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Faşist örgütlerin kapatılması için ne bekleniyor? 

MHPVEOLKO 
OCAKLARıNIN 
3 AYLıK SiCiLi 

BolU Baıbakon olmak ilzenı çqldl hllklinet yeddl • .,.I, bu
gOne kodar birbç kez, ..ıdıro ve clnıyet oı.Ylilrıyla MHP ve 0-
nun OlkU Oakları, OGO gibi yan kuruluıları .... sında ilişki bu
I..,dujunu dile II"tlrdller. BOJbakan Ecevit, ,eçtlllmlz Salı __ 
nO yapbiI basın IDplanbsmda, açıkça MHP'yı kastederek, bu 
pır�nln, Aldın ve cinayet oı.ylilrındakl sorumlululu açıla çok
bkça yenı ıertlpler pe,lnde koımaya başladıımı Ifııde etti: 

BOtUn bu Ifııdelere .e son açıklamalara .. Imon, MHP'ye .. 
000, üGO "bi yan kuruluşlar .. a ilitkin hiçbir ciddi kOWlt..-
ma baılatolnwnlŞ, bu örpItIerln kııpoblnw .. a yönel. hiç" ıi
rlılmde bulunulmomlŞbr. Şimdyo kodar adece r...,,1 mabm
lara yapılan açıkWnalor, bu 1Ir,ııııer hakkında ya'" kCMIlllr: 
man., tıo""blıp faaliyetlerine scın verılmesı ıçın yewll ıllzeyde
dir. Bu JIrIşlmlerln baııatılması ıçın CIaJıa da beklenl ..... ı .-k
dil ... �.kin hiçbir mueredn haJ<lı lJÖ.ııırıı ..... 1 mllmkDn detU
dır. 

SON üç AYDA PEKÇOK SALDıRı VE CINAYET 
OLAYıNıN FAlLLERlN1N MHP YA DA üOD, üGD 
GIBI öRGüTLERIN üYESI OLDUCU TESBIT EDIL
Di. MHP 'YE VE YAN KURULUŞLARINA AIT BI
NALARDA YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYı
DA SALDıRı VE CINAYET ALETI BULUNDU_ BU 

KONUDA BU GüNE KADAR RESMI MAKAMLARCA 
YAPILAN AÇIKLAMALAR, BU öRGüTLERIN KA
PATıLMASı ıÇIN YETERLI VERILERI ORTAYA 
KOYUYOR_ 

ı ı Temmuz: Malatya 'da Iekd 
tütün tabrikUlnda çalıfan i,çilcrin 
bulundulu bir miniJÜIe anlarmda 
Malatya 000 esld batnmıun da bu
lunduku [iç ıu,i tanımdan atef açıl
dı ve iki k.iıi yaralandı. 000 etki 
baıkanı olaydan.onra kaçn. 

ı2 Temmuz: uparta'da meydana 
gelen olaylarda n .onra 28 000 üyesi 
tutuklandı. Tutuklatıanlar cc:ıaevin· 
de de olay çıkardılar. 

14 Temmuz: Inanbul Fatih'de bir 
kuyumcu dülli.ıunı .oyank ı mi
yon In ck� ıGs �ku:ı çaldığı 
iddiaayla 000 ıstanbul Şubesi cıki 
ba,karu MUltafa Verkaya g6zaltına 
alınm. 

- tıldıehir Beylikalur 000 iiyni 
6 kip, Bey likahır Halkevi üye.i 5 ki
ıiyi tl, .• opa, ıabanca ile »'aI'aladılar. 
SaJdttp.nbr olaydan .onca yaka.lan
dolu. 

17 Temmuz: Aln'da OCD liyeıi 
bir ki,inin arabaanm bagajında çalı_ 
LU halde bir IUdi bomba bulundu. 

- Gazlantep 'de BÜYtik. OLır.U Dernıe
ğilnde yapılan anmada bir tabanca 
ele geçirildi, 15 ki,i gözaltına aJmd.ı. 

18 Temmuz: Ain'da yakalanan 
OCO liyeli kanltoldan kaçırıldı. 

• t.tanbul Çubuklu OOD üyesi 
bir grup BUyWukre Gemilli'nde da
lltuk1an bilciriyi almayanlan .aldır
m. 

23 Temmuz: K.Man.t'ın AI,in 
ilçesinde CHP'li bir ıu,inm evini ya
kan bir MHP1i s6ZalUIU amdı. 

28 Temmuz: OIP Rize rnilkt
vekili Yılma% Balb, kendisine ve aile
ıine yapılan saldınyb ilgili olarak, sal
dupnlarm MHP milletvekili Sadi So
muncuoğ1u tarafından kONnduA-unu 
aÇ1k.ladı. Evinin duvarlanna' MHP, 
OGD vb. ıloganlar yazanlardan bir 
ki,iyi yaka.layan.k polise t.eslim etti. 

SO Temmuz: Kınkka1e'de çıkan 
olaylardan "MHP yanluı 'ülkücü'e
rin" ıorumlu oIduiu k.aynıalr.am veki
li tarafından belirfildi. 

7 Afwtc.: ıldır'da çıJu.n ob.ylat
la ilgili olarak ıLdır OOD Bap.am tu
tuklan<h. 

8 Ap.tGl: Anbra'nın Mamak 
«mtinde üç ki,i belediye OtobÜlÜDe 
atc, açanlıt 2 ki,iyi öldwdü. OlaylO 
ıuçlulan:ı:ıın MHP ile m,kilerinin ol
dulu daha sonradan ttsbit edildi. 

10 Apıtoıı: KiliI OArctmcnler 
Demefp.'ne açılan ate, .onucu bir 61-
rcnci Öldü, olayla ilgili oIan.k araJann
da OOD Sa,kanının da bulundup üç 
ki,i yakalandı. 

- Nidc'nin Bor ilçesinde yapılan 
aramalar 'onucunda MHP'i bir ki,i
nin evinde dört tabanca, k.amal&r. 
botma teUm, bomba yapuumda kul
lanılan m.a1zeme de geçirildi. 

- Elbistan'da yapilan aramada 
Ülkü-Bir caki ba,kanı tabancayla ya-
1ta.landı. 

- Ankara'da otoblll kur,un1ama 
olayıyla. ilgili olarak Orqil OOD aki 
ba,unı tc,hil edildi 'o't aranma.ıoa 
ba,landı. Bu olayla Dgili olarak yaka
b.nan iki ki,i de .uçlannı itiraf etti
ler. 
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II AkuıtOl: Zeytinburnu'nda du
\';ltıardaki yaZlları .ikn bdediye me' 
murlan üaai.nc ate, açan ki,iler MHP 
Zeytinburnuüçe merkezine niuıdılar. 
Yapılan uamada ilçe merkezinde giz
li bir geçit bulundu. Geçitte otoma
tik saah mcrmileri bulundu. Ayrıca 
geçitten kaçmaya çalıııan 'o't memur
ian ateş açuldan belirlenen kililer 
yakalandı. 

ıs Ağuıtc.: Zeytinburmı'nda po
liale MHP'liler arumda çatı,ına Çıkb, 
iiç MHP'li yakalandı. 

- Kastamonu Tosya ilçesinde Çı
kan olay"''' ;lgili olank ...ı.nnda 
MHP içe yönetickrinden biriyle, 
OOD Sa,kam'nmda bulundulu SS 
ki,i tunıklandı. 

14: Ağuıtoıı: Balpt kadiamıyla il
gili olarak bir kiJi yakalandı, evinde 
yapılan anmada çok sayıda ıilah, 
bomba yaPlmıııda kullanılan malu
me ve MHP bro,ürleri bulundu. 

IS Ağu.tOl: Ba1gat kadiann sanılı 
ba Atman'ın evinde yapılan anınada 
güçlü bir tel.iz bulundu, ayna Az
man'ın OOD üyesi oldulu belirlendi. 

17 Ağust.OI: OOD'nin kapatılma.ı 
üzerine Kiill'te bir grup Adliye ve 
kaymakamlık binalarmı kur,unladı. 

18 Atusıo.: Bir olayın lamklulOı 
takip eden polis, Kı: çiören 000 fU
beı.,de yapbAt aramada, aranan Id,i
leric birlikte, patlayıcı maddeler de 
geçirdi 

MHP ya da 000, OGO gibi kuruluşların ııy..ı yada yönetici
si oldukları re,men sıpunan kişilerin, ..... ce scın oç ay ıçınde 
..ıdırı '" cinayet oı.ylar.,daki rolUne ilitkin bUıli.,. a"Iıda yer 
alıyor. Bu bilgilerin çok dah. II'nll ve kapsamlı olanların .. lıII
kDm.dn elinde bulunduğuna kuıku yokttır. MHP .e yan kuru
luılarınonllıerine gidilmesinde gösterilebileUk her türlU tered
düt ya da gecikmenin ve bunun sonuçlarını" sorumluluiu, elle
rindeki bu bilgileri kullanmaya cesaret edemeyen resmi makam· 
lan, qlacokUr. 

- Çe ,idi olaylardan sanık üç oen 
üyesi tutuklandı. 

24 Apııot: Güınüthanc'de OGD 
üyesi oldukları belirlenen lUıiler 
CHP'ilerin devam ettikleri Şebir Ku· 
Hlbll nil ta,la)Jılar, olayla ilgili iki kiti 
tutuklan<h. 

2S AAtııtc.: Haruniye Düz:içi EAi
tim ERltitüsü'nU yakan ve tutultlaoan 
i1d1ı.mP;i ötrcnd .uçlarmı itiraf etti
I". 

28 AlıntOl: !stanbul Maltepe 
OOD binaanda y.pılan aramada bit 
,&!jl:lr, bir mcrmi kutusu bulundu. H 
kiJi gözaltına ahıdı. 

SI Atustoı: Istanbuı Pendik 
OOD'de yapian uamada bıçak. de
mir çubuklar ve esrv ele geçirildi, 10 
ki,igöı.aJtınaalındı. 

- Zeytinblrnu 'nda bir ki,iyi öldür
düiU belirlenen bir MHP'Li yakalandı. 

2 Eylül: Ankara Balpt olaylanıun 
ıaıulı olarak aranan bir OOD üyesi, 
Ankara'da meydana gden. 16 olaya 
katıldıiuu itiraf etti. 

. Çe,idi wdm olaylarma katılan 
ve aralarmda MHP Çankaya Gençlik 
Kolları UyCli biz ki,inin de bulundu
lu, Uç Iti,iden oIuı-n bir gizli örgüt 
ortaya çıkarıldı. Böylece Mamak & 
layları ile ilgili o1an.k tutuklarwıla· 
rın .ayıt! ıı oldu. 

12 Eylül: TIP Karta! bçe Ba,kam, 
Tuzla 'da bir genç kızı öldün:nlerin 
Pendik OOD'de ÜlJmcrı 40-50 ki,i ol· 
dutunu açıkladı. 

- CHP Rlu Gençlik Kollan Baıka
nı POL-BİR üyCli poliller tarafından 
dövilJdUği:iı:ı.ü aç1kladı. 

18 Eyiil: �fLiP Şitli Gençlik KOLU 
Ba,kanı ve iiç arkada,ı yedi ki,iyi öl
dOrmektcn ıamk olaralt tutuklanda. 

LS Ey1iil: Aluaray da pol_ atq 
açanlardan birinin �fLiP il mcıVziDc 
kaçmaıı üterine binayı aramak bır
yen polDe Agah Oktay Güner mFI 
oldu. 

16 EyWU: Deni:r.li Olkü-Bir Dane· 

iP 'nde yapılan araınada di.namit LO· 
kum1an ve çqitli .uç aletla-i de Fçi' 
rilcl. MC d6neminde Mili Etitim Mü
dürü olan Dernek ,ube batbm da 
tRerindc mermilerle ya.k.a.landı. 

20 Eylül: Muü .. 'da ana .... puL 
6lrenciler ü:r.crinc atc, açılınaa ola
yıyla flgili olarak OOD üyesi bir ki,i 
belirlendi. 

21 Eylül: Ozcrinck .iahia yakala
nan ıu,i MHPti oldutunu ve �0iP 
GWtepe loka1inde kaJdıpu lÖyled.i. 

22 Eylül: Serpma Olk\i;ü Köylü
ler Demejp Ba,kana hakkında ıilahla 
tehdit nedeniyle aiyabi tutuklama 
kuanalınm. - Kadıköy Ku,dili ıcmtinde ikili 

000 üyeıi dört ki,i bir otomobil ça_ S Eylül: Kaya, Köıtence mahalle-
larkm luçunU yakalandı. ıinde Miktan z«1a 000 'ye para top

layan iki kifi yakalandı. 
20 Apıtc.: bu ki,iyi yaralamak

tan .anık olarak aranan iki ki,ı MHP 
Bakırköy ilçe merkezinde yakalandı. 

- Ankara Keçiören ooO'de yapı
lan anınada çok sayıda ıRab ve luÇ 
aleti de geçirilei. 

2S AAust.ol: MHP h Ba,kan1an 
toplantısmda MHP ile ilgili yuı yazan 
herkeıin fi,lenmesi gerektiAi belirdJel 
ve karar altına alındı. 
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7 Eylül: Adana'da CHP1i Uç gence 
ate, eden 'o't bir Id,iyi öldürenler, LI· 
lındıkları MHP il maketinde yaka
landı. 

8 EyJiU: MHP Koca.mUltafapap. 
Gençlik kolları lokaJini korumakla 
görevli olduklarını ıöyleyen iki ki,i 
otomatik ıilahlarla yakalandı. Sanık' 
w çe,idi ıuçlarını itiraf ettiler. 

- btanbul Tuzla OOD Ikinci Ba,
karu ve yanındakiler bir ki,iyi öldür-
dWer ve olaydan .onra kaçtılar. 

9 EyLll: Elazıt olaylarındaki tutu· 
mu nedeniyle MHP'i Etazıt Belediye 
Safkanı hakkmda ION,turma açıldı. 

10 Ey lUl: L.tanbul MHP Kocamw
talapa .. Gençlik Kollan Loltali'nde 
kalan ve Uç yıl ap haPK mahkum 
olan bir ki,i yakalandı. 

ıı EyIW: Aobra'da M.amakTepe
dk 'e gitmekte olan bdemye OtobÜlÜ
ne ate, açarak dört kiflyi öldli-Cl.lc:r
den bir kI,1 daha �Wtepe OOD'de 
yakalandı. 

26 Eylül: I.tanbul Vefa Lilcıi 
MUdUr Ba,yardımasını öldüren 'o't 
000 t.tanbul Şubai aki batbm 
Musta&. Verkaya'nın karde,i olan 
bir kiti iki arkada,ıyla, (&erlerinde 
çok yüluck tahrip rücU olan padayx:ı 
maddelerle yakalandı. 

27 Eylül: OGD Gmd Batbra 
Muhsin YutCIcilu , bir ıin 6ne SMS' 
da çıkan olaylara kuı,tJğı iddiasıyla 
tutuklandı. 

- OOD Anbn. ŞubCli'nde yapıları. 
aramada fUnye ve dinamit bulundu. 

SO EyIW: MAl Gllltepe loltalindc 
yapılan anınada gizli bir geçit bulun· 
du, cinayet sanı� ild ki,i yakalanda. 

ı Eldm: Bir süre önce lım .. de Çı' 
kan olayw" ilgUi olarak OGO lz.mlr 
Şubeıi Ba,kaM'nın da aralarında bu
lundulu 12 ki,i tutuklandı, 

- Bursa 'da CIIP Gençlik Kolları lo' 
kallerine yapılan sa1dlnlar ıırasında 
yakalanan OCD üyesi 14 ki,iden UçU 
tutuklandı. 

- OGO tarafından görcvlenclrihlk· 
lerini açıklayan iki OGO üyal KMa
ra,'tan Anun 'ya 86 dbwok Ftirtr
ken yaıı.a .. ndı • 
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FAI.iZME KA�$I 
MUCAOELENIN 
NERESiNOEViz 

YAVUZ UNAL 

Faşizme karşı mücadele Türkiye demokratik �ç1erinin gündemine H 
Ocak 1970 �rii Türkiye Işçi Parti,i Genel Başkanı BehIce Boran'ın yapbilı 
baSın toplantısında açılan kampanya ile girdi. Bu, TürKiye'nin daha önce de· 
mokratik bir ülke oIduju anlamına gelmiyor. Toplumsal yaşam 1925'Ierdeki 
"Takrir-i Sükun"lu &ünlerde" başlayarak -kimi zaman en küçük bir eleştiri or
t3l1'una bile tahammUI edilemeyen baskıcı, anti-demokratik iktidarlar döne
minden geçti. Ama bu faşizm demek deliidi. Çünkü bilindiği gibi faşizm bü
yük sermayenin teröre dayanan diktatörlUğüdür. Büyük sennaye diktatörlUğü 
ise, faşist idelolojiyle toparlanmış bir kitle tabanına dayalı olarak sürdürülen 
ttylemler sonucunda gerçekleşebilir. Işte bu nedenle topllMT'lSi11 bir olgu olarak 
faşizm sorunu 1970 yılından itibaren �ndeme girdi. Çünkü Türkiye sanayii. 
nin gelişmesi'te büyük sanayi burjuvazisinin, egemen sınıflar ittifakı içinden 
sıyrılarak öne çıkması bu yıllarda gerçekleşti. 

12 Mart öncesinde faşist taban diğer gerici akımlardan bugünkU kadar 
ayrışmış ve kendi örgütlerini geliştirebiimiş değildi. Bu nedenle 12 Mart son
rası başlayan dönemde faşist eylem ve uygulamalar büyük ölçüde resmi güç
lerce yürütüldü. Bu arada faşist kadrolar ve örgütler övülerek, desteklenerek, 
resmi devlet kadroları içine yerleştirilerek geliştirilmeye çalışıldı. 

12 Mart faşist uyşulamalarına karşı kitleler tepkilerini başta AP olmak 
üzere öteki destekleyici sağcı partilere karŞı yönelttiler. CHP 12 Mart'ı eleş
tiren bir parti olarak demokratik güçlerin güvenini ve desteğini kazandı. 

Dahasonra kurulanll. MC iktidarı içinde yer alan MHP, kadrolarını ge
liştirebilmek ve faşist ideOlOjiSine taban bulabilmek bakımından en büyUk ilk 
olanağa kilVuştu. Devlet kadroları içinde kimi işsizlere, lumpenlere iş bula
rak, kimilerine okuma olanağı sağlayarak, iktidar olmanın nimetlerinden ya
rarlandı. Böylece, özellikle beklentilerin gelişmediği orta Anadolu kentlerinde 
ve büyük kentferin kenar semtlerinde belli bir militan gilce ve saldırı odaktarı
na Sahip olmaya başladı. Demokratik güçlere yöneltilen yasal şiddet ve baskı· 
lar, faşist odakların eylemlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için kullanıldı. 
Bu dönemde faşizmin kendini devletle özdeşleştirmeye çalışması, en belli 
başlı uğraşı oldu. Faşist militanları "polise yardımcı gOçler" olarak göstennek 
istemesinin temelinde yatan olgu buydu. ÇUnkU faşist hareket böylece, dev
lete sahip çıkarak, olanaktarını faşist militanlar için kullanarak ve gitgide 
"devlet" haline gelerek, bilinçsiz kitleler Uzerinde yUrtJttUğU faşist ideolojik 
saldırıya. da maddi bir zemin hazW'lıyordu. 

Faşist gOçler iktidar olmanın getirdiği kazançları S Haziran seçimlerin
de aldıklan oylarla bir kere daha gördUler. Ve gelişmeleri için yeniden Iktidar 
olmanın olilJ1aklarınl zorlamaya başladılar. Ikinci MC bu olanaklarını daha do:. 
vtırdı. 

MC şimdi iktidarda değil. Ne var ki, faşist gIIçler daha önce yuviilandık
ları devlet kadroları içinden temizlenmiş de değil. Buna karşılık eskisi kadar 
devfet olanaklarını kullanamadıkları da bir gerçek. Faşist kadrolar devlet için
den uuklaşurıldıkco kimi/olanakları da ellerinden gidiyor, Önce kolluk kuv
vederini bildikleri gibi kullanamıyorlar. Sonra iş bulma ve yUksek tahsil yap
tuma gibi obrıakları da kullanamıyorlar. Kısaca iktidardan uzaklaştırılan fa
şinler kitle tabanını g�iştirme olanaklarının önemlı bır aratmı da kaybetmiş 
oluyorlar. 

Bu anlamda CHP'nln iktidar olma� demokratik bır kazanç, Ama faşlsı 
kadrolan devlet içinden uzaklaşu",bildlili, kolluk kuvvetleri içinden ,tabıı
dlill oranda, Bu ,lanlarda çok ileri ,dımlar aulablldiill söylenemez, ° kadar 
kı, kimi kurumlard, faşist işgal kırılmış bile deilil. Polis ve öullikle MIT içln-

deki kaynaşmalar günlUk gazetelerin başlıca haber kaynağı halinde. Bu alanda 
faşist odaklar dağıtılmadığı sürete faşist saldınların korunması di önlenemez. 
Nitekim önJenemiyor da. 

Diğer yandan faşist hareket kendi gücünü korumak için daha di güçlen
mek zorunda. Güçlenmesi için de tek yolu var. Saldırılarını geliştirmek. Ikti
dardayken kendisine dokunulmadığı sUrece "barış çağrıları", "fikir tartışma
sı" çağrıları yapabilen faşistler için şimdi tek yol sadece terördür. Girdikleri 
alanlarda tutunabilmek, "yeşilhat"lar çizebilmek, böylece her kesimi bölüp 
tehdit altına alarak, tabanıarını tutmak istiyorlar. Ne var ki, ortaya çıkanlan 
deliller ve yakalanan kimi sanıldar bu hareketin tabanı içinde de tedirginlik
Iere ve bölünmelere yol açıyor. Işte "davadan döneni vurun" tehdidi bu kez 
öne çıkıyor ve faşist hareketin kendi tabanına karşı kullanılıyor. Son günler
de gazetelerde çıkan haberler ve yayılan söylentiler. faşizmin kendi tabanı
na yönelik tehdidin boyutlarının hayli y.ükseldiğinin açık işaretidir. 

Can güvenliği sorunu bugün her zamankinden çok daha fazla öne çık
mıştır. Geliştirilen faşist terör eylemleri, sonuçta bir iktidar boşluğu yant
mak amacına yönelmiştir. Sıkıyönetim çağrılan bu boşluğu güçlendirmek 
ve yaymak için yapılmaktadır. Ne var ki MC içinde bir çatlak da su yOzüne 
çıkmıştır. MHP 'nin sıkıyönetim çağrılarına karşın AP'nin buna kablmadığı, 
hatta kimi liderlerince sıkıyönetime p!rek olmadığı açık açık dile getiriliyor. 
Bu tUrden demeçler AP'nin kongre öncesi durumuna �ğliU\ilbilir. Ama bu bi
le sıkıyönetimin AP tabanında gerektiği kadlr tabin bubmadığını göstermek· 
tedir. 

Ne var ki CHP iktidarı başarısızdır ve başarısızlığı dlha geliştirllmek is
tenmektedir. Bundan sonraki seçimlerde eskisi kadar destek bubmayacığını 
söylemek ise bir kehanet olmasa gerektir. Demirel'in sıkıyönetime unftir ol
maması, "bizden faşist, maşist olmaz" gibi sözleri ise, MHP 'den kısmen de ol
sa uzaklaşmaya başladığının bir kanıtı olarak göri.ilebilir. Ve şimdiden hazır
lanmaya başlanan senaryo ise CHP-AP kOillisyooudur. 

TUm bu gelişmeler CHP tabanını yerken, dolacak boşluk kısmen de 
olsa konumu değişmiş bir AP ile doldurulmak istenecektir. Böylece cilzen 
daha �çIU bir tabanla yönetilmeye hazırlanırken, faşist terörün de dev>m ede
telinin kanıtları ortıya konmaktadır. . Gidilmek istenen bu noktaya işçi ve emekçi sınıfların ve tUm demolen
tik gUçlerin bugUnden söylenec& sözleri vardır. Birincisi, artık soyut demok
rasi v.ııdleri peşine tilkılabilecek ve bunları destekleyebilecek kişi ve &üçler 
inandırıcılıklarını yltirmektedirler. Ikincisi ve asıl önemlı 014101, faşizme ve em
peryalizme karŞı mücadelenin sınıfsal ekseni daha çok belleie yerlqmeye 
başlamıştır. Kısmen ve arızi olarak geriletilen kimi sendiblar ve demokratik 
örgOder içinde kısa zaman� yeni bir topartanma gOndemefedir ve bu penpek. 
tif bUyUk bir açıklıkla ortaya çıkmaya başlamıştır, 

Bu iki nokta emperyalizme ve faşizme karşı mOCldelenln geleceğini be
·Ilrfeyecek en önemlı sınıfsal' eklsen olacaktır. 

Bu mUcadelenin odak noktası, işçi sınıfının polıtık tw-eketidir. Bu hare
ket, koyduilu teşhbler ve önerdiiii çözl1m yollarının dolrululu ve ı"çeriillill 
ile gllglde gelişen bir Ivme ka7 ·\aktadır. Yanlış la doAru, gerileyeılle ilerle
yen her geçen gOn birbirinden . lilktadır. Sosyalist hareketten kopatılmış 
"demokntlık", yerini, sosyalizme omuz veren anti-emperyalist ve ırıtl-faşist 
olmaya bırakmaktadır. 

Işte toplumun gelecej!lni belirleyecek olan ve I"lIş", bu süreçılr, 
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Türkiye İşçi Partisi 
İL Temsilcileri 

toplanıyor 
Türkiye ı.çi Partlai'mn 7. ·n TemRlcileri Topbntw geniş

letilmi, olarak 7 - 8 Ekim liinlerinde Ankara'da toplaruyor. YÜ
ruJÜ4'ün geçen .yıllnda da beliıtildi�i iibi TİP n Temsilcileri 
toplantu:ı. olalan (iindem maddelerinin yanında, Merkez Yöne
tim Kurulu'nun kararıyla başlatılan "üye kazanma kampanyUl" 
konusunu da görüşüyor. Toplantının birinci gündem maddesinde 
Türkiye ltçi Partisi Genel Bqkanı'nın yapacaAl konuşma, davet
lilere de açık olarak yapılıyor. Behice Boran'ın bu konuşmasının 
bir özeti, elinizdeki Yürüyüş'ün orta aayfa..laQnda yer alıyor. 

TİP 7. Genişletilmiş n TemaldIeri Toplantıaı'na 48 il çev
resinden gelen delegeler katılıyor. Parti'nin tl Temlilcileri Top
lantılanna Tüzük gere�i katılan tl Ba,kan ve Sekreteri'nin yanın
da. genişletilmiş olarak düzenlenen bu toplantıya katılacak olan 
ilçe başkanlan (ya da sekreterleri) 219 ilçe örgütünü temıil edi
yorlar. Bu arada, 60n yaz dönemi urasında yeni kurulan il ve ilçe 
örgütlerinin temsilcileri de bu toplantıda ilk. kez temsil ediliyor
IM. 

TIP tt ft'Ii\silcileri Toplantııına katılmak üzere geçtiAimiz 
hafta Cuma aktanu Ankara 'ya gelen TİP Genel Başkanı Behice 
Boran'ı. E.nbola Hava.ı1amnda çok kalababk bir Partili ve 
taraftar toplululu karşıladı. Genel Başkan'ı karşılayan topluluk 
Ankara n Merkezi'ne kadar kendiliine ref.akat etti. 

Fa,ist tınna.nışın yepyeni boyutlarla geliştirildili günümüz 
kOfuUannda, Türkiye ışçi Parti.si.'nin, nicel ve nitel olarak hLZla 
lÜçleoen bir ör(Üt yapıııyla toplanan tl Temsilcileri Toplantısı, 
ı.çi ılDırımn politik hareketinin günün en zor görevlerine hazır 
beklodiAinI kanıtlıyor. 

TORKiYE'DE YDROYrJS 

FAS i ST 
MiHRAKLAR GOç 
DENEMESiNDE 

Fa,lst mihraklar son haftalar· 
da çeşitli kollardan yenı bır hu· 
ruç hareketine gIrIştUer. Bu bu· 
ruç hareketi, birinci olarak, de· 
mokrotık gOçlerln fa,lst tırmanı· 
şa kar,ı yükaelen tepkisinin üZe· 
rini kapatmayı, fa,lat hareketi 
kitlelerin gözünde güçlü göster
meyl amaçlıyordu. Bu, faşist 
hareketin, elinden kaçll'dıRı ya 
da yıpranan mevzUerini kitlelerin 
gözünde bir üstünlük görünümünü 
yaratarak telafi etme gereksini
minin sonucuydu. Fakat girlşUen 
huruç hareketinin, Iljçi 'Sınıfını, 
emekçi kitleleri ve demokratik 
gOçlerl gözdaRıyla sindirme ama· 
cının dıljında ve gerisinde, çok 
daha önemli bir hesap vardı: De
mokratik güçler karşısında bir 
güç denemesinde bulunmak, 
kendi gücünü ve olanaklarını de
nemek. Açık ve gizli örgütleriyle 
faşist hareket, gerileyen mevzUe
rini geri almak ve korumak içın, 
iktidarı ele geçirmeye yönelık 
son hesaplaşma için güçlerini 
deniyordu. 

. 

GeçU�lrnlz hafta faşıst mlh· 
rakıarın güçler dengesini şıddet 
yoluyla kendi lehlerine çevirmek 
ve böylece bütün kuvvetlerine ni
hai saldttı için işaret venneye 
yönelik bu tür girişimlerine tanık 

oldu. Birbirini izleyen sıyasal CI· 
nayetler. pervas.azca sıralanan de
miçler, kamuoyunda gOdiimlti bır 
biçimde be,latılan tarbşmalar, 
bu senaryonun perdelerini oluş
turuyoıdu. 

12 MART öVGOSO 

Faşist hare"'tIn böylesi bır 
güç denemesine hazırlanmAma 
Ulşkln belirtUer son haftalarda 
"'ndi,inl göstermişti. MHP'nln 
Başbufu Türkeş, 17 Eylül günü, 
konugerUlaya ve konugerUlanın 
MHP 'yle ilişkUerine ilişkin belli 
istihbarat örgütlerinden SıZdırılan 
bilgüerl bahane ederek bır besın 
toplantısı düZenledi. Türkeş, bu 
bas ... tophlDbsında konugeriUa· 
ya ve dlRer gizli faşist mnıraklara 
sahıp çıkmanın yanısıra, gelecek· 
teki girişimleri için önemlı lşa· 
retler verdi .. MHP'nin BaşbuR'u, 
gizli faşist mlhraklarla ilişkilerini 
gizleme telaşıyla, bır yandan 12 
Mart faşist girişimiyle hiçbir iliş· 
klsl olrnadı�nı kanıtlamaya ça· 
lışıyordu. Fakat diler yandan da 
şöyle diyordu: 

''Memleketimizin tehlikeler
den kurtarılması için Türk Silah· 
lı Kuvvetleri tarafından yapılmış 
olan 12 Mart mUletimize ve dev-

letimlze hayırlı hizmetler lfa et
mı,tır .•. 12 Mart'm mnıı bır Ib· 
tlyaçtan doRduRunu ve memle· 
"'te büyük ve yararlı blzıneUer 
lfa ettiRini tekoaı bellrUneyl bır 
görev biliyorum." 

"HAZm OL" EMRI 

Fa,lst hareketin giiç denem .. 1 
hazırlık1annın en açık son itare
tl. Ekım ayının Uk güminde Tür· 
keş'in sıkıyönetime çelln çıkar· 
ması oldu. Türkeş, yine blr besm 
tophlDtuında, Türklye'do tırma· 
nan terör olaylanmn tek ilacının 
bır sıkıyönetim, daha da önemıı· 
si, "selahiyetle birlikte sorumlu
luRunun da snahlı kuvvetiere 
devredilmesi" olduRunu ileri sür
dü. Türkeş'in bu çeRrısı, iki haf· 
ta önce Ba�bue'un 12 Mart'a 
diizdüRü övgüyü hem tamamlı· 
yor, hem de gerçek anIammı te,
hir ediyordu. Faşist hareket, en 
iyi savunmanın saldırı oldURo 
anlamını teşhir ediyordu. Faşist 
hareket, en iyi savunmamn saldı
n olduRu ilkesini kendine göre 
deRerlendirmeye çalışıyor, bu· 
nun içbı de devlet aYiItma kü
melenmlş fa,ıst mlhroklara 'bı· 
ZIr ol" emri çıkarıyordu. Bu, de· 
mokratik güçlerle son hesaplaı;
ma için 50n güç denemesiDin a
çık bır belırtısıydı. 

Perde, tedhişin kaynağını 
örtmeye yetmeyecek 

Fa,lst partinin ,Uahlı kuvvet· 
lerı "çantada keklik" gıbı göster· 
meye çalışmasının anlamı, bir
kaç gün sonra MHP'nin gayrı res
mi organı Hergün'ün sayfalarında 
kendisini gösterdi. İkl ay kadar 
önce sDahlı kuvvetlerin "AIa
lilrkçülü�ünün şapka glymekten 
Ibaret olduRunu" Uan edip sonra 
Genel kurmay Başkanı'nın Bay· 
ram mesajı-Için övgüler sıralayan 
Necmettin Hacıeminotlu, 4 E 
kim günü yeni bir yazı döşendi. 
Bu yazısında Hacıemlnoeıu, "or
dunun siyaset üstü mDU Mmye
lini uzun müddet muhafaza ede
bileceRinin şüpbell görüldüRünü" 
söylüyor, yazıslDl ı;öyle bitiriyor
du: 

Bir ülke dü�ünün ki, İçiljleri 
Bakoru kalksın '"I'edhişin kay· 
nag:ında kendisini milliyetçi sa
yan siyasal partiler vardır" de
sin ve ondan sonra sussun. Da
hada ilginci ol ülkede basın bu 
ıçişleri Bakanının bu sözlerini 
duymazlıktan gelsın ve "Haydi 
açıkla" demesin ... 

Bu ülke Türkıye'dir, bu lçlş. 
leri Bakanı İrfan Ozaydınh'cIır 
ve bu hasın da, UIlıI kemllıl yer· 
i� yabancı tekellerin çıkarlarıy· 
la dolu sennaye basınıdır ... 

Bir ülke dütünün ki, İçişleri 
Bakanı kalksın bir bölge halkı· 
nın kadın-erkek, çoluk-çocuk 
imhasını hedef alan bir "tatbi_ 
kat" senaryosu düzenlesin ve 
ondan sonra sussun. Basın sus
sun. Ve O ülkenin işçi sınıfı 
partisi O İçişleri Bakanına he· 
sap sonun ve o da özel konuş
malarda &Övgüler yag:dll'sın, 
sonra da kalkıp �u yanıtı ver 
sin: 

"Soldırganın,· halkımızın 
ily'I, araç ve gereçlerini kulla· 
nabilecekleri dikkate alınarak 
senaryolar düzenlenmekte ve 
uygulanmaktadır ... " 

İçişleri bakanı sirkaUn söy
lesin ve ülkede ililine kemlA'ine 
kAdar provokasyon, tezgah ve 
burjuva bölücülü�e senaryosu
nun rolürM! batmı, sennaye 
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basını kulaemm üstüne yatsm ... 
Bu ülke Türkıye'dir. 
Bu Içişleri Bakanı ırfan öz· 

aydınh'dır. 
Her alzını açışta "silahlı sol 

sUahh saf' amentüıü okuyan 
İçişleri Bakanı İrfan özaydınh' 
dır. 

Bu batak düşünce, kime, 
kimlere ne yarar sallamıştır? 

Sıkıyönetime davetiye çıka
ranlarat faşizme davetiye çıka
ranlara ... 

Ecevit hükümetinin 10'ncu 
aYında lçl,lerl Bakanı aramış 
taramış, terör, kan ve cinayet 
yollarının vardılı kapının Uze
rinde, sermayeyle beslenen 
parti ve yan kwuluı;larmı bul
muştur, MHP ve yan örgütleri
ni... 

Ya "sollıda?. 
Sermayenin dolaylı-dolay

SiZ, direkt-enmrekt yol, yön
tem ve yoıdamtada ve prova
kasyon atar damarıyta besledl
�i, pıuak gıbı çoRaltbRı ve des· 
teklediRI bır takım "pkmhkla· 
rı bulabIImiştir. 

Sorun da budur ya!.. 
Burjuva ıdeolojık beljlncl 

kol ve Mahir Kaynak misyonla
rıyla yüJdü unsurların cirit attı
�I .. rmaye vitrini .ısteml� ka· 
sıtlı ve bilinçli bir biçimde 

"sol" aksesuarla süslenmiş; Iş
çi sınıfının, emekçi kitlelerin 
demokratik ve politik hareketi 
kitlelerin gözüne bu igrenç vit 
rinin aynasıyla yansıtılmalta ça
balanmışbr. 

Bay özaYdınh, kan, şıddet, 
cinayet yollarında işçi sınıfının 
demokratik ve politik hareketi· 
ni bulamamış br. 

Sennaye basım ise Işçi sınıfı 
mücadelesinin yollarına pls 
bombalan atmakta, bu aydın
hRı, bu neUlII, bu IŞIR'ı göreme· 
mesi için kitlelerin gözüne mD 
akıtmaRa çabalamaktadır. 

Bu misyonun önde geleni 
"HUrriyet" gazetesinin provo
kasyon, kışkırtma taktikleri 
doruga varmıştır. 

Onun da amentüsü "SUahlı 
sa� �nahlı sol" dur! .. 

Metin Toker'leriyle, Cüneyt 
Arcayürek'leri, Oktay Ekşi'leri 
ve Ulkü Arman 1arıyla bu gaze
te tek bir gün, tek bir satır 
MHP cinayetlerinden söz etme
mekte son derece ısrarlıdır ... 

Bu gazete, işçi sınıfının 
partlsl, sUahh iki faşlstln cina
yet avla� yapdırken tek bir 
satır haber yapmazken, bu İç
işleri Bakanı da, su.kunlukta 
onunla ortaklaşrnlŞbr. 

özaydınlı karasıdır bu tab· 
lonun halısı. 

özaydınh kafasıdll' bu senar
yonun perdesı. 

Bu perde, tedhlşln kaynaeı· 
DI örtmeRe yetmeyecektir ... 

öuydınh kafasıdır bu tablonun halısı 

"Demek ki Tür� Ordusu s!ya· 
setçilere fazla yanaı;an komutan
ları bünyesinde barındırmıyor." 

Hacıemlnotlu'nu bu sözleri, 
a�ıkça, faşist partinin ordu ıçın· 
de beRenmediRI unsurları 12hdlt 
etme, kendi güçlerini bu unaurla· 
ra karşı harekete sUrme anlamını 
taşıyordu. 

MHP'nın BaıbuR'unun sıkıyö. 
netim çeRrısı, diRer MilIlyatçl 
Cephe partilerl tarafından bile 
temkinle karşılandı. Bu 12mklnln 
kuşkusuz özel nedenleri vardı. 
Bunlardan birincisi, söz konUlU 
çaennın, bugün ıçın özeUlkle dar 
anlamda MHP'nin hesaplannı 
yansıtmasıydı. Bunun da öteıb:ı
de ömeRln AP 'nin haıı, yakla .... 
Parti kongresı öneeslnde, seçmen 
klUelerinde ve bazı örgOderinde 
tepki yaratabUecek böyle.ı 
önerUerl bugOn ıçın duymazlık· 
tan gelmeyi tercih ediyordu. Bır 
FeyzloRlu CGP'li da, ber dönem· 
de her lilrlü olaıdıe. göre kendı 
konumunu hazır tutma polııı. 



kasına unun olarak, Akıyön� 
tim lçhı, "olabUk de obnayabl· 
Lk de" tutumunu uyıun bulu· 
yordu. 

Ba,bul'un sıkıyönetim çaan· 
ımm anlauu, bir ıonıakl a:ün çok 
daba çarpıcı .blçbnde ortaya Çı' 
kacakb: MHP Istanbul b Ba,ka· 
m Recep Haşath, kendismi he
sap ıoma mevklinde ıöstermek 
lçhı fır>at kollayan MHP'nhı bn· 
dadına yetişk IIbl öldürillüyor· 
du. MHP orpnımn, "merhame
un ve allcenaplıllm sembolü" 
olarak &ÖsterdiRI Haşaliı, Babı· 
all basın ç..,.lerlnde oldukça 
başka türlü tanınıyordu. Basm 
çevrelerinde bellrWdlRlne 
&Öre Haşath son zamanlarda AP' 
ye kapaRı atma buırhl!ı lçlndey· 
dı. üstelik Haşatiı'nın, çok sayı· 
da .. ldun olayınaadı kanıan oR' 
lunu tesıbn eboeye buırlandıl!ı 
da söylenIDer arasındaydı. Bu 
veriler, Haşat1l'nm öldürübnesi
nm MHP'nin ekmeline bunca 
yaR 5Ümleshıln pek de nsU&nb 
olmadleı konusunda önemlt 
ipuçları veriyordu. Bu ipUÇları, 
yaYlın bir biçbnde, "davadım 
dönenl wrun" talimatıyla 
n�klıı olarak yorumlanıyordu. 

Faşist parti, Haşatiı'nın öldü
rübnes�I, ertesı gün Istanbul so· 
kaklarında bir gövde gösterisi 
yapmanm bahanesi olarak da 

kullanma hazırhRma hemen gtr
di. Ne var kı Haşaliı ıçın yapılan 
cenaze töreni, hiç de bu hazırlı· 
Rın başartlı olduRu &ÖrilnümUnü 
vermedI. Cenaze töreni, sözde 
kıtlabalıRıyla, başıbozukluRuyla 
tam bır fiyasko oldu. 

Fa,lst partinin, kendı JilcKI· 
mUndekl 11.11 ve açık faşist mlh· 
rakıara güç kaboak ve ''hazır OL" 
emrt vermek ıçın ortaya atb" 
"sıkıyönetim" ve "ordunun yö· 
neUme el koyması" çalr15I, yal· 
nız onun Için deRerlend1rUebUe· 
cek bır malzeme daaııdl. Bu çaR' 
n ve onu lzJeyen Uginç huruç 
barekeıı, büyük sermayenhı di· 
ler huruç hareketi. büyük senna· 
yenln dlRer politik iÜÇlerl lçhı 
de kendi önerilerini dayatabD· 
rnek Için bır vesDe oldu. Bır yan· 
dan CHP hiifUmeUnI bır "kıyı;. 
netim ilanına zorlama ya da çe· 
klıerek yerıne faşist bır darbe i· 
çın ortamı bazırlama hesaplan· 
mn yanmda önemlı hesaplar ya. 
pılıyordu. Bu hesaplann başmda, 
polıtık bunalrmın klZlŞbRı her 
dönemde temeit pilavı gibi öne 
sürülen CHP·AP �birlli!i için ko· 
şulların hazırlanması geliyordu. 

TercUman pzetesl sahibinin 
kansı, dller bır deyışle, Tercü
man'ın Almanya temsncUliılnl 
yürüten ve MHP'nin bu illkedeki 
faalıyetlerlyle yakın Ulşklleri OL· 

B'JbuA ;ıÇ denemesinde 

dutu bellrtllen karde, ilıcak'm 
yengesi Nazh nıcak, ıeçen haf· 
ta Perşembe 'ye CUma günkü 
yazılarını, CHP·AP Işbirlliılnl 
açıkça savunmaya ayırdı. Bayan 
Ilıcak, CUma giinü. Demirel'bı 
bir özel sohbette kullandılımı 
açıkladıRı şu sözlere de yer ver· 
me gere�inl duydu: 

"Demoknslyl kurtarmak 
mevzubahis olursa CHP De işbir· 
ııeı yapabilkiz." 

CHP·AP koalisyonu ya da Iş· 
blrllA:i formülünün sıraya glren 
rek1amcılarl arasında, Hüniyet' 
in bilhıen yazarı Oktaş Ekşı de 
eksik deRUdI. Fakat asıl ilgincl, 

HaşaUı'nın cenazesinden hemen 
sonraki Hergün eazetesmde ma· 
lum Taba Akyol'un da "gen� ta· 
banh hükümet" korosuna katıl· 
maSlydı. Akyol şöyle diyordu: 
"Yenı bır hükUmet Meclk'te ge. 
nı, tabanh çoRunluAa dayananık 
kurulacak ve o zaman hesap so· 
nıIa<aktır." 

IŞTE SIZE IHBAR! 

Akyol'un bu Ifadeleri oIaAan 
sayılsa da. aynı yazısı hiç de ola· 
Ran sayılamayacak tehditleri 
Içeriyordu. Akyol, faşist hareke-

Ulusal bağımsızllğımız üzerinde yeni oyunlar 

SALDıRı ÜSLERiNE YER YOK! 
Türkiye'de kapitalist yapı· 

dan kaynaklanan ve emperya
lizme baeunıtll�ID dabe da şld· 
detlendirdill toplumsal ve eko
nomik bunalım, her geçen gün 
derinleşirken. ülkenin en önem· 
II sorunlarmdan birisi olarak 
"ambargo" sorunu gösterilmek· 
teydı. GeçtiAimi. ay sonunda 
ambargonun kalkb�ı açıklan· 
dı. Ancak ambargo konusunda 
tartışmalar henüz SÜlÜyorj şart· 
h m� şartsız ıru kaldırtldı�ı 
tartışma konusu yapılıyor. 
Amacm ambargo konusunu kit· 
lelerin önünde gerçek bir so· 
runmuşC8.Sma. taze tutarak ger· 
çek sorunları gözlerden kaçır· 
ma oldulu çok açık. Bu temel 
amaç yanında burjuva partileri 
ambargo konusunu kendi poli· 
tık hesaplıırı ıçın de kullanmak 
istiyorlar. 

Ambargonun "kaldırılma" 
kararmdan sonra gündeme gl· 
ren bir başka konu da Usler so· 
runu. Bakanlar Kurulu kararıy· 
la yurt topraklarım.ızda faali
yette bulunan saldırı ve casus· 
luk üslerinın 9 Ekim tarıhınden 
Itibaren "geçıcı statUyle" yenı· 
den "açılmUl"nın kararlaştırıl
dı�ı açıklandı. 

Ambargo ve yurt toprakla· 
nmızdaki lısler sorununun ka· 
zandı�ı bu yeni boyutlar ülke· 
miz emekçileri, ilerici, anti· 
emperyalist, sooyallst gliçlerl 
Için çok önemlı ve delerten· 
dirilmesi gereken perspektifler 
taşıyor. Saldırı ve casusluk Us· 
lerinin yurt topraklarmdan sö· 
kUlüp atılması. antiemperyaHst 
mücadelentn, ulusal balımsızhk 
mUc:adeleslnln her zaman en 
başta gelen bir gUndem madde· 
si obnuştur. Ancak yenı geliş· 
meler burjuva politikasının ve 
Ideolojisinin kitleler önirnde If· 
w ettlllnI belgelemek açııın· 
-tan son derece önemlidir. Bu 

açıdan halkın "umudu" olmak 
iddiasındaki CHP iktldannın ve 
onun "kişilikli ve onurlu" yeni 
dışpolitika ve "ulusaL güvenlik 
kavramı'nm kitleler için umut 
olmaktan çok uzak oldu�unun 
bir kere daha belgelenmesi üze· 
rinde de dunılmalıdu. 

TARIH AFFETMEZ, 
TARIHI KITLELER YAPAR 

Bakanlar Kurulu kararıyla 
1975 ytlında kapatıldı�ı Iddia 
edilen ABD üslerinin "geçici" 
statüyle de olsa açılması çok 
dikkatli incelenmelidir. Herşey· 
den önce bu üslerin gerçekten 
kapatıhp, kapatılmadılı tartıŞ· 
ma konusudur. Niteldm bu hu· 
sus muhalefetteki burjuva 
partilerince de Başbakana 
hatırlattlmaktadır. MC Iktidarı· 
ru üsleri gerçekten kapatmamış 
olmakla suçlayan Ecevit'in bu· 
gün bu üslerin "yeniden" açıla
cal!ını bildirmesi çok büyük bır 
çelişki deAII mldlr1 Ikinci ola· 
nı.k en azından ballayıcı resmi 
belgel�rde Uslere temel olan 
1969 ikili an1qmasının feshe. 
dilmiş oldutu açık1andıeından, 
Us1erln geçici bir statüyle açıl· 
masırun yasal dayanakları da 
bulunmamaktadır. Geçmişte 
CHP'nin muhalefet olarak ikti· 
darlara yöneıttlll anayasarun 
çl�nendl�1 suçlaması buglin 
kendı Iktidarı ıçın dc geçerlı· 
dir. Ecevınn yüzüne vurulan 
bir başka husus da muhalefet.
teyken UsJ.erden söz ederken Ik· 
tldar olunca onun da Demirel 
gibi "tesıs" demeye başlaması· 
dır. Bu olguları emekçiler de· 
eerlendirirken, muhalefetteki 
burjuva partilerinin karşı ÇıkıŞ 
noktalarında öze llIşkin bir kar· 
!iIUıRın OlmadıRını da sapta· 
maktadırlar. OIkenln emperya· 
list ,I,teme baRımiı kapitalJsı 

ilişkiler dışına çıkmasını amaç· 
lamadıklarmdan öz olarak bur· 
juva partilerinin bir !arkı bu· 
lunmamaktadır. 

SALDıRı üSLERI 
MEŞRULAŞTIRILMAK 

ISTENiYOR 

Bugün üslerin "geçici" statü 
De "açılmasının" anlamı her 
türlü yasal dayanaktan yoksun 
bu saldırı ve casusluk odaklan
nın füll durumlarma bir ölçüde 
dayanak kazandırılma çabasın· 
dan başka birşey olamıyacak· 
tır. Buna karşılık iktidar "sa· 
vunma ve ekonomi" birbirin· 
den ayrılamayacak iki kavram· 
dır düşüncesiyle ABD 'den eko· 
nomlk kredl olanaklarını zorla· 
mak istemektedir. Politik 
takıntılı her yardımda oldu�u 
gibi bu kredi ve yardımlarm 
anlamı da kopitalist ekonomik 
yapının sorunlarUlI harıtletmek, 
ertelemek amacıyla yurt top· 
raklarını yabancılara kirala· 
mak, komşu ülkelerin tehdidi· 
ne katılmak, dünya barışını baL· 
talaznaktır. 

üslerin "yeniden" açılırken 
sayılarında ve tarunan ayrıcalık· 
larda sınırlaznalar getlrlldl�1 
S8vı da geçersizdir. Nitekim ser· 
bestçe f .. Uyet sUrdUrece�1 
açıklanan üslerln hepsi daha 
önceden ABD makamlarınca 
talep edilen ve beJirlenen üsler· 
dır. Ayrıca, yurdumuzdan yapı· 
lan kaçakçılıe:ın başlıca kay· 
naklarından olduRu saptanan 
Amerikalı personele tanınan 
posta ve gUmrUk kolaylıkları da 
tekrar yasal hale getırıbnektedir. 

ABD 'nın dayatmw Ile üS!e· 
rin tekrar meşrulaştırılması gi
rişiminin zamanlaması da Ece· 
vit hükUmetinin Izlemek Iddia· 
sında bulundu� dış pontlka 
açısından çok tanhsiz olmuş· 

tur. Bu talihslzURin kaynaIı da 
kuşkusuz böyle bir politikamn 
dayanmak istedl�1 sınıfsal taba· 
ru açısından temelde tutarsız 
oluşudur. Halk kitlelerine da· 
yanmadan böyle bır politikalUn 
lzJenmesi nesnel olarak olanak· 
sızdır. 

BARIŞA KARŞI 
PROVOKASYON 

Ba�lanbsız ülkelere açılmak, 
onlarla ve sosyalist ülkelerle 
ilişkileri geliştinnek, yumuşa· 
ma sürecine katkıda bulunmak 
Iddiasında bir politika yürüttii· 
LÜ söylenın bir hükümetin, BM 
Genel Kurulunun toplanbda ol· 
duRu ve dünyada barış ve yu. 
muşama yön�de yeni girişim· 
lerin yoeunla�tlRı bir sırada üs
lerin açılma kararını vermesi en 
azından yumuşama sürecine 
karŞı bir provokasyondur. Ba· 
rış ve Detanb. baltalayarak so· 
Ruk savaşı hortlatmak isteyen 
çevreierin ekmeline yaR sUr· 
mektlr. Böyle bır politikalUn 
uluslararası alanda yalruzlıea 
mahkum olması doRaldır. 

Bütün bu geıış'"melerin te· 
meli, Ecevit Iktidarının dış po· 
litikasında da yönlendirmenin 
büyük sermayenin çlzdl�1 doR' 
rultuda hızıa geıışmekte oluşu� 
dur. 30 EylUl tarihli yazısında 
geneUlkle büyük sennayenin 
görüşlerini yansıtan G. Civalı· 
oRlu üslerın açılması konusun· 
da ''hukuk polemikleri" açan 
çevrelere şaştılını açıkiarken, 
"çok etkın, çok güçlü bır pro· 
paganda mekanizmasının bu 
olayda Ecevit'In yalUnda yer 
almamasını ilgi çekici" bul· 
makta, "batıya yönelişleri sür· 
dUrdURü oranda Ecevit'in aklı 
başında, sa�duyu sahibi çevre· 
lerde kartılaştıeı tereddütler 

tln, başlattıRı huruç hartkNini 
sonuna götürmek için hangi ha· 
zırlıklar içinde oldueunu. "ur
gun" bir dille Ilan ediyordu. ,\k
yol, saldırıların hedefinin MHP 
olmadlRml buyurduktan sonn 
şöyle diyordu: 

"Sıra öteki parWere de ıele
cektır. Orduya gelmiştir bile. 
Hatta CHp'nin anti·komünlst 
muıetvekilleri biJe, eter MHP'yi 
aşablttılenıe, kızıl terörün lünde
mine alınacaktır." 

öteki partiler, ordu, "hatta" 
CHP'nin antl·komünist mlllet\-e
kUleri, acaba "lUZd terörün" (!) 
mU ıündemlne lirecektl, yoksa 
taşıst huruç hareketinin mi? Bu 
sorunun cevabını vermek ise, Ca
şiat mlhraklann üzerine gitme
mek için bin dereden su getiren 
hükümete ve onun ıçişleri Baka· 
runa düşüyordu! 

Faşist hareketin giriştiII hu· 
ruç hareketi, onun gücünü delil, 
zayıf noktasını. daha açıkçası, 
emekçi kitlelerin önnüdeki yal· 
nızhRım ve telaşını göstennekte· 
dir. Demokratik güçler, faşist ha· 
reketln bu zayıflıerOl teşhis edip 
gere�1 gjbi deRerleodlrebildlkçe, 
kitlelerin örgütlü gücünü faşizm 
tehlikesine karşı harekete geçıre· 
bildikçe, taşizmbı inine bkı.Jma· 
SIOI kimse önleyemeyecektir. 

azalabilir" demektedir. CıvaoR· 
lu devamla, Sovyetler BirUeı ile 
"iyi komşuluk lUşkilerinin sür· 
dürülmesi. bu aşamada gerçek· 
çi dış politikadır. O politika 

. daha sonra yenıden gözden ge· 
çlrllebilir. Köprü aşılıncaya ka· 
dar ... " diyerek Ecevit'in "Jtt. 
şilikil dış politikaSl"na da ışık 
yakmaktadır. 

SOSYALISTLER 
ULUSAL BAGIMSIZUK 
MüCADELESINDE DE 

EN ÖNDE YüRüYORLAR 

Ancak, emperyalizmin belir· 
ledlRI alanda sürdürillen dış 
ilişkilerin Türkıye'nın ulusal Çı' 
karlarına katabilecekleri hiçbir· 
şeyi obnadı�ı gibi, kimseyi de 
bu denli "ince" politikalarla 
kandırmala olanak yoktur. Ol· 
kemlzln ulusal balımSlzhktan 
yana tUm güçleri ise bu politi· 
kaya karşı mücadeLeyi her za· 
man başlıca görev bilmektedir· 
ler. Yurt topıaklaruruzda kesin
ııkle saldırı üslerine yer yoktur. 
Sosyalist ülkelerle Iyi komşu· 
iuk ve lşbirıı�ı anlayışının 
geliştirilmesi Ise ulusal çıkarla· 
nmlZ ve dünya barışı için bir 
zorunLulukbJr. Sosyalistler bu 
amaçlarla verilen mücadelenin 
her zaman en önünde kararlı· 
lıkla yürünleee devam edecek· 
lerdir. 
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FASiST TERÖRÜN HED,EFi 
rın sorumsuz davnmışlan faşist
lerin işini kolaylaştırmakta. Bun
dan iki ay önce Tlp'ı! bir arkada
şın bıçakla maocular tarafından 
yaralanmasıyla başlatılan " solcu
lar" arasındaki kavga, geçen ay 
"Halkın Kurtuluşu"ndan iki 
kişinin diğer maocu "Aydınlık" 
grubundan kişilerce bıçakla 
öldüri1lmesine kadar vardırıldı. 
Yine bunlara ek olarak GENÇ
ÖNCü yönetim kurulu üyesi Ha
lil Başeğmez maocuların saldırı
sma uğradı. 

• 

iSCi SıNıFı 

Dinçer, Belediye 
işçilerine CHP üye 

kayıt formu dağıtıyor 
11 Aralık 1977 yerel seçimleri öncesinde gerek Ankara halkı

nın, serekse de belediye çalışanlarııın sorunlarıyla ilgili büyük 
vudlerle kendini öne çıkaran ve Daleıkay'ın yerine oturan Ali 
Dinçer ve ekibi, görev başına gelir gelmez demokradığını gös
�rdi. Işe, öncel.de daha önceki kadroları temizlemekle başla
yan Dinçer ve ekibi, tiiTı Belediye işyerlerinde adeta terör es
drdl. Işçi, memur ve teknik efeman kıyımryla demokratik ku
ruluş1arın tepkisini üzerinde toplayan Dinçer, aynı yöndeki 
çılışma1arml derinleştirerek sürdürüyor. 

Belediye işyerlerinde artık Herici, demokrat, sosyalist ça
!ışınlMın tiinür.ın peşinde birer ihbarCl var." IlericılOyönetici. 
ler aleyhinde söylenen her söz yeni bir kıyım için neden teşkil 
ediyor. Memurlar sürekli yer dejiştirmelerle tedjr�n edilirken 
işçiler de dolap aramalarla, ihbarlarla susmaya, sinmeye zorla
nıyor. 

Bütün bunlar için araç olarak kullanılan kişiler çok ilginç. 
Bundan önceki dönemde gerici oldukları, faşist oldukları ay· 
yuka çıkan kişiler, Dinçerr yönetimi eliyle sorumlu mevkilere 
getiriliyor. Ustabaşı, postalıaşı olmak için başvurular için ilk 
kriter başvuranların iyi birer ihbarcı olmaları. Ilerici, demokrat, 
sosyalist olarak tanınan kişiler ise dahabaş� şanslarını yitirmiş 
durumdalar. 

Belediye işyerlerinde sürdürülen baskılara geçtiAimiz �nlerde 
bir yenisi daha eklendi. CHP'nin üye kayıt yenileme çalışmaları 
ile birlik" Belediye iıyerlerinde, özellikle EGO Otobüs iıletme· 
sinde de çaJışmalar başladı. D inçer yönetiminin atadıAı ateIye 
şef1eri, meıicez müciirleri, işçileri tek tek odalarına çaAırıp 
önlerine birer CHP kayıt formu uzatıyorlar. Amirier, uzattıkla. 
rı kayıt formunun doldurulmasının Işçilerin lehine �acaAınl 
söylüyorlar. Gerçekten de böylesi bir koruma perdesi belediye 
işyerlerinde çalışabiirnek için gerekli oluyor. Hele bir de buglJn
lerde yapılması beklenen toplu iş sözleşmesi eklenince bu daha 
da zorunlu oluyor. Çünkü işyerinde yetkili olan Genel-Iş Sendı. 
kasc Şube yönetimi de, işverenle elele vererek, sosyalist işçileri 
etklsizle,tirme çabasını sürdürUyor. 

Siyasi iktidarıyla, yerel yönetimiyle artık CHP'nln ne olduAu, 
işçi ve emekçilere neler getirdiği iyice açıp Çıktı. Demokratça 
sözler gerici uygulamaları örtemlyor. Sosyalist işçiler her tUrlO 
ıehdide nAmen görevlerinin başındalar. 
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YüRüYüŞ ADANA BüROSU 

Adana, yoğun bir işçi ve işgU
cünü satarak yaşayan emekçiler 
şehri. Sınıf çelişkilerinin son de
rece keskin olmasına karşılık, sı
nıf mücadelesinin her alandaki 
örgütlenme düzeyi henUz ilk 
basamaklarında. TIP'in örgüt
lenmesi de bu geneller.ıede ilk 
basamaklardadır. Sarı sendikacı
lık, bu bölgede daha bir maske
siz, işlerini daha da açık görür 
durumda. Sınıf ve kide sendika
cısı olduğunu söyleyenler bazı 
alanlarda sarı sendikacılık yön
temlerini geliştiriyorlar. Bu du
rum da Adana'da işverenlerin da
ha. kıyıcı ve sen davranabiImesi
ni getiriyor. Adana'da yüksek bir 
kıdemle emekliye ayrılan işçile
rin sayısı - özel sektörde · par
makla gösterilebilecek kadar az. 
BUtUn bunlar ise kendiliğinden 
miJcadelenin ör».itlü kitle müca
delesinin önüne konulmasına, bi
reysel terörizmin burjuvazinin 
ekmeğine yağ sürmesine en elve
rişli koşulları yaratıyor. 

MC döneminde okullar, yurt
lar, bazı fabrikalar ve mahalle
lerde üslenen faşist militanlar ba· 
şarılı olamamışlardı. Adana hal
kı tüm bu örgütsüzlük ve teröre 
rağmen sinmemiş, sınıf güdüsün
den gelen ham bir anti-faşist po
tansiyele sahiptir. CHP hükümeti 
döneminde bütiln kaypaklıklar 
ve yalpalamalara rağmen bazı 
yurtiar boşaltılabildi. Karanlık iş
lerin merkezlerine, yuvalarına, 
faşist katillere dokunulmadı. An
cak etkisiz de olsa, bu faşist yu
vaların dağıtılması bile faşist ha· 
reketi belli ölçüde geriletebildi. 

Adana'da Eylül ayından bu 
yana faşist tırmanış özel bir bo
yut kazanmaya başladı. Adana' 
da köklil örgütlenmenin ve Ada
na'yı "düşUrmenin" faaliyetleri 
başladı. Oğrenci hareketlerindeki 
militan, eli kanlı faşistler dışar
dan takviye edilerek programlı 
ve hedefli bir saldırı başlatblar. 
Daha önce kurulu bulunan, ama 
etkinliği olmayan faşist örgütler 
çalıştırılmaya başlandı. Şehrin 
merkezi yerlerindeki MHP, OGD 

MlsK gibi f�isı oda�lar Us hali
ne getirildi. Ilerici kuruluşların 
ve halkın oturduğu yerler çeşitli 
adlar altında kullanılan üslerle 
kuıatılmaya başlandı. MC döne
minde giremedikleri bir çok ile
rid kuruluşun bu arada TIP'in 
de bulunduğu Cemal Gürsel Cad
desi ve çeşitli yerler kuşatllrna
ya başlandı. Böylesi bir faşist 
kuşatma ile ilgili olarak CHP hü
kümetinin Valisine ilerici kuru
luşlar tarafından yapılan tüm 
uyarıların ilgisiz kalması, faşistle
rin cüretlerini daha da arttırdı. 

Son günlerde bir yandan fa
şisderin ilericiler üzerindeki 
ölümle sonuçlanan sindirme ha
reketleri devam ederken, diğer 
yandan maoaJ ve goşist grupla· 

ADANA'DA BIR 
MALATYA-ELAZI(; 

OLAYLARı 
T EKRARLANABILIR MI? 

Faşistlerin ilericileri öldürme 
ve ilerici mevzileri ku�nna hare
ketleri devam ederken, kendileri
ni park ve kahve köşelerinde tat· 
min eden diğer goşist gruplar 
arasındaki sürtüşmeler de, buriu
vaziye malzeme sağlayacak bi
çimler alıyordu. 

"Soltılar arasındaki bu sünuş· 
meler devam ederken MHP 'Ii fa-

Öymen soruyor. 
Özayd ınh susuyor 

Avustu� Büyükelçisinin karısına ve  kızına yapılan gldırı, 
Büyükelçinin ailesinin bir cinayete kurban gitmesi, günlerce �. 
nı meşgul eni. Sansasyon basını bir yandan "'ayın failinin yaka
lanmasını isteyen, bir yandan da bu cinayetin bir rastlantı oldu. 
Aunu kanıtlamaya çalışan yoğun bir çaba Içinde göründü. Bu 
çabanın katilin yakalanmasından sonra bile eksilmeden devam 
ettiği gözlendi. 

Aynı cinayet, basının dosyayı açık tutma yönündeki yolun 
çabasının yanısıra, polisin de oIaAanüstü bir ulraş içinde oIdu
Aunu gösterdi. Birkaç gün gibi kısa bir süre içinde katilinin ya_ 
kalanmasının ötesinde, !anıklarla yüzleştirilmesi, "'ayın nasıl ce
reyan ettiğininin provasının yaptırılması ve tutuklanıp cezae\line 
gönderilmesi gerçekleşti. 

Benzer bir çaba ne sansasyon basını tarafından, ne de polis 
tarafından, örneAin Doğan Öz'ün katillerinin yakalanması için 
gösterilmedi. Oysa Doğan Oz bir Cumhuriyet savcısıydı ve bir 
Cumhuriyet Savcısının faşistler tarafından katledilmesi ise öyle 
sıradan bir olay deAildi. Aynı şeklide günlük basının bir Mene. 
men savcısının dövülmesini, bir AltındaA savcısının teheit edil
mesini sıradan birer olay gibi geçiştirmeye çalışması da gözler. 
den kaçmadı. 

KUllendirilmeye çalışılan bu olaylara goçtiAimlz hafta içeri· 
sinde örsan Öymen'in dikka�eri çektiAi !!ÖrUlÜYor. Oymen, Do
Aan Oz'ün katillerinin "birtakım gizli ellerin hlmayesi altında 
aylardır aramızda dolaştıklarına" dikkati çekiyor. Allağa olay. 
larında bazı faşistler ıçın tutuklama isteyen Menemen savcısının 
nasıl olup da güpegUndllz dövüleblldlAlnl soruyor. Şenı.pe'de 
Uç kişinin ölümUyle sonuçlanan olaya adları karışan polisler 
ıçın ceza Isteminde bulundu diye de AltındaA savcısına "senin 
de leşini DoAan Oz'Un mezarının yanına göndereceğiz" yollu 
tehditler savrulmasını hatırlatıyor. 

Zaman zaman olayların üzerıne gitmekte son derece mahir 
olanlar ve Onydınlı ise hali susuyorlar ... 
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şist militanlar Elazığ, Maraş gibi 
illerden getirdikleri yandaşları
da desteği ile şehirde tam bir te
rör havası estiriyorlar. Son za
manlarda üzerinde en çok dur
dukları işyeri ise, Tekel Sigara 
Fabrikası. Bu fabrik.da 1 600 cl· 
varında işçi çalışmaktadır. Ço
ğunluğu ilerici olan işçilerin 250 
kadarı da MHP yanlısı. Bunların 
ancak 1 S-20'si eli kanıt faşistler· 
den oluşmakta. Eylül sonlarında 
bu fabrikadıki ilerici işçilerin 
sindirilmesi, tabanıarının diri tu
tulması amacıyla silahlı saldırıya 
geçildi_ Fabrika dışından işçiler 
üzerine açtıkları ateşe yoldan 
geçen bir at kurban oldu. Bunun 
üzerine işçiler hbrikadaki faşist 
işçilerin atılması için direnişe 
geçtiler. Direniş akşamı fabrika
nın karştsında bulunan Tek Gıda 
Iş Sendikası'nda toplanan işçiler 
üzerine açılan ateş sonucunda 4 
işçi yaralandı. 

Işler bu saldırıyla da kalmadı. 
Şehrin en işlek yerlerinde ve gi
riş çıkışlarında, gruplar halinde, 
ayrım yapmaksızın halkın üzeri
ne saldırılmaya başlandı. Bir 
genç işçi bel kemikleri kınIınca
ya kadar demir çubuJdarla dövül
ıii. OoktOfi..- ise koma.halindeki 
işçiye menenjit teşhisi. kovdu. 

Aynı günlerde örgüdenme ça
lışmaları için Maraş'tan dönen 
Tekstil Sendikası Güney Bölge 
Temsilcisi ve TIp Iı Yönetim Ku
rulu üyesi Selahattin Uyar, saba
ha karşı 0.4 sıralarında garajın 
önünden 2S·30 ki�ilik bir grup 
taRfından zorla alınarak ıhsan 
Onıı HilStanesinde bir odaya 
kapatıldı. çeşitli hakaretfere uğ· 
r.ıdı. Oç su.t tutulduktan sonra 
üzerindeki tüm evraklar alınarak 
serbest bırakıldı. Valiliğe tüm 
başvurular ise sonuçsuz kaldı. 

faşist militanlar halkı sindir
rnek için değişik eylem biçim
lerine başvurmaktadırlM. 28 Ey
lül 1 978 günü MHP binasının kar· 
şısında bulunan, daha önce MHP 
üyesi iken 'sonradan CHP'ye ge
çen Meziyet Sucukuğur'un Ec
zanesi "Oavadan Döneni Vurun" 
mantığı ile saldırıya uğradı. Ec
zanenin camları ve çeşitli eşya
lar kırılıp döküldükten sonra, 
içerde bulunan bayan eczacı da 
dövüfdükten sonra olay yeri terk 
edildi. Olayda kullanıl.n yöntem 
ise oldukça ilginç: Faşist mili
tanıar, içlerinden birini, döver 
gibi Yit1"P eezaneye saldırıp da
ğlttJktan son� ise kovaladıkları 

iI� . beraber MHP binasına giri
yorlar. Yine aynı gün gruplar 
halinde şehre dağılan faşist mili
tanıar, Yavuzlar Mahallesinde de 
birini öldUrerek, üstlerine, MHP' 
ye döndüler. Emniyet görevlile
rine başvuru, alışıldığı gibi yine 
sonuçsuz kaldı. Aynı günlerde 
Yavuzlar Mahallesinde oturan 
TIp Uyesi işçi Hüseyin Parmak'ın 
14 yaşındaki oğlu, bir arkada
şıyla sinemadan dönerken, 0.30 
sıralarında komşuları 4S yaş la
rındaki Hayrettin Çelik .dlı fa,is· 
tin av tüfeği ile saldıresma hedef 
oldu_ Saçmalar çocukları sıyıra
rak giriş kapısına isabet etti. Po
lise yapılan başvuru sonunda. 
saldırgan kısa süren bir göz altın-

İ 
dan sonra kefaletle serbest bıra
kıldı. 

neltildi. 30 Eylül 1978 günü M.· 
raş'tan dönen IGO Adaııa Şube 
Başkanı Hüseyin GUzei, evindey
ken ıı:encereden ateş edilerek öl
dUrtlldU. Evine tuuk kurularak 
öldürülen IGO Şube Başkanına 
atılan merminin nasıl bir tüfek
ten çıktığı hala açıklığa kavuş
mamıştır. Bilinen tek şey, sıkılan 
kurşunun normal tabanca ve tü
feklerin mermisi olmadığıdır. Ile
rici çevreler, merminin çok az 
"kişi" tarafından kullanılan bir 
silahıan çıktığı kanaatindedirler. 

2.10.1978 Pazartesi günü, saat 
l 3.de Numune Hastahanesinden 
alınan cenaze törenine 5000'io 
üzerinde ilerici, demokrat, sosya
list kişi ve kuruluşlar katıldı. 
GENÇ öNCü - IGO- SGB 
Kurtuluş - Emeğin Birliği. DEV 
GENÇ - Te�sıil Sendikası gibi 
birçok kuruluşun kendi pankart
ıarını açarak yürüdükleri cenaze 
töreni, bir kaç sorumsuz grubun 
provokatif nitelikte slogan atma
sının dışında anti-faşist bir gös-. 
teri niteliğindeydi. 

FAŞISTLERIN OYUNU 
BOZULACAK! 

Faşistlerin yakın illerden 
getirdikleri silahlı güçlerinin de 
desteği ile estirdikleri terör, Ada
na 'yı bir Malatya, Elazığ, Sivas ( 
yapamıyacaktlr. Adana sayılan 
illerden farklı olarak işçi ve . 
emekçilerin yoğun olarak bulun
duğu bir sanayi şehridir. Ayrıca 
tarımda kapitalist üretim ilişkile
ri ileri boyutlarda gelişkin oldu
ğu için ağa, aşiret ilişkileri yok
nır. Kapitalist üretim ilişkileri
nin tarımda ve sanayideki geliş
kinliği geri üretim biçimlerinden 
kalma üst yapıyı büyük ölçüde 
çökertmiştir. Emek-sermaye çe
lişkisi haline gelmiştir. Bu yüz
den Sivas, Malatya, Elazığ olay
larında oynadı klar i oyunun mad
di temelleri yoktur. Alevi-Sünni 
gibi mezhep, Kürt-Türk-Arap gibi 
etnik grupları birbirine karşı kul
lanamama�tadır1ar. 

faşistlerin şehrimizde terör 
estirmelerinin nedeni tabanıarını 
kaybetme kaygusund.n kaynak· 
lanmaktadır. MHP son genel se
çimlerde ilimizden 51000'in üze
rinde oy aldı, ancak bu oyların 
çoğunluğu faşist demagojilerle 
aidatıimış, kırsal kesimin aIdatıI
mış orta tabakalarından, yoksul 
ve işsiz kesiminden oluşmakta
dır. Bu oyların çok az bir ·mik
tarı kemikleşmiş faşist militanla
ra aittir. Bunu yerel seçimlerde 
MHP 'nin 26000 civarında oy al
ması doğrulamaktadır. MC hükü
metinin değişmesiyle büyUk ka
pasiteli işletmelerde çalışamaz 
h.le gelen. MHP .r.cılığı ile işe 

Okçün 
Camp 
David 
• • 

ıçın 
ne diyor? 

giren işçiler arasında belirgin bir 
sinme ve siyasi yön değiştirme
ler görülmeye başlanmıştır.Bu 
gerilemenin farkına varan faşist
ler, kendi tabanıarındaki kayma
yı önlemek ve militanlarını diri 
tutmak, işçi ve emekçi kesimler
deki anti-faşist direnci kırmak 

D�leri Bakanı Gündüz Ökçüu ,.çdğimlı lafll Salı ......... 
BM Genel Kurulu'nda bir konufDII yaptı. Ökçüu. kOllu_. 
da. bir dizi konumın yanında Or .. Dolu lOruDıma da dejbıcl. 
Ne wl ki Dışişleri Bokaııı. l6zleriııIıı bu böllimünde ı...ıı ile 
Mıar ........ da yapılan Camp David .nIa_lImdan açıkça IOZ 
etm.ı.:ten kaçaıdı. 

Ökçüu. BM Güvmlik Koııııeyl'nin Or .. Doju sonınuyla Dal. 
ii 1967 .. 1973 lIrih11 karaıianıa ve bu ıw.1oıdakI iJblae 
atıfta bulunduk"n 50ıını şöyle dedi: "Tllrkiye yukarda lıe�. 
tiilmiz etkmleri gözönünde tutacak bir çözlOnO uğlamalı. Içiıı 
ıjrişi1eoek her türlü lefebblloO memmınlııkla karşılayuaktır. 
Aynca Tllrkiye. gıergiııllderi dalıtacak. gerek bölp ........ 
dünya ban,... te1ıIlkeye dJIşilrebOeoek ,.Ilşmeleri önleyecek 
nltelictekl ıjrişim1eıi de d.,tekleınektedir." 

Ökçüu'üu bu sözleri. lilrilnllşte. Camp Dııviıl anlapııaiıın
na ilişkin herlıaııai bir sonuç lçermlyordu. Fakat bu � 
orlwıııda Camp David anlaşnıaJanııa oem .. tIyIe ıı.kan. m 
umdan tıırııfsız bir tutum lIkııWı bır Iıok!. ıÇ" belli oLu· 
yordu. Ökçüu'üo, Tllrkiye'nln "ııımuıım1uk1a karpayaco. 
ğını" ve "demldereceğiııl" beıntiii "te,ebhliller". ABD. 
Mısır ve W'in Camp David anlafDlllanıı tanıtmalı. Için 
kullandığı deyimlerdon farkh delilci. Her1ıaJıaj bir zamanda 
kullanıldığı :wnaıı "iyi ıılyetli" .. ydabileoek olan bu ifadeler. 
Camp David anla_lanım� _de. bu anlaşınalan 
olınniu karşılayan bir tutumun ifadesi nitelliııi lwanıycrdu. 

Ökçüu'üu bu ifadeleri. Filistin lıaI<ma .e ·Arap lII<elerino 
karŞı bugüne kadar izlenen ........ Iyolllz .e içten pazarlıklı 
polJtikanm devamWığaım bir karııtJdu. Ecınit 1ıI1IdiıııeIi. bir 
yandan Pilotin da ..... dan ve Arap lıaIIdıırııUn hoidı t*pIe
rinden yana gözllkmeye çabşıık.... dljer yaadaıı da orta 
Dop'da Amerikan emperyallzminlıı çıkıırlııma karşı çıkma. 
maya. bu çıkarlaraı koruyucusu isnıit .. M..., gibi ülkelale 
DişkiIeriııi kollomaya ça1ışıııok .. dır. Böylesi bir tutum. iıait 
oy lıesapilnyla BM Gmel Kurulu'na üye cIev1ederin deoteğlni 
kazanına çabalanım lçyüzlinil daiıa il< ııöıııie açıJo�· 
ıLdır. 

için ilerici, demokrat, sosyalist 
kişi ve kuruluşlara karşı baskı ve 
teröre baş vurmaktadırlar. 
Ancak kendiliğinden de olsa böl
gedeki işçi v� emekçi kitlelerde
ki anti-faşist direnci karalamaya
caklardır. Bunun en önemli gös
tergesi IGO Şube Başkanının ce-

na.ze törenine çoğunluğunu işçi 
ve emekçilerin oluşturduğu 
5000'nin üzerinde kilrarh,disip- · 
linli ve dirençli insanın katılma
sı gülergah boyunca çok sayıda 
insanın yol boyunda çekinme
den izlemesi ve desteklemesidir. 

Ankara'da tahsisli yol telaş. 
Ankaıa'da geçtiRimiz aylarda 

başlayan "Otobüs tahsisli yol"u 
benzer ça1lfmalarda görülmeyen 
bir süratle ilerliyor. Gündüzleri 
,üren çalı,malar geceleri de pro
jektör1er altında devam ettirile· 
rek yolun bir an önce bitirilmesi 
için her çaba sarlediliyor. Bu 
arada Ankara Belediyesi yolun 
birinci bölümünü de bir törenle 
hizmete açtı. Ayrıca dalıtılan 
bir tarutıcı broşÜlle bu yolun 
faydaları duyuruldu. 

Tahsisli YQI konusu bundan 
aylarca önce ortaya atddılmda 
beIki de bilinçli olarak üzerinde 
fazla tepki toplamadı. Ne kamu 
kuruluşlarmdan ne üniversiteler
den bu konuda olumlu ve de 
olumsuz bir tepki aelmedi. Her
kes susup beklemeyi tercih etti. 
Daha sonra yol çalışmaları, iler
letneye balj:layıp. yaya kaldırım
ları daraltılmca ve bunun için de 
oldukça ya,fı aRaçlar kesilince 
ilk tepkiler gelmeye balj:ladı. Ya
zık olmulj:tu o alaçlara! Bu tepki 

dolrUBU oldukça i1ııinçti. Bir 
kentin yolcu akımDll etkileyecek 
bir girilj:imde bulunuluyor. toplu 
ta,ımacılılda doRru wya yanlı, 
bu adım atılıyor, ama buna ııelen 
tepkilerden en alır basanı alaç
larm kesilmesi yönünde oluyor
du. Hiç kimse, akademiayenler 
de dahil olmak üzere, bu i.�n te
hireilik sorunları açllUldan yol 
açacalı ııeUşmeleri irdetemedi. 

TahsisH yol çalıtmam yanında 
Ankara Belediyesi'nin öne Çıkar
dıtı bir diRer çalışma da yaya
lara ayrılan ve çelj:itli işlevlere sa
hip olan bölgeler. BU konuda 
aeçtilimiz günlerde bir de sergi 
açıldı. Yaya bölıelerinin dünya
daki uyııulamaları konusunda 
Ankara'lılara bilai verilmesi 
amaçlanıyordu. Büyük Avrupa 
kentlerindeki benzeri uyıulama
lar sergilendi. 

Şimdi soru!malil gereken bir
kaç soru ortaya çıkıyor: 

1- TahsiaU yolun amacı nedir? 
Bu soruya a1mabilecek en geniş 
cevap, toplu ta,lmacıIıkta kolay
lık sallamam olacaktır. Ama bu 
yeterli delildk BilindiRi libi 
toplu ta,ınıacıllkte önemli olan 
sadece yol deRil ayru zamanda 
kullanılan araçtır. Mevcut oto
büalerin ancak yarısmdan biraz 
fazlasını &erviee çıkarabilen An.: 
kara Belediye8i bu BOrunu na&ll 
çözecektir? 900 yeni otoblia iha
leainden söz ediliyor. Bu tla en 
kaba hesaplarla 1 milyara yakın 
bir para demektir. Oysa Ankara 
belediyesi de dahil olmak üzere 
tüm büyük kent belediyeleri pa
ru.zhktan klYranmaktadırlar. 
Ayrıca Ankara Belediyeıi'nin 
bundan yıllarca önCe ihalesini 
yaptl#ı 60 otobÜlü dahi para-

&ızlıktan teslim a1amadlll bilin
mektedir. 

2. Tahsisli yolun amacı konu
sunda ikinci bir nok ta da. var 
olan dolmu, tqunacıl.ılma ya
pac:aRı etki konusudm. Acaba 
böylece dolmu,larm kendiIilin
den ortadan kalkacalı mı dü,ü
nülmektedir? Yukardaki 8(lI'uyla 
da birle,tirildilinde, ıı .. çekten 
bu amaç var.... sallanabilecek 
midir? 

3. Tahsisli yolun yapılmaıı ile 
varolan yollar daralmaktadır. 
Ankara tn.fiRine katılan yüzlerce 
yeni araç da dÜlj:ünüldüliinde bu 
uygulamanın ömrü ne kadar ola· 
caktır. Hesaplar yapılırken bu 
konu ıözönünde bulundurulmu, 
mudur? Aksi takdirde bir dol
mu, 40förün� deyimiyle "bu 
yolun yıkılmaa yapılmaandan 
çok daha çabuk mu eerçekIeşe
cektir?" 

Bu birkaç soru mevcut Yeri
ler Ifılında cevaplandırılmaya 
çalı,ıldılmda ortaya çıkan tablo 
şudur: Ankara belediyesi, bu Ii
ri,iml, ,elenek.lleşmiş "ne 
olursa olsun bir eser bırakma" 
mantIlı ile Kerçekle,tlrmektedir. 
Bu gi.ri,im uzun dönem ,özönün
de bulundurularak he ... planmı, 
bir girişim defiletir. O nedenle 
konuyla Uaili tüm çevrelerin aı
lmda akademik yeteriizliCinden 
ileri ııelen 8uakunlukIarma bir 
son verilmelidir. Bu konuda açı
lacak heJ' tartışma daha akılcı gi
ritimler için ilk adımlar olacak
tır. 

Serdar Aka 
O OTO ötr.-ıci • 

BahçelieYier, Ank ... a 
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DAHA COK ÜYE, • 

DAHA BÜYÜK ÖRGÜT, 
DAHA ETKiN EYLEM 

Türkiye İşçi Partisi "Üye kazanma kampanyası" başlatt 

TIp Genel Başkanı BeJ-ice Boran'ın 
konuşması uluslararası durumun genel 
bir değerlendirmesiyle başlıyor. Parti
nin son Iı Temsilcileri Toplantısı'"ı" ya
pıldığı Şub.t .yından bu yana dünya 
gilç dengelerini şu veya bu ölçüde değiş
tiren veya değiştirebilecek gelişmelerin 
rurkiye'ye yakın bölgelerde, özellikle 
Sovyeder Birliği'ni güneyden çevrele-. 
yen, ülkemizin doğusundaki ülkelerde 
boy gösterdiğini belirten Boran, sırasıy
la Hindistan, Pakistan, Afganistan ve 
Iran'daki olaylara değiniyor. Boran, 
lran'daki ayaklanmalardaJTlollalarıo ba
şı çekmesinin, haJkın onlann peşinden 
gider göri.lnmesinin, hareketin demokra
tik özünü gözden kaçırtmamas. gerekti
ğini vurguluyor. Boran, Nikaraguı'da 
Somon rejimine karşı verilen savaşı da 
yi'minci yüzyıl sonlarında halkı ezen 
despot yönetimlerin yaşama şansını yi
tirdilinin diğer bir örneği olarak Cleğer
tendiriyor. 

ULUSLARARASI SORUNLAR 
KAPtfALIST SISTEMIN 

BUNALlMlNl GöSTERIYOR 

TIp Genel Başkanı, Ortadoğu bölge
sindeki durumla ilişkin çözümlemele
rinde Camp David anlaşmalarına ve bu 
anlaşmalardan sonraki gelişınele�e geniş 
bir yer veriyor. Camp David anlaşmala
rıyla teslimiyeti açığa Çıkan Mısır'da 
artık Arap milliyetçiliğinin yerini Mısır 
milliyetçiliğinin aldığını belirten Boran, 
Arap ülkelerinin diğerferinin de Filistin 
hareketinin devrimci, halkçı özilnden 
ürktliklerine dikkatleri çekiyor. FKö' 
nün, terörist hareketleri reddetmesinin 
ve ısrail sınırları içinde Arap direniş ha
reketini güçlendirmeyi hedef almasıııın 
doğru bir seçim olduğunu belirttikten 
sonra, FKö'oün kendi içinden bölÜn· 
mUş, hatta çatışmalı olmasının da, hare
ketin gelişip g/.içlenmesini zorlaştıran 
öleler olduiunu hatırlatıyor. 

"Kararlılık Cephesi"nin kararlarına 
deiinerek bunları olumlu olarak nitele
yen Boran, dünya sosyalist sisteminin ve 
dünya ilerici, demokratik gUçlerinin Fi
listin halkının haklı taleplerinden yana 
olmasının tek başına yeterli olamayaca
ğını; işin öncelikle FKö'ye ve Arap dev
letlerine dUştüğüoo belirtiyor. 

TIp Genel Başkanı, ulusıararası ko
şullarla ilgili değerlendirmesini, ABD 
dolarının uiradığı gelişmelere deiine'rek 
s/.irdürüyor. Boran, bu konuda, ABO'nin, 
doların değerini düşürerek kendi ekono
misinin ve kapialiunin genel bunalımı
nın faturasını Avrupa'lı ve Japon ortak
larına ödetmiş olduğunu; burada da 

TüRKIYE ıŞÇı PARTıSı'NIN 7. iL TEMSILCILERI TOPLAN
TISI 7-8 EKIM TARIHLERINDE ANKARA'DA TOPLANlYOR. 
PARTININ BAŞLA1TIGI "üYE KAZANMA KAMPANYASı" 
NIN DA ELE ALINACACl TOPLANTı, TIP GENEL BAŞKANı 
BEHlCE BORAN'IN BIR KONUŞMASIYLA AÇıLıYOR. BEHI
CE BORAN 'IN YURT VE DüNYA SORUNLARıYLA PARTI' 
NIN öZGüN GöREVLERtNE ILIŞKIN BU KONUŞMASININ 

'BIR öZETINI SUNUYORUZ. 

ekonomik /.istilnliğüne, askeri gücüne ve 
müttefiklerinin kendisinden kopamaya
cağına güvendiğini l'>elirtiyor. Buna rağ
men dünya kapitalist sistemini oluştu
ran ülkeler amında keskin çelişkiler ve 
sürtilşmelerin gelişerek sürdüğünü anlat
tıktan sonra, günümüzde çeşitli belirti
leri gözüken kapitalizmin yapısal buna
ıımının gilncel örneklerine yer veriyor. 

TIp Genel Başkanı, bunalımı derin
leşen dünya kapitalizminin saldırganlı
ğından hiçbirşey yitirmediğini belirttik
ten sonra şöyle diyor: "Empeıyalist 
kampın başını çeken ABD ve Avrupa'lı 
Of"Uklan hem yerel savaşları körükle
mekten, askeri müdahelelerde bulun· 
maktan çekinmernekte, hem de Sovyet
ler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle 
ilişkilerinde Helsinki Anlaşmasıyla bel
gelenen yumuşama (detant) siyasetini 
baltalamaya ve soğuk savaş dönemini 
hortlatmaya çalışmaktadır." 

Boran, daha sonra Çin yönetiminin 
bu koşullardaki konumuna değiniyor. 

. Son Çin-Japon anlaşmasına ve Çin Baş
bakanı'nın Balkanlar gezilerine değinen 
TIp Genel Başkanı, bu .çılıml.rın, Çin' 
in son yıllardaki politikasının bir tırman
dırılışını simgelediğini belirtiyor. 

TüRKIYE'NIN 
DIŞ ILIŞKILERI 

Türkiye'nin dış ilişkilerini ele alarak 
konuşmasını sUrdüren Boran, bu konuda 
sırasıyla Amerikan silah ambargosunun 
kaldırılmast, Amerikan üslerinin durumu 
ve Kıbrıs sorunlarına deiiniyor. Boran, 
ambargonun kaldırılmasının biçimi ne 
olursa olsun, böylece asıl, ABD 'nin Tı.lr
kiye üzerindeki müdahaleciliğinin ortaya 
çıkması olgusuna dikkatleri çekiyor, 
Ambargonun kaldırılması kararından 
sonra Ecevit hükümetinin üsler konu
sunda aldığı tutumu değerlendiren TIp 
Genel Başkanı şöyle diyor: "üsler, esas 
anlaşma yapdana kadar 'geçici bir sta· 
tü'ye göre açılıp işletileCektir. demek, 
topraklarımız üzerinde Amerikan üsleri
nın varlılını önceden hukuken kabul et-

mek, yalnızca işleyişlerinin düzenlenme
sini 'geçici statüye'·göre Yapmak demek-
tir." 

Hükümetin Usler karşılığında kira alı· 
yor ve kira pazarlığı yapıyor görünümün
den sıyrılmak için birtakım aldatmacala-' 
ra hazırlandıiını belirten Boran, Ecevit' 
in, Amerikan Us ve tesislerinin dünya ba
rışına önemli katkıda bulunabileceği id
diasmı hatırlattıktan sonra şöyle diyor: 

"üslerin ve ca5usluk tesislerinin iddia 
edilen uluslararası amaçlara hizmet eder 
biçimde kullanılması mümkün olmadığı 
gibi yumuşamı sürecine - detant'a - Hel
sinki Nihai Belgesi'ne ve Türkiye ile Sov
yetler Birliği arasmda imzalanmış bulu
nan Siyasal Belge'ye aylarıdır. Komşu 
devledere yönelik saldırı /.islerini ve ca
susluk tesislerini yumuşama süreci ve 
anlaşmasıyla uyumlu göstermek hiçbir 
mantık, akıl yOri1tme oyunuyla mUmkün 
değildir. Sovyetler Birliği ile imzalanan 
Siyml Belge'de ise Iki devletin toprak
larını birbirlerine karşı kışkırtmalar için 
kullanmayacaklarına ilişkin hUkUm yer 
almaktadır. Sözkonusu Us ve tesislerin 
yeniden açılması ve bunların donanımı
nın yenilenmesi de Ulke topraklarının 
Sovyetler Birliği ve diğer devletle", kar· 
Şı kışkırtmacı amaçlarla kullanılması de
ğilse, ya nedir?" 

Kıbrts sorununu ele alarak konuşma
sını sUrdüren tıp Genel Başkanı, Kıbrıs 
sorununun çözUmUnün, Kıbrıs'ta Türk 
topluluğunun gilvenliğinin, haklarının 
sağlanmasından ibaret olmadığını belirt
tikten sonra şöyle diyor: "Kıbrıs devleti 
iç yapısı itibariyle bir federasyon ola
caksa bu, federasyon görUOOmU altında 
fiili bir taksim veya taksime yakın bir re
jim asla olmamalıdır. Biçimsel görUnI.l
mUnde tek, ama uygulamada bölünmüş 
bir Kıbrıs, NATO ve ABD eliyle tUm 
bölgenin, ve bu arada adadaki iki top
luluğun ve Türkiye Ile Yunanistan'ın, 
gUvenliğinl ve barıjını tehdit eden bır as
keri odak olmaya adaydır." Kıbrıs'ın 
gerçekten bağımsız, egemen, bağlantı
sız bır devlet olabllmesin!n iç rejimin 
nlteliAlne de b.ğlı olduğunu vurgul.y.n 

Boran, Kıbrıs'ta erişilmesi zorunlu olan 
hedeflerden birinin de her iki toplulu
ğun politik, ekonomik ve sosyal yaşamı
nın demokratikleştirilmesi olduğunu be
lirtiyor. 

Boran, Türkiye'nin dış ilişkileriyle il
gili değerlendirmelerine, dış ekonomik 
ilişkilerle devam ediyor. Ecevit hüküme
tinin bütün ödünlerine rağmen emperya
listlerin hegemonya, sömürü hırsı ve aç
gözlillüğüriln doymadığını belirten Bo
ran, ABD ve Batı Avrupa devletlerinin 
Türkiye'den "gayrı memnun" olmaları
nın başlıca nedenlerini sıralıyor. Emper
yalizmin, kapialist dünya ilişkileri için
de olmaya uygun bir sanayileşmeyi bile 
Türkiye'ye çok gördüklerini; kapılarmı 
ardına kadar Batıh sermayeye açmasını 
istediklerini; özellikle Türkiye'nin Sov
yetler Birliği'yle ilişkilerine bir noktada 
set çekmeyi h_ı.dıkl..-ını belirten 
Boran, emperyalizmin bu isteklerinin 
yerıne gelmesinin mümkün olmadıiını 
vurguluyor. Tllrkiye kapializminin i� 
reksinimierinin ve dünyanın genel geliş
me doğrultusunun buna engel olduğunu 
hatırb.tiIn Boran; Batı'nın da,.alacikb
rının batmaması, TUrkiye'nin Batı dün
yasının içinde tutulabilmesi için TUı1d
ye'ye yeni borçlar, krediler vennek du
rumunda olduğunu belirtiyor. 

SOSYAL SINIFLAR ARASI 
ILIŞKILER 

Boran Ulke içindeki koşulların değer
lendirmesine şöyle başlıyor: 

"Dış politikada emperyalist devlet
lere ve kuruluşlara ödünler verme yolun
da olan ve bundan ölÜrii de ,öyledikı .. 
riyle yaptıkları çelişen hükümet, içte, 
bUyUk sermaye sınıfı ile ilişkilerinde de 
ödün vermeler ve çelişkiler içindedir. 
Halktan yana hakça bir düzen vaadi 
unutulmuştur. Kalkınmanın köyden 
başlatılacağını ileri süren CHP hükümeti 
şimdi tarımsal ürünlerin taban fiyatları
na yaptığı zamlarla ancak övünebilmek
tedir. Oysa köylünUn tUkettiği ve kullan
dığı malların yükselen fıyatları karşısın
da bu taban fiyatları çok yetersiz kal
makta, sabiL fiyatı.ri. h_pl.ndığmda 
tarımsal ürünlerin fiyatları gerilemiş ol
maktadır. Meşhur köy kent projesinden 
ise, örneklik tek bır girişime bugUnlerde 
b.şlanmıştır. FUze gibi yUkseimiş fıyat· 
ların dondurulması söz konusu bile ol
m.dığı gibi, fiy.tların yUksellş hızı dahi 
dUşUrillememektedlr. Bu hızlı enflasyon 
karşısında işçilerin gerçek üaetlerl ve 
dar gelirlilerin gerçek gelirleri gerilernek
tedir. Kitlelerin esasen dUşl.ik oliın ya
ş.m dilzeyl d.h. d. düşmekte, yolaul 
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kitleler daha da yoksullaşmaktadır." 
Buna karşın NlkUmetin tüm olanak· 

lanyla büyUk .. onaye sınıflarını gü .. n· 
ce verme çabası içinde olduAuI'MJ bel ir
"'n Boran şöyle devam ediyor: "Top
lumsal anlaşma ile devlet sektöründe Ue
rederi" sabit fiyatlarla 1976 düzeyinde 
dondurulmasına gidilmiş ve aynı şeyin 
özel sektörde de yapılması yolu açılmış
tır. Hükümet. bu anlaşma sonucu devlet 
sektöründe grevlere gidilmede" bir dizi 
toplu sözleşme yapılmış olmasıyla övün
mektedir. Gerçek ücretleri dondurulan 
işçiler greve gitmekten, grev yaparak 
haklarını aramaktan yoksun kalmakta 
ve hükümet grevleri engellemekte" kı
vanç duymaktadır. "Demokratik sol" 
olma iddias.ndaki CHP'"i" ne denli sol 
ve işçiden, emekçiden yana olduAu or· 
taya çıkmıştır. 

"Hükümet ücret yükselişleri konusun
da gösterdiği duyarlılığı fiyatlar konu
sunda göstermemektedir. Demir çefik ve 
çimento gibi kimi temel malların devlet 
eliyle ithali ve dağılımı; illerde fiyat 
kontrol komisyonları kurulması pratikte 
fiyat harekederini kontrol edici ve dü
zenleyici bir sonuç vermemiştir. Hızlı 
enflasyon, tadı vurguncu karlan ve bur
juva.ziriin sermaye birikimi yollarını açık 
tutmaktadır. 

''Tüm kapitalist ülkelerde olduğu gibi 
bizde de ekonomik sorunluın faturası 
işçi emekçi kitleler sırtından ödenmek
tedir." 

TERöRIZMIN TlRMANIŞI 

TIp Genel Başkanı her gün bir kaç 
can alan terörizmin, çözülmesi gereken 
en acil sorun olarak gündemde olduğunu 
belirttikten soıya şöyle diyor: ''Ter&
rizm can güvenliğini ilgilendirdiii kadar 
politik güvenliği de ilgilendirmek"'dir. 
'Anarşi k olaylar' denilen bizdeki terö
rizm dünyanın başka ülkelerinde görülen 
terörist hareketlerden çok daha yoğun
dur; ünlü ırfanda terörizmi bile bizdekin
den geri kalmıştır. Terörizmin bu boyut
lara ulaşması hUkUmetin geleceği konu· 
sunu gündeme getirmektedir.Hükümetin 
iktidarda kalabilmesi için terörizm kö
künden kazınl'l}Ua bile kontrol altın� alı-
nabilmefidir. 

. 

''Bugünkü dUıen sürdUkçe terörizm 
kökünden kulrWTlilz. Çünkü terörizm 
bu düzenin çeli$kilerinden, dengesizlik
lerinden doAmaktadır. TUr1<iye'de d .. 
mokratik hak ve özgilrlükler kısıtlı ol· 

' malda beraber, büyük sermaye bu sınır
lı demokratik ortamda dahi ekonomik 
ve politik iktidarını istediği gibi süra;
rebilmekten acizdir. Emperyalizmle or
takjık ve işbirliği etmek de iktidarını 
ayakta tutmak için yetmemektedir. Bü� 
yük burjuvazi ve işbirliği ettiği emper
yalizm, geniş halk kitlelerini sürekli 
daha yoksullaştıran bu sömürü düzenini 
o kitlelere baskıyla, zorla dayatarak sür
dürebilme çabasındadıriar. Büyük serma
ye sınıfları ile işçi emekçi kitleler arasm
daki sınıf ayrımı keskinleşmiş, kutuplaş
mıştır. Işçi emekçi kitleler bilinçlen· 
mekte, ekonomik ve politik mücadele 
çizgileri yükselmektedir. Bu gelişme 
gOçlendikçe halk kitlelerini, ilerici, de
mokrat, sol, sosyalist güçleri bastırabiı· 
mek için şiddet ve terör de tırmandırı!
maktadır." 

TUrkiye'de solu bastırmak, kırdır� 
mak, yok etmek operasyonunun sürdü
rOldUğünü belirten Boran konuşmastnı 
şöyle sürdülÜyor: "Sol, kurulu düzenin 
bozukluğunun, adaletsizliğinin nederle
rini dile getirmektedir; kitlcler sola y� 
nelmektedir. Bu duruma son verilmeli
dir; burjuvazi ve emperyalizmin kararı 

budur. Tam boy açık faşizm veya cunta 
yönetimi yerine, veya ondan önce, terö
rist hareketlerle solu saAa kırdırtmak de
neyi yapılmaktadır. 

''SaAın bu amaçla örgOtlendirilmesi 
1970'den önce başlamış, 70'Ii yıllarda 
geliştirilmiş, son Milliyetçi Cephe döne
minde doruk noktasına çıkarılmıştır. 
Soku-saAcl öğrencilerin çatışması görü
nUmU çoktan kalkmıştır. O görUnUm var
ken de gerçek durum öğrenci çatışması
nın çok ötesindeydi. Şimdi Ise bu iç sa
vaşı başlatma girişimlerine dönüşmüş
tür. Sağ hem devlet örgUtünUn iç inde, 
hem dışında örgütlenmiştir. Bu açık fa
şist yuvalarla bunlar dışındaki ögeler, 
gruplar aRSında çekişme, hatta mücade
le vardır. Milliyetçi Cephe'nin Iktidar· 
� düşmesiyle bu f.4ist yuvalar ve öge· 
ler iktidarda olmanın sağladığı olanak
larla elde ettikleri gücU ve imtiyazlı du
rumlarını yitirmeye yüz tutmuşlardır. 
Bunu bUsbiltUn yitirmeme mücadelesini 
vermektedirler. Yitirmemek için de, ül
keyi tam boy açık faşizme götUrecek, 
götilrürken de demokrat, ilerici, sol, sos
yalist, devrimci kim varsa kıracak bir 
operasyonu yürüttne çabasındadıriar. 

"Devlet örgUtü dışında da faşistler 
güçlü bir biçimde örgütlenmişlerdir. Bü
yUk bir sah"'karlıkla kullandıkları sol 
sloganlarla; kapitalizme karşı çıkma id
dialarıyla; akJı, mantığı değil, heyecan
ları, içgüdüleri kamçılayan ırkçı, şoven 
milliyetçi ideolojileriyle; iş bulma, para 
verme gibi çıkar sağlamalarıyla bilinç 
düzeyi düşük gençlik ve halk aRSında 
belli bir kitle tabanı da elde etmişlerdir. 
Küçük kentlerde ve büyUk kentlerin 
özellikle kenar mahallelerinde 'yeşil hat' 
çekip belli semtleri kendi bölgeleri ilan 
etmekte, sözünil ettiğimiz yöntemlerle 
yöre haJkının bir kısmını kazanmakta, 
bütünü kaba kuvvet ve silah güdlyle bas
kı ve kontrol altında tutmaktadırfar. Bu 
hat çekilmiş semtler, kentlerin diğer yö
relerinde operasyonlar için bir üs görevi 
görmektedirler." 

GüNEY DOOU'DA 
KUŞATMA 

Boran Doğu illerindeki gelişmeleri de 
şöyle değerlendiriyor: J "Ayrıca, Doğu 
illerinin bazıları faşist açık ve gizli ör
giltlerin özellikle yuvalandığı ve güçlü 
olduğu iller haline getirilmişlerdir. Bu 
iller Güney DoAu bölgesini kuşatmak· 
tadır. Ayaklandırma kışkırtmaları ve 
girişimleri için adeta özel olarak görev
lendirilmi.şlerdir. Buralardan bölgedeki 
diğer illere "takviye"ler, "bindirilmiş 
kıtalar" gönderilmek"'dir. Malatya, K. 
Maraş, Sivas, Elazığ , bu çeşit illerden
dir. Burala� ayaklandırmalar başla
tılacak so�!u çeşit olaylar bir çayır 
yangını gibı diğer illeri sarıp genişliyi
verecektir. Bu hengamede Doğu ve 
Güney Doğu'daki tUm demokrat, ileri
ci, sol güçler, demokratik toplumsal 
rri.icadde kırılıp bastırılacak ve giderek 
tüm ülkeyi kapSlyan bir faşist cunta 
yönetimine, en azından bölge bölge sl
kıyönetimlere gidilecektir. Plan budur. 
Malatya'da, Elazığ'da, Sivas'ta ve daha 
başka yerlerde bu doArultuda yapılan 
girişimler bu sonucu vermemiştir. Ama 
denemeler sürmektedir. 

"MHP, parti yapısı ve yan kuruluş� 
larıyla faşizm yanlısı gllçlerin bu örgUt� 
lenişi ve eylemleri içindedir, ta boğa
zına kadar. MHP Uç yıl Iktidarı paylaş· 
manın olanaklarını sonuna kadar kulla
narak devlet örgUtil içinde ve dışında 
k�ndisini gUçlendirmlştir. MHP 'nin ne 
denli tırmandırılan terörün içinde oldu
ğunun belirti ve kanıtları her geçen gOn 

"SORUNLARI ÇöZEMESE DE, ULU· 
SAL BA�IMSIZLlK VE HALKıN Çı· 
KAR VE YARARLARI YöNüNDE 
ATıLACAK HER ADıMı BIZ BILIM· 
SEL SOSYALISTLER öNEMSERlz 
VE DESTEKLERIZ. "KAPITALIZM· 
DEN SOSYALIZME GEçiş ÖNGö· 
RüLMEDIKÇE NE YAPILSA NAFI· 
LE DIR, BIZI HiÇ ILGILENDIRMEZ" 
GIBI BIR TAVıR ASLA BIZIM TAV· 
RIMIZ DE�ILDIR. IşÇı SıNıFıNıN 
BILIMSEL SOSYALIST PARTıSl o· 
LAN TüRKIYE IşÇı PARTISI HEM 
GüNCEL IVEDI SORUNLARLA ILGI· 
LENlp ÇÖZüMLERI IçiN MüCADE· 
LE VERIR, HEM DE BU GüNLüK 
HEDEFLERE YöNELIK MüCADELE· 
YI SOSYALIZM IçiN UZUN SOLUK· 
LU MüCADELESIYLE BüTüNLEŞ. 
TIRIR." 

salkım salkım ortaya dökülmektedir. 
MHP'ni" ve yan kuruluşları derneklerin 
üzerine gitmek için yasal dayanak ve 
nedenler fazlasıyla vardır. Geciktiritmiş 

·olan bu işlem daha da geciktirilmeden 
bir an önce yapılmalıdır. 

"Bununla beraber ülkede estirilen te
rör havası ve girişilen operasyonlar 
MHP 'nin çapını aşmaktadır. Yerli ve ya
bancı "örtülü örgütler"in marifetleri bi
linmektedir. Yerli örgütlerinki açık açık 
söylenir, yazılır, tartışılır olmuştur. Ya
bancı örgütlerin ki ise dünya ve Türkiye 
pratiğinden bilinmektedir. Türkiye 
büyük burjuvazisi ve Amerikan emper
yalizmi, politikacıları, aSkerferi, pürok
ratları ve ajanlarıyla birlikte Türkiye'nin 
üzerine bir dem it kapak kapatmak için 
eylem içindeler. 

'''Turkiye'nin doğusunda bu anlattlk
larımızdan başka, ama birbiriyle ilişkili, 
olaylar da geçmektedir. Geçtiğimiz 

Temmuz ayında Hakkari ilinde bir ege-
men devletin sınırları içinde yeralması 
düşünülemiyecek olaylar olmuştur. Irak' 
ın bir bölgesinden diğer bölgesine Türki
ye içinden geçen yaklaşık yediyUz kişi· 
lik bir kafile Türkiye'de oturan kimi 
aşiret veya gruplar tarafından saldırıya 
uğrayarak bUyük kısmıyla öldülÜlmliş
tür. Hükümet ve devtet kuvvetleri bu ça
tışmaya ve kattiama, önlemek üzere mU
dahale etmemiş, seyirci kalmıştır. Şimdi 
ise katliamdan kurtulabilen 161 kişinin 
bölgedeki aşiretler elinde esir tutulduk
ları iddia edilmektedir. Doğru ise bu 
durum da ne uluslarara.s. hukuka, ne 
Türkiye'ni" kendi yasalarına uygun de· 
ğildir. Özel kişiler, aşiretler hiç kimseyi 
esir alma, özgilrlUğUnden yoksun tutma 
hakkma ve yetkisine sahip değildir. Söz 
konusu kişileri onlara düşman aşirede
rin elinde bırakmak hukuka, yasalara, 
insan haklarına aykırı olmanın yanı sıra, 
insanlık dışı bir tutumdur da. 

"Hükümet bugüne kadar bu konuda 
bir açıklama yapmadı. Bu açıklamayı ve 
tutsakların serbest bırakılmasının sağlan
masını talep ediyoruz. 

"Bu konuda hükUmete ilişkin olarak 
söylenecek bir söz daha var. HUkUmet 
söz konusu olaydaki tutumuyla Türkiye' 
ye sınır komşusu bir Ulkede yer alan ve 
doğal olarak Türkiye içine de yansıyan 
bir halk hareketinde ayrışan ve çatışan 
taraflar arasında, taraf tutmuş olmak
tadır, gericilerin safınHa. Ne yarım yüz
yıldan fazla bir zaman önce Kurtuluş 
Savaşı vermiş olan Türkiye'ye, ne de 
"demokratik sol" iddiasındaki bir hükü
mete bu taraf tutuş yakışmaz. Orta 00' 
ğu 'nun çok hassas bir noktasında bulu� 
nan bu bölgede halkın demokratik is
tem ve özlemlerini kendi çıkarcı hesap. 
ları u�runa sömUrmeye kalkan emperya
listlerin, baskıcı yönetimlerin ve feodal 

artıklann oyunıarına kanlrTl3mak veya 
dUşmemek gerek." 

ÇıKıŞ YOLU VAR MI? 

Bugünkü durumdan çıkış yolunun ne 
olabilectAi sorusunu yanıtlayan Boran, 
konuşmasını şöyle tamamlryor: "Dene
bilir ki, TUrkiyc'yi içinde bocaladığı 
ekonomik, politik, sosyal darboAnlar
dan kurtaracak bir çare, bir yol yok mu· 
dur? Var elbet. Ama bu, kısa sürede yağ
dan k;i çeker gibi sorunları çözecek bir 
hazır reçete değildir. Temel toplumsal 
sorunların hiç bir zaman böyle reçetele
ri . yoktur. Daha uzun vadeli açıdan ba
kıp, daha uzun vadeli hesaplar yapmak 
ve uzun vadede sonuç alabilmek için de 
her gün görülmesi gereken işi görmek, 
işe asılarak çalışmak gerekir. 

"Bu hükümetin köklü tedbirler alarak 
durumu köklü biçimde deAiştirmesi, iyi
leştirmesi beklenemez. Her zaman 
belirttiğimiz gibi, sorunların, toplumsal 
rahatsıztıkların nedenieri yapısaldır; bu 
sorunlar ve rahatsızlıklar emperyaJizme 
bağımlı geri Türkiye kapitalizminin acı 
meyveleridir. CHP 'nin 'düzen değişikli. 
ği' dediği ise, bu varolan düzen içinde, 
onun temel çerçevesini aşmamak üzere 
yapılacak ayrıntılarda bir takım değiştir
melerdir. 

"Ama böyle de olsa bu düzen içinde 
ulusal bağımsızlıktan ve halk kitlelerinin 
ç ıkar ve yararlanndiln yana yapmayı va

dettiklerini CHP hükümeti yapmalıdır 
Sorunlan kökünden çözemese de, ulusa 
bağımsızlık ve halkın çıkar ve yararlar 
yönünde atılacak her adımı biz bilimse 
sosyalistler önemseriz ve destekleriz 
'kapitalizmden sosyalizme geçiş öngö
rülmedikçe ne yapılsa nafiledir, bizi hiç 
ilgilendirmez" gibi bir tavU' asla bizim 
tavrımız değildir. Işçi sımfının bilimsel 
sosyalist partisi olan Türkiye Işçi Partisi 
hem güncel ivedi sorunlarla ilgilenip çö
zümleri için mücadele verir, hem de bu 
güncel hedeflere yönelik mücadeleyi sos
yalizm için uzun solukJu mücadelesiyle 
bütünleştirir. 

"Umut, işçi S1nrfımızl" politik hare
ketindedir, partisindedir. Umut, işçi 
sınıfımızın başta yoksul köylü olmak 
üzere diğer kol ve kafa emekçisi kitleler
le ittifakını kurup pekiştirmesindedir. 
Umut, işçi sınıfı panisinin öncülüğünde 
tüm demokrat, ilerici, sol, sosyalist güç
lerin ve kuruluş�ın emperyalizme ve 
faşizme karşı g(lç ve eylem birtiğincJe. 
dir. Umut partimizde, Türkiye Işçi PiiU
tisi'ndedir. 

"Türldye Işçi Partisi kurulduğu gün
den bu yana nitel ağırlığını sürekli ka
nıtlamıştır. Gelişmelere koyduğu teşhas
ler ve gelişmelerin geleceğine ilişkin ön
gÖlÜleri hep doğru çıkmıştır. TIp Tür· 
kiye ve dünya kamuoylalında ciddiye 
alınan bir partidir. 

"Arkada bıraktığımız üç buçuk yıllık 
sürede Türkiye Işçi Partisi nicel varlığını 
da büyütmüştür. Şimdi gelişmenin nicel 
yönüne özel ağırlık verme kararını al· 
mıştır. N itel ağırlığı, öncülük işlevini 
gözden kaçırmamak şartıyla, parti nicel 
olarak ne kadar bUyU"", o kadar güçlü 
olur. Devrimi başarmak içinse, hem bil
gili, bilinçli, ye"'nekli, hem de gilçlü nı· 
mak gerekir. Daha çok üye, daha büyük 
örgüt, daha etkin eyleml Amacımız bu. 

"Önümüzdeki aylar Türkiyo Işçi Par· 
tisi'nin üye Kazanma Kampanyasıdır. 
Bu toplantı bir yanıyla da bu kampan· 
yanın açılış toplantı5ldır. Bir Uye, bir 
üye daha diyeceiiz. Bir üye daha, sıkıl· 
mış bir yumruk daha. Bir üye daha, za
fer yolunda bir adım daha. Bir üye, bin 
Uye. heri onbinlere, yüzbinlere do�ru!"  
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MHP'DE NizipLER 
. 

SAVASI 
AYHAN TOTON 

özellikle MC döneminde geri
CI, faşist örgütlerdeki bölünmeler 
hızlandı. Hızlanan bölünmeler 
kendilerinibir yandan yeni parti
lerin kurulması, bazı partilerin 
poli tlka sahnesinden silinmeye 
yüz tutması biçiminde gösterir
ken, dieer yandan da varolan 
sae partilerin içinde oluşan bö· 
Iünmeler1e hissediliyar. Partiler 
içindeki kanatlar partilerin yöne
timini almayahazırlanan yoeun 
bir mücadele sürdüriiyorlar. Mil· 
liyetçi Hareket Partisi içinde de 
hizipler uzun bir süredir nasya
nal sosyalistler, şovemstler ve üç 
hilaleiler gibi isimler altında kı
yasıya bir mücadele içindeler. 

İkinci !\lC'nin kuruluşu bu sa
v�ı hızlandırıp, bölünmeleri 
daha belirgin bir duruma getir
di. O dönemin Ticaret Bakanı 
Agah Oktay Güner, işi genel 
merkezin gönderdi�1 kişileri işe 
alınamaya kadar vardırmış, bu
nun sonucunda da büyük bir tep
ki ile karşılaşmış ve iki kez göre
vinden istifa etmeye kalkışmış; 

ancak bu Istifalar kabuı edilme
mişti. Bu arada Genel Merk!!Z'de 
de yoRun bir kulis vardı. Bazı 
gençler, özellikle eski 21 Mayıs
çılardan oluşan bir grup "nas
yonal sosyalist" MHP'nln 2. MC' 
ye kablrnasını eleştiriyorhu'dı. 
Onlara göre Hitler örntok Alın· 
malıydı. Hitler bir kez hükümete 
girmiş, ikinci kezde ise Başba
kan olmuştu. İkinci MC'ye giren 
MHP ise bu tutumuyla büyük 
bir hata işlemekteydi. Dtiılayı· 
sıyla MC hükümeti son bulmalıy· 
dı. UsteOk MHP Millet Mecli� 
Beşkanlıeı seçiminde bazı ko· 
şullarla da olsa Karakaş'ı des· 
teklemiş, ortaklarına karşı ve· 
fakir davranmamıştı. Nasyonal 
Sosyalistler durumlannı güçlen· 
dlırnek için de Türkeş'in bu ko
nuda kararsız kaldılmı söyıü· 
yorlardı. 

YENI ARAYıŞLAR 

İkinci MC 'nın yıkılmasıyla 
birlikte MHP yeni arayışlar pe
şinde koşmaya başladı. Türkeş, 
ve Erbakan Mayıs ayı içinde bir-

IIkte Istanbul'a giderek bir grup dı�ı bildlrlOyor: 
işadamı ııe gÖlÜşme yapmışlardı. A. "lam Türk SentezeUeri: 
Söylenenlere göre toplanbya ka· . Ortaasya'ya dayanan ırkçıl.tıı Ls
tı1an Işadamlarından birinin "ko- lam felsefeslyle birleştiren ve 
mando'ıardan şikayet! üzerine, Agah Oktay Güner tarafından 
MSP Genel Başkan Yardımcısı ortaya ablan bu göriiş, partinin 
Cumalıo�lu, "biz bunlan orta- "aydın" kesimi tarafından büyük 
dan kaldıracaeız, bu konuda sa- bir destek göriiyor. Türkeş'm de 
yın TIirkeş size güvence verebilir" haleCi olarak gördüeü Agah Ok· 
demıştı. tay Güner grubuna yakın oldu-

Bu toplantının hemen ardın- tu, ancak bazı ekonomik konu
dan Olkü Ocakları Genel Baş- larda Agah Oktay'a ters düştügü 
kanlıemdan istifa eden Muh- söyleniyor. Bu grubu Rıtailer 
sin Yazıcıogıu başkaniıgında grubu da destekliyor. 
Konya'da bir dernek kuruldu ve 
deme�ln adı "Olkücü Gençler 
Deme�l" olarak saptandı. Bunu 
takıp eden günlerde de Olkü 
Ocaklarmın şubeleriyle birlikte 
geçmiş defterin kapatılmasına 
çalışıldı. İşverenlere verilmiş 
olan söz tutuımuştu, ama bunun 
yalnızca bir gösteri oldulu blrbi
rinl lzleyen olaylarla kanıtlandı. 

BAŞLıCA GRUPLAR 

MOliyetçi Hareket Partisi 
içinde bu� şu grupların yer al-

B. Uç Hllaicller: Kitlesel bir 
tabaru bulunmayan bu grup, ç� 
Runlukla Türkistan göçmenleri 
tarafından yönetiliyor. Grubun 
başını MSP'ye geçtikten sonra 
yeniden MHP 'ye dönen Adana 'lı 
İsmail Hakkı Yılanlıo�lu'nun 
çekti�l, AdAna'lı Işadamı Faruk 
Akkülah'ın da bu grup Içinde et· 
kin olduRu, ancak son günlerde 
MHP'ye küsmüş olduRu öne sürii
lüyor. 

Yerel yönetimlerin h içbir sorunu çözülmedi 

C. Şamanistler: İslamcian ön
ce Türkçillüeün var oldueunu 
öne süren bu grup Nihai Atsız 'm 
izinden yürüyor ve ötüken dergi· 
sinin çevresinde · kümeleniyor. 
Aynı grubun tanııya olan inanç-
ları da eski Türk geleneklerine 
giden efsanelere dayanıyor ve 
bu grup Alman Nasyonal Sosya
list Partisinin görüşlerinden hiç 
ödün vermez görünüyor. Şuna
nistlerin başını çeken Genel Baş· 
kan Yardımcısı Nigde Milletve· 
ldII Ali Fuat Eyübogıu 'nun dAv
rawşları bir süre önce MHP Ge
nel ıdare Kuruluna getirilmişti. 
Sonuçta da Eyüboglu'nun başta 
demeç venne hakkı olmak üzere 
birçok davramşı bütünüyle kısıt
lanmış, üzerindeki denetim artı
nlmıştı. Bu grubun Genel Mer
kez'den son derece kop�k oldu
gu ve bazı ilIegııl grupları da do
RurduRu söyleniyor. Gene öne 
sürüldüRüne göre ömeein Kah� 
raman Maraş'ta ortaya çıkarılan 
"Esir Türkleri Kurtarma Ordu
su" ve '''nirk Yıldırım Koman
doları" adb örgütlerin do�masına 
şamanistler neden olmuştu. 

DEVRiMCi BELEDiYELER 
DERNEtli'NE DÜSEN GÖREVLER 

• 

iSMAiL ALTAN Bahadın (y ozgot) Belediye Başkanı 

MC iktidarları döneminde 
yerel yönetimlerin başlıca iki 
sorunu vardı. Yerel yönetimlere 
yöneltilen her eleştiri karşısında 
bu sorunlar öne çıkarılır ve yapı
lamayanlarm nedeni olarak bun
lar gösteriliıdi. Bunlardan birin
cisi yarım asırhk Belediyeler ya
sası, di�eri de, merkezi hüküme
tin, yani MC'nin yerel yönetim· 
ler üzerindeki baskılarıydı. Ger
çekten de gerek bu yasa gerekse 
MC iktidarı yerel yönetimlerin 
birçok girişimi karşısına dikili· 
yor ve işçi, emekçi kitleler yara
rma yapılabilecek çalışmalan 
engelliyordu. öte yandan ydlar· 
dan beri alanında tek ses duru
munda olan M mUletvekili Ls
met Sezgin 'in başkanlı�ındaki 
Türk Belediyecillk Deme�i de 
yerel yönetimlerin hiçbir soru
nuna çözüm getlnne çabası 
Içinde de�ildi. 

Bütün bu sorunlar karşlSlnda 
Derici yerel yönetimler Devrimci 
Belediyeler Deme�i 'nı oluştur
dular. nu dernek, yerel yönetim· 
lerin sorunlarını çözme yolunda 
adımlar atma amacını taşıyor ve 
bu yolda çabalar harcayaca�ını 
belirtiyordu. Gerçekten de yapıı· 
ması gereken Iş, çözümesi gere
ken sorun çoktu. Böylesi bir ör
gütlenme, yerel yönetimlerin ö
nünü açmakta, yerel yönetim 
birliklerinin oluşturulmasında 
önemli görevler yüklenebilecek 
nitelikteydi. Bütün bumarın 
sonucunda da birçok belediye 
bu örgütlenme içinde yerini aldı. 
Bu arada CHP hükümeti Iktidara 
geldi. Tüm alanlarda oldugu gibi, 
hükümetin yerel yönetimler ko· 
nusunda da birçok vaadleri, öne
rileri vardı. Hatta bu Iş ıçın bır 
de bakanlık kuruldu. Ancak ay
lardır yerel yönetimler ve sorun· 
ları konusunda hiçbir ileri adım 
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atı!madı, hiçbir sorun çözülme
di. 

Bu arada Devrimci Belediye
ler deme�lnin geldigi nokta da 
ilginç. MC döneminde yerel yö· 
netimlerin sorunlarını one çıka· 
ran, bu konuda çözümler öne· 
ren dernek, CHP'nin iktidara 
gelmeSiyle birlikte neredeyse faa· 
liyetlerine son verdi. Bütün bun
ların sonucunda da deme�in üye 
sayısı azaldı, gelirleri düştü ve 
alundan kalkamayaca�ı borç
lar altında girdi. Başlangıçta gün· 
demde bulunan, yerel yönetim
lere ışık tutacak bir yayın orp
nının çıkarılması da gerçekleşti
rilemedi. Devrimci Belediyeler 
deme�inin bu eylemsizl�ine 
karşılık Türk BelediyeciJik der
neRi de yerel yönetimlerle iliş
kilerini kesintisiz sürdürdü. 

IVEOI GöREVLER 

Yerel yönetimlerin sorunları
na çözüm bulmak amacıyla ya
pılması gereken pekçok Iş var. 
Devrimci BelecUyeler derneRi bu 
konuda en kLSa zamanda hareke· 
te geçmelidir. Ayrıca: 

1·  YEREL YöNETIM BA· 
KANLıel'nın "VESAYETl" da· 
ha da agırıaştınp meşrulaştırl-· 
cak, yani öZERKLIK kavramını 
ortadan kaldıracak çalışmalar 
içine girdiai takdirde engel olun
ması, 

2· Belediyel.rle ilgili yasa, tü
zük ve yönetmeliklerin çıkarıl
masına çalı.şılması 

3· DEVRIMcI BELEDIYE
LER DANIŞMA TOPLANTısı 
ya da KURULTAYı ADI AL· 
TINDA bır toplanbnın derhal 
yapılması, 

4- Dernek bünyesinde üniver
site çevrelerinden de yararlana
rak çeşitli dallarda çahşacak 
BILIMSEL DANIŞMA KURUL· 
LARı kurulması ve düzenlenecek 
raporların, düzenlenecek toplan
tıda tartıŞılıp son biçiminin veril
mesi, 

5- Siyasal eııuhnl Demege üye 
olmaya elverişli partili ve ba�un

ısız belediye·, ve belediye başkan
Iannın derneRe üye olmalarını 
sa�lamanm yollarının araşbnl· 
ması. 

6- önceden demek üyesi olup 
da beııı nedenlerle ayrılmış olan 
belediye ve belediye başkanları· 
nın demek üyeııline dönmeleri· 
nin saelanması, 

7· Belediyelerle ilgOI olarak 
çıkarılmasına çalışılan yasa, tu.. 
zük ve yönetmeliiderin beledı· 
yelerin REFERANDUM'undAn 
geçirıımeslnln ..glanması ıçın 
y�un çalışmalar yapdmalıdır. 

öte yandan Devrımcı BeIedi· 
yeler Deme�l, Işçi, emekçi kitle· 
lerl sorunlar karşısında örgütle· 
meli, sorunlarına sahıp çıkar hale 
getlnn.llıIir. Belediye gelirleri 
yasasının bır an önce çıkması 
Için çaba sarfetmeli, bır müteah
hit bankası olarak Işlev görmekte 
olan bler Bankası'nın Yerel YÖ
netim Bankası haline gelmesi 
ıçın çalışmalı, yerel yönetimle
rln temel tüketim maddelerini 
üreanede ve pazarlamada etkın 
hale gelmesi Için çaba sarfettne
Ildir. 

Tüm bu sayılanların yapılabil· 
mesl Için iktidarın demeRin gö
rU.ünde olmasına gerek yoktur. 
BöyleSine bır örgütlenme harcan· 
mamalı, yerel yönetimlerln ör
gütlü mücadelesi daha yüksek bo
yuUara vardırılmalıdır. 

D. Olkü Ocaklan Demegı: 
Devlet dergisi etrafında kümele
nen ve Nevzat Köseo�lu tarafın
dan desteklenen bu grubun Uç 
Hilalcilerin tlGD'yi kunnalannın 
sonucunda şamanistlerle ·daha 
yakın ilişkiye girdikleri söyle· 
niyor. 

E. Ulkücü Gençlik Deme�l: 
Uç HilaIcl olarak bilinen ve "\'ür. 
keş'e yakınlıkları ile tarunan bu 
gençıık örgütü, MHP gençlık kol
lanna koşut bir biçimde çalışı· 
yor. "Genç Arkadaş" dergisi et
rafında toplanmış olan grup, 
bundan önceki MHP Kurultayı' 
nda Yaşar Okuyan'ı desteklemiş 
ve MHP içinde söz sahibi olması· 
ru saRlamıştl. Ancak son günler
de aynı grubun Yaşar Oku�an'ı 
geniş bir eleştiri hedefi olarak 
gördükleri ortaya çıkıyor. 

F. Orta DoRu Grubu: Necdet 
Sevinç'in başını çektl�i ve Orta 
Do�u gazetesi enarında küme· 
lendl21 bilinen bu grup, Genel 
Merkeze karşı olarak tanınıyor. 
Türkeş'in İstanbul'da verdi�i 
If tar yemeeı sırasında da Genel 
Merkez çevreleri bu gazeteye 
kaşı olduklarını açıktan açıea 
söylediler ve kulaklara Hergün' 

ün okullJTlUlll1 !ısıldAdılar. öno 
sürüldügüne göre bu grup bızı 
cun!acılarla da Işbirııginden ya
naydı. 

G. Neclp Fazı] Grubu: Etkln 
olmayan bu grup seçimlerde 
MHP'yl destekledi. Ancak "\'ür. 
keş Oe Neclp Fazıl'ın lllşkileri 
ıon günlerde iyiden ıyiye bozul
muşa benziyor. MHPılleri dava 
adamı saymadıeı söylenen Kısa
kürek, Türkeş'm son iftar yeme
�Inde de oldukça uzagındA otu
ruyordu. 

HALEFLER VE SEyIRcILER 

Türkeş'in halefierinin başını 
Agab Oktay Güner çekiyor. An· 
cak bu, Agiih Oktay' ın tek hale! 
oldugu anlamına da gelmiyor. 
Dıger halenerin arasında Ulkü 
Ocaklarının deste�1 ile hale! 01-
maya çalışan, ancak son günler� 
de bu demegln dAeıtılmasıyla 
şansını kaybeden Nevzat Köse
oeıu 'nu da saymak gerekiyor. Bu 

arada Ayva:ı; Gökdemir de bir beş· 
ka hale! olma iddiasında. ' lIer
gün" gazetesine yazdıgı YlZdar
la geniş bır kesimi etkilerneye, 
dolayısıyla hale!. olma şansını 
arttınnaya Çalışan Taba Akyol' 
un ise özeUlkle MİT ve silahlı 
kuvvetlerde geniş bir çevresi ol· 
dulu ileri sürülüyor. 

Bu 1l&da gerici partiler arasın
da henüz tereihini bütünüyle yap
mamış olan gruplann da vortıtı
na ve bu gruplann MHP içindeki 
mücadeleyi yakından Izledikleri· 
ne dıkkat çekmek gerekiyor. Bu 
gruplardan birisi eskiden ''Müca· 
dele Birııgı", şimdilerde I .. "Ye
niden Milli Mücadele" adını taşı
yan grup. Şu anda MHP'ye 
"I'lirkçü oldugu için", M'ye 
"kapitaUst oldugu Için" ve MSP' 
ye "islamcı oldugu için" karşı 
çıktıklan söylenen Yeniden Milıı 
Mücadeleciler, " anti-komünist, 
anti·kapitalist, anti·siyonist ol· 
duklaruu, milli degerl .. e haRlı ve 
islama saygılı olduklaruu" bellr· 
tıyorlar. Yeniden Mücadele Der· 
gisi etrafında toplanan ve Aykut 
Edeball'nin haşını çektl� sa�cı
lar Bayrak Gazetesine, yakuılık
lanyla tanıruyorlar ve şimdilerde 
Misak-ı MUli çaerısı yapıyorlar. 

ORTAK NOKTA: 
IŞÇI SıNıFıNA DUŞMANLIK 

öte yandan " yeşil komüniz· 
mi" savunduklarmı öne süren ba
Zi saR teröristlerin örneeln "ıs
lam Kurtuluş Ordusu" adını taşı· 
yan Illegal örgüt, şu anda MHP 
ile çatışan bir konumda. Ancak 
Göbels ve Rosenberg hayraru 
olarak talUnan ve zaman zaman 
gazete bürolannı anyarak " müca
delelerinin sonuna kadar sürece� 
glnl bildiren" "Anti-Slyonist 
Cephe" ıçın aynı şeylert söyle
mek olanaksız. 

Bugün MHP ıçınde birbiri .. 
rtyle kıyasıya savaşan, ilerde da
ha da netleşen bir mücadele sür� 
dürecekleri anlaşılan tüm hizip· 
ler, kendı kişisel hesaplarının pe_ 
şindeler. Ama bun1an birbirine 
baglayan tek ba� işçi sını!ı ha
reketine olan amansLZ düşman· 
lıklan ve bUyük sennayenln Çı_ 
karlanru savunmak için göster. 
dlklerl olaRanüstü çabaları. 
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Info-Türk 
bildiriyor / 

Y urt dışındaki 
işçilere tanınan 
"emeklilik hakkı"nın 
içyüzü 

Çifte emekl i l ik deği l 

çifte soygun yasası 
CHP YILLARDAN BERt YURT DıŞıNDAKı ıŞÇILE. 
RE ISRARLA IK! VAADDE BULUNMAKTAYDı: E· 
MEKLILIK HAKKI'NIN VE SEÇIMLERDE OY KUL
LANMA HAKKI'NIN TANıNMASı' OY HAKKı KONU· 
SUNDA CHP'DE, IKTIDARA GELELI DOKUZ AY 
OLDUGU HALDE, HENUZ BIR KıPıRDANMA Gö· 
RtlNMUYOR. (BAK: YtlRtlYtlŞ, SAYı 179) BUNA 
KARŞıLıK, "EldEKLILIK HAKKI"NIN TANıNMASı· 
NI" ONGOREN YASA BtlYtlK BIR HIZLA PARLA· 
MENTODAN GEÇIRILEREK YORORLOCE SOKUL
DU, HEM DE "YURT DıŞıNDAKI IŞÇILERE ÇIFTE 
EMEKLILIK HAKKı" TANıNDlGI PROPAGANDASı 
YAPıLARAK ... OYSA BU YASANıN BU KADAR HıZ· 
LI çıKARTıLMASıNıN ARDıNDA YURT DıŞıNDA· 
Ki IŞÇIYE SOSYAL GtlVENCE SACLAMAKTAN 
öTE "DövIZ SACMA" HESAPLARI YATMAKTAY· 
DI. INFO·TORK AJANSı'NIN AŞACıy A ALDlcııatz 
INCELEMESI, BU KONUYA AÇıKLıK GETIRIYOR. 

Yeni bükimetin vaadlerinin 
...... da yer alan "yurt dışındaki 
lşçOere emeklUIk hakkı" tanın· 
maSL hakkındaki yasa ve yasanın 

rwıi unulanacaRma Ulşkln Ça· 
html, Sosyal Güvenlik ve �Wiye 
bakanlıklarmın ortaklaşa hazırla· 
dıkiarı yöDebnelik yüriirlüee gir. 
di. 

"Çifte emekıRık hakkı" ta· 
oınchlı Ileri liiriilerek iktidar ıçın 
bır prcıpapoda aracı olarak kul· 
lanılan -yeni yasa, ulmda, yurt 
tlıtıncIald Türkiyeli Itçilere hıZ· 
metUıD çok, Türkiye'ye işçilerin 
artıDdaD daha fazla döviz .. ela· 
ma amaemı eüdÜfor. 

HerteYden önce 'u noktayı 
Iyl .. ptamak preklr: Yurt dışın· 
da çalışan Türkiyeli lşçOer de, 
Tüıltlye Cumhurıyetı'nın yurt
ta,1an olarak , ... yasaya ,ön! 
tiin .osyal ;ıiivenlik haklarından, 
tıpkı Türkiye'de çal"an karde,· 
lerı gıbı, yararlanmak durumun· 
dalar. Bu .osyal ;ıiivenlik hakları· 
DIn ba,ında ile, beLLi bir yaştan 
ıonra çalı,ma gticünü yitlrecek 
OlaD Işçiye, emeklUik aylıRı baR· 
lanması geliyor. 

Bugl.in içln SÖZ konusu olan 
ıey, yurt dı,ındakl Işçiye yeDI 
bır hakkın tanmması deeıı, yurt 
dışındaki iıÇinin prçekte &ahip 
bulunduRu ve 16 yıldır papodi· 
len bır hakkm uygulamaya geçl· 
rilmesidir. 

Avrupa ülkelerinde, o ülkelerin 
emeklilik: mevzuatma tabidider 
ve bunun için gerek kendilerin
den, gerekse patronlarmdan e
�eklnik: prirnikesilir. Ancak, Av
rupa insanlarının yaşam stan
dartları ve ortalama ömürled göz 
önünde tutularak bu ülkelerde 
emekliye ayrılma yaşı erkekler 
için 66, kadınlar için 60 olarak 
te,blt edildi. TUrklyell lşçUerln 
bu haktan yararlanmaları pratik 
olarak olanak dışı. Çünkü Türki· 
yell işçiler arasmda 65 yaşına 
kadar yaşayabilenler, parınakla 
ee;sterUecek kadar az. 

Yeni yasa, prensip olarak, 
yurt dışında çalışan Türkiyeli 
it;çnerin de, erkekae SS, kadın 
ile 60 yaıında emekli olabUmesi 
oIanaRml saRladıel ıçın, Oıumlu 
bir adım olarak deRerlendirelebi
IIr. 

Ancak bu haktan yararlan�· 
ması ıçın konulan ko,ullar, yurt 
dışındaki işçileri yenı haksızlık· 
lar ve oIanaksızhklarla karşı kar
şıya ptlrlyor. 

YENI YASANıN 
OLUMSUZLUKLARı 

ı. Bu haktan yararlanabUmek 
ıçın, yurt dı,ında çalışan liÇI· 
nın, çalıştıRı _er ıçın, tavan 

9660 ıka aylık üzerinden işçi ve 
işveren prim paylarım Sosyal SI· 
gortalar Kurumu'na döviz olarak 
ödemesi gerekiyor. 

Bu durumda, yurt dışındaki 
Işçi, çallŞtıi!t ülkenin sosyal 'i· 
gorta kurumuna öded.i�i emekli· 
lik primi clujında, bir de TUrkiye' 
nin Sosyal Sigorta Kurumuna, 
üstelik sadece kendi prim payını 
deR", bir de işverenin prim payı
nı ödemek zorunda tutuluyor. 

EmekIRik ıiylıi!t alabilmek 
ıçın asgari 6000 işgünü prim öde· 
miş olmak gerektiginden, sadece 
yurt dışında çalışmış bulunan 
bir Türkiyeli işçinin ayda 7612 
lira emeklllik aytıgma baRlana
bIlmesi için, SSK 'Da toplam 20. 
000 DM (243.432 TL) civarında 
ödemede bulunması zorunlu. Av
rupa'da bijyilk ç<ıeunıueu esasen 
en aRır ve pis işlerde asgari ücret
lerle çaI"tırılan ve kazandıkla· 
rıyla ancak günlük geçimlerini 
.. elayabUen Tüıkiyeli Işçilerin 
bu parayı bir araya getirerek 
SSK'na ödemeleri çok zor. 

Bu dövtzı ödeyebUecek kadar 
tasarruf ta bulunm uş olanlar için 
de, bu kadar büyük meblaeı öde· 
dikten sonra alacakları emeklilik 
aytıRı, yatırdıklan paranın karşı· 
Iı�ını saelamaktan çok uzak. Zi
ra, kendisine baRlanacak 7512 li
ra aybkla işçi bu yatIrımın karşı
IıRml ancak 3 y�da alabUecek. 
Türk parasının sürekli deeer kay· 
bettleı göz önünde tutulursa, 20. 
000 DM'ın karşıllRmın almması 
daha da uzun sürecek. 

2. Geçmiş sütolerln deeerlen· 
dirilmesinde, SSK 'nın tanıdılı 
son tavan aylıRın esas alınması 
da, yurt dışındaki işçUer aleyhl· 
ne bir uygulamadır. Zira deRer
lendinneye tabi tutulan geçmiş 
yıllarda tavan ücret, bugünkü 
miktann çok altındaydı. örne· 
eın, tavan ücretın 6000 lira 01-
duRu yılların primieriDin de 
9660 lira üzerinden hesaplanma
sı, lşçinln sırtından haksız olarak 
daha razla dÖViz &aRlamaktan öte 
anlam taşımıyor. 

Avrupa ülkelerine anlatmah 
I,çl ;ıönderilmeslne, 16 y� önce, 
Ba,bakan BUlent Ecevlt'1n Çal". 
ma BakanlıRı döneminde ba,lan· 
dıRı halde, birçok ,osyal hak ve 
güvenceler gibi, emekInlk de o 
zaman bır esasa baRlanmadı. Tür· 
kiyell IIÇI çal"mn Avrupa üi· 
keleriyle yapılan anla,malara bu 
konuda herhanet bir gUvence 
koydurulmadı. Bu nedenle, bır 
mUyona yakm TUrklyell lşçl, 16 
y�dan beri, emekli olma hakkın· 
dan yoksun bırakıldı. 

Türkiyeli Iıçiler, çalılbklan 

CHP mllletveklli Sabri TıRh, muhalefetteyken Brüklel'de Türkiyeli 
I,çnerle yapttlı toplantlda "emeklUikhakkl" konu.unda kendi ya .. 
önerisini ac;tkl&rken, "çifte ıoyaun"dan hiç aöz et!'r\iyordu. 

--

---,--------� 

Kapitalilt Avrupa ülkelerinde Türkiyeli i,çiler buna1unm en -aır du
belini yerken, "çifte emeklDik" t&aarlJil d. bir batka darbe oldu. 

3. En büyük adaletaizllk ile, 
yurt dışındaki işçinin, çaI"bi!t 
yabancı ülkelerde yıllarca emek
IDik primi ödediel halde, aynı sü
reler için, patronun prim payı da 
dahn bir daha katmerli prim öde
mek zorunda bııakılmasıdır. 

Oysa, bu yasayı çllwtan hü
kümetin, herşeyden önce, Türki
ye'de emekli olmak isteyen işçi
nin yurt dışında ödedieı, 'Igorta 
primlerinin \it! yine işçi için öde
nen patron prim paylarının Tür
kiye'ye transferini saRiaması, böy· 
leee işçiyi Ikıncı kez kabnerll 
prim ödeme külfetiyle karşı kar
şıya bırakmaması gerekirdi. 

ERer bir milyona yakın işçi
nin emekgücünü Avrupa kapita
lisUerine satan devlet, bu işçile
rin emekWik primlerinin Türki
ye'ye transferini saRlayamıyor, 
Avrupa hükimetlerinden bu çok 
doRal hakkı kopartamıyorsa, o 
zaman kendi aczinin yükünü iş
çinin sırtına yıkmak deeıı, biz· 
zat kendisi yüklenmek zorunda. 
Bu yasayla, devletin kendi yurt
taşını korwnaktaki aczinin yilld: 
de, yine işçinin sırtına yıkılıyor. 

4. Yurt dışındaki işçiye bir 
başka tuzak, yasa metninde a· 
çıkça belirtilmediAl için, ancak 
yasaDln uygulanmasına ilişkin 
yönetmelijtin yayınlanmasıyta 
ortaya çıkıyor. 

Yönetmel�e ee;re, bir işçi 
yurt dışında çalışmış olduRu Sü' 
renin, sadece 5000 işgününü ta
mamlamasına yetecek mlkta
nnı borçlanrunıyor, tamamını 
borçlanınak zorunda bırakılıyor. 

örneeln bır Tilrklyell lşçi, Ai· 
manya'yt gelmeden önce Türki
ye'de 13 yıl sıgortalı olarak ça· 
IıŞıp 4680 gün prim ödemiş, 33 
yaşında Almanyaya gelerek 10 
y� da burada sıgortalı olarak ça· 
Iışm" .. , Türkiye'de emekıaik 
hakkını kazanabilmek ıçın 6000' 
e varmaya yeterli 320 günlük 
prim tarkını döviz olarak borç
lanmakla kurtulamayacak, 3600 
günlük plrlml dövız olarak öde· 
mek zorunda kalacak. 

Daha açık bır deyişle, herkes 
6000 Iş günü plrim ödemek su· 
retlyle emekli olabilirken, yıllar· 
ca gurbette en aeır koşullarda 
çalışm" olan bır TUrklyell Işçi, 

hertıalde Türkiye'ye kazandırdı· 
Rı dövizierin de ödülü olarak, 
8280 günlük primi ödemiş olma 
koşuluyla emekliye ayrılabile· 
cek. O,telik de, bu primln 10 yı· 
la karş�ık olan 3600 günlük klS· 
mı hem Almanya'da, hem de 
Türkiye'de ıkı kez prim ödemesi· 
ne tabi tutulmuş bulunacak. 

5. Ve nUıayet, yurt dışmdaki 
işçUer, "çırte emeklılık" haya· 
lIyle aldablıyor. 

Yasada, yurt dııındaki Işçile· 

rin, çalıŞtıkları ülkelerde ödedik· 
leri işçi prim paylarını erıi çek· 
memeleri halide, 65 yatma eelin
ce o üJ.4.elerde ikinci ker. emekli
Ilk hakkına sahip Oıacakları belir· 
tUiyar. 

Yukarıda da belirtildiei gibi, 
herşeyden önce, 65 )8şIDa kadar 
yaşayıp da yurt dışında ikinci 
emeklilik hakkından yararlana
bilecek Türkiyeli işçi sayısı par
makla gösterilecek kadar azdır. 
Kaldı ki, işçi bu yaşa kadar ya
şasa bile, ikinci emeklUikten 
yararlanacaRı da kesin deeil ... 

Alman Sendikalar Birllti 
DGB'nin Yabancı İşçiler Yöneti
cisi Heinz Richter, bu hükmiın, 
TürkiYj! ile Almanya arasındaki 
Sosyal Güvenlik Anlaşması'nm 
26 ve 27. maddelerine arkın 01· 
duA:unu, bu maddelere göre bir 
başka ülkede emeklDü: hakkı 
alan işçinin, Almanya'da ikinci 
kez emekli olamayaca�ınJ ileri 
şüriiyor. 

Her ne kadar Sosyal Güvenli};; 
Bakanı Hilmi İşgiizar, mevcut an· 
laşmada böyle engelleytci bir bü
küm bu1unmadJ�1I11 Iddia eanek
teyse de, WDR Radyosc Hukuk 
Danışmanı Vr. Mesut Yıldıron, 
anlaşmanın Türk çe ve Almanca 
metinleri arasında çelişki oldu· 
Runu, Almanca metne göre çifte 
emeklUtQ:in mlinkün oImadıtını 
açıklıyor. 

YASANıN VE ANLAŞMANıN 
DEGIŞTIRILMESI IÇIN 

MOCADELE EDILMELIDIR 

özet olarak: 
ı. Yurt dışındaki Türkiyeli 

işçiler, 7612 In aylıkla emekli 
olabilmek ıçın 20.000 DM öde· 
mek zorunda bırakılıyor, 

2. Türkıye dışmda geçmiş y�. 
ların deRerlendJrUmesinde prlme 
esas tavan ücreti, söz konusu yıl
ların baremine göre deRil, en son 
barerne göre hesaplanarak, yurt 
dışındaki işçiler haksız bir ayın· 
ma tabi tutuluyor, 

3. 4çllerin çalıştıkları ülke· 
lerde ödedikleri emekıaik prim
leri o ülkelerin sıgorta kurumla
nnda kalırken, aynı i�çiler bir de 
kendi ülkeJerinin sosyal sigorta 
kurumu tararından döviz talanı
na uRratıhyor, 

4. Ve her zaman oIdueu gibi 
bu kez de, yurt dışındaki işçiler. 
anlaşmalara aykırı. diişen bir 
"çırte emeklilık" hayaliyle alda· 
alıyor. 

Tüm bu oIgulnr. yurt dışında
ki Işçilerin, Türkıye ve Anupa 
sendikalarının. tüm bu haksızlık
ları gid"nnek. özellikı" de yeni 
çıkan yasa ü" yüriirlükleki sosyal 
güvenlik anlaşmalarını cleAlştirt
rnek i('ln bir an önce mocarteleye 
girmelerini zorunlu kılıyor. 
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NATO VEAVRUPA KOMONiZMI 
A. SiNAN KORKUT 

Brüksel'de bulunan NATO 
Enformasyon Servisi'nin, örgüte 
üye ülkelerin dillerinde yayınla
dığı bir dergi var. Oç ayda bir 
Türkçe olarak da yayınlanıyor. 
Derginin iç kapağında belirtildi
ğine göre yayınlanan makaleler 
üye ülkelerin veya NATO'nun 
resmi görüşlerini yansıtmayabili
yor. Ama tersini varsaymak da 
mümkün çünkü bir örgütün şu 
veya bu biçimde onaylamadığı, 
desteklemediği görüşleri resmi 
yayın organında yayınlaması ola
cak şey değiL. Bu derginin Ingi
lizce basımı olan NATO Review' 
da Avrupa Komünizmi konulu 
bir dizi makale yayınlandı. Bu 
makalelerde ileri sürülen görüşle
ri özetlemek, NATO militaristle
rinin Avrupa Konilnizmi konu
sundaki düşüncelerini, çözümle
melerini sergilemek açısından 
önem taşıyor. 

Ele alacağımız makalelerden 
ilki derginin Aralık 1 977 sayısın
da yayınlanmış. Yazarı, lüksem
burg'daki Mantemach Akademi
si'nde bir öğretim üyesi olan 
Peto:· Gyallay-l'ap. Vazar makale
sinde Avrupa Komünizminin ta
rihsel gelişmesini inceliyor ve bu
gün ulaştığı aşamayı ir�liyor. 
Pap'a göre Avrupa Komünizmi' 
nin entellektüel köklerini, tarih- . 
sel materyalizmin bilimsel geçer
liliği üZerinde kuşkular ileri sü
ren Georg lukacs ve Karl Korsch' 
un 1923 yılında yayınladıkları 
Tarih ve Sınıf Bilinci ve Mark· 
sizm ve Felsefe adlı kitaplarda 
bulabiliriz. Daha sonraları başka
larının da katılmasıyla gelişen bu 
revizyonist akım bir süre tavSl
yorsa da 19S0'lerin ortalarında 
yeni ve taze bir biçim alıyor, 
1960'larda d. g�niş boyutlara 
ulaşıyor. 

Pap, Avrupa Komünizmi'nin 
teorik bir özU olmadığını, ayıncı 
niteliğinin Marx'ın Leninist y� 
rumlanmasının neden olduğu 
teorik bunalımın ortaya çıkardı
ğı, Marksizm'i Leninizm'den 
kurtlrma ç.bası olduğunu söylü
yor. Bu ayırıcı niteliiin yansıma 
biçimi, modem Avrupa felsefesi, 
bilim ve kliltUrilne dayanarak tü
ketici kapitalizmi ve Sovyet 
marksizmine radikal eleştiriler 
yöneltmek ve ele�tirilen yapıla
ra seçenek yapılar geliştirmek 
oluyor. 

Ikinci makale derginin Şubat 
1978 sayısında yayınlanmış, ya
zarı Ingiltere Dışişleri Bakanı 
David Owen. Yazı, Owen'in 
Cambridge üniversitesi'nde yap
tığı bir konuşmanın değiştiriI
miş biçimi. Ana konusu, sosyal 
demokratların Avrupa Komuniz
mi'ni benimsedi�ini açıklayan 
partilere yönelttikleri eleştiriler 
ve sorular. üçUncü makale, 
Johns Hopkins üniversitesi'nin 
Bologna kampUsunda siyaset bili· 
mi profesörO olan Pierre Husner 
tarafından yazılmış ve daha 
önce, Mayıs ayında, lizbon'da 
yapılan "Avrupa Komünizminde 
Yeni Eğilimler" adlı seminere 
bildiri olarak sunulmuş. 

Owen, makalesinin tümünde 
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NATO: B_ollzme .. "..... tar" .. açılı: terö<Cıı oaIıIınIanıı oIdlllu kadar ıdeolojılt oaIıIınIanıı da biriDCI kayııal; 

sürekli olarak şu nOktayı vurgu
luyor: Sosyal demokrat paniler 
Avrupa Korri.inizmi yanlısı parti
ler karşlSında tutumıirını kesin 
olarak belirlemek zorundalar, 
çünkü bu partiler değiştiklerini 
ve parlamenter demokrasi kural
larını benimsediklerini ileri sOrü
yorlar. Bu durum ise sosyal de· 
mokratlarla komünistler arasın
daki ayırıcı çizgiyi gizlerneye ve 
sosyal demokratJann komünist 
hareket karşısındaki uyanıklıkia
rını ortadan kaldırmay� neden 
olabilecek nitelikte. 

Hassner ise yazısının önemli 
' bir bölUrOOnü Avrupa KOrOOniz- ' 

mi'nin çeşitli tanımları arasından 
hangisinin daha aydınlatJcl oldu
iu konusuna ayırmış. Avrupa 
Komünizmi yanlısı , olarak ta
nıtılan t· Uç partinin 1 977 yılı 
Mart ayında Madrit'de yaptıkla
rı toplantıdan sonra yayınlanan 
bildiride ileri sürülen görOşlere 
bu açıdan ağırlık veren Hassner 
bu partileri ortak olarak betim
leyen görilşün şu olduğunu söy
lüyor: Gelişmiş Ulkelerde demok· 
rasi ve özgürlük birbirinden ay
rılmaz bir bütün oluştururlar. 
Parlamenter demokrasi kuralları
na, toplum .. 1 ve kUltllrel çoğul· 
culuğa saygı duyulması yalnız 
bir geçiş dönemi için değil varıl
ması amaçlanan toplum düzeni 
içinde de geçerli olmalıdır. 

Her Uç yazar Avrupa KamU
nizmi konusunu tarihsel köken
leri, sosyal demokrat panilerin 
alması gereken tavır ve tanımlan
ması noktalarından inceliyorlar. 
Ayrı konuları inceledikleri sanı
Iabilen bu Uç yazarın birleştik
leri bir noka var: Proletarya dlk
tatörlÜğUnü reddettiklerini ve 
Avrupa KomOnizmi'ni benimse
diklerini ilan eden partiler, hem 
kendileri hem de kapitalist Batı 
toplumu için iyi bir i� başarmış
lardır. O kadar ki Hassner Avru
pa KolTiJnizml ve kapitalist Batı 
toplumlarının kaderlerinin birbi
rine bağlı olduğunu, Avrupa Ko
mlinizmi'nin yaşamasının ve ge
lişmesinin bu toplum için bir 
sağlık göstergesi sayılabileceğini, 
ikisinden birisin;n başarlSızllAa 
uAramasının diğerinin de ölUmU 

olabileceğini söylUyor. 
Bazı Avrupa ülkelerinde k� 

mlinist partilerin politik iktidara 
orttk olabilecek durunu geldiği 
bir ortamda, NATO çevrelerinin 
göri.işlerini yansıttlğına kuşku 
duyulmaması gereken bir yaza
rın, bu partilerin benimsedikleri
ni söyledikleri görüşü kapitalist 
toplumun geleceği ve daha . da 
önemlisi başarısıyla bu kadar Ya
kından ilişki içinde olarak sun
ması, üzerinde düşünülmesi gere
ken bir nokta. Komünist pani. 
lerin kapitalist toplumdaki rolle
ri hakkında burjuvazinin görüşle
ri kuşkusuz yalnız burjuvaziyi il· 
gilendirir ve bağlar. Fakat, bir 
parti burjuvazi tarafından kapita
list toplumun başarısının ve sağ
Iıklılığının güvencesi gibi gösteril
mek istenirse o parti böylesine 
çelişkili bir durumu gerek kendi 
üyelerine gerekse dünya işçi sını
fı hareketine inandırıcı bir 
biçimde açıklamakla yükümlü
dür. Diğer taraftan, salt komü
nist panileri karalamak ve kitle
ler önündeki saygınlığını ortadan 
kaldırmak için burjuvazinin kal
kıştı ğı çarpıtma girişimlerini de 
gözardı edemeyiz. 

Sınıf düşmanlarını bu denli 
hoşnut kılan olgunun, proletarya 
diktatörlüğünün Avrupa Komü
nlzmi'yle özdeşleştirilen partiler 
tarafından ülkelerinin özel koşul
larına aykırı bulunduğu gerekçe
siyle değişen ölçülerde reddediı· 
mesi olduğu hiç bir kuşkuya 
meydan vermeyecek kadar açık
tır. Ne var ki, bilimsel sosyalist 
öğretinin temel taşlarından birisi 
ve sosyalist illkelerin zengin 
deneyimlerinin doiruluğu kanıt
lanmış bir sonucu olan proletar· 
ya diktatörlüğünün reddedilmesi, 
taktik ve stratejilerin buna göre 
belirlenip uygulanması burjuvazi
yi tümliyle tatmin etmez. Elini 
veren kolunu kurtaramaz örneği, 
bu ideolOjik zaafın UstUne üstüne 
gidilir. Paniyi pani yapan ilkele· 
rin bırer birer terkedilmesi iste
nir. Ta ki partinin ideolojik ve 
politik bütün silahları elinden alı· 
nıncaya kadar. 

Her Uç yazar bu konuda da 
birleşiyorlar. Proletarya dıkta· 

törlüiünün reddedilmesinin ye- nelik bu saldırının dayandırıldı
terli olmadığı ve Avrupa Komü- ğı nokta, A\'rupa Komünizmi'nin 
nizmi yanılSI partilerin hi li birer inanılif olup olmadığı kuşkusu. 
komünist partisi niteliği taşıdığı· Proletarya diktatörtüğünün red
nı söylüyorlar. Bu partilerin bazı dedilmesi ve çoğulru demokrı.si 
temel sorunlar çerçevesinde kurallarının benimsenmesinin se· 
sıkıştlrılmasını, bazı önemli nok- çimlerde oy toplamaya yönelik 
talara açıklık getirmelerini isti- bU- taktik olduğundan kuşku du
yorlar. Temel sorun olarak nite- yu luyor. Yazarlar bu kuşkula· 
I�ndidlen konular, gerçekten de rını açıkça dile getiriyorlar: Bu 
işçi sınıfı panileri ile burjuva partilerin iktidara geldikleri za
panileri arasındaki ayırımı orta- man çok partili demokrasiye d� 
ya çıkaran şeyler. Lenlnist parti kunmayacaklarından naSIl emin 
örgütlenmesinin temel taşı olan olabiliriz diyorlar. Emin olmak 
demokratik merkeziy.etçilikten için istedikleri garanti ise bu pM
vazgeçilmesi isteği bunlardan bi- tilerin leninist örgütlenrrae ilke
ri. Özellikle Owen, demokratik lerini reddetmeleri. Bu partiler 
merkeziyetçiliğin çoğulcu de· eğer demokratik merkeziyetçi
mokrasi ile bağdaşamayacağını likten vazgeçip karar melwıiı. ... 
ve çoğulcu demokrasi kuralları- maJar;nı "demokratikleştirirler
nı benimsediklerini söyleyen par- se" ; oybirliiyle kanr vermekle.' 
tilerin bu benimsemenin doğal vazgeçip hizipleşmelere göz yu.
ve mantıksal uzantısı olarak de- rrwiarsa, ancak o zanan, Owen' 
mokratik mer1<eziyetçiliği de ' ın deyimiyle, çoğulcu demok ... · 
reddetmeleri gerektiğini ısrarla si içinde "bir Truva atı" olma
vurguluyor. Hassner ise, merke- dıklarını kanıtlayacaklar ve SOI
ziyetçiliğin reddedildiği bir par- • y.1 demokrat partiler onlan da· 
tide "demokratik" bir biçimde h. çok "'011 duyacaklar. 
alınan "demokratik merkeziyet
çilile dönüş" kararının, demok
ratik Qyılamayacağını söylüyor. 

Yazarlar, ister Avrupa KomU-' 
nizmi'ni benimsesin ister benim
semesin işçi sınıfı partilerinde 
kararların oybirliğiyle alınması
nın, örgütlü hizipler olmaması
nın, tavsiye listelerinin varlığı
nın, parti çizgisinden sapan Uye
lerin üyelikten uzaklaştırılmala
rının da çolulcu demokrasi ku
rallarına uymadığını söylüyorlar 
ve bunlardan da vazgeçilmesini 
istiyorlar. Taleplerin sonu gelml· 
yor. Işçi sınıfının çelik disiplinli 
öncü örgütü olan paninin sav�
kanlığını ortadan kaldırmaya yö-

O ll-ı  

Avrupa Komünizmi'nin Muk
sin-Leninist ilkelerden bir sapna 
olduğunu kabul edenek bu .. p
manın kendisinin neden oldulu 
ideolojik zaattan yararlanmak is
teyen burjuva ideolojisinin yi). 
nelttiii saldırıların nasıl karşıtı
nacaiı, etkisizleştirileceji ve ba
şarılarla dolu bir geçmişe sııhip 
olan bazı partilerin bu saldırıdan 
en az tahribatla nasıl çıbcığı 
sorusuna bir yanıt bulmak gere
kiyor_ Bu yanıtı verecek olanlar 
ise bu partilerin Marksist-Leni
nist ilkelere ve proletarya enter
nasyonafizmine yürekten balh 
olan Uyeleri. 

• ÇIZGILERLE INSANLICIN TARIHI - Oktay Ekinci 
Büyük Boy 96 sayf., Renkli, Ofset Daskı, SO TL. 
• DIYALEKTIK YE TARIHI MATERYALIZM - A 
Spirkin - O.Y akhot - 3. Baskı - 40 TL. 

. 

• GÜNÜMÜZDE ANTI-SOVYETIZM, ANTI-KOMON
IZM -Girgin Girginov, Vladimir Msinvenienıdze 

• KAPITALIZMIN EKONOMI POLmcl - M.Ryndi
na - G.Chernikov 

ÇıKıYOR 



Bakü kentine 
Lenin nişam 

verildi 

"STRATEJIK SALDıRı 
SILAHLARıNıN 
sıNıRLANDıRıLMASI 
KONUSUNDA ABD ILE 
BU ZAMANA KADAR, 
T ARAFLARCA KABUL 
EDILEBILIR BIR 
ANLAŞMA HAZIRLI�ININ 
TAMAMLANAMAMASININ 
NEDENI, NATO'NUN 
SILAHLANMA VARıŞıNDA 
VENI ATılıMLAR 
PEşINDE OLMASıDıR. 
OYSA TARAFLARıN 
BU SORUNA ILIŞKIN 
TUTUMLARı ARASINDAKı 
UZAKlıK PEK DE 
FAZLA DE�ILDIR VE 
lvi NlvET GöSTERILDI�1 
TAKDIRDE TAMAMEN 
AŞıLABILIR." 

SBKP Genel Sekreteri ve SS
CB Yükaek Sovyet Prezidyum 
Başkanı L.tBrejnn- 22 EylÜı'de, 
Bakü kentine Lenin Niflmı veril
meli için bu kentte düzenlenen 
törende bir konUlim. yaptı. Bu 
konutmada sosyalist ekonomi
nin aüncel torunlarma ve uluslar
aruı önemdeki torunlara önemli 
açıklık.Lar getiriliyordu. 

Konufm811D1D batında Bakü 
emekçilerinin ıoıyali.t de-mm 
mücadelelinde, tol)'alilt ekono
minin .orurum kar'l.IlDda ve 
Büyük Anayurt Savqında löl
t.erdiRi tedakarlıkları, kahraman· 
lıklart belirten Brejnev, bir za
ınan.1ar "kara bir kent" olan Ba
kü'nün bugün "lol)'alizm &üne,i 
altmda kıu. bir zaman dilimi içe
ıilinde çaadaş endÜlmnm. ıeti,
mi, tarımın, Ueri kültürün baym
dır bir yöreti durumuna ıelen de· 
'erli bir cumhuriyet ba,kenti" 
olduıunu söyledi. Azerbaycan'ın 
son yıllard. anayi ve tarım alan
larında ıö.terdili üretim artı,la
nnm kıvanç verici boyutlara eri,
tilini belirterek IÖ'Zlerine ,öyle 
devam etti: 

"Buliin AZ4!Jbaycan adece 
petrol kuleleri yörNi deRildir. 
Makine yapım, kimya, elektro
teknik, elektronik, radyo-teknik 
.. nayü, haf'ı! metalürji ve diler 
dallarda da ıeli,mi,tir. Cumhu
riyetin ve ülke ölçetindeki halk 
ekonomisinin çıkarlarını e •• 
alarak _nayiln yap1llDI daha da 
yetkinle,ttrmeli.liniz. " 

BüVüK KAZANıMLAR, 
öNEMLI SORUNLAR 

Brejnev konu,maanın deva
mmd. iillte ekonomiaind.!" ıe
li4meler ve .orunlar hakkında da 
'u deterlendirmeleri y.pıyordu : 

"Bütün ülked. Sovyet inaanla
rı onuncu be, yıllık planı y .... 
m. ıeçirerek büyük bir pyretJe 
çall.flYorlu. Güçlü Iol)'allat en
du.trimiz etkinlik ve çalı,ma ni
telilini artırarak yeni batarılar 
elde ediy«. SotYali.t endÜltri
nin bu ydın planını d.ha şimdi
deıı yerine ,etirdiR' lÖylenebilir. 
Merkez Komiteti Temmuz Ple' 
numu'nun tarımw Uretimin önü

Ile koyduRu "örevlerin yerine "eti
rilmeli, köyü yeni bır nitellk. dü
zeyine çıkar.caktır. Ha .. t ara· 
lIDda ekinin ta,ınm.. ve ah
mryla uIntan herkean. UrUnün 
k«uom.uuıd.n lOI'umlu herke
an, uyumlu çalıtın.ıı ve daha 
tula çaba harcanıaıı gerekiyor. 
Ktaca. yolda,lar, ülkemiz ha-

Brejnev: SALT konusundaki 
uzlaşmazl lğı NATO kışkırt ıyor 

reketU, canlı lÜn1er y.,ıyor. Ka
zanımlar büyüktür, ıma ıorunlar 
d. az deıılldir." 

arejnıev, Parti'nin ve halkm 
çıkarlon ıçın yapdan 1,lerin, yı· 
ne emekçiler tarafından ele,tirl
ye dayanan bir denetim &lbnda 
buluumuıun, toplumw ıeli,
me ve komünizm kurucululu
DUD büyük ,örevlerinin yerine 
ıııtirllmMi için daha el.eri,U ko' 
,ull.ar yaratılmaudı ne denli 
hayati öneq.l oldutunu vurru
layırak, bu konuda rulanan o
lumıuz örnekleri de ele ,tUru. 

SALT KONUSUNDA 
ANLAŞMA 

Konu,mumın lIOn bölü-
münde, güncel ve olalanüstü 
önemdeki uluslararası sorunlar 
bakkında SBKP'nin ıörü,teriru 
açıklayan Brejnev, bir türe önce 
yapılan Iol)'alist ülkeler komün
ist partilerinin geleneksel yaz 
toplantlllDa dellnerek ,unlan 
lÖyledi: 

"Bu ülkelerin her biriyle çok 
yönlü ve çok zen';'n ili,kilerimiz 
var. Bu ilişkilerher ıeçen yıl da
ba da gelişiyor. Görüfllle1erimıZ
de ulu.s1a.rarası durumun kilit so
runlarına büyük önem verildi. 

"Ulualararası durumun 'u an
da çok kan'lık oldulunu biliyor
.unuz. Emperyalilt çevrelerin 
aüny .. da oluşan iÜç dengeıini 
ulduyuyla delerlendinnekteki 
istek.aizlikleri, 8Ol)'eli&t ülkeler 
karşısında askeri üstünlük &atla
mak ve onlara kendi isteklerini 
kabul ettirmek için yapılan ve 
dünya için ıon derece tehlike
li olan gerçek dı,ı hesaplar. du' 
rumun ıerainle,mesinin temelin
de yatıyor. 

"Stratejik saldırı silahlarıoUl 
.mır1andırılmaaa konuıunda ABD 
ile bu zamana kadar. taraflarca 

kabul edilebilir bir anl.qma ha· 
zaıaa:ının tamamlanarnamuınm 
nedeni, NATO'nun ıUahlenma 
yarı,mda yeni ıWunlar pe,inde 
olmaadır. OY. taraDann bu so
runa "itkin tutumları &rumda
id uzaklık pek de fazla deRiidir 
ve iyi niyet ,ö.tertımei takdirde 
tamamen a,ılabilir. Galiba bu LO
runun çözümü, ABD'de saltam 
buı, \'e kar8ıhkb yararlı i,biıli· 
lim delil, IoRuk .. va ,m yeniden 
d.irUtilmesini iltiyenleri tedirpn 
ediyor. 

KATKILARIMIZDAN KUŞKU 
DUVULMASIN 

Yumuşama düşmanlarının 
son zamanlarda başlattıkları "in
san hakları" kampany.sının, 
dolrudan dolruya SSCB'nin iç
i,lerine karı,ma ve.. Helsinki So
nuç Belgesi'nin özünün en kab. 
biçimde çilnenmesi girişimi ol· 
dulunu belirten Brejnev, sözleri
ne 'u önemli açıklamalarla de
vam etti : 

"ABD de dahil. kapitalist 
dünya ülkeleri konwundaki po
litikamlZ barış, barıŞ içinde bir
likte y .... ma. baru}çı i,birliki po
Htikasa idi 'ye öyle kalacaktır. Bu 
nedenle devletlerin içi,lerine ka
n,ma, onlarm egemenlik hakları
nı çilname uyıulamasutl kesin 
olarak reddediyoruz. Silahlanına 
yarı,ını durdurmak, barı, ve 
balkların iÜvenlil'ini pekiştirmek 
için herşeyi yapmayı dı, politi
kamızın köklü ıörevi olarak cö
rüyoruz. Büyük ya da küçük 01-
.un, nükleer sUahl olsun ya d. 
olmaSln, bütün devletlerin saR
lam IÜvenlik hakkına sahip ol
duklarını kabul ediyoruz. Sov
yetler Birlili ve sosyali.t toplu
lulun öteki ülkelerinin, insanlık 

için önemıı olan bu lOI'un1arın 
çözümline ,elecekte de ıereken 
katkıda bulunacakluından hiç 
kinaenin ku,ku.u olma.n!" 

ORTA DO�U'DA 
ÇÖZüM YOLU 

Brejnev. Orta DoIu'yu illi
lendiren ve Camp David'de y.pı
lan ABD-!.rail·Mıar ıörü,mele
ri ile d.ha bir .Ievlenen ıoruola
ra m,kin olarak özetle ,U açık
lamaları yaptı: 

"Son zamanıud. Arap halk
larının çıkarlarını sa tmaya haıa 
olanlarla gizli. ayrılıkçı anla,ma
lar yapılıyor. Niyetler son derece 
açıktır: Arap halklarau bölmek. 
onları birbirlerine dü,ürmek ve 
saldırıana ayrı ayrı yararlı olan 
ko,uUarl Arap ülkelerine zorla 
kabul ettirrnek. Orta DoRu an
la,mazlıRınm diA'er taraf dev
letlerini geri plana atarak ha
zırlanan ve onlarm çıkarlarına 
tamamen ten düı;en bu anlat· 
m.nın ko,ullarma boyun et
meye zorluyorlar. 

"DoRrusunu lÖylemek ıere
miLL! bu oldukça güç bir iştir. 
Buriin Arap halklarının .yrılıkÇI 
Camp David anl.şmasmı kararlı 
olarak kın.dıkları, anlaşmaya öf· 
keyle kar,ı Çıktıkları biliniyor. 
Bu duyguları anlamak zor deRil
dir. Yılların deneyimi, Orta Do
Ru an1aşmazlılınm e-erçek çözü
mü için sadece tek yol bulundu· 
Runu apaçık gösterdi. Bu yol, 
1967 yılında Ur.il tarafından 
işgal edilen bütün Arap toprakla' 
rının tamamen boşaltılması, Fi· 
H.tin Ar.p Halkmm, kendi ba· 
Rımıız devletini kurma hakkı da 
dahil, tüm yasal haklarma tam ve 
açık olarak .. yıı gÖ'lerilmesi, la-
rail de ' -- . 

rinin IÜwnlilinm -alanmaııdlf. 
BÖYleliDe kaparnlı bir düzenle· 
me ancak Filiatin Kurtulu, ör' 
ıi\itü de dahil, il,m tüm tarafluın 
katıhıroyla olabilir. Ve bu düzen· 
leme ne kadar çabuk yapılı'a, 
Orta DoRu da o kadar kıa _re· 
de ıerıinlik odaiı olımklen kur· 
tulacakta." 

KAHRAMAN BAKü 

Yalru.z Sovye balkı detil, bü
tün ülkeler halkları için önem ta· 
,ıyan cerçeklere deRindiRi ve çö
zümler getirdiRi konu,maanı, 
Brejnev şu sözleriyle bitirdi : 

"Devrim hareketine. Azerbay
can'da Sovyet eıemenlikinin ku· 
rulrnaana ve saRlamla,tıra1ması.
na hizmetleri, 1941-1945 yıllı
rmdaki Büyiik Anayurt Sava,ı ii' 
rasında r.,ist iua1c:ilere kar,ı k.
zarulan yengiye büyük k.tktll ve 
kent emekçilerinin ekonomik. ve 
kültürel kurucu1ukta elde ettikle
ri başarılarından ötürü Bakü ken· 
ti Lenin Nişaru 'yla ödüUendinl· 
mektedir. SBKP Merkez Komi
te.&i, SSCB Yüklek Sovyet Pre
zidyumu, Sovyet Hükümeti ve 
kendim adına bu ödülden ötürü 

sizleri bir kez daha kutlarım yol
da,lar. Bakü aancalUldaki sevıili 
Lenin portresi kentinizin ve bü
tün cumhuriyetin emekçilerine 
komünizm kurucuiuRu yolların
da yeni yararlıklar ve baf&lı1a.r 
esindiriin. 

"Yaşasın büyük Sovyet ülkesi
nin büyiik ve bozulmaz karde,ce 
birliAi!" 

ABD Senatosu karar aldı: 

TEMiZ BOMBANıN 
PARASı HAZıR 

Geçtiğimiz günlerde ABD Se· 
natosu ''Temiz Bomba" olarak 
adlandırılan Nötron'un yapımına 
başlanması için gerekli fonun ay
rılmasına 68'e karşı 1 oyla karar 
verdi. 

Bilindiii gibi, nötron bombası 
çevreye haw vermiyor, buna 
korıılık yUksek radyasyon etki· 
siyle canlıları çok daha büyük bir 
güçle ..... don kaldırıyor. Bunu 
bir övünç vesilesi olarak gösteren 
Amerikalı uzmanlar tepkilere 
karŞı yaptıkları aç"lamalarda 
şunları söylüyorlar: "Artık oot
roou sevrnenin zamanı gelmiştir. 
Ş imdiye kadar birçok yanlıı an· 
lamalarla karşı çıkılan bu bomba 
mevcut nükleer sılahlardan çok 
daha 'temız'dir .... Nötron bom
bası padadılı zaman dilerlerlne 
oranla daha az yıkıcı bır etki bı
rakmakta, buna karşılık dahi 
güçlU bir radyasyon la dUıman 
personelini ortamn kaldırmakta· 
dır. öyle kı, örneAln bır dUıman 
tankını tahrip olmadan ele ge-

çirmek mümkündür." 
BUtUn bunlar nötron bomba

sının temizliğini kanıtfamak için 
söyleniyor. Oysı zaten varolan 
nUkleer silah stoku dünyadaki 
canlıları ortadan kaldırmaya ye
tecek güçtedir. Bir diAer gerçek 

General Halı: Nötron y.pımı ıçm yu..a.-Il yao.n ıe"'a 
çokb. 

de şudur: Nükleer silahların kul· dolarlık bir askeri bütçeye sahip 
lanılması bir yana, sadece yapımı çok büyllk boyutfara vararak olan ABO'nin nükleer silah yapı-
bile dünyadaki çevre kirlenmesi- tekrar dolaya dönmektedir. mı ve son �Mak da "temiz bom-
nin beş.� birini oI�şturmaktadır. Silahlanma yarışına son veril- balı nötronun Imali ile dünya 
Buna 

,
sozkonusu

. 
s.ılahların �ne- mesi ve özellikle nUkleer silah ya- kirlenmesine yapacaAı kalkı çok 

melerı de eklendılınde �u kırlen- pımının dlSdlSulmasl gUri.im� daha büyük boyudara ulaşxak-
me oranı çok daha yüksek bo- zUn en önemlı sorunlarından biri- tır. " yudara ulaşmaktadır. Bütün bunlar, nötron'un te-

dir_ BugUn um dü",,'ada silah lan- miıliği"ve dünya h.ılkLarına-sai· 
NUkleer çalışmaların ve dene- ma için 400 milyar dolardan faz- layacakları'\onu*mda gerçekleri 

melerin yol açtıiı radyoaktif kir- la para harcanıyor. Buna karşılık bir keı daha ortaya çıkmaka
Imme günümUzde henUz ölUmcU! ABD 'de, yanı dUnya yUzölçUmü· dır. ABD Senatosu'nun 68'e kar· 
boyutJara ulaşmamıştır. Ama bu nUn elllde birini oluşturan top- şı 1 oyla yapımına karar verdili 
konudaki soo araştırmalar, mev- raklarda yalnızca sanayi kirlen- ve NATO Avrupa Müttefik Kuv
cut kirlenmenin, canlı organ iz- mesinin öoüne geçebllmek Için vederi komuta". Haiı'in de 
malarda yUzlerce, binlerce kez 600 mılyar doları aşkın para ge- "NATO ittifakı için (esaretlen
arnıAını göstermektedir. Yanı reklyor. dirici" buldulu nötronun, li'eti
radyoaktif kirlilik canlıların the yandan ABD dUnyadaki mi bir tek şeye yol açacaktır: 
vücudunda bUyük bir artış gös- tUm çevre kirlenmesinin yarısına üzerinde canlı yaşamayan, ilma 
termekUl ve bunun sonucunda neden olmaktadır. 130 milyar "temiz" bir dünya. 
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Ölümünün 1 1 .  yıldönümünde : 

Ernesto Che Guevara, Latin 
Amerika'nın bu unutulmaz adı 
onbir yıl önce, CIA'"m emriyle, 

bir 9 Ekim giirl1 öldürülniiştü. 
Amerikan kuklası Barientos dik
tasını yıkmak için Bolivya'da bu
lunan ve bir gerilla birliğine ku
ıNında eden Oıt'nin, bir yılı aş
kın bir süredir sürdürmekU! 01-
duA u savaş başarısızlığa uğra
mış ve Che ayağından yaralı 
olarak tutsak alınmışb. Yaralı 
Guevara yalnızca birgün tutsak 
olarak tutulmuşttl. Barientos'un 
emriyle alelacele kurşuna dizi!
miş ve daha sonra yapılan resmi 
açıklamalarda ise muharebe sı
rasında öldUrülcil söylenmişti. 
Onbir yıl sonra bütün dünya ileri
cileri, bir yandan latin Amerika 
emekçilerinin Amerikan emper
yalizmine karşı nefreti"i" simge
si haline gelmiş olan Che'ni" 
kahramanca müa.delesini anıyor, 
bir yandan da tutsak alınan bir 
kişinin CIA 'nın emriyle kattedil
mesini nefretle anımsryor. 

Guevara'nın boyun eğmek 
bilmeyen mücadeleSi bugün hali 
binlerce yeni yeni insanda saygı 
ve hayranlık uyandırryor. Öte 
yandan burjuva çevreleri Che'nin 
devrime olan inancını gizlemeye, 
onu "iflah ofmaz bir serüvenci, 
bir Don Kişot" olarak gösterme 
çabası içindeler. Bu çevreler ta
rafından onun öZYerili mücadele
si, smıdan bir serüven olarak si
nema perdelerine yansıyor, 
renkli magazinleri süslüyor. Dev
rimci heyecanı televizyon ekran
larında izlenen bir serüven filmi
nin saman alevine dönüştüriilmek 
isteniyor. 

Che'nin renkli kişiliğinde, sa
bırlı uAraşlar yerine "devrimi bir 
an önce yapabilecek" formüller 
bulduklarmı sanan birtakım kü
çük burjuva çevreler ise Che 'nin 
bazı görüşlerini "evrensel bir de
ney" olarak gösteriyorlar. Daha
sı, onun çok yönlü kişiliğinden 
etkilenen ve devrimci mÜWldele
de yeterince deneye sahip ofma
yan genç insanlara, okullarda 
işgaller yaparak bu "evrensel de
neyi" tekrarlamayı öneriyorlar. 
Che 'nin onurlu anısının ardına 
gizlenerek sosyalist sistemin, 
dünyada artık maddi bir gerçek-

YOROYOŞ . lA EKİM 1978 · 14 

E,RNESTO 
" CHE" 

GUEVARA 

lik olan sosyalizmin ötesinde, 
yalnızca adı "sosyalist" olan ra
dikal çözümler aramaya kalkışı
yorlar. 

CHE : SOSY AL lzM iN 
INANÇlı SAVUNUCUSU 

Birçok yanlış,"a karşın Che 
Guevara hiçbir zaman, bugün 
Che'yi izlediklerin! sanan birçok
larının yaptıAı gibi, dünya sosya
l ist sistemine karşı çıkmıyordu. 
Tersine dünya sosyalist sistemi
nin ve Sovyetler Birliği'nin dün
ya devrimci hareketi içindeki ye
rini, ulusal kurtuluş savaşlarına 
bakışını açık ve net bir biçimde 
dile getirmişti. Ekim Devriminin 
43. yıldönümünde Sovyetler Bir
l iği'ne yaptlAı gezide şunları söy
ıuyordu: "Devrimin nferinde" 
43 yıl ve işgale karşı savaştan 
yıllar sonra, bu halkın tertemiz 
bir devrimci ruhu koruduA:unu 
gördük. Sovyet yurttaşlarının, 
insanoğlunun karşllaştıAı istis
nasız tiim güncel sorunlara ilişkin 
geniş bilgisi ve yUksek poııtık dii
zeyi karşısında şaşkınlıAa uAra
dık," 

Che şunları ekliyordu: "Küba 
Devriminin zaferini Izleyen iki 
yıl boyunca Sovyet Halkı ve Sov
yet Hüklineti, ne kadar karma
şık olursa ofsun tüm sorunlar 
karşısında bize yardımcı olmaya 
huır bir el uzattı. Geride kalan 

iki yıl boyunca Sovyeder B irli
ği tarafından yapılan yardımı sı
ralOlmak ya da daha henüz im
nladığımız anlaşmada yer alan
ları anlatmak çok zamanımızı a
lacak. Ancak bunların tümü, Sov
yetler Birliği'"in barış ve balım
sızhk mücadelesi yUrüten halk
larm yanında ofdulunun açık ve 
göriinür kanıtıdır ve bu Sovyet
ler Birliği'ni, kurwluş için baş
kaldırmış olan ülkeler için daha 
büyük bir simge yapıyor. Bu, La
tin Amerika devletlerince, eğer 
onların deliise bile bu ülkelerin 
halklarınca, gerçekten yenı bir 

yaşamın burada bulunacağının, 
yenı bir yaıam özleminin bura

-dan kaynaklandığının daha net 
anlaştlacaAı anlamına gelecek
tir." 

Sovyetler BirliAi'nden ayrıl
madan önce raefyoda yaptlAı ko
nuşmada Ise şöyle söylüyordu: 
"SSCB'ye ulaştığımız andan iti
baren Sovyetler Birt iği'ni dünya
da sosyal izmln anavatanı olarak 
hissettiAlmlz binlerce kez tekrar
lamaya hazınz. Kesinlikle söyle
yebiliriz ki, 1917 Ekimini yara
tan devrimci ruh Sovyet halkın
da yaşamaya devam etmekte
dir." 

SER üVENCILER CHE 'YE 
SAHIp ÇıKAMAZ 

Che'nin yolunda yUriidükleri
ni sanarak, barış için verilmekte 
olan mücadeleye karŞı çıkanları 
Che şu sözleriyle yanıt veriyor: 

, " Bizim için barış sorunu, ki
milerinin düşüntbildiği gibi boş 
bir laf değildir. Büyük öneme sa
hiptir. Bugün emperyalizmin her 
sahte adımı ya da hatası, birden
ıbıre yerel bir savaşa yol açabilir 
ve bir dünya savaşına dönüşebi· 
IIr, Atomik füzelerle yapılacak 
bir dünya savaşının talihsiz so
nuçları Küba'ya da zarar vere
cektir. Bu nedenle barış için 
dünya' çapında sürekli bir müca

. dele yürütülmeli, barışı korumalı, 
ancak bize saldıranları da pişman 
etmeliyiz." 

Dıe Guevara bir serüvenci 
miydi? Hayır! Che'yi elde silah 
serüven peşinde koşan birisi 
olarak göstermeye ya da algıla
maya çalışanlar, örneğin bir ger
çeği, Che'nin Küba'da sosyalist 
ekonominin temellerinin atılma
sındaki çabasını unutuyorlar. 
KUba Merkez Bankası müdürü o
larak Che hiç de bir 5eriivene 
benzemeyen yoAun bir çaba 
içindeydi. Bu görevi bırakarak 
Bolivya'ya gittiğinde de yeni bir 
alanda Latin Amerika devrimini 
gerçekleştirmek zorunda oldu
Auna inanıyor, Fidel Castro'ya 
şu satırları yazryordu : 

"Yeni bir savaş alanına, sen
den esinlendiğim güveni, halkı
mın devrimci ruhunu; emperya
lizme karşı nerede olursa olsun 
mücadele etmeye, benim bu en 
kutsal görevimi yürüttüğüme o
lan inancımı götürüyorum ve bu 
benim kararlılığımı arttırıyor ... � 

Ama Che bir romantikti. Che 
Guevara ile uzun uzun konuşma 
fırsatı bulan ve o dönem Sovyet
ler BirliAI B3$bakanl olan Anas-

Kızıl meydanda ... 

tas Mikayon onu şöyle delerlen
diriyar: 

"Kuşkusuz Che bir rOl'TlJ.ndk. 
ama devrimci bir romantikti. Le
nil'in sözlerini hatırlay�m. "hiç 
söylemeye gerek yok, ronwı· 
tizm olmadan yapamayız. faz
lası anıdan daha yararhdır. Dev
rimci romantiklere, aynı dUJÜn
ceyi paylaşmasak bile, daima 
sempati gösterdik.' ... Dıetnin 
temel düşüncesi, muttululu v� 
en yüksek ideaile kendini dev· 
rime tümüyla adamış olmasıydı. 
Devrimci dürüstlük ve görevlerin 
derin duyusuna sahipti; dolayı
sryla tehlikeler ve zorluklar onu 
yalnızca daha fazla çekiyordu. 
Korkusuz bir adamdı. Yaşamını 
fikirleri ujruna feda etmeye her 
zaman hazırdı ... Che ile bir çok 
kez konuştum ve taruşrrıalarımıı 
hiç de az olmadı. Sabırsız, özü 
sözü bir, mücadelede uzlaşmayan 
ve devrimci eylemin sihirli �cü
ne inanmış bir insandı. Birçokla
rımız için biraz sabırlı davranma 
yeteneği veren -başarılar olduju 
kadar yanlışları da kastediyo
rum- yaşam deneyidir; devrimci 
coşkuyu disipline eden ve savaş
tan yeniden saldırıya geçmek i
çin gerekli gücü toplama fırsatı 
veren yaşam deneyidir. Che Gue
vara. ve ben bu konuyu tekrar 
tekrar konuşwk. Birçok konu
da anlaşuk, bircak konuda da 
bütüri.iyle karşıt görüşler ileri 
sürdük ... Ancak tırtışmalarımız 
temel ilkelerde bir araya gelen 
insanların anl3$mazllll idi." 

CHE 'YE SAHIp 
ÇıKMAK IçiN ONU 

ANLAMAK GEREKIR 

Guatemala'dan Küba'ya ka
dar içinde bulundulu koşullar, 
ABD emperyalizmine ye CIA' 
nın kuklası diktatörlen karşı 
içinde yer aldığı mücadeleler, 
mücadelenin yalnızca tek biçim� 
n in  içinde bulunmuş ofması, onl 
Latin Amerika ülkelerindeki mü· 
cadele hakkında iradeciliğe varan 
bir yargıya süriiklüyordu. Örne· 
ğin şunları söylUyordu: 

"Başlamak için otuzdan elli
ye kadar insan yeteri idir. Bu Siyı 
ile Latin Amerika ülkelerinin 
hangisinde ofursa olsun silahlı 
mücadeleyi başlatabilhiniz." 

Bu yanlış sözlerin Che 'nin ya
şam deneyinin etkisiyle ofdulu 
kadar Latin Amerika'da dejiş
mekte ofan bazı koşulların etki
si altında söylenmiş oldulu da 
unutulmamalıdır. 

O günler, Uruguay komünist 
Partisi Genel Sekreteri Rodney 
Arismendi'nin sOylediği gibi yeni 
"yolların arandılı, belirli soIcu 
göriişlerin ortaya çıkması kadar 
teorik tartışmaların da sürdüriil
düAU ve Latin Amerika devrimi
nin süreçlerine ilişkin statik kav
ramlarda ve bu devrimin ayırte
die i özelliklerinde bir kriz glirül
dlJAU" dönemdi. Che'yi izleme 
Iddiasında olanlar bu gerçeklerin 
yanısıra onun, örneğin şu sözleri 
de söylediilni unutmamak zo
rundalar : 

"Hile ile de olsa, bir yerde hü
kümet, iktidara halkın oyu ile 
gelmlşse ve anayasaı meşruiyeti
nı görürilşte de olsun koruy.bili
yorsa, barıŞÇı mücadele ofanakla
rı tilketilmediğinden gerilla di
renmesi .Iiştirilemez." 



Bir taşla birkaç kuş : 

TV'DE REKLAMLAR 
DENiZ ELVANI 

CANER F iDAN ER 

Türkçe Sözlük'te reklam ,öyle ta
nımlanıyor : "Bir şeyi halka tanıtmak, 
beRendirrnek ve böylelikle sürümünü 
aatt.rnak için SÖZ, yazı veya resimle ya
pılan her türlü çaba". Bu tanımda eksik 
bir nokta var: Herhangi bir şeyin durup 
dururken reklamı yapılınu. Sürümü art
tınlmak istenen şey. olsa olsa bir ticari 
mal, .tılacu. bir neanedir. Rekllimlann 
ilk. amacı, ticari malları ''halka tanıtmak, 
�endirmek''-ıibi ,örünüyor. Allmda, 
böylelikle sürümün artması, buna ba�lı 
olarak da kArın yükaelmui amaçlanıyor. 
Gerçek. amaç olan kir artışı salı andı
Aındı, bu artışın bir tek kaynaiı olu' 
yar. Bu kaynak, emekçilerin alınterin
den kesilen artıkdeAer olabilir ancak. 
ReklAmlar sayesinde, emekçilere ücret 
adıyla ödenen para, tüketim yoluyla ege
men Rnıfa rıeri dönüyor. Oretim araçla- . 
rını ellerinde tutanlar, üretilen malların 
daha çok satılması. için rekl6.m sanayü 
adıyla yeni yöntemler geliştiriyorlar. 
Toplumumuzda son yıllarda en çok ae
ll.şen rekllimcıbk dalı, televizyon rek
limcılılı oluyor. En etkili kitle il�tişim 
aracı olan televizyon, belli zamanlarını 
satarak, paras olanların toplumu iıı:te-
dikleri ııibi et.ld1emelerlne olanak tam
yor. 

ReklAm sanayü ezilen sınıflann mtı
na yeni yüklerin.bindirilmedne yol açı
yor. Reklamcı1ıkta kullanılan t1'4mmad
de, rı1mIer •. teknik araç-tereç, üretime 
yönelik olmay.n bir alanda kullanılmış 
oluyor. ülkenin sanat yaşamında çok 
daha yaratıcı olabilecek oyuncular, rek
lAm filimlerinde oynayarak köreliyorlar, 
dar blı alana ııkı,ıyorlar. Çok daha ya· 
rarlı alanlarda kullanılabilecek dövizler 
bu alanda harcanıyor. ü.telik , rekliimla
rUl giderleri, malların fiy.tlarma yanıı
yarak yine emekçilerin sınırlı aelirl_,n
den kesilmiş oluyor. KJlacalı, reklam
larm masrafı emekçilerin mtına yükleni
yor. Bu, konunun birinci yönü. 

Konunun ikinci yönü 
. 
çok 

açık: ReklAmlar, seyredenleri 
etkileyerek tüketimi arttırıyor. 
Daha çok mal satılıyor. daha çok 
kir ediliyor. Burjuvalarm "örüşüy
le, "ekonomiye canlılık "eliyor". 
Ancak bu "canlılık", bütün toplu
ma yalllJmıyor. Oretim araçlarmı 
ellerinde tutanların kArları artar
ken, i,çilmn, emekçilerin ,elirle· 
ri .yru kalıyor. Daha çok satı, ama
cı, bazan reklAmlardaki sözlere de 
dotrudan yaııııyor. Bir maRazanın 
indirimli Mktlarını duyanlar matazaya 
dolru koı;uyorlar, en öndeki yolu· 
na çıkanlara kendisini durdurmama· 
_nı söylüyor. Yine kuponlu bir "aze
tenin TIR kamyonu verec�ini du· 
y.nlar. "azete MhCilına saldırıyorlar. 
puteleri kapı,ıyorlar, Satı, artıyor, 
kArlar yükseliyor. 

Televizyon reklAmlarIDın üzerinde 
durulmayan üçüncü bir yönü de rek· 
lamla topluma benimsetilmeye özendi· 
rilmeye çalı,ılan belirli bir yatam fel· 
.residir. Burjuvazinin ya .. ma' biçi
mini haklı ,ö.termek. "melIrulaştır
mak", ezilen yılınıarı da böyle y .... 
maya özendirebnmek için, televizyon 
reklfimları etkin bir araç oluyor. On' 
Iarca kez seyredilen davranışlar her· 
kese gittikçe daha doA;al ,eliyor. BUD
dan öteye, bu davraru,lara öykünülü
yor. Televizyon rekllim müzikleri dil
lere dolanıyor. Bu ortamda ezberle
nen tek fey müzik olmuyor. Rekllm· 
larda burjuvazinin yarattılı düşsel 
kişilerin davrenı,ları da bellekJerde 
yer ediyor. 

Televizyon reklAmlarUlda kendine 
özgü, )'eni bir dünya yaratalıyor. Ger· 
çek dünyadaki bir çok varlık burada 
da yer alıyor: Kadınlar. erkekler, ço
cuklar, kırlar, kenUer, ev eiyaları, 
it,çiler, patronlar, bunlarUl hepsi var. 
Ama reklümlardaki dünyada ierçek 

in.san ilişkilerinin ancak bir kıımı 
"österiliyor, sadece buı kioilerln dün
ya ,örüşleri vuriUlaruyor. DoIaya da 
eerçek yeri verilmiyor. dÜ,IIII, duy"u' 
sal bir anlam kazandırılıyor. örnelin 
bir kadm doRayl özlediRi zaman ko· 
lonya kokluyor, böylece kendr.inl "er
çek delil, ııana! bir daaaya ta,ımı, 
oluyor. 

. Televizyon reklAmlarının dünyUl, 
sürekli "deRioen bir düny.". Her ,ey 
gittikçe daha iyi, daha rahat, daha ko· 
lay. Yalnız bu deRişimden na&ibini ala
bilmek için urak bir ko,uı eerekli: Ye
ni mallardan .atın al.bitecek k.dar pa. 
raruz olacak. Şimdikinden daha razla 
para harcayara.k daha "çald.," ya da 
daha "modern" olabilirsiniz. Şarkı 
şöyle diyor: "Bu çalda ta,ıma .uyu 
şişeyi, bir ka,ık meyve tozuyla baltet 
herşeyi". Deli,tirme öneri.i. bazan 
esıareniiz bir kadının. alzından ''Tra, 
bıçilimızı deRişti.rin" buyruRuna dönü
şüyor. Bütün bu deRişimler, alıcılarm 
rahatına, kolaYlı#a yönelik gibi "österili
yor. Bakkaldan ekmek alıp kızartmayın 
artık, çünkü "hazır kızarmı, ekmek" 
çıktı. Belki daha fazla para verecektiruz 
ama, kolaylık ve rahatlık satm almış ola· 
caklWIız, biıküvi (abrikaıı da sürümünü 
arttıracak. 

Reklamların dünyası detişlyor, ama 
bir tek yöne doRru: daha (azla tüketim, 
daha razla kar. Bu delişimin aatm ·alan: 
lar için gerekli olup olmadıRı önemli 
deRil. önemli olan, o malUl üretildiRi 
araçlara sahip olanlar için gerekli, hatta 
zorunlu olması. 

Reklamlar, kitleler için aynı zamanda 
eksik bir bilgilenme kaynaRI. Yeni bir 
sürü kavramla orada kar,ılaşıyoruz. Bir 
çoklarımızın antamanı bilmediRi ,özcük
ler kullanılarak mallarm deReri daha 
yüksek "österlUyor. Buzdolabmın "ema
ye", ayakkabının "poliüretanlı" Olması 
gerektiRi söyleniyor. Ancak bu nitelikle· 
rin malların fiyat farklarını haklı çıkar· 
tabilecek nitelikler olup olmadıRı konu' 
'u ise açıkta kalıyor. 

INSAN EMECiINE 
SAYGıSıZlıK ARACı 

Televizyon reklAmlarında, doRa-iman 
m,ldleri ve inMnlararası ilişkiler Çarpıtı
�yor. Burjuvazi, her zaman yaptıRı iibi, 
ınsan em�ini deRersizle,tiriyor, önem· 
&izleş�yor. Rekliimlara b.karsaruz, ya· 
pılan 1,lerde. ya da verilen hizmetlerde 
ÇalışanlarUl payı yoktur. Hammaddeyi 
iplik, ipl�i çarşaf haline eetirenler aSım
da işçilerdir. Ama bu çat .. rıara ünlü 
admı kullanan bir ı;.arkıcı hanım sahip 
çıkabilir, çar .. narm "her,eyiyle" ken
disine ait olduRunu rahatça uvunabilir. 
Böylelikle fiyatları artacaktır, çünkü. 

�klimlarda banka memurlarUlın 
tek i,levleri iÜlümeemek , mü,teriye 

iyi davranmaktır. EUerinden "eldilin· 
ce çok çalı'lmak dolal "örevleridir. Böy
leHk.le kazançlı çık.nın aalında b.nk. 
oldulu "izlenir. 

Bir IÜt reklamında, ,ütün doRadan 
"eldiRI söylenir. Filimde çalı .. n köylü· 
ler hiç yorulmamı,lardır, ne,elidirler, 
mutludurlar. İçtiltirniz 'ütte sanki hiç 
in_n em�i yoktur. Ama bazı reklAm 
filimlerinde yorulan kişilerin de bulun· 
duA;nu yadıımamak eerek. OrneRin, bir 
filirnde bir bayan, erteal pn çok yoru· 
lacaRınl söyleyerek yapacalı i,leri "'yı
yor. S.bah tenlae, öRleden ıonra berbe
re, akşama da bir davete ildecek. Böyle 
yorucu aünlerde iÜvendiRi şeyin dea· 
domntı olduRunu öRreniyoruz. Demek 
ki bu "enç hanım için en önemlı ıorun 
ter koku.uymuş. Eh, bu filmi .yreden 
bUtün emekçiler hallerine ,Ubetalnler, 
böyle bir sorunları olmadılı için! 

Reklamlar, burluva ideolojisine uy· 
ııun olarak birey .. 1 çabaları körükle· 
rnek, yüceltmek için de kuUaru1ıyor. En 
tipik örneRini bir banka reklamında "ö' 
rüyoruz, bu anltyı,ın. Blr .... "Y.ptIRı· 
nız i, alklflanıyona, baf&rılwnız" di· 
yor. Bu sırada ekranda Illa ile bir ,üzel-� 

• 
TELEVIZYON REKLAMLARı, 
YALNıZCA SATıŞLARı ARTIR

. MAKTAN BAŞKA SONUCU OL
MA YAN GöRüNTÜLER DECIL
DIR. TERSINE BIR BOTüN 
OLARAK BURJVV AZıNıN HAL
K! ETKILEME, YöNLENDIRME 
YöNTEMIDIR. 

• 

TELEVIZYON SAATLERININ 
PARAYLA SATıLMASı öNLEN
MELlDIR. BÖYLECE, VERECEK 
PARASı OLANLARİN HALKıN 
BEYNINI YIKAMA "HAKLARI" 
ELLERINDEN ALıNMALıDıR. 

• 
, 

lik kraliçesinin, birinci olan sporcunun., 
kurdele kesen bir "büyük" kişinin alkı,· 
landtA'ml "örüyoruz.  Ortak çalı,mak, 
birlikte bir ürün yaratmak. hep beraber 
uRraşarak bir şey ortaya çıkarmak hiç 
öDemH detil. 

YARATILAN SAHTE UMlJTLAR 

ReklamlarlD yalanlarla dolu dünya
IllDda, kitlelere ekonomi dersleri de veri· 
Iiyor. Türkiye'de bir sürü kurulu, var. 
Bunlar onuncu, yirminci, otuzuncu ku· 
rulu, yıllarında ekrana çıkıp Türkiye 
ekonomisine olan katJularun anlatıyor· 
lar, hizmetlerini malıyorlar. Bu kadar 
katkınm, hizmetin araıında pahalılı#ın, 
işdzlj#in neden hti.lli sürdüRüne insan 
ı;aşınyor. 

Reklamlarda pahalılıktan söz edil
miyor, ama ellerindeki parayı daha iyi 
kullanmaları için tüketiciye yol "mte· 
tiHyor. örneRin, daha büyük kutu de
terjanın adı "ekonomik boy". Ondan 
alırsaruz daha çok mal almış olur.unuz, 
ama ucuza "elir. 

Bir banka rekıamlarda ,unu öıütıü· 
yor: "Par.nızı bize yatırın, dört yılda 
iki katına Çıkan ". AslUlda hanil banka
y. dört yıl vadeli p.ra yata_ruz, iki ka· 
tına çıkar, çünkü raiz oranları ya.yla 
belirlenmittir. Ama dört yıl içinde pa. 
rarun alım deleri ne kadar düter, onu 
re.k.lAmlardan ölrenernezsiniz 

Yıllarca bekleyecek zamanınız 
yok .. da üzülmeyin. ReklAmlar size oan. 

yollarını da ,öateriyor. OrneRin Milli Pi· 
yana:o var, "V. çıkar .. ?" umuduyla bir 

bulgaristan'da 
faşizme karşı mücadele 
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bilet alıp reklAmlardaki ııibl evlenmeyi 
dü,leyebUir.lniz. Gazetelerden evler, 
otomoblller, çıkıyor. Belki ardan d. 
blr,eyler kazanablliuiniz. Yalruz urak 
bir O&1'tl var, .. nalı olacakauıız. Sin de· 
Ri! de ba,kaana çıkar .. kabahat abde, 
,izin talih&izliQ:inizdedir. Ama bir teY1 
ld�ye .öylemiyorlar : Acab. bir .azete 
alan ya da bir ,ite meyw .uyu içenin 
kazanma şana yi.i:zde ya da yi.i:z binde 
kaç? 

SıNıFSAL ILIşKILER NE OLUYOR? 
Televizyon reklAmları, IUUf farklılık· 

larınm "olmadıgmı" iapaUamak ,örevini 
de üstleniyorlar. OrnıeJin, bir "Kararıız 
Kaaı.m" reklômmd., banka memureG 
komfUsuna rittiRi ev eezmesinde, "bi· 
zim banka" diyerek çalışb�ı kuruma 
sahip çıkıyor. Bir çok filimlerde, deRI
şik toplumaal cnıflardan ki,iler arum· 
da hiç fark olmadıR i wriularuyor. ör· 
neJin kuyumcuyla "enç mÜfterisi aynı 
bankada heaap açtırmı, oluyorlar. Y. 
da işçi ile on. üttetini daRıtan ki,i (pat· 
ron?) paralaruu ayru b.nkaya yatlrıyor· 
lar. Bu arada asıl nokta eözden kaçıyor. 
kimin hesabında ne kadar para var? 

RekllimlarUl dünyaanda anır deRi,· 
wmek de çok kolay. Bir rekllmda ıon· 
radan

. 
atölye açıp patron olan tornacı, 

emeRıyle Çah,tlRı iÜnlerden bankaıanın 
kredisiyle kurtulduRunu söylüyor. Bir 
başka reklamda, evine ucuz htiılardan 
döşeten kieinin "kapısına milyoner ya
zabileceti" vuraul.ruyor. 

Bütün bu söylediklerimiz ,unu aö.ıe· 
riyor: Televizyon rtıklAmları yalnızca 
f'ınnalar &rall yarışmayı yan_tan, .b,· 
ları arttırmaktan ha,ka ıonucu olmayan 
aörüntüler delildir. Terline bir bütün 
olarak burjuvazinin btilu etkileme, yön
lendirme yöntemidir. Bir yandan emek· 
çilerin "elirinden k.ilen aıtık·deReri 
arttırmaya yönelirken, öte yandan dü
zeni haklı çıkarmaya uln,mek 'adu . . 

Böylece istenilen tipte, bol bol para har
cayan, düzeni benim_mi" rır.tçı, ÜıI
tün olmaya çalıf&n yeni bir inAll yara. 
tılmaya çalı,ılmaktadır. 

Bu yönlendirme aracma kartı, etkile
rini silmek için neler yapılıyor? Hımen 
hemen hiç bir teY. Belki, buı mizah 
derrilerinde çıkan, reklAmları kODU alan 
karikatürler "österilebilir. Bunlann da 
büyük çolunluRu. reklamm. etkilini pe
ö,tirmeye yaramaktadır. ReklAmlarda 
benim.tilmeye çaıı,ı1an ya_ma biçi· 
miyle en iyi mücadele, herhalde kendi 
davranıtlarınıızla çenema yeni i.naan 
tipini tanıtmak. -ıhklı namUl anıay"ı
ru "östermekle olacaktı!', 

Bunun ötesinde talebimiz, televizyon 
saatlerinin parayla .. tılmaanın önlenme

. si olmalıdır. Böylece, verecek paraa o
lanlarm halkın beynini yıkama "hakla
n" ellerinden almmabdır .

. 
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o Bazı Oyelerin size mU�tJ Uzeri
ne, TUrkiye Miden·lı Sendikasının TUz!I· 
AUndeld, anti-demokratik maddelerin i� 
tali için, Yargı yoluni ıittilini öğrendik. 
Bu konuda bilgi verir misiniz? 

• Türkiye Maden..!, Sendikaanın Tü
zülündelcl anti'11emokratik hükümlere 
dayanarak y.palan antidemoratile UYKU
lamalarm. iptali için yarıı yoluna ilt
mem konusunda uzun zamanda bana 
birçok müracaat yapılagelmekteydi. 
İçinde uzun süredir ıörev yapb#ım Tür· 
Idye Maden İ Sendikaanm, Türkiye'de 
öncüsü oldulu IlUUt ve Idtle sendikaCl
lıIından koparak buııünkü duruma dü,
mesini ben de üzüntü ile takip ediyor
dum. 

Ne yazık ki, Türkiye Maden-ış Sen
dikası. her geçen ıün daha da. artan bir 
dozda, sözünü ettilim Qlu! \'e kitle sen
dikacılılmdan koparak, bu(Ün tabanın 
.öz ve karar sahibi olmadılı. üyelerinin, 
itlerinden olmak bakımmdan. i,veren
den çok .ndika yöneticilerinden kork
tuRu bir sendika durumuna rıelmi,ür_ 
Bu .ndikada. yöneticilerle aynı ıörü,· 
te olmıyan en iyi elemanlar, temsilcilik
ten alınmakta veya aendika üyeIilinden 
çıkartılmakta, hatta daha Ueri gidilerek 
i,ten "çıkartılmalan temin edilmektedir. 
Türldye Maden-t, Sendikası., bu(Ün fa· 
,iıt sendikalara bile referandum kaybe
der duruma dü,ürülmü,tür. 

Sendikanın, &Uuf ve kitle sendikacılı
lını unulamadıRı aünlerde işçiler. ber 
türlü enıeli aşarak Türkiye Madea·iş 
Sendikası üyesi olmayı başarmışlardır. 
Türkiye Maden-ı.. Sendikuma üye ola
bilmek için ölüler vermişlerdir. Yüzler· 
ce. yüzlerce i,çi. işkencelere upaJlUflar. 
yine .endikalarından vazıeçmemişlerdir. 
Yine binlerce işçi, direnişler yapmlflar. 
işten atılmayı, her türlü çatışmayı göze 
aımı,larda. Bütün bu fedakarlıklar, a· 
nıf ve kitle Rndikacı1ı1ı yapan Türkiye 
Maden-lş Sendikaana üye olabilmek 
içindi. 

BUlÜn i.e durum bambaşkadır. �ir 
çıkınaza &Okulan Türkiye Maden·!ş Sen
dika. üyeleri bir arayı, içine &irmililer
dir. Fakat her arayış, TüzüRtin Ilntide
momük hükümlerinin insaf.sızca uyıu
ianmaa yüzünden neticesiz kalmu;ta. 

Oyeler, .ndikalarınm demok.ratikleş· 
m_i için ne yaparlarsa, yapsınlar, her 
.. ferinde kar,wnda, antidemokratik uy· 
ıularnaıarı, yüz kızartıcı bir duruma gel
mi, olan yöneticileri bulmuşlardır.Ut
ra,1ar bu şekilde bo .. eittikçe, işçilerde 
Rndike mefhumu kaybolmaya başla
m .... yerini aendikayla özdeşleştirdikle
ri yöneticiler almııı:ta. Ve ,:iderek umut
suzluk, üyelikten ayrılmaya. batka sen· 
dikalar kurmaya, ba,ka çareti yoksa fa-
4iat .ndikalara bile gitmeye yol açmış
tır. Denize düten yt1ana sarılır miaa1i. 

Tüıkiye �aden-!, Sendikuuun dev· 
rimci bir ıeçıni,i vardır. Bu sıkıntılı dö· 
nemin atlatılmumdan sonra, aendikanın 
tekrar kendisini tophyarak, anı! ve kitle 
.ndlkacdatında ileri adımlar atacaRı 
kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle 
Türkıye Maden-t, SendikaRılan ber şeye 
ralm� ayakta kalma ... burjuvazinin de 
itine ıelmemektedir. Bütün arzulanan, 
"ndlkanın bölüne bölüne, daldıp gitme
ıi, böylece llDıt ve ki tle Ifndikacılılı ko· 
nuııında yaoılan mücadelelerin bo, 01-
dulunun zihinJerel vurquJ.anmaıııdır. 

Sendikaı harekette, bu ,eJuJde açı· 
lacak y..... ydlu boyu I,çl hareketl .. 
büyük bir köıtek olacaktır. lşte bir yan· 
dan bU(Ünkü yöneticilerin, ya blz, ya 
bizden sonra tufan .,eklindeki tutum· 
ları; öbür yandan:; da, tablOdaki "i,çi" 
ldnelindeki Maocularm ve bazı macera
per.tlerin ve bwjuvuinin ıayretleri, 
.. ndikarun bölünmesi ve liderek yok ol
ma. lçln ıerekli ortamı hazalamaktadır. 

Gözler önünde. sakınılmadan apaçtk. 
fekilde oynanan bu oyunu .erPlemek ve 
bozmak, Iol)'aliatIerin ve demoklaUum 
kaçmılmaz ıörevidlr. 

Umul:.auzlula dÜ4efek .endikadan ay
rılan veya ba,ka .ndlkalara (iderek kur
tulacatmı sanan üyelere, bu tutumun bır 
çözüm yolu olmadılı anıatılmahdır. Da· 
h. her ,ey bitmemittir. Türkiye Maden
İ, SendikUl kurtaralabilir ve bu en birin
ci ,örevdir. Çözüm yolu .ndika içinde 
kalarak mücadele etmektir. Bu çözümün 
olanaklı oldutunu ıomut olarak üyelere 

Alp Selek: 
Maden-iş' in  

kurtarı ıabi leceğini 
kanıtlamak 

aci l görevdir 
Alp Selek uzun yillar Maden-İş .endikas Hukuk Bürosu BBfkanlılınl yıptı. 

16-16 Haziran olayları nedeniyle açalan davada DİSK 'i ve o 1Ir. tutuklanan iş
çüerin .vunma1arıru yürüttü. Daha &onra Maden-!ş yöneticileri ile ihtilala 
düttü ve .ndikadan ayrüdı. 12 Mart'ta açılan TİP davallDln avu.katlarmdandı. 
1971 öncesi TİP GYK üyııi. 1976 de kurulan TİP kurucularından olup. halen 
MYK ÜYeıidir. 

löltermek buııünün en acil görevlerinden 
biridir. 

Bugünkü yönetim, zorbalık ve antide
mokratik uyıulamalarını, Türkiye Ma
den·tş Sendiktuilnın TüzüRündeki anti
demokratik hükümlere dayanarak yaptı
Rma göre, ilk ili insafııızca kullandıkları 
bu &ilahı onların elinden almaktır. Yani 
ilendikanın tüzütünü demokratikleştir
mek için &avaıı vermektir. Sendika Tü
züRü demokratikleştili anda, tabana 
dayanınayan, kitle w sınıf .endileacılı
Rmı kendi çıkarları ulrun.a çilniyen bu 
yönetimle. yine bu yönetimin oebep ol· 
dulu tabandaki sapık akımlarla, müca
dele çOk kolay1a�caktır. Bu nedenler· 
le, .. ndika tüzüRünün demokratik leşti
rilm.i için yar,ı yoluna gidilmesi fIlrt 
olmu,tur. Ve bu yola da eidilmi,tir. 

a Türkiye Maden·lş Sendikası Tüzü· 
ğünUn hanıi hUkümlerini antidemokra
tik olarak niteliyonunuı. 

• BUh ... J 2 Mart'tan &Onraki kon,
relerde daha da ıomut biçimde yapılan 
dell,lkHklerle bUlÜnkü durumunu ala� 
Türkiye Maden·t, Sendikı. TU:aüıünde. 
bilinçli bir ı;emlde tabanın .öz ve karar 
sahibi Olmaıı önlenmilf ; aeçUmi, bulu
nan yönetim .ndikadaki tüm iktidarı 
iatedlti ölçüde, antidemokratik bir ı;e. 
kilde elinde tutma olanatına kavu,mu,
tur. 

Türkiye Miden-I, Sendikasmın 1'üzü
aü tüm olarak da. madde madde olarak 
da, anödemokntik hükümlerle donatıl
mlftır. Tüzük hUkilmlerini tatbik etmek 
ıuretiyle, Yönetim, tüm Uyelerin oybirli· 
ii ile .. çmek Iıtediti kimeenin yöneti
me ıelme.lni bile önleyebilmek hakkma 
sahip olmu,tur. 

Yine Iptalini istedilimlz Tüzük hü
kUmIerine löre, kısmen ,ubeye tekabül 
eden Bölge Temıllcilikleri. karmakarı
,ık: bir hale ıetlrilmlııttr. Bölte Temlilci
Iilinin de a,,11 yukarı bUtün yetkileri 
elinden a!marak, umumlyetle üaetli bir 
memur olan Bölıe Temsilcisine bu yet
kiler verilmiftir. Bu ki,lnln .. ndika üye-

si olması da şart deRildir. Yani aylıkh 
bir memur, Şube yetkileri iIe donatıla
rak ııendikayı idare edecektir. Bu ki,i
nin iş akti fesh edilditi anda. sendikayla 
herhangi bir hatı kalmıyacak, yerine bir 
başkası atanabilecektir. özetleraek. sen
dikada, şube yoktw; Ocretli Böl,e Tem· 
aileLsi (memur) vardır. 

Oyeler nölee Konııeyine katı Iama
makta. Kon .. y topla.ntl6l, kongre dışm
da seçilen temsilcilerle yapılmaktadır. 
Yine en ıeniş kapsamlı olan bu toplan· 
tınınyetkileri de kısıtlı tutu1mu,tur. Böl
ıe Konaeyi, yalnızca 'Bölge temsilcisi ile 
Denetim ve Onur Kurullarmı .eçebil
mektedir. Tabanın en fazla temın edildi
ii bu konaeye, BÖlee Yönetim KwuluDu 
ve Büyük Konırre Yönetim Kurulunu, 
Bölee Temıilcili Kurulu adı verilen 3'er 
kişilik Lokal Yürütme Kurulu üyelerin
den te,ekkül eden bir kwul .. çmekte· 
dir. Bu kurula, Böl"e Yönetim Kurulu 
ile Bölee Temıilcisi de katılmaktadır. 
Bölıe temıilcisi olmadıRı zaman, toplan
tıyı Bölge temsilcisinin tayin edeceli, 
aralarmda aendika üyesi de olmayan me
murlarm bulunaca�ı bir divan idare et
mektedir. Bö.,e Tenuıilcisinin. Yönetim 
Kurulunun, h.tta Loka! Yürütme Kurul
larmın tayitıle ,eLmif olmaları bu kurul· 
da .. ,örev yapmalarma. y.ni Sendikanın 
Büyük Koner .. ina deleıe .çmelerine 
mani deRilda. 

Tüzük, aday olıbilmek için. deleae 
olıbilmek için bir çok anüdemokratik 
kıaıılayıcı şart getirmi,tir. 

Sendikanın yaptırdlRı 3 ır\inlük etit.i· 
me katıldılına dair _rtifikası. olmıyan 
üye, deleıelik için aday olamamaktada. 
3 aUnlük etHlmin .ndikal bilinçlenme
de eııa11 bir ölçü o)maması bi.r yana, bu 
elltime ,:irebilmek de Merkez Yöneticl· 
lerinin takdirine ve keyfine bırakıımı,ta. 
Ve Tüzü�ün bu maddeıi, atitim Imkanı
nm, ancak Sendika Genel nı,kanlılma 
müracaat eelen Uyelerden (m .... ralaz 
olanlarla, .ndileaya en az ma .. ar ıeti
renler) ara.ndan, kimin katılaaRml 
Genel Yürütme Kurulu'nun .. çecetl 
hükmünü ıetirerek, bir çok üyeye, eti· 
tim ıörmek ve neticede aday olmı" hak
kı t&runmamlfta. 

TüzUkteki, aday olabilmek için ııı. 
nen hütUn tartlar yerine ıetiril. bile, bu 

durum da adayhk hakkIDı Uanm8Y. 
yetrn.nektedtr. Bütün ...,Uan yerioe ... 
tirebUme imkanını bu1.a.n üyen.La _d_y 
olabllmMl Genel Yüriitme Kuru.Jwuın 
bndialDe onay Yel'ırMtWıe ballıdll'. Sen
dikada üyeye çık..ıılan zcwluklar ve en· 
ıeller. üye olmıyan1ar ıçın aranmanu,ta. 
Yine .ndlkada. Genel Yürütme Kurulu 
wafmdan memur olarak Çall,tlrı1an
Iara 'da büyük imtiyazlar tanınmı,tır. 
Neticede, aday olabilmede .on JÖz, Ge
nel Yürütme Kurulu·nunclur. 

Bölge Temlilcillli .çimlndeki duru
mu, ıon olarak yaşanan bir misane açık
laraak görürüı ki, Bölıe Korıteyinin de 
ulmda hiç bir yetkiıi yoktur. 6 ARuıtal 
1978 IÜnü 4. BÖlıe TemıilclllRi için ya
pılan, aeçimlere bir löz atalım. 

Bu .çimler için 3 üye aday olmu,· 
tur. Adaylardan bir tanesi Adem Kara
ba,'tır. Bu ki,i daha evvelki Konsey ae
çimlerinde de aday olmu" fakat aeçim
Leri kaybetmi,tir. Seçimleri kazanan üye 
BöIee Temsilcili olduktan kısa bir lÜre 
80nra Genel Yürüt.me Kurulu tarafmdan 
eörevden almmui, yerine .çimi kaybe
den Adem Karaba, ,etirilmiştir. 

İkinci aday Oıman Aılanbay'dır. 
� ı 963 yılından beri. sendikanın üyesidir. 

Loka1 Ba,kaniılmdan, Büyük Konere 
deleaeliA"ine kadar sendikada birçok IÖ
rev yapmıştır. Bu aday .ynı zamanda 
D!SK'in kuruluşunda, Türkiye Maden·!ş 
Sendikası delegesi olarak ilk kuruluş 
toplantısına katılmıştır. Son olarak da, 
faşizmin en azgın dönemine Seydişehir' 
de Sendikanın Lokalini ay .. kta tutan bir 
iki ki,iden biridir. 

Üçüncü aday, NUQ'et özel'de aynı 
durumdadır. Parsan tşyerinin büyük mü
cadelelerle Türkiye Maden-tş Sendikası
na ıeçmesinde bafl'olü oynamıştır. Ve 
iki yıldır da bu işye.rinde aendikanın 
Ba,temsilcisidir . 

Yönetim, yalnızca Adem Karaba,'m 
adaylıRml onaylamış, diA"er iki adaym, 
Osman Aslanbay ile NuII'et. özel'in a
daylıklarını (.ertifikanız yok) diyerek 
onaylıu-n.amıştır. Ve meydanı da tek 
aday olarak Adem Karab •• •• bırakmıı;· 
tır. 600'ün üstünde Temsilcisi olan kon· 
.eye, durumu protesto için 300 kadar 
temsilci eelmemi" Divan batkanı Süley· 
man Üıtün'ün ki kendisi i,çl detildir. 
.. ndikad. memurdur) "6 oy al ... da, tek 
aday aeçilir" ıözü üzerine ıelenlerin ya 
rııı da, -ki bu söz tüzüRe löre dolrudur
toplantıyı terk etmişlerdir. Böylece ka· 
lan 140-150 "-i ,iden 100 kadar oy alan 
Adem Kanbaş da bu BöIcenin temıilci· 
ıi ııeçilmi.ştif. 

Görüldüeü eibi Konsey iatediliııi de· 
til, ancak merkezin onayladılı ad,Yl 
seçmek zorundadır. Bu bir .çim detil. 
.eçim oyunu içinde tayindir. 

Diler yandan, Koncreye katılacak 
tabii deleıe ııyıll, .çimle ıelecek dele
,e aayısına yakın tutulan tüzükle, her 
tey emniyete alınmı.ta. Genel Yürüt· 
me Kurulu'nun deleee Rçmek hakkı 
bulunmaktı, Mtta .eçilen deleeelerio 
deleaeliklerini iptal bile edebilmekte-
ilir .... 

özetleraek. Sendikanın tüzüRiiDcleki 
antidemobatik hükümlerin ve hunların 
birbirleri ile kurnazca düşünülmü, bir 
bütünlük içindeki batlarının anlatılması, 
bir kitap tutacak kadar kapaambdır .. 

o Sizce sendikanın bUJÜnkü duru
mundan kurUrdtnUI için neler yapılmı· 
hdır . 

• Tüzüitin demoluatikleftiriimClli 
için ..... v.mek, etkili bir yol olmaJr;la 
benI>«, tek çözUm yolu detildir. Fakat 
çözümün ilk hedeflerinden biridir. Bu 
nedenlerle Tüütün demokratikle,ılril
mai _va,ı her fey löse almarak (ifteD 
veya .ndikıdan atılmalar) sonuna ka
dar ,ötürülmelidir . 

Tüzütün demokratikleftirilmesl ya· 
nında, yönetimin her' antidemokratik 
tutumuna kar 'i, .ndika içinde yı1ma. 
dan mücadele verilmelidir .

. 

Yönetimin InUdemokratik tutumu· 
nun yarattılı ortamdan yararlanarak, 
.ndikayı bölmeye yönelik her türlü .... 
pık akımlarla ve bunlarDı içyüalerini de 
açıla çıkartarak, ıynı ,iddetle mücade· 
le YerUmelidir. 

Devrimci aeleneti olan Türkiye Ma· 
den-tş Sendikısmın üyelerinin, ıomutı. 
en iyi çözüm yollarmı bularak ye her 
türlü enıeli af&r'lk. andlkaya tekrar ... 
ki nlteliline kavu,turacakları inancında· 
ylm. 

....i .. � ...... ----.. 
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