüli. 
Ründen söz ederken bırden ,,,mp kendlnl Çln'd. a. 
myor. Bundan sonra "ulu.l burjuvazl" He köyiilük. 
ten oıU,an lkiUye eklenecek _cay.lmın üçüncüsü or
taya çıkıyor: Ordu . 

TKP Pmgnmının 66 . ..  yf.ııod. "Ordu" arahat. 
lıklı böKimde ,unlar vu: "TKP orduyu .mperyaHltlo
rln, NATO'nun, IıjblrllkçU.rln, mlUtarlıt kDlln .Bn. 
den kurt.armayı öngö1Ür." Niçin ordu kwt.anlmak t .. 
tenınl, dIye kafalara &oru tatılabilir; hemen ardınd.n 
esbabı mudbe6lni okuyoruz. Çünkü "ordunun ara yı
luıı �rlerl ve ... ubaylan lle halktan, emekçI yılınlar. 
dan gelmedir." Bundan batka "ordu, memlekete da. 
lan emperyaU.tlere karşı Ulu .. 1 Kurtulu, s.vqı'nda 
kurulmuştur." ve de "Bundan ötüıil görevi emperyı. 
Uzm. karşı, lşblrUkçUe... ka"ı .. v"mak, yurdun 
baRımıızhk, egemenDk ve halkın demo/natik haUın", 
aıwnmGktll'. " 

OöriildUlü gıbı TKP orduye yalnız ıenel ıörerinl 
beDetmekle kalmıyor, "halkın demokratik haklanna 
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a",nma" ,öriı.ınl de -ıyor. BölimUn ton _. 
f.,da ''Yurtie_ "'bayıann, ellerın yerı iıalkımızın 
yanındadır. AnU·fqllt, anU .. mperyııllst cepheDIn 
Içindedir." denerek, UDC şablonu ıçın üçüncü ayak 
ta ordudan Imal edilmif ohıyor. 

Ordunun ına ytmı olan ';erlerln" ve "Ulubayta
m", "Halktan, emekçi yııtınlardan gelmeUII" yönUy. 
leÇarIık Rus ordUllindan daha "emekçi yıj!m" veya 
"halk kökenU" bır ordu oldueu göriilmeıııl,Ur. Ama 
Çarlık Rusya'sının en milliyetçi menşavlklerl dahi 
böyle bır gerekçeye daya .... k ordunun herhangi bır 
"cepbe" ıçınde yell oldueunu savunmadılar. "Halkın 
demoklOUk haklannı savunmak" görevini orduya ba· 
vaıe etmediler. 

PROGRAM VE SOMUT DURUM 

Yukanda TKP'nln yakm hedefiDIn '1lerl demok· 
raUk bır düzen" kuırnak olduRunu beUrtUk. "I,çl 
oınıfı begemonyuında" kurulacak bÖ71e bır düzenln 
SOsyallK bir yönetim anlamında alDımadli., bunun 
"looyaIIzme giden yohı açmayı" öngördüRU açık. 
TKP de, "Ileri Demokıul" programının genelde üre· 
um ançlannm özel mülklye� terneUne dayalı oldu· 
Runu Inkar etmiyor zaten. "Ileri demokmUk diizen" 
deki bütün deRişlkUkler bu çerçe .. ıçınde ele alını· 
yor. 

Şımdı biz, "I,çl ııını!ı hegemony .... da .. yapd· 
mak Istenen bır deYriınln ne Up bır devrim oldueu ko· 
OUIUD.U bir yana bırab.rak., TKP'nin "beri Demokıa
II .. programındaki gündemine bakalım. Yalnız bumda, 
"oybirlltı" ye "aUrekU alkı4larla" onaylarunış olan 
"Program"dan yaptııtımız alrntdan, dimle düşükliitü 
ve dil bozuklueun. dokunmadan, oldulu gibi aktardı· 
Ianızı hemen belirteyim. 

"neri Demokıul" gündeminln 1. maddesinde, 
"Meclis, yenel, öZerk ve yöresel bütün orıanlar, oran· 
tdı temlll, ulu.1 artık sıstemı, tek dereceB, gizU, eşıt 
,,,,el oylamayla yapdır." deniyor. Blldl#lmlz kadany· 
la herlıangl bır program, yapdm'" gereken şayleri 
yapacalmı belirterek koyar veya var olarun eksiklerini 
ıı1derld oormlar koyar. Bır köy dernellrdn prograıru· 
na bUe varolan ,eylelln obn.dılı farzedUerek kon· 
maı. Bu maddedeld "uluaal artık sıstemı" barlç, dller 
bütün buaıJlann mlenvar oldUlunu söylemeye gerek 
yok. "Medlı, yenel, özerk ve yöresel bütün organla" 
ın .. çlını eRer çıft dereceH oylamayla yapılıyorsa, oy 
verenlerin oylan eııit aayılmıyon&, orantılı slstem 
deRII de çotunhık IIsteml uygulanıyorsa, ve nlbayet 
oy .. rme 1,lerDI ıı1z11 delil de açıkta yapılıyorsa, yu. 
karıd. konan maddenın bır anlanu olablUrdl. Belki de 
bu taleplerde kendilerince amaçlanan başka bır hlk· 
met var. 

Ayru bölilmUn 2. maddesinde, "Demokratik Hü
kUmet'1n "yurt ıçınde gezl ve yerleşme özgüdüRUnü 
güvenUk altına alı:nası, nllen satlaması", talebi var 
Meeela Alınanya'da çalı.şan yabancı işçUer içln "yer
I .. me özgüdUAU" kısıUıdır. Diyetim id Alman Hükü· 
meU, "Köln böl&elindeld yabancdar yerleşik DUrulUD 
yüzde onunu geçemez" dlye blr katar a1mL1i. Bu ora· 
nm tilWnde Köln'e yerleşmek l&Üyen yabancılara izln 
ftrllmlyor. Böyle bır durumda, Almanya'da, "Hükü· 
met y.bancdar dabU herke. ıçın yerle,me özgürlüAU 
.. tlamalı" den .. Idi, TKP'nln bu IsteRIni de.tekleme· 
mek Olanakaızeh. Ama Türkiye'de "gezi ve yerleşme 

ÖZ(iidlRU" Istemine söyUyecek söz bulmak gerçekten 
zor. Belki de Program yazan Tllrldye'den söz ederken, 
bırden dalgınııaa vurup Almanya'cIaId bu duruma ka· 
fuını takırut. Veya Iqraclald feodal beylerln, kenile· 
re ,öç etmek Istlyen köylUlerln göçUnü engeUedlIlnI 
ve bu en,eUn büyük kenUerdeld "milli bwju .. ::!"yI 
Işçi bulmada sıkıntıya soktutunu dlltUnerek, "Cep' 
be"deld müttefildnln &ıkıntıaını gidermek Isteml,lIr. 

TKP'nln "iıeri Demokrasi Programı"nuı "Genç· 
Uk" am blflıklı böUbnUn 7. maddesinde, "Onlveellte· 
I .. e özerkUk veeUmeU." diye bır Istek var. ODlveellte· 
lere ylrıııI yd önce özerkBk verlidıeıDI ,Imdiye kadar 
dUymlJlllflana, bunu kendllerine yenlden duyunnaya 
çalışmak nafUe. 

'1lerl Demokıul" kısmında, TKP'Dln "bafta lo· 
nu taUH", "8 .. UIk l,rünU" &Ibi taleplerini ötrendlk· 
ten ıonra, "Uhılll KIiItü .. e EtiUm" a,. bqlıklı böW· 

mUn 6. maddellne geçiyoruz. Burada TKP, "Genel, 
zorunlu pamu Ukokul ötreUıııi gerçekle,UrUmeI· 
dır." şeklindeld en Ilginç taleplerinden birini koyuyor 

. OrtaYL Eler Programın hazırlanıp onaylanmasının 
zamanı "Program "ın kendisinde yazılı olmasaydı, bu 
talebin Cumhurlyenn Ilanından önceld döneme lU,· 
Idn bır durumun deRerlendlrllmesi olabUeceRl düşünü
leblUrdl. 19701er Tllrldye'slnde bu ülkeye bir baftalık 
geıl yapan bır turist dahi, "Ukokul ötreUmlnln genel, 
zorunhı ve parasız" oldutunu bilmektedir. 

� 
\ 

PROGRAM VE MANTıK 

Yukarıda TKP'nln "I,çl &llllfı begemonYlllDda 
ileri demokratik bır düzen kurma "yı hedef olarak al· 
dıtını beUrtrnlttlk. Program 'ın 38. sayfasında, emper· 
yalizmin ortaklan olan '1,blrlikçl bwjuvazl lle büyük 
toprak atalannm egemeniline son _k .ureUyle, 
"sosyallune yönelik demokratik gelşme yolunu aç· 
mak" blçlndndeld bu bedelın aym zamanda TKP'nln 
"yakm ve dolaysız amacı" oldulu yazılı. Aynca, '1ıe
rl Demoktalii." bölümünün-lo maddesinde "demokn
tık toplum düzenl" şeklinde nitelenen bu hedefin, 
"I,çl sınıfının atır bastııtı i,çl.köylÜ batla,ıklıRuıa, 
emekçi yıtınlann, halkın egemenUline dayandılı" 
beUrtlllyor. Kolaylıkla anla,ddılı gibi, TKP, "Işçi 
ıınıfının alır bastıRı" veya "Işçi ılDırı hegemonyu· 
na daya .. n" bır Iktidar blçbnlyle "demokratik bır 
toplum düzeni", veya "ileri demokratik bir dUzen" 
amaçladılını söylüyor. Yanı bu Iktidar, sosyalist bır 
IkUdar delil, sadece ve ancak "sosyalizme yöneUk de· 
mokraUk geU,me yohınu açaak" bır aşama olarak 
konuyor. Bu aş&m.adakl lktidar veya "DUzen"ln prog
rum, " neri Demokrasi" bölümünde maddeler halinde 
aralanıyor. 

"lIed Demokıul" progranunın bazı maddelerin· 
de, TKP, l,çl llDırının temsUclsl oldueu ""yla, "işçi 
ııını!ı aludıtuıdakl", veya "hegemonyasınclald" "de
mokratik hükümet" adına normlar, kwaUar koyuyor. 
Prommın 1. maddellnde, "MecU., ye ... � özerk ve 
yöreoel bütün organlar ... " .. It genel oylamayla yapı· 
lır." derdyor. 6. maddede, "TKP, ırk ve ulu. a,atda· 
maana karşıdır, her uwsun kendi dllinde okumaa, 
YUm&il, devıet dairelerlnde konuşması, yayuı yapma
lı oerbesttlr." deniyor. 8. maddede, "Hiçbir yük .. k 
memurun aylılı uzman blr işçinin ayltRIDID iki katını 
a,amaz." denlyor. ' froeram\n "I,çl Sınıfının PoUUk 
Sosyal Hakları" an başlıklı bölUmUnün 3. maddesın· 
de, "Haftalık ve ydlık ücretli dinlenme Izni uygula· 
nır." derdyor. ''Köy EmekçUerI ve Demokratik Top' 
rak Refomw" ara başlıklı bölümün 3. maddesinde, 
''Tarunda bUtun yabancı işletmeler, tarun lekeneri, 
ar.cı kumpanyalar devletle,tlrIUr." deniyor. TKP'nln 
böyle kumUar koymuı kendı bilecetl I'. Dotru veya 
ya�, kendince uygun buldueu kuralları koymuş 
oluyor buıada. Ama Program'ID niitealdp maddelertn-

de .. ya .ym madderdn bır IonraJı:I poragrafIanııda bır 
balayoraunuz Id, TKP, bir dimle önceki yöaeUdUk, 
büklmetUt konumunu bır ya .. bnbnk, kendini 
muhalefette buluyor ve "Demokrarık Hültünıet"ten 
dilek ve taleplerde bulunmay. batbyn<. 

"ileri Demokıul" Pr�'1lIIl 2. maddeılnde, 
"DemoknUk hükümet" diyor TKP; "yurt ıçınde ,nı 
ve yerl .... e özgürIiitUnü giiftnlk aııma airnaiı, fllerı 
sallamalıdır." TKP'nln 3. maddede, "DernomUk II· 
idr ve eylemlerinden ötüıü tutukhı .e lıiikümlü olanla· 
n kapsayan şart ... genel bır ar çıkarılmahdır" dlıeıı 
var. TKP, 4. maddede, "Bütün azınlıklaraı din ft mez
hep gruplannm hakları eşıt olmalıdır." talebinde 
buıunuyor. Ve nihayet "ileri Demolaul." Procraıru' 
run "GençUk" ara başlıklı bölümünUn 3. maddelinde, 
TKP'nln ''Demokntik büklmet"ten gençler ıçın Iste· 
ii: "Genç lşçUere eşit Iş ıçın eşıt iicn!t verılmeıdır." 
GöriildüRU gibi TKP, aynı anda bem Iktidan temlllerı 
kumi koyuyor, bem de kendini muhalefet ayıp dilek 
ve taleplerde buıunuyor. 

Şimdi "işçi sınıfının begemonyuındakl" (lkU· 
dar) düzenlnde TKP'nln yapmak IstedllI şeylere die .. 
bazı program maddelerine bakalım. '1JerI Demoknll" 
Prograıru'nın 2. maddesiDIn ildnd paragrafmda (talep 
olarak) ,unlar var: "Bülün anU-demokraUk kanunlar 
ve kararnameler: Grev ve Tophı Sözle� Kanunu, 
Basın Kanunu. Ceza Kanunu'nun bütün anti-demokra· 
Uk, fqlst maddelerı, özeDIkle 141, 142 ve 146 cıbl 
maddelerı kaldırılmalıda." "1,çl ııını!ı .lırIılaıda" .. · 
ya "hegemonyaaınd.", yanı düpediio Uı.tlıIaruıda 
bütün "anU-demokraUk kanuniar", 141 .. 142 cılıl 
fqlst ceza maddeled oldueu gibi yerı yerinde bulun
mış olacak ve TKP bunlarm kaldırdması ıçın bu 
yönetimden taıepte bulunacak. Promm'ın ""çı SlDI· 
fuun PolUk SOOYaI Haklan" an ...... b b_ ı. 
maddelinde TKP, yine .. "çı SIDIfı .,...,IIyUIndaId'. 
Iktidardan I,çi sınırı için 'u talepte bulunuyor! '1,çl 
sınıfı toplum geti,meslnln, deYriınlerln yapıCıIl, yö
netld,; ve koruyucusudur. Bütün polUk, demokroUk 
ve sendikal haklarına kIIlntısıı: kavu,mabdır." lkUdar· 
da bUıunan bir &Osyal smıfm "sendikal, deımkratlk 
ve poUtlk haklara" sahip olmadılı .eya bu bakianıwı 
k.mtliı oldueunu böyleBkIe TKP ayesinde ötrenıııl, 
oluyoruz. 

"Ileri Demokıul" Propam'ın "GençBk" an 
başlıkh böllmUnUn 5. maddellnde, TKP'nln talebi 
şöyle: "TKP, akıyöneUm yaakları, ,.ıd yaalarla 
kapatdan llarId demokraUk gençık ve ünIverıite ör· 
güUerlDln açdmuını lster." 

Şımdı banz daha sıkı dıınlım .. "Ileri Demokra· 
si" Programıyla yer yer kurallar, yaptırımlar koydueo 
"I,çı sınıfı hegemonyasuıdakl" bır (iktidar) diioende. 
TKP'nln yürUtliiRU Il&lnç .. vqı ıenlm. "Ileri 
Demokıul" Programı'nın 10. maddesinde ,unlan 
okuyoruz: "TKP, sendikalarm, bwjuvazlnln poHUka· 
sına alet edlbne'; .. , arı .. ndlkacılıta kar,ı, ,enel 
grev, dayaruşma grevi haklar .. n elde edilmesi, .. ndi· 
kal ve toplu sözleşme haklarına konan laaıtlamalarm 
kaldırdmaa lçln aUrekU bır R", yürUtür." Demek Id, 
TKP'nln deyimiyle "I,çl ııını!ı iıegemonyuınclakl" 
düzenin kaderinde, "bwjuvazlnln .ndlkaJan polll· 
kasına alet edeblbneli" de .ar (!). 

SONUc,. 
Bumda ele alınan ıınırlı yönlerıyk' bile, TKP 

Prommı bır tutarsızlık ve mantıkazlık be,eIIdlr. K>-
11_, teorik anarşi, kavmm karg .... ile blrllıte ek· 
lekUzml ve clddlyetllzllll de beraberinde ,_,Ur. 
Slntej! ve tnlerden kavramlan, deyimi ... kadar h .. · 
,eyde bır ba,ıbo,luk, diizenllzllk vardır. 

TKP Programı, oaiıIp oldutu bu yapııı II', T\üI. 
ye'de devrimci barekette pek çok kafa karl4ıklıtına, 
ııpkuılıklara yol aç.cak bır niteik Iqımaktadır. 
ıdeolojık düzeyi hayli geli bulunan TUrlılyellerld ba· 
reketlnde, gell,ıgüzeı "düşünce" uraIarnaIarının bile, 
geçld bır BÜre ıçın de olla I_nları aa. IoIa .",,.. 
blbnell TKP Programının teblkeslDl ciaba da artır· 
maktadır. 

ECer böyle bır teblke de obn .. ldl, böyle bır 
mantıkRziık belgelı üzerınde bu ölçUde durmanın da 
gereRI kabnazdı. 



Genclik 
• 

hareketleri 
ve bazı 
gerçekler 

SÖNMEZ TARGAN 

Gençlik, toplumun yüksek fizik ve moral giEüne 
sahip olan etkin bir keğmidir. Ancak, gençll�:i tanım
lamaya çalışırken, onun, her tür gelişmeye açık, ya
ratıcı bir �ç olduRunu da wrgulamamrı gerekir. 
GençURin bilinen bu'rtemel özellikleri, onu, toplumsal 
olaylarda ön malanna çlkartmaya yeten başlıcı ne· 
denlerdir. 

SAMAN ALEVI ÖRNEGI 

Ama, gençliRin blllnen bu yüksek fizik ve moral 
g\i::ü, işçi saoüırun örgütsel önderli�inde politik bir 
güç durumuna getirilmiyor ya da getirilemiyorsa. bo· 
şa güri.i gürii akan dereler gibi, yat.aema zarar vennek
ten öte toplumsal gelişmeye pratik hiç bir yarar sat· 
lamaz. Kuar, döket, nan kasnaklar gibi boşa döner. 
Bu gerçeti bugün çok iyi bilen egemen güçler, politik 
merkezlerden yönlendirilmeyen gençlik eylemlerini 
artık pek ciddiye almıyorlar. Almamaktan da öte, 
gençli�in kendi başına koyduRu bir dizi eylemleri, 
açık ,.Idaelzli destekleyerek.., ona ayn bir politik giıç
m� lm.;.- vremıeye çall,ıyorlar_ Böylece, hem genç

lilin düzene karşı olan tepkilerini sokaklara dökülmüş 
başıboş bir öfke olarak kalmasını saAtlyodar, hem de 
onları işçi smrının politik hareketinden soyutlayarak, 
sosyalist mikadeleyi böylesi güçlü bir silahdan yoksun 
bll1lkmayl amaçlıyorlar_ 

Şurası açık bir gerf;'ektir ki, toplumlann tarihin
de, devrimlell yapan temel güç, devrimi yapmaya a
day smı(ın örgütlü politik gücüdür. Ve tarihin her evre
sinde, iktidara yürüyen sınıflar, mi.a::adelelerine gençıli 
kaunabiklikleri, gençligi örgiiUü mw:adelelerinin di
siplinli birer sıra neferi yapabildikleri ölçüde başarılı 
olabilmektedirler. Yine gençlik de, devrimi yapacak 
olan sınıfın politik önderlieinde mütevazi yerini ala
bildiRi biçiide gerçek deRerini ve gücünü açıta wra
bilmektedir. Çünkü, politik önderlikten yoksun genç
lik eylemleri, özellikle ö�renci gençlik eylemleri, ba
şında her ne detin düzene başkaldıran eylemler biçi
minde ortaya çıkmış olsalar da hem kalıcı olamazlar, 
hem de hiç bir zaman egemen güçlerin iktidannı teh
dit eden boyutlara u�amazlar. Hatta ekonomik ya
şamı bile fazla etkileyemezler. ömee1n son on yıl i
çinde gerek dünyada, gerekse Türkiye'de yü7Jerce, 
binlerce ;:e!'!.çlik eylemleri oldu. Başındabüyük olaylar 
biçiminde eel,en bu tür eylemler, sonunda saman 
alevi gibi parla}1p &Öndü. Böyle olması da doeaklı. 

GENEL GERÇEK VE TüRKIYE'DE 
GERÇEKLEŞEN 

Şimdi bunlann nedeillerine kısaca deelnelim. Bi
rinci nedeni , politik önderlikten yoksun bulunan 
gençlik cylem�rinln, yaşamın tüm alanlarını kapsa
yan örgtitsel bir büti.a'ılüeU olmadıeı için, Iktidarı zor· 
layan süreklilieı de olamaz. Ayrıca. belirli bır larih di
liminde grnçlik kateforisi Içinde gördüf'ümüz kuşak
lar, mi,radeleye katıldıkJan dönemlerde siyJ.Slll bır ör· 
giıtiin, yani partinin demır disipU.,1 altırda etitllme· 
mişlerse, giderek ker.dilerine �enc;lik niteliII veren 
Ö'ıelUklerini dogaı olarak yitirmeye başlayınca hare· 
ketın de dı�uıa düşerler. Böyle uluncadli, önceden 
karlil durdukları düzene bu kezdahasıkı bir uyumlu· 
luk �Iaınak zorunda kalırlar. Bu tarihi sonucun en 
açık ömeC:inl Tlırklye'dekl ı:!enç!!k hareketleri Içinde 
dı:ı bulmak olası. 

12 Mart oncesinin en yaYRın genç!lk hareketi 
OEV -GENÇ olayı ldL. DEV -GENÇ,n " donemd. 
gençlik hareketlerini kucaklayan ilerici bır nlteliı!:i de 
yfli" deeildi. Sonraları, aynntıl.ann:ı. burada fazla gir· 
ınek Istemedleimiz nedenlerden dolayı, PEV-GENÇ, 
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işçi sınıfının polItik önderlıeinden giderek soyutlandı. 
Bu soyutlanma kaçınılmaz olarak kendi sonunu da 
hazırlamakta gecikmedi. Nitekim, o günlerin 
DEV-GENÇ hareketleri içınde yer almış gençlerden 
bugün eski konumunu koruyan kaç kişi gösterebilir
siniz'? Tüm yanlışhklarıııa ve yarulgılanna karşm, say
gı duydueumuz ölenleri ve halen_ cezaevlerinde ya
tanlan bir yana koyarsak, geriye- De kaldı'? O dönemin 
gençlık eylemleri içinde en önde gidenlerden çotu, 
bugün diplomalannı asmış geçip altına otunnuşlardır 
bile. Bu gibilerinin yanında artık detil politikadan 
sözetmek, geçmişin anlSına birlikte şöyle bir gözal
mak bile zorla.şrnışbr. Ama hemen belirtmek gere
kirse, bu sonucu bir kınama olarak deRerlendinniyo
ruz. Tenine, işçi sınfınm politik önderlieinin dışında 
gelişen ve gelişebilecek gençlik hareketlerinin tümü, 
do�al olarak böylesi tarihi bir sonuçla noktalanacak
tır. 

SıNıFSAL BIR GÜÇ OLMAYıNCA .. 

Bu tür gençlık hareketlerini böylesi bir sonuca gö
türen Ikinci neden de şu: Gençliein tek başına eko
nomik temele daYM smtfsal bir güç olmam8Sl, onu 
politik önderlik konusunda da açmazlara ve Çıkmaz
lara sokar. Çünkü smıtlAnn toplumsal alandaki etkin· 
Ukleri, o sınıfLDüretim iUşkileri içindekikooumlarıile 
ekonomik yaı;amdaki rolleriyle ölçiiür. Gençtieı bir 
bütün olarak ele aldtg:ımızda böylesi bir yapısal özellik 
göstennez. ışte gençlik hAreketlerini sürekli parabol
ler çizerek yalpalamasının kökeninde bu bilimsel 
gerçek yatar. Zaman olur yapısı gibi politikası da 
dengesiz ve acelecidir; anarşizme've faşizme kayar. 
Zaman olur dinamizmini yitirir pasifizme batar. Bu 
gelgitter, politik önderlikten yoksun tüm gençlik hare
ketlerinin evrensel bir özeLlieidir. 

ıyi ama, politik önderlikten ne anliunalıyız'? 
Politik önderlik, ikUdara yönelen sınıfın ideolo

jisiyle silahlanmış partlsi aracıtıRı ile yapılır. Burada 
parti soyut bir kavram detil, tersine o sınıfı iktidara 
götürecek olan ve yıRınlar ıçınde geniş biçimde kök· 
salmış olan en büyük organdır. Kapitalizme karşı mü
cadele veren Işçi sınıfı, sosyallzmi kurma YOlunda ver
diei iktidar hedefiDe böylesi bir yapıya sahip olan par· 
tisi aracıllfl ile ulaşır. DOlayısıyla öznelı olarak iyi ni
yetli olmak, bilimsel sosyalizmi teorik olarak kavra
mış bulunmaJr ve hatta yürekli bır militan olmak 
marksist olmaya yetmez,Marksist olmanm temel ölçü
tü partili olmaktır. Çünkü parti, o sınlCın er. iyi ögele· 
rini ve bu ögelerin tarihi deneyimlerini kendi örgütsel 
bütüntüeü içinde özÜJnseyebilmiş ve O sınıCa kılawz
luk edebilecek gii:e ulaşabilmiş en yüksek bir yapın," 
somuUanışıdır. 

PARTI DÜŞMANllGI 

Politik mi.i:adelede parti gerçeei tam ve doeru 
biçimde kavranamadıRı sürece, gençlık hareketlerinin 
de gelşimine doeru bir biçimde yaklışma ve tahUl et· 
me olan&lı yoktur. Bu gerçek kavranamadıeı Içindir 
ki, son on yıl Içerisind., ve özellikle �rencl gençllk 
hareketleri içinde bir ıpartI düşmanlı�ıdır yaygınlaştı
rtldı. Partili mikadeleye karşı çıkmak ya da parti ger· 
çeelni yadSlmak, adeta keskin solcu olman m ölçütü 
sayılır oldu. Ya da bir başka deyişle, kı daha çok go· 
şlst akımlar içindt> gc�rıı olan bir sav, bugün Türkı
ye'de proletaryanın gerçek partisi henilı yok.Ama, 
mlkadele içlnde mutlaka kurulacaktu, deııerek,par· 
til! mikadele verme sorumluiuCu terkedildi. Bu görü· 
şün de nedenU temelsiz bir gör\i4 olduQunu, parti 
deneyiminde pişen bir mlUtanın söıleriyle akt.aralım: 
''Parti ne gÖkyüzünden gelecek, ne de maden ı;bl ye
rin altından çıkartılacaktır. Parti, işçi sınıfının politik 
m�adelesine kendialnl-adamış ve batında sınırlı da ol· 
sa denenmiş kadroların hazırladılı ve iike gerçekleri· 
ne uygun düşen prog:am ve tÜ1JieU etrafında topla-

nanlann göri.ilü birllti ile kurulacaktır ve kUNlmuş
tur t!a" dediQinde, bunlara gereken yanıtı yeterince 
,,·ern:;şti. 

Goşist akımlar içinde parti düşmanl�ı biçimin
de gelişen görüşler varlıRınl bugün de sürdi.l'üyor. 
Şimdi dilerseniz bu sakat görülilerin nereden kaynak· 
landıeına kısaca detinelim. Çünkü bunlar bilinciili öl· 
cüde bu sorunlara daha sal'hkh yaklaşımlarda buru· 
nulabilir. Evet, özelükle öerenCı gençlik içınde yaşam 
bulan ve giderek gençliein diger kesimlerine de yayı. 
lan busakat.sakat ok!ueu d�in ..ıe tehlikeli olan görü
şün kayn&eını, ona damgasını w ran sınıfın yapılinda 
ve dünya görüşünde aramak gerekir. ŞuraSl herkesçe 
bilinen bir gerçektir Ki, yuroumuzda .. -e dünyada, ile
rici geDçlik hareketlerinin içinde, hareketin başuıı çe
ken ve aA'lrhkta olan kesimirıi ölrenci gençlik oluş
tunnaktadır. Bizler her ne delin i�çi gençlik. köylü 
gençlik, emekçi gençlik desek de bu gerc;eli görme· 
mezlik edemeyiz. Böyle olması da doealdır. Çw.kü 
öğrenci gençııge, gerek üretim içinde dolrudan bwu· 
namayışından dotan zaman bollutu, gerek aradan da 
olsa yapmış ve yapmakta oklueu otrenimin kendile
rine kazandırdılı enteUektüel bilinç ve gerekse belir
li dönemıerde okullarda topıuca ve birarada bubJnrna
Iannın yarattııı lokalize olma kolaylılı, onlara, örgtit.
lenmpleri ".t> eytemleri diJzenlemeleri için gerekti olan 
gerekçeleri fazlasıyla vermektedir. Bunun için, gmç
lik örgütJeri içinde gerek yönetici, gerekse militan 
olarak öerend gt>nçlilin �ırtıkta bulunmasını olatan 
karşt1amak gerekir. Gençlik örgüUeri içindeki bu 
yapısal özelliklerdir ki, )'\Ikarda deeind1limiz yanhş 
ve sakat görüşlerin gençlik içindeyaşam bulmasına ge
rekli orUtml hazırtıyor. 

PARTININ TÖRPülEYIClllGI 

Bllindiei gibi, öerenci gençlık gen.llikl. küçük 
bur;juva kökenden gelmektedir. SosyaUst hareket için 
ise, örgüt ve parti disiplinine ve sorumhı davranma}'ı 
en az yatkın olen kesimi bu katrnan oluştunnutadır. 
Küçük burjuva htmanlar için parti disiplini, ve buna 
dayalı olarak sürdiiiJmesi gereken kalıcı, sabırlı ve 
sürekli mikadele biçimi, hiç alışık olmadıklan Çalış
ma .yöntemleridir .. Böyle olunca da, Hfti eeWm ve 
sapmalarına; yalpalarna ve geriye dönÜ1 umutlanna 
parti diişmanhgına dayalı gö�l.ri bır kılıf olarak kul· 
Ianılır. Oysa, parti önd"URlndeki gençUk hareketı be· 
lili sorumluluklar ve görevlerle yüklüdiır. Ve eylemleri
nin sonuçlarından onlan sorumlu tutar. Başka bar de
yişle hesap sorar. Aynca, işlevlerini zamanla cençlik 
örgüUenmesi Içinde doklumıuş olan kadrolan, baııka 
çalışma ve görev alanlan içine çeker. Böylece, erençUk 
hareketleriyle başlayıp sosyalist hareketle I.enışıklllı 
saAlanan kadrolar, zamanla, partini çelik desipUnl ye 
etitimi altında yotrularak �osyalist mw:adelenln daha 
üst görevlerine dotru itilirter. Dolayısıyla bem sOl)'l.
list hareket içinde kalmalannın süreklilili sallaıur \'e 
hem dt> daha sıkı militan olmalannın yollan açılır. Bu 
sosyalist örgüUenmenin dirimsel bır konulU, vuge-
çUmez bir sorunudur. 

Ama devrimci mi.i::adeleyl boş zamanım 
del'ertendinne olarak gönneye alışık küçük burjuva 
gençtiRin böylesi bir sorunu yoktur, O, yapmak iste· 
diklerinde özgür, yaptıklarının sonuçlarından ise &o
rumsuz olmak Ister. O halde parti d�manlqtına de· 
vam ! ... 

Düne deıln Türkıye'deki gençlık hareketlerinin 
yapısı genellikle böyleydI. Ama böyle kalamazdı. 
Gençıı�in sosyaUst hareket lçindeld yads.ınamaz gii:ü 
mutlaka kavgaya kazanılmalıydı. Ve kazanıldı da. ıliçi 
sımfının politlk mw:adelesinin dirimsel bir konusu 
olan bu SON n, GENÇ öNCO'nün kurulup kaVlaya 
kazarulmasıyla bUyük ölçüde aşıldı. ışçi sınıfının poli
tik önderligiııd. kurulan GENÇ ONCU'yu bu blkım· 
dan kutlaR'lU ve bu denli gi.iç bir goreVl usdendiQi 
içbı dt o'nun c,:alışmalmnn YÜlfokten katılmak gerek. 
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HAYAL iLE GERÇE K 
M!'SUT ODASASI 

Hayal kurmak çok mu kötü bir ,ey'1 
B"ka dlner bır yana,Türkçede hayal 
kurmamn kötUlUI\i, anlamsızlılı, sonuç
IW:IU#u üz_ri ne pek çok IÖZ var. O ka
dar Iri, buna iU,kin okımlu IÖZler blle 
...... bır olumsuzıuk taşıyor. örııeRin, 
"Iıııın hayal etllRi müddetçe yaşar" 
denllirk.en, eerçek dünyadan. onun acı
ınuızlılaıdan kopma önerlUyor_ Acılar-' 
dan, cüçlUklerden kaçma, uzak durına 
çabul bu. Elbette, boş bır çaha. 

Smıf mücadelesl,'bu n:i.icadelemn çe-
şllII alanları Insanları gerçeklerle, ger
çeklerin katılılıyla, çirkinliıtıyle lwtl 
lwtıya getlriyO<. Onlarla bojluşmak, 
onları alt etmek ıe"'lriyor. Gerçeklere 
dayanmak, &üıüp giden mücadele boyun
ca ıomut bedeneı koyamk onlam. ulaş· 
maya çalqmak önem kazanıyor. Bır de, 
bu miicadeleye kılavuzluk eden bilim
.. I ıoayalizın var. Bilimsel sosyalizmin 
"blB_iliıtınln" ı.rçekllle uygunlu· 
lundan, gerçeklerin bllimsel çözümlenlo 
şlnln ıonucu obnaandan lleri geldlıtı 
blUnlyor. 

Bütün bunlar bır amya gelnce, her 
ciinkü mücadeı. içinde, "hayalci alına· 
mak", "hayald hedeller koymaıııak" gi. 
bl ölerin ak ak kuIlaıalılıit� da_ruş 
Ilkeleri olaıalı. öııerUdlei eöıiiiiyor. ru,. 
Imda, dotru olan da bu. Ama h .. zaman 
olduRu ıibi do� LL. yanlış bır aDda 
bulunuyor. BUlldaki dofru, hayal et
menin yuUJanm&ll, lanetlenmesi yanlı
şma vany«. 

MI MARI AR ID AN AYıR AN 

Hayal etmeyi yaaak\amak yanlış mı
dır, ya da mUmkün müdür bu'? tnsan 
emeıtınln hayal etmekie hlç bir ilgili 
yok ınudur'1 Maa şöyle bır açıklama ge
IIrlyor: 

''Emeli inea,., öz,ü bir biçimde dü
fÜnmd zorundayız. öriimcek bir doku
macuun.kine benuyen bir if yapar; aTı 
iM hücn_rıi yaparken ,önerdili ustalık
la birçok mimarı "tand".... Ama en kötü 
miman en iyi ardan ayıran şey, mima
nn )'Qp.ını ,erçekten kurmadan önce 
hoyaltüciinde yük.ltmi, olmdııdr. Hu 
çalıtma Iiireanin tonunda, i,in be,lan
,ıcında emekçinin hoya"üciinde var 
olan bir ton uç elde edilir. Emek�� :"' �
dece üzerinde ça"'tllı M.nelere bır 
biçim delitfltQi uermez, aynı zaman
da. ça"'ma biçimini y,*brla yöneten 
lle iradeliin; ono balımlı kılmaıı ,ueken 
kendi Cmdcınl ,erçekle,tirir. ii (Kapitıı� 
c.I, 1, 198, ilir Ingilizce bOlımJ. 

Emek _nde hayal etmenln yerı 
konUlUnda bu kadar açıklık yeterU. Sı· 
nd mücadelesinde, tek tek kitller ve 
i(çl .mfı, ondan da önemlisi illÇi sını
tının portlsi, U#runda .-.ıcadele etti�i, 
kunnayı amaçladı/!l yapıyı gerçekHle 
dÖl1Üftiinneden önce kafaanda kurar, 
hayal eder. Sadece bır takım &omut he
deflere u1qmakla kalınaz, ayıu zaman
da, bütün ça\ı4malarınl yöneten ve ira
detini halunlı kıldılı amacını gerçek· 
I.ttırmeye yöne.r. 

"D AR P RATIK Ç l LlK "E K AR ŞI 

I,çi I1IIdl mücadeletinde CÜnlük, pra
tik "örelierin zamanında ve ekllkslz ola· 
rak yerine ıetlrlbnosinln öneml açık. Sık 
Ilk yinelenmi, bır do�. özellikle de, 
Lenln'n ıoayallzınln kurulu,u döneml
nln ha,lmnda &öyledlel "daha az tum
tıırakb lAt, daha çok günllk Iı" lÖZüne 
atdta bUıunıılaıal<. 

Ancak, bunun kar,ı ucunde yr:r alan, 
ulıııda onunla blrl ... n bır yanlış daha 
,ar: pdtlk 1'1... botulup burnunun 
ucunu ımmemek. En iz blrlnd8 ka
dar, belli dönemlerde, öz_DlkIe devrlmd 
müıc&de\enln bunalımlı, ,öreoe dWlun 

12 M'ART'IN BURJUVAZI AÇıSıNDAN EN ÖNEMLi KA
KAZANCI, BUNA KARŞılıK işçi SıNıFı AÇıSıNDAN EN 
BÜYÜK KAYBI, BA(ıIMSIZLlK VE DEMOKRASi MUCA
DELESiNiN SOSYALIZM EKSEN'INDEN KAPARıLMASI 
OLDU. BU KOPUKLUK LEGAL VE iLLEGAL KUYRUK
ÇULUGU YAYGıNLASTıRDı ' KUYRUKCULUK iSE 
çoGU KEZ TEVEKKÜLLE BiRliKTE HAYAT 
BULUYOR. 

. 

dönemlerinde daha da önenil bır yanlış: 
"Baz, 'bolfe",1ı 'leri yozla'md)'G w 

deurim da�ınt tD'lıe airlilıleyen dGr 
protiltçilik ue illre_z i" üıarbk htutall
'ını kim bilmed Bu özel hGltalık, B. Pil· 
niDk tarafından Çıplık Yı' adlı roma
nındc tuiuir edilmi,tir. Bu rormnda ya

zar, büyiik 'enerji' ile çalışan fakat p ... -
pektiften yo",," alın. 'neyin, ne için' 
old",unu bilmeyen Lll!' bu yüzden de� 
rimci çalışma yolundan cpan irade c
hibi, pratik kGmrJor uel"J'rWye yetenekli 
Rtu 'holfe",Iı' tiplerini ,Öfterir. Kimu 
bu i"üıarü lla.ıt4ülınl Lenin kodar acı 
,ekilde alaya almamıştr, 'Dar pratik
çilik', 'ahmdkça anowrıv ' ·  Lımn bu 
haltalllı i,te böyle nitelerdi. Buna IuJr
fl canlı demmci çalışmayı, devrimci 
penpektif zorunıUıU'unu ileri MJrer; 
böylelikle Ukeıiz illÜZaTıılın, gerçek le
ninizme, 'devrimci' bOfbola.ılık kodo,. 
aykırı olclul,,"u belirtirdi, to (Smiin, L�
ninizmin lDıeleri, Sol Yayınlar&, Ankara 
1969, '. 113·114J 

Tüıkiye'deki "'syalist hareketin 
yakm geçmişinde bunun örneklerini 
bulmak mümkün. 1971 öncesinde işçi 
sırufı hareketinin ve onun siyasal örgütü
nün içinde ve yanında yer alan bazı in
sanlar, lnaıulmayacak kadar kısa süre· 
ı .. de savnılup gittiler. öyle ki, bir CÜn 
"1960'de erMkçi halkın oylarıyla bir 
devrım yaptıjlı" yolundaki Aybaro tea
rilerl savunanlar, ertesi gün Sovyetler 
BlrU�l'nde sosyalist devrimin 1930'lar· 
da, Stalin döneminde gerçekleştlrildi�i
nl ileri Iii",n MDD teorileri getiştirdiler. 
PortI'yle parti yönetlcilerinl özdeşleşU
rerek, bir zamankl reformist, oportünlsl 
yönellcilerin bu nitelkIeri" söyleyen
lere·kütredenler, lau. bir ııU.re sonra PU
tI'ye küfreder, haıta mu ..ıdırılarda bu
lunur oldular. 

Bu örnekierde Ideolojik:<lyaal yeter
sizli�in yanı 11U1I ve onun ıçınde, pen. 
pekIIt yoklueunun beırleyld oldulu or· 
tada. Gerçekten bunlar, lnanmıç, "Irade 
ahibi, pmtlk kararlar vermeye yetenek· 
U, büyük eııer� lle çalışiın, takat pen· 
pektiften yola.un olan, neyin ne Için 01-
duRunu bIlmeyen" I_nlardı. 

P ... pektıt yoklu�u kimi zaman .. bır
llZlıjla, silahşörlüle; ama kimi zaman da 
kılı kıpırdamayan bır "sabır"a yol açı
yor, Biraz daha açıklık getirilerek .. b
tm her türli.i.aüoün devdmci bir erdem 01-
madı�uu söylemek gerek. Bu IÖZdikle
ki mistik anlamı ve ünii Macar ,airi San
dor PetöD 'nln .... bır koyunlann erdemI
dir" lÖZünÜ de hatırlayank, "devrimci 
.. bırldık" dlye deıtışik bır anlamı olan, 
deııışlk bır &öyleyl,iıulrnak gerek. 

Yoksa, devdm için, i,çl sınıfının ik· 
tidara için mUcadele etmek, bu mUCade· 
lede batarili obnak mümkün deııU. An· 
cak, �nun bunun arabasında az gidip 
uz gitmek, dere tepe dUı gitmek, sonra 
dönüp arkaya bakıp bır arpa boyu yol 
gitmek mümkün. So.yaUım mücadelesi· 
ni, I,çi ıınlfı,lktiduına yöneUk mUcade
leyl biUnmeı pIr bahara erteleyerek bun
dan batka bır ,ey yapılmaz. 

HAYAL I LE GER ÇE(;I N  BIRLI (;I 

Ideolojlk, teorik .e aiy .. 1 anlamda 
yaratıcı obnak, IkUdar mllcad.letinde 

lleriye dojlru önemll yol almanın b"ı. 
ca kOlUUarından blrl .. Yaratıcılık i. ha
yal kumbllmeyl, bugün hayal gıbı görü
nenle (eİçeııi blrı",tlrebllmeyl gerektiri· 
yor. Burada, Lenln'n 19001erin Ilk yıl_ 
lmnda yazdı#ı şu satırları bır kez daha 
okumarun zunanıd •. Lenin bütün RUJ
ya'da on bInlerce bulp daeıtılacak bır 
gazetenln ve bunun .. Ilayacaıı 10" 
melerin, daha ıonnı çok k .. bır IÜred. 
gerçekleşecek hayaBnl kurduktan ıoııra 
şunlan yazıyor: 

''Rilya ,örmeliyiz! Bu kelimeleri ya
zıyorum ue birdenbire bir korkudur beni 
aUyor. Kendimi 'Birli,i Gerçelıle,tlrrFW 
Korıgreıi 'nde ,örüyorum ue w,ımda 
&boçeyo Dyelo 'yu ç&ltaranlar t.ıe oraya 
yazı YO%Gnhr otUl'1ıyorlar. Mortinou 
arkadaf ayala kalkıyor ur bana dönerek 
tehdit eden bir tonla ,öyle diyor 'Miiıo
ade edini.ı, özerk biT yazı kurulunun. da
M önce Parti Komite'; 'nin fikrini aL· 

madan TÜya ,ö�ye hakkı uar mıdr" 
Onun ardından Kriçewki arkadaş dikili· 
yo,., ( ... ) büebütiin tehdit edici bir tonlo: 
'Daha ileri ıidecelim. diyor. Ge *"ru· 
yorum: bir mork.win. Marx'a göre in
alnlrlın daima kendiline ,erçek�şebiUr 
görevle,. yükledijini; ve taktilin, Portiy· 
Le birlikte büyiiyen Parti göreulerinin bii
yiimelinin bir .üreci oldulunu bile bile, 
geMIolarak, niyo ,örmeye hakkı var nu
dr" 

"Bu korkunç ıoruwı dÜflinrnek bik 
benl titretiyor, Lll!' bir tek şeyi dÜfiiniiyo
nun; nerey� alklonoccrlınu. Piaareu'in 
arkG.IUUJ ıiper allom noııl olur' . 

"Rijya ile ,erçek OI'O.ındaki çeli.me 
konUlunda PiMlareu ,öyle yo.ıar: 'Çeli,· 

me uard'r. çellfmed. wrdr. BenJm ,.u
ya".. olıylıınn mbil .yrinJ af4ll"G" oy'" 
dolrultud4 yol alabilir ya dG oJay_DII 
mbli .yrlnin hıç bir zaman ,iStiırıneye
c�i bir dalrultuya c!limen 'urabilır. Bi
rinci halde. rüyadan hlç bir lıötli.UiJı ıel· 
m.ez; çalıtan inaanuı eMriwni daıelı· 
le, ı�"rıditir bi,.. ( ... J Böy" rliyolıır
tÜJ çoÜfma ıiiciimiiali yıpratııcolt ya d. 
felcc ulratacalı hiç bir fey yolıtıır. Tam 
tenine. e' .. inen -böyle rliya ıömti ye
tme,inclen tamamen yo""" 0_"", 
anJP'CI zihni. ileri""e atlo)W'lllı. eam
nin iı.mi.ir biçim W'Tmtye boflod"ı ,iitü
nün biiWnünii ue tıımamlanml' rumi"; 
g&iiniin önünde aınlondromacydı, o 
%Oman i,..,nı cnat, bilim t.ıe pratilı çaba 
alanındc biiyiilt ue ke_n iflere tirifmeye 
ha1tlli itici ,üciin .uriildeyece'ini t.a:aı"", 
vur ederıvm. ( ... J E, .. riiya löNn lrim
aı, riiyaıına ciddi olaralı ina""', ha)'Gh 
diU"t"I&'I .. , 1&.I_mlerini lUı70I ,.,.
de kun:l"'u folOGTlı kıya..dd:re ... ...... 
genel alıralı, TÜya.ıının ,,,.çek"fm .. ; 
için bilinçU olarak çalqrc, riiya ile ,er
çek ara.nd4ki çelifrıvnin hiç bir zcran 
olmaz. Riiyoı...1o ho"., =_. bır bo' 
uczraa, he fey yolundadr. ' 

"Ne yazık ki, bizim luvelıetimiz içtn
cU. bu cinıten riiya ,ören_ pelt azdr. 
Ve bundan en ç� ıorumlu olan amM-
16, alr ba.hgörii,ıerlyle, 'aomutıı ' ba'·, 
lıWrlanyla ö,iiMn"", "'oJ ele,tiridlilin 
ue ilkgol ·kuyrukçulu,lun' tenvilcilcri
dirier". (Ne Yapmalı. Sol Yayını.." An
kara, 1 968, ., 213-214), 

Ne yazı!< ki, Tlirkiye'dedeVllmcl ha
reketıçinde de böyle rüya gören'" pek 
az. 12 Mart'ın burjuvazi aç.mdan en 
önemU kazancı. bUM kaqdık I,çi aıut. 
açllllldaD en bUYÜk ayb.. ....-iik 
ve demokrasi niicadelesinln I50lYalzm 
ekseninden kopanhnaa oldu. Bu kopuk
luk "legal ve Illegal kuyrukçululu" yay
gmlaştırdı. Kuyrukçuluk ise çotu kez 
tevekküUe birlikte hayat buluyor, Ama 
her ikisinin de devrimci ıti.icadele ve 
yanıtıcılıkla ilgili yok. Tüıkiye'de ae.
rimci hareket, bütün b.unlarm dqmda, 
batırnsızlık . demokrali - lOI)'IImı mü· 
cadelesinln bütüniilü lçlnde ıerçekleştl
receti gelecetln hayal ni gönftlı, en ya
nıbeı bIçimde g •• ı .... k. . 
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Arjantin-2-
PERONiZMiN CIKMAZI 

GOKALP KAYA 

UJııılararıw uygun ko,uJIann da yar. 
dımıylı IItUden "'k blfına el_ geçiren 
P .. oo , toprak oUgarııslnln zararına, 11-
nayi burjuvazisi lehine düzenlemeler ön
görmektadir. O'" yandan da emperya
lizmin de desteRi,le bükUmet üzerinde 
bukılennı' artıran toprak &ahlplerine, la
turundlatlere kar,., I,çl ve emekçi sııuf
lann da desteklerini kazanmak ama
cıyla ücret dilıeylerl yüksek tutulmakta 
çalışma koşullannda da emekçiler lehi
ne dlkenlemeler yapılmaktadır. n. Dün
ya SaVIII sonunda Hitler faılzmlnln yı
kılı,ıyla büliin dünyada Ivme kazanan 
klU ... ı demokroUk barokeUer, sözü edi
len bu önlemler ve savaş masmda ka
zançlı dış IicareUn saftladı!ı olanaklar
la, sistem için tebllkell boyuUar abna· 
dan kontrol edlleblbnektadir. 

Peron dünyanın en bUyük sendikala
nndan olan Alianlin işçi ... ıfırun tek 
ıondlkası Genel Çalıtanlar Konfederas
yonu'nun kurulması ıçın yapdan giri· 
şimierin de başında yer alınatadır. CGT 
a1b milyon Işçi "örgüUeyerek" dilzenle 
ahenkleştiDDe poIitlkaslnda önemli bir 
Işlevi yerine getinnektedlr. Bu olgu Pe· 
roocu halkçdıem temellerini oluş 'Un
rak, uzun yıllar ülkede tutunmasına yar
duncı olur. Peıon ülkeDbı "Birinci Emek
C;iai" ünvanını almıştır. Tekelci burjuvazi 
ile anı! uzlaşmacısı sendikal hareketin 
kalkol_ prişlednl klıınılnde IOIlIUtlq· 
tıran Peton, 1951 başkanlık sec;imlerini 
de rabalça kazanır. 

IşÇI S ıN ıFı PER ON'A ICARŞ I  

KapitaUst gelişme de bu dönemde 
yeni boyuUar kazanmı,tIr. Sanayi üre· 
timl içinde de kesbnler yer deılşlinnek· 
tadir. Madeni eşya üre�ml % 50 i ... 
ulaşmaktadır. Ne var kı, savq durumu
nun yüksek kMb dış ticareti sona er
ml" bolluk ve retah dönemi kapanmaya 
yil< tutmuştur. Ülkenln gereksindi�1 
temel deRtılmler gerçekleş�rilememi,· 
Ur. Tükelim mallan IthaHnl araItacak 
hanf ııoayl gellştlriUrken, iikeyi daha 
da dışa baıımb bale getiren adunlar da 
bldlkte ıWmaktadır. DIHerdan düşürtil. 
meyen -aıı sanayi kurma öZlemleri sa
dece Asked Gereçler Yıpım Dlrektör
lüRünün kUlUlutundan ıı.ri adımlar ata· 
mamışbr. 0* bojlunb bır lilltetim mal· 
ian anayiinln gelışmeıl, uluslararası et 
ve tahıl ftyatlanDlD dÜfmesi, Arjantin'in 
döviz rezervlerinin de gtderek tükenmesi 
sonucunu getinnektedil. öte yandan bu 
gelışmeye ko,ut olarak ftyat artışlan ve 
enflasyon da bızıanmaktadır. iilka ol
dukça derın bit bunalım dönemine gir· 
mlş�r. 

Peton 'un LU yıllık lktidan Peronlz
min sınırlanm ve C;ıkmazlannı göster· 
rnek ic;in yeterli olmuştur. ülkenin "Bi
rinci Emekc;isi" Juan D. Peron, karŞlSln· 
•. a maden, demiryolu ve ,şeker işc;ileri· 
nın büyük grevini bulur. "lşc;i ve emekc;i 
�abası" Peron işc;ilerln emekçUerin grev
lend bastırmak için şiddet ve terör kul
lantNiktadır artık. Ve 1956 darbesi ger
.. ' e ldeşir. Peron, adında askeri darbeye 
karşı direniş oIanaklannı tamamen yltlt· 
memiştir. özellikle askeri kuvvetlerin 
önemli bir kestml hala Peron'u destek· 
lemeye hazırdırlar. Ama Peron darbeyi 
karşı koymakslZuı kabul eder. Kaçar. 
Çünkü kendl aleyhlerlne sanayi kesimine 
deeer ak.tarılmasını enıellemek isteyen 
büyük toprak sabipleri, ekonomık buna· 
lundan büyük ölçüde etıdlenen orta sı
nıtlu, Işçi "nıtının kazanımlarıru ged· 
I.tmek ı.tayen sanayi bl\llunzlsl •• nlha· 
yet kJlIIe Yeren 'a karşı bır blok .olu,�ur-
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muştardır. Kac;lŞla, Peron'un eCsaneleş
Iiribneye açık, on ydbk Iktidarından 
sonra 18 yd airecek lÜrgÜD hayatı bq· 
larnışbr artık. 

TE KE LLEŞME VE ASKERI 
YöNETIM LER DÖNEMI 

1956 darbesi sonrası ve özellikle 
1966 sonrası doınıdan asked hükUmet
ler döneminde izlenen politika, Arjantin 
de yabancı tekellerin ülkeye dab, bızb 
ginnelerinl özendiren bır pollUkadır. Pe· 
ron döneminin bazı koruyucu uygula· 
malanndan vazgeçlUr. Omeıln dı, tlca· 
redn devlet konrolünden çıkanlması, 
gUınrIIk duvarlarının alçaltılması, küçük 
ve orta işiebneler kredi uygulamasının 
!asıUlnmasl bu tekelci gelişmeyi hızlan· 
dınnaktadır. 

1966 ydında General Jan Carlo. On· 
. gania darbesi tle sivil yönetime kesin ola· 

rak. son verilirken, ekonomik işlerin yö
netimi ABD sennayesinin has adamı 
A.Krier Vasena'ya bırakıhr. Devreye 
Uluslarlararası Para Fonu'da ginniştir. 
Olkenin ekonomik kararları &rtık IMF'. 
nln gönderdiRi reçetelere göre alınmak· 
tadır. IMF reç_tel_ri doı,ı olarak e· 
mekçi halkın sorunlarına cevap vennek 
için deeil, bunalımın emekc;i hallun m· 
tma yüklenme�i Için kullanılmaktadır. 
Enflasyon ve Işsizlik 'tbaşı beraber git· 
mektedir. Halk kitlelerinin ho,nutauz· 
lulu ve hareketlUitl artmaktadır. 

COR DOBA ZO 'DA IşçI 
SıNı FıNıN SESI YüKSE LI YOR 

lkUdardakl blok için aiarm zlUed 
1969 ydlannda çabnaya blflar. hk baro: 
keUer Cordobazo'da blflayan büyük 
grevler ve protesto dö�mlnln bqlangıcı 
olmuştur. Kitle hareketıerine sadece 18-
nayl Işçiled deRII kent baikının önemlı 
bir bölli:nü ve öRrenciler de katılmakta· 
dır. �çl sınıfı tabanı içinde harekeUere 
kaWma oranı çok yükaekUr. Hareket, 
askeri rejim. oIduıu kadar .ınıf 

yönetimine de kar,ı çıkmottadır. �'" 
AlianUn de bugünkü ılyua1 ortamı do· 
lerlendldllrken gözden kaçırılmamuı 
gereken nokta buradadır. AlianUn'de 
.. ked dlktatödük"'n söz edlUrken ı,çi 
sınıfırun CordoblZO greYleri ile kendlslnl 
açıkca kabul etliren öıgüUü, deneybnn 
ve miicadelecl nltelltl, eylemleri Ile bal· 
kın genlt kesbnlerlnl baroke'" geçı .. · 
bibne ye"'nekleri gözlerden uzak tutui· 
ınamalıdır. AlianUn'de artık biçlılr teY 
eskisi gibi olamaz AlianUn'de bugünkü 
askeri diktatödülüo sınırlan bu örgüUü, 
miicadeled I,çl .. mb besaba katılmadan 
deAerlendlrilemez. 

Netikim egemen 6IIl1t1ar ve askeri yö
oetimıçin, yükselen balk hareketlerlne 
karşı yeni bir baraj aramak zorunlu ol
maktadır. iktidara geldıli Ilk ydlarda 
"benbn sıyasal parlim sendikalardır" di· 
yen Peton bu durumda tekrar akıllara 
gelmektedir. 

DENENMI ş "UM UT ": PER ON 
YENIDEN SA HNEDE 

!GU. barekellerinln y'ygmlqmııı 
egemen sınıllar ve Askeri Cunta ıçın Pe
ron ile bir uzlaşmanın zeminini hazırlar. 
Sivil bir yöneUme geçmek ıçın yenl 
"serbest" Jeçimler dliıenlemsi karadat
tırdır. II Mart 1973 başkaıılık seçbnle· 
rini Perorıcu "Adaleıçı Kurtuluş Cephe
si"nin adayı Nector Kampora oyların 
%49,6 sını alarak kazanır. Saçbnler bır 
geçil} dönemltUr. Campon., Peron'. yol 
açmak için istifa edince 20 Eyliide lO' 
çimler yenilenir, Peron oylann %61 ini 
alarak yenıden başkardlA_ seçilmişUr. 
lık denemede çıkmaz yol olduıu 1r yd 
içinde gözler önüne serilen Peronisnt i
kinci denemesinde neler yapabileceklir'! 
Ü,l2lik iktidara gelişinden bit yd bile 
geçmeden lider Peron 1 Temmuz 1974 
taıi�inde ölıniiştiir. 

U1kenln tanm kesbnlnln ged yapııı, 
ekonominin dışa baıunlılıtı, plı.,ne 
saftlanablbnesl lçln ,...,bbıOen .. nnaye 
blriklmlnln ye"'nizUill olarak &OIDUu.
nan ıorunlarda "'melde hiçiir deıl,1Id1t 
olmamıştır. Hltla bu ıanınlar çok dalıa 
şlddeUenınlşUr. Perooculuıun yenl de· 
nemesinin ufukları dalıa kan.ıılıkbr. Po· 
.on 'un yerine bltkan olan kana lIabeIl
ta Peron bır yandan ABD .. nnayaal 110 
yepyeni IHşkller aruken, bu IHşkllere 
karşıcıkanemekçllerln klUeaeI dlıenltle
ri ile karşı karşıyadır.  Petoncu popuUz
min baroket "nırlan dalıa daralım,br. 

Haftaya: Teror, B_la Askeri 



SOL MACERACıLIK VE DEVRiM 
PROF.HRISTO NESTOROV 

Son bitkaç hatta içinde sol maceracılık devrim sürecindeki yıkıcı rollmU bir 
kez daha sergiledi. ıtalya ·da eski Başba. 
kan Aldo Mora'oun, kendisine ''Kızıl 
TugaylU" admı ve .. n goşist öıgülün 54 
günlik polUk şantajından sonra öldü. 
rülmeli, 001 maceraedıRm gözü dönmüş 
ve özünde gerici bir baydutluk balne 
dönüşWRünü bütünüyle ortaya koydu. 
Bu, tek yönlü bir o�u ya da tek başına 
abnalıllecek bir olay de�Udir. 601ı ve 
70'li yıllarda hem gelşmiş, hem de ge· 
lişmekte olan ülkelerde göıülen o1aylar, 
sözü edUen telılitenin yaygınıııını kamt. 
lamaktadır. 

"OO�UŞTAN GELEN HASTAlıK" 

Sol maceracılık, proleter devrimcileri 
ve emperya6mıe ve kapitalizme karşı 
döriişen bilinçli savaşçılar tarafından 
çok uzun bir süredir taruruyor. Sol ma
ceracalılm toplumsal ve po6tik öZününı 
küçük burjuva ve lumpen proleter sah
te devrlmd zihniyeti olduRu biliniyor. 
Bu e�llim, demomUk güçlerle gerici 
güçler arasında ulusal .e uluslararası dü· 
zeylerde ıiirdürülen mücadelede bugün 
de yıkıcı bır rol oynamaktadır. Son 
YıILann olaylar� sol maceraeılıgın, yalmz 
devılmd işçi ıoıııfı hareketi için d�I, 
aym zamanda tüm demomtik güçler 
için de ciddi bir teblke olduRunu defa· 
laıca kanıtlamlljtır. 

Daha bu yüzydın aO'lı ydlarında 
Georgl Dirultrov, goşızmi, işçi sınıfı ba· 
reketi Içindeki "sol" sekterlerin taşıdı�ı 
"Doluştan gelen bir haıialık" olarak ni· 
telemiş, "bundan kurtulmadan birleşik 
bir proleter cephesinin kurulmasının ola
naksız oldul'unu" belirtmişti. Dimitrov 
şöyle diyordu: "'3irleşik proleter cephe
sinin kurulabilmesi için komünistlerin 
öncü rolünün &adece sözünü etmek yeter
i deRildir; kitleler Içindeki günlük çalış. 
mamızla ve kendı d'� politikamızla 
işçi suııfının güvenini kazanmamız ve bu 

Politik 
mücadelen iıı bi,. 
evae, olarak 

tedhişçilik. 
uluılorarCJII 

bilimle' 
.,oıyolill h.arekd 

tarafındım ht,. 
ZamGn 
reddedilmiftir, 
Emperyalizme ue 

kapitalizme kar,ı 
bon,. demokra.;' 
ulUlol halım.ulık 

ve '06yalizm 
içi" mücad4�nin 
ilkeleri buıiin 
net ve aCık 
otarak 
ortadadır, 

güvene layık oldu�umuzu kamtlaınamız 
zorunludur." Sol maceıacılık bugüne ka· 
dar işçi ıoıııfının güvenlmn sadece sözü· 
nü etmekten başka birşey yapmamıştır. 

MAOCULU�UN ETKISI 

Sol maceracııııın 60'lı ve 70'D ydlaı· 
da ortaya çıkışı bir dizi etkenin sonucu 
olmuştur. Çin yönetiminin mıniyetçi ve 
şoven yozlaşmUl ve dÜDya devrimci BÜ- • 
recine karşı sekter ve maceracı bir tu
tum alması, devrimci güçlerln bır bölü· 
müniin ideolojik ve poltik do�rııltusu 
üzerlnde olumsuz bir etki yaratnuşm. 
Bu arada Asya, Afrika ve Latin Amed
ka'daki. geriOa eylemlerini, anti·söttiir· 
geci .. v"lan da içine alan silahlı ulusal 
kurtuluş mücadelelerl, gelişmiş kapita· 
Dst ülkelerdeki deıııomUk güçlerin 
bazılarının do�tusu üzerinde belli bir 
etkide bulun.,..ş ve oolan do�dan 
devrimci eyleme ve silahlı mücadeleye 
daha eRIDmll bale getirmişUr. 

Aşın ",i hareketler ve öıı\iUer, 60' 1ardan sonra, Latin Amerika'da, Batı 
Avrupa'da, Kuzey Amerıka'da ve Japon· 
ya'da kendllerlnl gösterdiler ve gelşti· 
ler. 6O'ların başında ABD 'de ortaya 
çıkaıı ·'Yeni Solcular" arasında güçlü bır 
sol .. ktertik kendisini gösterlyordu; la· 
kat bu �tim daha Uerlye gitmedi. La· 
tln Amerika'daJd 901 maceracılık ise bu 
kıta ülkelerindeki antl�mpeıyalist ve de· 
mokntik micıdele üzerinde olumsuz so· 
nuçlar dolUldu. Batı Avrupa'da 801 ma· 
ceracdık 60'ların sonunda ortaya çıktı 
ve 70'li yıllarda daha da gelişti. ıtalya, 
Federal Amanya. İspanya ve Port.eldz' 
de en etkin biçimde kendisini gösterdi. 

. '  . . .  BATA�I SüRDüRENLER 

6O'lardan ."ıraki sol maceraedık, ilk 
önce gençler, özellikle de ölrenci hare· 
keU Içinde ortaya çıktı. Bu, büyük ölçü· 
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60'UJrdon .onrald 

.01 moceracılık, 
ilk önce 
ıençler, özellikle 

de ölrenci 
hareketi ıçınde 

. orteye çıkh. 
Bu, bÜ)'ük 
ölçüde 
deurlm IÜrecinin 
fÜnümüıdeki 
eııre.imh 
kiiçiik bwjulJO 

tebekalorın 
ııe aydınlann 
bulundulu 
konumun bir 
.anucuydu. 

de, devrim ıiiredoln günümüzdeki evre· 
sinde küçük buıjuva tabakalarm ve ay· 
dınlaruı buıunduau konumun bir 100U
cuydu. Goşiııtler. önceleri, lşçi smıfty
la ala batlar kunna yönünde güçlü bir 
istek taşıyorlarciL Bu istetin ve komü
nist partilerinln kendi ülkelelinde yürüt
lüklerl potitlk !aaliyetin bir ",nucu ola· 
rak, 1968 protesto hareketleılne katdan 
birçok militan daha &onra işçi sınıfı ör
gütlerine katıldı, demom. ve sosyaUzm 
mücadelesinde demokratik güçlerle 
uyumlu eyleme yönelik yaıi bir politik 
çizgi benimsedi. Buna karşllık, sözko· 
nusu protesto eylemlerine katılanlann 
küçük bir bölümü, kafalanodald maocu 
kavramlara baRlı kaldılar ve yaı·lışlarını 
düzeltmeyi başaramadılar. Tam tersine 
goşist tedhişçiliRln u�uısuz yolunu tu· 
tarak daha da deıln bir bataRa saplandı· 
lar. 

Batı Avrupa'dak! goşist tedlüş öıgüı
lerinin ikisi, F. Almanya'daki Baader 
Meinhol! RAF ve ıtalya'daki Kızıl Tu· 
gaylar, macera örgütlerinin en göZü dön· 
müş olanlanydı. Bu yasadışı terörist ör· 
gütler, sol maceracdlluı en olumsuz ve 
en tehlike6 özelliklerini kendilerinde so
muUaştırdılar. Bu örgütlerin eylemleri 
kaılar ideolojik ve potitik çizgllerl de BY· 
nı ölçüde tehlikeliydi. 

ASIL TEHLIKE 

ltalya'dak! Kıztl Tugay'lar bugün ey· 
lemlerinin belki de en yüksek noktasına 
ulaşmışlardır. Kızıl Tugay'ların ledhiş 
eylemlerinin 1978 'In başından beri süre· 
gelen tD'ma�ı ve özellikle Aldo Moro' 
nun kaÇırdıp öldütülmesi, bu örgütün, 
emperyalizmin gergl nti k stratejisinın 
kapsamı Içinde doenıdan dolnıya yer 
aldıluıı göstermektedir. Buna raAmen 
bu örgüt kendisirj Mili proleteryanın 
devriıı,d c;ıkarlanOln "en tutarlı savunu
cum" gibi tanıtmaya devam etmektedir. 
Gerçekte, Kızd Tugaylar'ın, ıtalya'daki 
demokratik ve sosyalist gi.ıçlr.rin politik 
ittifakını parçnlamaya yönelik eylemle
rinin en bUyük tehlikesi de burada yat· 
maktadır. Polisin bu örgüt karşısında il
ginç biçimde etkisiz kalması, SÖZÜ edi· 
len tehlikenin önemini ortaya koymak· 
tadır. 

ıtalya'daki Ilerici basın, �ıoro olayı 
dolayısıyla, ülkedeki sol ledlrlş örgüUe· 
rlnla t.ugU"kU .!urumunu ve Ideolojik ve 

polUk doııruıtuıanm büyük ölçüde açı· 
Ra Çıkardı. Buında yer alan açıklama· 
lardan ve sözü edilen örgüllmn kendl 
yaym1anndanl bunlann ideolojik ve 
potiUk malzemeleılmn açıkça ınaoculu· 
Ra dayandıRı anlqılıyor. "SUahb I,çl 
Hücreleri", "I,çı ö:ıerkIRl", "öcalma 
öıı\ilü'· gibi yasadlljl öllüUer kadar 
"Mücadele Sürüyor" ve "Manifesto" 
gibi yasal örgütler de maoeulul'un Ideo
loji ve poltlkaana akı _laY. audına.k· 
talar. 

Goşlst tedhlş öıgüUerinln ve en baş. 
ta Kızd Tugaylar'ın eylemleri, bu öıı\it· 
lerln, gözü kapalı haydutlu�un Içine 

. derlnlemeSıne battıklaımı göstermek. 
tedir. Sahte devrimci gÖlÜntüleri ve aşırı 
sal! tedhlşçilikle aralarındaki aynınlar 
hızla ortadan kaybolınaktadır. Sol ve 

sal tedhişçm�in tiderlerl gerçekten de 
pek barışçı bir biçlınde yanyana y&48. 
maktadırlar. ıtalyan lIeılci ha .. nı .. n da 
belirttiRi gibi, sol tedhlşçü .. , tıpkı sat 
tedhiş örgütleri gibi emperyalist gergin· 
Hk stratejisiniD blrer aracı durumunda· 
dırlar. 

BILIMSEL SOSYALIZMIN YOLU 

Politik mücadelenin bir aracı olarak 
tedhişçilik, ulu&larara .. blUm"'l sosyalist 
hareket tarafmdan her zaman reddedil
miştir. Emperyaliıme ve kapitalizme 
karşı, barış, demokrasi, ulusal balunslZ
lık ve sosyaDım içIn mücadele bilimsel 
sosyalist hareketin benimserlili başlıca 
mücadele ilkeleri ve yöntemleri, Mull.ı 
Engels ve Lenin'in yapıtlarında, plat
tonn belgelerinde ve işçi sınıfı partileri 
liderlerinin açıklamalarında dile getiril
miştir. Sol maceracdıjla ve tedhlşçili�e 
karŞı mücadele, uluslararası işçl sınıfı 
hareketinin bu ınarkJlist�eninlst çizgi· 
sine dayarunak zorundadır. 

Bu çizginin gerek her ülkede gereksfo 
uluslararası düzeyde tutarll ve yantıcı 
bir biçimde uyguıanmaSl, emperyalizme 
ve bpita.&zme karşı özgürliik mücadele
sinin başarısı için zorunludur. Sol ma
ceraerlıjlın ve tedhişçiligin teerll edilip 
yenilebilmesi içIn zorunlu olan koşullar, 
bu temel üzerinde ve devrimci Işçi sınıfı 
partilerinin köklü deıııomtlk dönüşüm· 
ler ıçın yürüttüklerl yorıılmak bllıneyen 
mücadelenin sonucu olaıak yaratılacak
tır. Bltimscl sosyaBstlerin tutıuRu yol 
bud,ır. 
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AHMET AKSOY 

Sınıf nıücad .... nin öıilnde yatan Si· 
nıfiaruaa uz"'maz karşıtlık. bayatm 
b .. a1anmda olduRu gıbı . ..... ta da dam· 

-ga.sını w.nır. Oçüncü yol aramşlan, kur· 
ııuca(!) girişilen maııemılar. ·ne şlş 
yanam. ne kebap· tiiıii yaklaşımlar hep 
aYJII. noktada kenetlenlr: Kaç" yok! yo�! 
Ister b�nçll. Ister blHnı;az olsun. seçim 
yapılacakbr: Işçi sınıfmm yanında. ya 
da karşı ııa!ta döWıjmek._ Kavpdan 
kaçmak ancak _,.dan. zorbadan ya. 
na olmakbr. bl$ka deltll! 

Bir anat dalı olarai şHr de bu ZOND
lU kavpda yftlni alır. Abnıştır. Alacak· 
t�. Kökeni l_ııIıtIm Ilk evrelerine ka· 
dar uzanan bu dal, koşullarla blrHkte de· 
liferek günümüze u1qm"tır ve üstelk 
I_nlıkia bIr.kte yqlanma eRUlmlnd .. 
dır. "DIl·· varoldukça, şıır de varolacak· 
t�. 

Yapı olaralt çeti,lıiB göıiinmektedlr 
şıır. Alanı dard�: Çünkü kesin olaralt 
diUe ve dlln yapayla aıurlıdır. oysa 
ka�ı o ·dln de zorlayacak. batta aşa· 
cak kadar geniştir. ,  Biçimi -genellikle· 
akılda tutulmay .. , ezberıeomeye yatkın
d�. Bu özeUik ez&tli kuıgudan, çarpıcı 
imgelernden ve duru, özlü deyişten kay
naklanır. lçeriti alabildlRlııe geniştir ve 
ıoyutlama yöntemi aracılıtıyla sınırsız 
bil' .. nı.tım ClEiiDe erişlr. Farkh zaman 
ve mekan koşullarında dayatıJan zoraki 
kısıtlamalar onu teaitm alamam"tır. 
O·ou swtuıacak. saf dışı bırakacak bir 
yöntem bulunamamıştır heD�. Şiirin 
gücü buradad ... Egemen kesimler ber za
man bunun farkında olmuş ve kendileri
ni tehdit eden bu silahı etkisiz kılabil
rnek için, akla gelebilen her türlü yönte
mi kullanınakta ku,,", etmeinişlerdlr. 
Ama ne açık rorbalık, ne Ttuva Btlan 
kurtarmıştır onları; ne de kurtarabile
cektIr. 

Feemeo güçler şöıe tek başma ahip 
çıkmayı çalıı;ınıştır bep. Ama böyt..ı .. 
canlı, dinamik, kaVgacı bir ama ehBleş· 
tirebilmo •• çüıiiyen sınırtarın barcı de· 
tildir. Bu yüzden onu yozlqtırarak. ıçı· 
nı boşaltarak nndre vunnay •• köleleş· 
tlrmeye kalkmışlardır, Onu tozpembe 
düşlerle. kelme oyunlarıyla. anlamsız· 
lıkla berber trıışh salon köpeklerine çe· 
vinneye yönelmiş; beceremeyince demir 
pennaklıklan, prangaları, klam mangala· 
rau &innü.şlerdir plyuaya. 

An, sat bir sanat olduRu söylenmiştir 
ılırin. O. sabahın Ilk "ıklarınd •• ıınkl si· 
hirli detnek dokunuşlanyla canlanan 
çif damlalannın kristil "ı1tılarl gibi sar 
ve leketllzdir. Ulvt duygutann coşkuyla 
C"kırdıfl. kaynafı bidnmezlltln sisleri 
arasında 8lI.klı bir pın:ırdU' şilr. Bu ulvi 
.k"ın kutsal berraklıiını bulandırmay. 
klnuenln bakkı yoktur. Hele politika gl· 
bi itrenç bir konuyla ... Alla! 

Saptırma, kalBiama bwjuvazinln her 
alanda kullandalı yöntemlerden. Bu 
yöntemt uygulamada ııeF'Pl<"!!!'dI�1 Truva 
atlarmı bulmUl da zor deeU. En azından 
'objektif olarak' bu görevi Ustlenenler 
var. Bunların 'sübjektil' devrimcltikleri· 
nin bır anlamı yok ve sonuç itibariyle 
onlar da burjuvazinin detlrmenine su ta· 
şıyorlar. 

"An anat", "sanat Için IIIJUlt" gıN 
sarsataların palıucu dama .tılahberi. da· 
ha gÖZalıcı, daha ince yöntemler QiriüdU 
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ply_ya. Bır yandan blçbnl. bır yandan 
içeriII Incelkle d .... yan teorilerin yanı 
Sıra, her Udsloe de ıerelinden çok sahip 
çıkılarak anarşizmden popüllzme deli n 
uzamn batakhkla gazeller okunuyor. Bu 
gazel koroalDa iyi niyetle ve farkmda ol· 
madan katılanlar YU'. Ama fa,.kında ol· 
mamak özür deııı, Sonuç önemU. Ve 
ıdeolojık netHkten uzak kalmdıkça. bu 
keşmekeşin süıüp gitmesi oıaaan. 

Baş gazelhanlann baş gazetindekl .na 
tema: ıdeolojık önderitin ve örglitlÜıü· 
tUn reddı. örgütlillüRün zorunlu kıIdıj!1 
koUektif çalıı;madakl zorhık. dlıı\pIIn ve 
ıorumluluk geretl. "ben'· olayının d,,· 
lanın.ua, somut eleIJtlrloÖzeleştiri meka· 
nlzma_; tüm bunlar, onları burjuvazinin 
"rruva atı' konumuna getiriyor. Parti ve 
.... t. 'parti işleyişindeki demokratik 
merkenyetçllieln� sanatçınm "eleştiri" 
özgUrtüRünü kılıtladıiı' teorislyle(!) kar· 
şıt bale getirilmeye çalışdıyor. Sanatçı 
''baIU1lIIZ'' olınab ki, rahatça eleştiri 
yapalıllsin! Bu "baRunsızlık" madalyo· 
nun arka yüzünde yer alan "disiplin, kol· 
lektif çalıı;ma ve ,.,rumluhık k.çaklıj!ı" 
DI gizlemek i("in de msyalist hareketin 
güçsüztüRü ileri süıülüyor. 

n.yaim tüm alanlarınd. politikanın 
kaçmılmaz varlıiı, sıru!sal analiz odatı· 
nm Parti oluşu ve anıt mücadelesinde 
doRru taVı[ alabllrnede Parti yolumın iz· 
lenme zonın1uA;u işçi sınıfı mücadelesne 
omuz veren sanatçılar için, kaçamak yol 
bırakmaz. Hele Parti düşma�ı ·neden 
olarak ne gösteriüne gösterilsin· Işçi sı· 
Cı mücıdeletllyle batdaşamaz, 

Gerçek sanatı oIfe şiiri· ,mufsal çözÜm,· 
• lemeye dayanmaksızın hayata geçinne· 
nin olanatı yoktur. Dünyayı kavmma ve 
deeiştlrme aıaçlarından biri olarak sanat 
..ye şUr· nesnel gerçektile ve toplumsal 
m,kilerln dotru çözümlenmesine dayan· 
mak zorundadır. Gözlem, detedendir· 
me,iiretim,ıonuçların deeedendirilmesi; 
içerik ve biçime ilişkin önerilerin eo· 
mutlanmuı vb .. .. tlıklı bır çlZgtye otur· 
mak ıçın bafuıulZ. blreyı;el çalışmanın 
aşılına.,nı; .. ari bır örgütlülütü gerekti. 
rir. özellikle genç &arıatçlların el yorda· 
mıyla yol bulmaya çallIJmasl sona etme· 
lidir. Deney ve ürünlerin en kısa zaman· 
da ve en .. tlıklı biçimde det .. lendiril· 
mefinin aracı, yine örgütlenmedir. 

Aynı durum ,Ur için de geçerlidir. 
Şiirin tamamiyle ki,in' okiuRu, ancak 
şairin yetenek ve becerisine dayandılı, 
vb. anlayışların ylkı1rnaSl gerekir. Onun 
da bir laboratuvar çalışması ıçınde or· 
tak .... üretilebilecefi; kollektif ç.lışma· 
nın şilr için de -daha sonra tartişacaAı' 
mız yöntemler aracılıRıyıa· uygulanabl· 
Urllll ortay. konmalıdır. Tabulann yı· 
kılına.sı. şUrtn etrafına gerilen dlkenH tel· 
lerin, "özel an.zl. Girmek yuaktır!" lev· 
halarmm patçalanması gerekir. 

Sorunun çözümü kolay detU elbet. 
Bulanık ,utarda avlanarak. yükaek per· 
deden ahkarn keıı\p büYüklük kompleks· 
lerinin tatmin edıldını bu keşmekeı lçtn· 
de _Rlıkb yolu bulmak, izlemek zor. 
Ama olanak&&%. delil. Ve görev, şUrl, en 
.. flıkh ve mııııan yapısıyla Işçi sınıfı 
mücadeleanin emrine vermektir. Önü· 
müzdeki Ilk Ifama. "mılltaniık" kacak· 
terinin örilmeek anlanndan temizlenme· 
ıı\ olacaktır. 
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AYNALAR VE 
SOSYALiST GERÇEKÇi LiK 

TACETTiN N EciSOGlU 
"<:ames herşeyden önce dUnyaya tutulan bir aynıdır" diyor Fransız 

hi.dlm.tinin Connes Şenügi Genel Sekreteri GiII .. ı.rob. Sanatı .yn.ya ben· 
zeten sadece ı.rob delil, .... t çojiu nman ay .. ya benzetilmiştir. Bu ben· 
zetme doiru gibi görünse de aslınd! önemli bir eksikliği ve yanlışı da içinde 
taşıyor. Benzetmeyi yapana.. SinatJo, çevremizde, toplumda ve düny.ıda olup 
bitenleri oldugu gibi yarwtma.se gerektiiini kastediyorlar. Sanat sadece bunu 
rTJJ yapmalı, sadece dünyaya tutulan bir ayna mı olmalı sanat? Hayır, çUnkü 
"Ayna karşısında dWiiln nesneleri donuk biçimde y.ınsıtmakta" öte bir şey 
yapmaz, oysa sanat gerçeğin özüne doğru inebilmek için gerçeAi seçer, çö
zümler ve yeniden biçimlendirir." (M. Pankhiomenko, A. Myasnikov, Sanat
..sosyain Gerçekçilik, Yeni Dünya Yayınları, ,. 19). Işte ,o'yalin gerçekçi· 
liji" gerçeklere yaklaşımı, gerçekleri ele alışı ve değt.flendirişi böy�. 

Sanatı, dünyayı değiştirme mücadelesinde etkin bir araç kılanlar, görünür 
olgulara, kaba ve yüZeysel gerçeklere bağımlı kalamızlar. Bunun için de göru
nür gerçeklerin özüne, o gerçekleri yaratan nedenlerle inebilmek ve süreç için· 
de 0,&ula(ıı1 deiişimini ortaya koyabilmek için çalışiriar, gerçekleri yeniden 
biçimlendirirler. Burjuvaziyi tedirgin eden, sosyalist gerçekçilerin gerçekçili· 
ğe böy� yaJdaşmaları. YokSil, burjuvazinin görunUr olguları dile getiren sanat· 
tm ve $,ilratçldan korXfTWI için bir neden yok. Bugün Tür1<iye'de ilerici, dev· 
rimci sanat adına yapılanların çoğu sınrf mücadelesine ,  dUnyıyl değiştirme 
mücade�ine katkı getirmekten çok uzak ve bu nedenle burjuvaziyi kor1<ut· 
muyor. Bir sanatçı kendini ne olarak gösterirse göstersin, diyalektik maddeci· 
liği özümsememişsıe, çevresini ve toplumJ o bakışla değerlenciirerriyorsa, işçi 
ve emekçilerin sorunlarını aktarmakla ilerici bir işlevi yerine getirmiş olmaz. 
Ilerici bir iş�vi yerine getirmemek bir yana, nesnel olarak, burjuvazi için 
çalışmış olur. 

Ayna. vazifesi görmeyen pek az edebiyatçı var ülkemizde. Boy boy, bi
çim biçim süs1U püs1U aynalar dünyaS4ndan sıyrılıp gözümüzü böylesi yazarlara 
çevirmetiyiz. Şu da unutulmamalı ki, aynalar ne denli özen li ye titiz kullanı· 
Iırsa kullanılsın pek uzun ömürlü olamazlar. Bu rengarenk aynalar dünyasının 
ötesindekilerden bir Adalet Ağaoğlu var ki yıllardır rcıma.nları, öykÜıeri ye 

oyunlarıyla sağlam ve tutarlı bir çizgi tutturmuş, koiaya kaçmadan ve ayrıntı· 
larda boğulmadan hem tek tek ağaçları, hem de tümüyle ormanı kucaklamış 
bir yum ustası. lşk "Ölmeye Yatmak", "Fikrinin Ince Gülü" romanıarı, işte 
"Yüksek Gerilim" ve "Seısizliğin Ilk Sesi" öykü kitapları. 

"Olmeye Yatmak"ta. cumhuriyetin ilk kuşağını, yeni batıcı anlayı�la 
eğitilen aydınlarla, geleneklerine bağlı köylü ya da küçük kasaballların çelişki· 
lerini dile getirir Ağio�lu. Bir kuşağm romanıdır bu. Kişiler de çok canlıdır. 
Yaur kahramanlarını sadece toplumsal koşullarll belirleyicili�ine bırakmaz, 
onları tek tek birey olarak de kendilerine özgü yönleriyle biçimlendirir. Ve bu 
biçimlendirme, durağan değil, hareket halir:de ve gelişen bir biçimlendirme· 
dir. "Fikrimin Ince Gülü' ise Bayram'ın romanı, onun bireysel dram,"ın 
romaN gibi gözüküyorsa da, aslında bütün Almanyaeılar'ın, tüketim toplu· 
munda.ki Tür1<iyeli emekçilerin yabancılaşmasının romınıdır. Bireysel olanla 
toplumsal olanı o denli başarıyla bütünleştirip uyumlaşt"ir ve bireyciliğin çö
küşünü o denli güzel sergiler ki, toplum diye diye aynı kısır döngü etrafında 
dolanıp duran niee "toplumcu" nun kulakları çınlasın. 

Ağaoğlu'nun öykücülüğünde de aynı usta.lık, aynı yaratıcılık görulüyor. 
Ve bana göre son öykü kitabı "Sessizliğin lık Sesi "nde ''Yüksek Gerilim"i de 
aşmış. A�aoğlu'nun öykülerinde gereksiz üslup fa.ntazil«inden uzak akıcı 
bir anlatım var. Bu anlatım ve biçim kalıplaşmış ve deği�mez değildir ama salt 
yenilik ve de�işiklik olsun diye de olur olmaz anlatım ve biçim denemelerine 
girişmez A�aoğlu. Her zaman ele aldığı konunun içeriğine en uygun anlatım 
ve biçim özelliklerine yes verir. Böylelikle iletmek istediği mesajı daha iyi 
anlaşılır kılar. 

"Sessizliğin lık Sesi" iki bölümden oluşuyor.Birinci bölUmdeki öykÜıer, 
yUMın 1975-1976 yılında yazdıkları, ikinci bölümdekiler ise "Hüızam Mavi· 
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. ,i" dışında 1977 yılında yazdıklarOldan meydana gelmiş. Adalet Ağaoğlu bu 
öykUlerinde göZlem gileOyle ne,nel dUrıyayl olduğu gibi kavrıyor. GöZlemledi· 
ği gerçekleri diy.lektik maddeci bir yaklaşımia delerlendirip yorumluyor le 

yeniden üretiyor. Bu öykülerde doğa ve toplumu hareket halinde 'te delişim 
içinde görüyoruz. 

• Sessizli�in lık Sesi" öyküsünde bu dönüşWn olgusunu usta. bir DlliltÇI 
duyarllğıyla anlatıyor. " Kendi içiıin giniltilsü en son dindi. Kardeşinin nabzı 
avucundaydı. Şimdi orada. bir damarın ses vermesini bekliyor. Zaman birim· 
nin en kısa sürecnde dindirilmiş, dUrd'urulmJş bütün gürültüSere karş." aynı 
süreç içinde hiç gürültüsüz bir atışın ses büyütecineSen geçerek avucunda 
kendini duyurmasını bekliyor. Bu bir ağma. anı değilse ne? Sessizlik şimdi 
durduğu yerde, bu boşlukta asılı kalamaz. Sessizlikte ağar, yeni bir şeye 
dönüşür; sessizlik sesini er geç duyurur. Uzun yaz geçeiefinin baluntulu din· 
giniğinde büyüdüğliıü duyuran bir tohumun sesi gelir, ııessizliğin kapuını vu· 
rur, onu ayırır. Yaşamaya perdelerini indirmş, gpılarına dayak vunnuş 
bütün evleri dürtüklerj karanılmış sokakları, wan bağları, tür1cÜ5üz, lahlaha

sız baheçeleri diriltir, camları za-lar. Sessizliğin dağlWduğu ilk ses er geç solu· 
ğunu ütürür, bir damarın hiç vurmamış gibi kesin duruvermesini e,.eller ona 
yeni bir kıpırdanmayı taşır. Bu kıpırdanma hemen nerdeyse işitilir." (s.177. 
178) 

Fakat kitaptaki öyküler içinde en önemli ve ilginci, ilk öykü olan "Sen 
Ey Kutsal Işık." Özellikle bu öyküde, Adalet Ağaoğlu'nun çok başarılı ironik 
bir anlatımı var. Öyküsünün ilk bölümünü masal, ikinci bölümünü destan ola· 
rak nitelemek.le masalları ve destanları hicvediyor. Ama aslında belirli bir ta· 
rih anlayışını, tarihi büyük kumandanların kişisıel kahrarr.anlıklarma indirge· 
yen anlayışı alaya alıyor. "Muz" ise bir bakanlık ıri.işa..vi'inin öyküsü. Bakan· 
Iıklarda bomboş dolaşan, günlerini çay, kahve sohbetleriyle tüketen müşavir· 
lerden biri Baha Çamlıdere. Bu bomboş adamın tek uğra..şı apMtmanına giren 
bir muz satıcısı olur. Bir yandan mJZ satıcısını kovabilmek içir kapıayı zor
larken, diğer yandan ama.ç�zlığın ve başıboşluğun etkisiyle muzlara merak 
sarar. En küçük ve gereksiz ayrıntısına kadar n'llZ üretinini ve çeşitlerini öğre· 
nir. Müşavir bey apartmandan atılacak diye buyurduğu için iki emekçi, kapıı
cıyla muz satıcısı, karşı karşıya getirilir ve diğer seyyar satıcıların da yardı
mıyla kapıcı öldüresiye dövülür. 

Aralarında aslında hiç bir çıkar çatışması olmayan emekçnerin esemen 
güçlerce yaratılan yapay çelişkilerle birbirlerine düşman edilmesi ve kırd .. ıI
ması gibi önemli bir sorunu küçük bir olay çevresinde, ama güçlü bir anlatlmla 
iletiyor okuyucusuna. Adalet Ağaoğlu. " H" öyküsü ise makina uyprlığının In· 
sanıar arasındaki ilişkileri nasıl biçimlendirdiğini ve onları kendilerine ve bir· 
birlerine karşı nasıl yabanCllaştırdığınl dinamik bir anlatımb. yansıtıyor. 

Anlayana sivrisinek su, anlamayana davul zuma az demişler. "Kulık 
Tıkaçları" öyküsü çin söyleyebiliriz bunu. Adalet Ağaoğlu bu öyküsünde öyle 
ince bir eleştiri g;tiriyor ki, aynı eleştirinin basbas bağ .. arak yapılmasından 
çok daha anlamlı ve güçlü. Hareketli günler, önemli olaylar yaşanırken bunlar· 
dan tedirgin olup da kunuluşu bireysel bir kaÇIŞla kutaklannı tıkamakta bu
lanlara bu eleştiri. Ancak, böylesi bir kaÇıŞ ve bireysel kurtıjuş mümkün ol
muyor elbette. Ve öykümüzdeki kişi kulak tıkaçlarını atma "yiğitliğini" gös
teriyor. "Pencerenin altında, herhangi bir yere sessizce düşen kulak tlkaçları-

.' riın ardından içini bir yazıklanmanın, ince bir hayıflanmanın yalayıp durma�· 
nı engelleyemedi. Onun bütün yi�itliği bu kadar. Kulak tık.açlar.,dan sevin· 
me�z <ayabilecek kadar." (,. 1 70) 

çevreye ve topluma karşı aynada." başka birşey olamayanlar çabLK 
unutulacaklar. Işçi sınıfı hareketi ve sosyalist toplum onları anımsamayacak. 
Ama işçi sınıfı hareketine sanatıyla. k.ttkıda bulunanlar ve Ulkerrizde sosyalist 
gtrçekçi bir edebiyatın oluşmaSında tuzu olafılaT her zaman saygıyla anılaw· 
lar. Adalet Ağaoğlu da onlardan biri. •. -

işçi sınıfı 
hareketı 

ve gençlik 

�yayın1an2 
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ODTO Idari Ilimler Fakültesi Öğretim Oyesi Dr.Cem Çakmak : 

Blokçuluk politikası iflas etmiştir 
OH; SiYASAL' VE EKON0l\'1iK l!-i�K1ÇER Iç SIYASAL VE EKONOMiK YAPıNıN 
BIR PARÇASıDıR, CHP'NIN TUZU(lU VE PROGRAMI ORTADADIR. CHP'NIN 
TEMSiL ETIIÖI GÜÇLER KOALiSYONU NE NATO KONUSUNDA NE DE AET KO· 
NUSUNDA KESiN VE KOKLÜ ADIMLAR ATABiLECEK NiTELiKTEDiR. ÇA�IMIZ. 
DA AZGELişMiş BIR ÜLKENiN ULUSAL GQVENLIK VE SAVUNMASıNı çoK 
GELlşM'l Ş ÜLKELE�iN A�KERi YARDIM VE ANLAŞMALARINA BAGLAMASıNIN 
MODASI GEÇMIŞ, DONEMI KAPANMIŞTIR. 

* TiiTk dJf politikasının genel özelliklerini özet· 
leyebilir mi.niz' 

tr Son 30 yıllık dönemi ele alırsak, Türk dış po
litikasımn genel yönelimini batı bloku, özeHikle 
ABD'nin istemleri belirlemiştir, diyebiliriz. 2. Diiıya 
Savaşı'ndan sonra, soğuk savaş döneminde, Tüı1ıdye 
Sovyet k«kusuyla, .,.ı. da korkutmacasıyla sıkı S4kıya 
Batı blokuna bağlanmıştır. Özellikle NATO'ya girdiği 
1952 yılından bu yana Batı'ya bağımlı dış poGtika 
iyice belirginleşmiş, Ona Doğu'da bir bbk poUtika8J, 
ona bağlı bir dünya siyaseti izlemiştir, Bunun sonucu 
olarak da, diiıyanın çeşitli yerlerindeki baiırnsızlık 
savaşlarını anlarrQk istemerriş, Bağdat Paktı ve 
CHITO gibi anlaımalarla Arap dünyasından uzaklaı
mıştır, Giderek ülkenin güvenliğinin ve gerekli göriilen 
dış yardımın "soğuk savaş'· ortamında sağlanabile
ceği inancı dış politikanın terrei olmuştur. Ancak 
1960'lardan sonra belirginleşen "yumuşama"mn ya. 
nlSıra, Kıbrıs ye Ege sorunlannın yarattığı sonuçlar, 
Tniye'nin yıllardır ne denli yanlış kapılar çaldığını 
ortaya koyrruştur. Arkasından büyük düş kırıklıkla
rının yarattığı yalnızlık dövünrreleri ve hızla değişen 
vf gdşen uluslanrası toplulukta bilinçsiz çabalar 
dönerrine girilmiştir. 

* Günümüzde uhalorareu, ortamda ne gibi deli
şimler olduğunu açıklar mııuıız? 

tl ' -:inde yaşadığımız çağın yeni koşullarına de
ğinirsek qırunuzu büyük ölçüde yanıtlaml$ oluruz. 

2. Dünya Savaşı sonrasının "soğuk savaŞı", bugün 
yerini "yunluşama"ya bırakmıştır. 1960'ların "yıldır
ma dengesi" özellikle ABD ve SSCB arasında , başta 
çekirdek güçlü silahların kontrol altına alınması ko
nusunda olmak üZefe, hirçok alanda kaçınılmaz bir 
diyaloğun kurulmasına yol açmıştır. Giderek bu ge
lişme, yakın bir gelecekte Batı bloku ile Doğu Avru
pa arasında daha sıkı bir siyasal ve özellikle ekonomik 
işbirliğine varabilir. Bu, gittikçe kesinleşen ve Avru
pa'da savaş olasılıgını hemen hemen ortadan kaldıran 
bir olgudur. Şir.-.di böyle bir ortamda, örnetirı NATO 
gibi, kun.lrlukları soğUk savaş yıllarında üstlenmş bu-

lundukları işlevierini yitirmiş askeri anlaşmalar yapay 
düzenlemeler olarak varlıklarını sürdürmek zorunda
d ... la.r. Ya da sürdürmek zorunda mıd .. lar diye sormak 
gerekir. 

Çağımızın uluslarara.sa düzeyde tanık olduğu bir 
başka gelişim de " büyük" deVıetlerin yanısıra genç 
bağımsız devletlerin iradesinin de uluslararası ilişki
lerde etkisini duyurmaya başlamasldır. Şimdi ABD 
ve SSCB'r.in yanı 5tfa, "isla", dünyası", "Arap dünya
sı", "3. Dünya", "AsyaAfrika Uluslar Topluluğu", 
"Blok$uzlar" gibi deyimlerle adlandırılan yeni politik 
kutuplar oluşmuş ve ağl'lIklarını Birleşmiş Milletier_ 
in değişen kompozisyonunda duyunroşlardır. Hatta 
"gelişmişler" ve "gelişmenişler" bölünümünü esas 
alan bir Kuzey · Güney diplomasisi sözkonusudur. 
Teknolojik gelişme gökyüzünü küçültmekte, ulusları 
birbirine daha bağlı kılarak yeryüzünü gerçekten tek 
bir birim durumuna getirmektedir. Ancak, teknoloji
nin kaynağı e�eryalist ülkelerin tekelinde tutulmak 
istendiği için çağımızın "sömürü"sü de değişik biçim
lef kazanmaktadır. Kuzey - Güney dialoğu, OPEC, 
Enerji Ajansı gibi olguların temelinde bu çelişki yat
maktlder. Kısaca, 2 .  Dünya Savaşı sonrilS4nın güçler 
dengesi tenıelinden sarsılmıştır. 

* Bu gerçekler Türk dlf ıiyaNtim ne denli etki
leyebili,., 

tt Tür1<.iye'nin bugiiı içinde bulunduğu sorunları 
ve tıkanmaları giderek aşabilmesi için, daha geniş se
çenekleri olan, çok yoolü, açık bir diplomasiye yönel
mesi zorunludur. Dış politikaya belli bir esneklik ka· 
undırmak ve gerek Batı, gerekse dünyanın yeni güç
leri ile olan ilişkileri daha uzun süreli amaçlarla düzen
lemek sözkonusudur. Dış politikada, ekonorrik � 

toplumsal güç, son derece önemli bir etkendir. Sana
yileşme ye demokratikleşme sürecindeki Türkiye'nin 
gücü, yeni destekleri gerektirmektedir. Düşünlien çer
çeve, Türkiye'yi Avrupa, Akdeniz, Balkanlar ve Orta 
Doğu arasında oldukça geniş bir barış kavşağına da 
zorlamaktadır. Bir yandan Batı ile daha bağımsız iliş· 
kilere gidilirken öte yandan da başta Sovyetler Birliği 

olmak Uzere sosy.ıUst ülkelerle ekonorrik .. poUdk iş
birliğinin kurulup geliştirilmesi, Üçüncü Dünya w Or
tı Doğu ülke�riyle yeni ilişkiler düzeni Siptamık ge
rekir, 

Kuşkusuz, bütün bunlar, ülkenin iç dinarriiinin, 
demokratikleşmenin olduğu kadar, dün�nln sund� 
ğu, sunabildiği nesnel koşullarla birikle oluşturula
cak seçeneklerdir. 

Bu açıdan, bu düzey ve düzende, kısa sürede çok 
köklü değiıiknkler beklemek gerçekçi sayılmı .. da ,  

. uzun sürede Türkiye'nin giderek değişmekte olan 
dünya koşulları ye yumuşama döneminin yeni gerçek
leri ııığında daha .. ğlam ve esnek bir Oftilmı yönel· 
me özlemi açıktır. Bu özlem sorunlan emekçi sınıf
ların çıkarlarını göuten si�SiilI iktidarla" açlSıncbn 
bakıldığında daha bir önem ve anlam kazanmaktad ... 

* Bu çizdi'iniz genel çerçew gözönünde tutu
'"rıo, Ecevit Hükümeti ile dış poitikodo göriikn con· 
IWlm IÖzünü ettiginiz özlemleri lrartıloyabi�" ,,;. 
teliizler lO,lth', söylenebili,. mU öuU;k� NATO w 
AET ile ilişkıler açııından hükiimetin izledi'i .YGfId 
bu özlemi,,., ceuap uerebilir mir 

-tr. Daha önce. de detlndilim gibi, dıı tl, ... 1 w 

ekonorrik iiişkiler iç siyilSll ve ekonorrik yapııılO bir 
parçasıdı'. CHP 'nin tUzüğü ve programı ortadıd ... 
CHP 'nin temsil etdği güçler kOllisyonu ne NATO ko· 
nusunda ne de AET konusunda kesin ve köklü adım
lar alabilecek niteliktedir. Çağımızda, azgelişmiş bir 
ülkenin güvenlik ve savunmasını çok gelişmiş ülkele· 
rin askeri yardım ve antlaşmalarma bağlamasının dö
nerri kapanmış, modaSl geçmiştir. NATO bu bakım
dan da anlamsız ve ilkeldir. AET'ye gelince,Avrupa'da 
bütWileşme hem ekonomik hem de siyasal bir olgu
dur. Türkiye, AET'nin hem siyasal, hem ekonomik 
yönünü pek iyi düşünmemektedir. Herşeyden önce 
AET ile bütiiıleşmiş bir Türkiye) "Zenginler Kulübü" 
nün ikinci S4nrf bir üyesi ve onların "arım ambnı" ve 
"endüstri pazarı" olacaktır. Gerek siyaSiili, gerekse 
ekonomik bütünleşme kararı Türkiye için yaşamsal 
bir karardır. Gerçekte, hiçbir siyasal iktidar böylesi
ne yaşamsal bir kararı halkına, emekçisine danışma
dan alma hakkına sahip değildir. 
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