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Burjuva basınının iğrenç yüzü 

KiMSEYi ALDATAMAZSINIZ ... 
Türkiye Işçi Partili altı sosya

listin öldiJrülmesi. faşizmin in
sanlık düşmanı yüzüri.i, planlı, 
örgütlü terörle tJnnandırılan 
filşizm tehdidi"i gözler önüne 
bir kere daha açıkça serdi. Faşist 
tırmanıştı yeni bir boyut oldu. 

Olay. gözlerden saklanamrya
cak kadar önemli ve açıktı. Ama 
nşist gldın"m kaynağı büyük 
semıayeydi ve sıennaye basınının 
nitelili, sennayenin her türlü gi
rişiminin kideler gözünde savu
nulmasını gerektidyorOO. Bu iki 
olgu son faşist udiamın da öne
minin azaltılması, olayın çarpıtıl· 
ması için büyük sennaye basını
nın kolları sıvaması için yeteri 
oldu. Büyük sermaye basmının 
hazırfayacaiı böyle bir ortamda 
faşist odakları" gazeteleri de ola
yın tahrifi, kadedilenleri" kata
!a"ması, sosyalizme ve sosyalist
Iere küfredilmesi "g'örevlerini" 
hakkıyla yerine getirebilecekler
di. Gerçekun de ak-rürkiye Işçi 
Partili'nin faşistlerce katIedilm&
sini izleyen günlerde burjuva ba-

sınının incelenmesi, sennayenin 
faşizmi kollayışını ibretle sergi
ledi. 

Bütün bir gün boyu süren sus
kunluktan sonra, olayın TRT'nin 
akşam haberlerinde verilişi, erte
si günkü gazetelerde de katt iam 
haberinin yer almamasını hesap 
dışı bıraktı. Ancık sennaye bası
nının gerçek yüzü haberin yansı· 
ulmasında hemen kendisini gös
teriyordu. Manşetler, katJiamın 
politik anlamını gözlerden sakla
maya yönelik ofarak düzenlenir
ken, haberin verilişindeki çarpıt
ma derecesi de gericilik düzeyi
nin de bir göstergesi ofuyordu. 

Tercüman g;uetesinin manşe
tinde saldırganların niteliğinden 
hiç söz edilmiyordu. Son Hava
dis gazetesi ise "Ankara'da kor
kunç k.ıdiam: 6 ölü" başlıAına, 
"anarşide kan daViJ.SI" üst başlı
ğını katarak, herzaman ki "sağ
sol çatışması" yalanın! ön plana 
çıkartmak istiyordu. Faşizmin 
sözcülerinden beklenen ise, Gö
bels'in "en büyük yaJanından" 

başka bir şey olamazdı. Katledi
len sosyalistferin geJişlgüzel se
çilmiş kişiler ofOJğu izlenimini 
yaratmaya çalışryorlilldı. Hergün 
gazetesi "13 ölü" manşetinin 
çevresine yerieştirdiği "MHP 
Zeytinburnu Ilçe Başkanı'nın 
oğlu öldürüldl" ve "Ankara'da. 
bir eve kanlı baskın: 6 kişi öldi" 
alt başlıklarryla, öldürülenlerin 
kimliğini gizlemeye çalışıyordu. 
Tabii ki haberin içinde olayla il
gili �k bir söz dahi yoktu. 

Başlıklardan sonra haberin ve
ri!işinde de sennaye sözcülerinin 
"haber" anlayışıiili ortaya çıkı
yordu. Günaydın gazetesinde 
MHP 'Ii Somuncuoilu'nun ağzın
dan soruşturmanın ''komünist 
fraksiyonlar açısından" yürütül
düğü söylenirken, Tercüman, 
kattiamın yapıldığı evde "ele ge
çen" mektuplardan söz ediyor, 
fraksiyon çatışması masalını, altı 
sosyalist şehidi karalayan zavallı 
çabalarla da-süslemeğe çalışıyor
OJ. En zavallı çaba ise Son Hava
dis'ten geliyordu. Son Havadis:e 

Nazll'lIcak "dayanak" 
arıyor 

Tercüman patıonunun.banım.ı Nazlı Ilıcak, 
gazetesinin kendisine "tahsis" edilen köşesinde 
"CHP'nin Solundaki Partiler"i yazıyor. Türkiye 
ı.çl Partisi'nın programından, Genel Ba,kan Be· 
blce Boran'ın konu"""larından, Çark·Başak ve 
Yürüyiit'ten alıntılar )'llpop ıu )'lii'tiya varıyor: 

>i- Madem Id, parWer Anayasa çerçevesi Için
de kalmalıılır. CIIP'DIn solundakı her parti )'lısai 
dayııııaklan yoklundur ... 

Bayan Uıcal,ın ıU":' lic:ari ve .lyast, çOljlııı 
Olttller ıçınde bulunduRu MIIP'nln etrafındaki 
çemberin darahrıuından eıiiıı",ye kapılclıRı ın· 
Ia.uıyor: 

MIIP baklunda soru,turma IÇılacaRınI ...... yan.k, ama diyor, "Kanunlar önünde parWer e
'Ittir!.. .. 

"Etltllk"ıIe pek Ilginç! 
Bayan Dıcak'ın mantıRı, ç8Jl!'1z kalınca bll4l· 

nı "kuma gömüyor. Ama gövdesi açlkta kalıyor: 
- Madem ki, MHP mahkum olacaktır, soldaıd 

partilerin de )'lısai dayanaaı yoktur!.. 
Nazh Dıcak'ıo mantık kurgusu bu sonuca Çı' 

kıy9r ... 
Tercüman patroniçesi bıraksm lar ebeııeinl 

de, 'u "yasal da)'llnak "lar "yi .. ıno kanıtıralun 
biraz. ömeRin, Tercüman gazetesinin vergı det 
terlerini. 

Yüktek malumlan, 450 bin dolaylarında gün
lük tirajı olan ve 1977 yılında 110 mOyon lira 
özel ilan, 7 mUyon 870 bin lira da resmi Uan a
lan bu pzete, geçeRimiz yıl ·'zarar" eltiRI ge. 
rekçesiyle vergi vennedi. 

Gazete patrooluRu ile tekiW patronlulunu 
başarıyla sürdüren Ilıcak ailesinin atıı kalabalık 
sözcüsü ile Avrupa'nın metal Işkolunda en bij-

yük sendikası olan Almanya'daki Induslriege· 
werkscban Metall'In aylık )'lıyın orııınında )'ll. 
yınlanan liU umlan da birlikte okuyalun: 

". TIirk Cı,\sllerinln Führer'l parıyı nemelen 
buluyor'? Bır MHP yönetim kurulu üye.i pzete· 
enede yaptılı görlişmede, yayınlanmamııı ko
ıuluyla i� IÇıklamayı )'llpb: Panyı CIA 'dan alı· 
yoruz ... 

Bu IÜJLO kldar akıp duran bu kıynaklardan 
yılnızca birisI. Bır diReri \le kaçakçılık, özellik· 
le afyon, .ilah ve .Ipra kaçakçıllAI. Ve nihayeI 
TIirke, ve komındoları TIirldye'de reCormlar· 
dan korkan sennayedarlar tarafından finlJlle 
ediliyorlar. 

Bunlardan biri'I SlralllS·Türke, gör\i4meotııe 
kablan Murıl Bayrak. Bır dıleri \le Tercüman 
pzeU.1n1n sahibi Kemal Dıcak. Kıırde,ı Bebal 
Dıcak, Frankfurt )'likınondaki Zeppellnheiam'da 
baalan Tercüman 'm Avrupa baskııını yönetı· 
yar ... " (X) 

Fedenl Almanya 'daki IGM .. ndlkıuınon 6 
EylUl tarihli dergblnde yayınlanan bu satırlar, 
Nazlı lhcak açLSlpdan pek Iç açıcı olmasa gerek. 

Vergi dairelerine "zarar" gösteren Tercüman' 
ın "tahsisif' köşe yaZılı, "yasal dayanak" an
yona buna en çok ihtiyacı olan kendi sınıfının 
ve ailesinin defteridir. 

ı,te ıkı ıleCtar: Vergı defteri ve MIIP Ultklle. 
riyle süalenen püsküUü Almanya defteri. 

Nazh Ilıcak "dayanak" ararken, defterler 
·'yasal dayınık" bekliyor, liil ebeliAI delil.,: 
(x) Bununla ılgılı genış bır yazı YOROYOŞ'Un �81. aayısında yer almıştır ... 
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göre, "TIp öldürtilen gençler< sa· lar" oIduAu izleniml vermesi de 
hip çıktıAınl açıkt.mış"tı. anlamsız deAildir. Bli1ün bu söy. 

BUyUk sermayeye dayalı bası· tenenler rlP'nin son faşist .. ldı· 
nın köşe yazarlarında da bir iki rının Türkiye işçi sınrfının bilim
yürekli, ileriı;:j kalem dışında bü- sel sosyalist partisini, TIP'ni he
yUk bir suskunluk vardı. Bu "du· def aldı#ı teşhisini bir kere daha 
rumiarın" baş fetv.1(;ısl Abdi dOıruluyor. Yorumun gerisi ise 
ıpekçi susanların en başında gö. daha da ilginçtir. Yorumdan çok 
ıe çarpıyordu. dileklerini, amaçlaranı oruya 

Sennayenin rot:.ıtifleri cenaze koyuyor: "Şimdi TIP'in ,ilohlı 
törenlerinin ve kattiama tepki eylem"e IDrGtmr olmayan bu ,Juı-
gösteren ilerici, demokratik ku- :ı�: �!:; u,:I.�ı;::I�C�': 
ruluşların bildirilerinin haber1e- bcıflaYGbilecektir. " 
rinin verilişinde de bilinçli ola- Faşistlerin bu "diıeti"de TIp' 
rak ters dönüyordu. Milliyet ve nin f.ışiıme karŞı müCildelede, 
Hürriyet gazeteleri "gözleri ya- faşizmin kendisini çekmek iste
şar .. n" birer fotoilm ile gör· diAi al ... da mlicadeleye girmeme 
kemli töreni kidelerden s.ıkla- kararlıltAının doAruluAununda 
maAa çalışırken, yine Miliyel bir başka göst<""slydi. Nulı ılı· 
gazetesi törenin "sol-mksiyon- cak'ın 13 Ekim tırihll Tercümın 
lar" iiliISInda bir "yarış" halinde guetesinde TIP'ni "ya,s.ıi" olma
geçti!i imajı ile, onbinlerin yan bir kU'uluş gibi gösterme ça
faşizme karŞı nefretini ve azım- bası da anımsanırsa, büyük ser
li mücadelesini haykırdıAı töre- mayenin propagandast ile neyi 
nin al1lamını çarpıtmak istiyor- amaçladığı nastl bir işbiriiii tez-
du. gaht.dlAı ortaya Çıkar. 

Fa,ist kadiamlarla ilgili en iğ- Bu işbirli!inin bir başka so-
renç ya,yın ise Hergün gazetesin· muttanışı da 10 Ekim günkü Hür
de yer aldı. Faşizm yalana sınır riyet guetesinin "bir gü";n hib
tanımryor. 11 Ekim tarihli Her- yesi" sütununda "Arwşiye- TIp 
gün gazetesinde şöyle deniyordu: nasıl sokulur?. .. başlıklı, kısa 
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T,!: ama o oranda özlü yazısında gö-
mış, ardından bu partinin" yetki- rülüyor. Hürriyet guetesi en ba
Iilerince YGpılGn Gçıklamada: sit gazetecilik ahlak uslubunu hi
MGOCU çellreler .uçlu olarak ilon çe sayan bu yuıd.ı, Türkiye Işçi 
edilmişti. Behice Boran'ın diinkii Parti 'si içinde sllahlill1rN. yanlıla
IÖzleri ile TIP yetkUilerinin deha rı ofdu!unu Ima etmeye ç.ıJışır-

����:k j:���ı;:u�:=t!j;, po- ken, bir yandan d.ı Boran'ın 
Bu düzmece haberin ve yak!ş- Ecevit'le görüşmesini atırif edi

tınnanın ise aynı gazetenin "sol yordu. 
provokasyonun hedefi" başlıklı Bu arada "Bir süre önce ıyığı 
yorumuna dayanak kazandırınak kayıp düşen ve kolunu kıran Be
için imal edildiAi anlaşılıyor. Bu hice Boran, Sfcaiı .slCllına Baş
yorumda 'TIP iiyui 6genc;n öl- bak.ırı'1.ı randevu aJıp, korunma
dürfilme' ; kızıl terör örgiitlerinin larını, talep etti... Hem de ge
yeni lle kGnlı bir rertibidir. Oldii- çen seferki gibi partinin de 'aya
riilen şohıılar TIP'in Türk müU- Iİ kayıp, kofu kırılmasın' aıye" 
re�Ç

il
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hl
�G�=� derken aklın cil TIp yönetiminin 

menıupturlar... bu hunharccı ci- ve partinin kendisinin kitSeler 
nayet bir wl /rok.iyonun kirli önünde sıygmlt!ını u:..ıJttılını 
birprOClokcuyonundGn başkG bir s.ınryordu. , 
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"
:'� Ama bütün bu çıb.ılar boşu-

diiZlnlemişlerdir. BaakındG TIP' nadır. TIp, fışist sıldırı kiltşısın
in ,ilahlı eyleme karşı olan gru- daki t:.ıvrrylı oyunliltl boşa Çı
bUM menıup olanlar öldürül- karacaiını göstermiştir. tutledi
müştür." deniyor. len 6 sosyalistin cenille törenin-

Yorumun sahteliii ve iğrenç- de on binlerfaşizme geçit veril
liAi açıktır. TIp içinde '""anat-- miyeceAini kanıtlamış�dır. 

İlerici yazarlar Faşist katliamın 

amacını sergiliyor 

Uğur Mumcu, Cumhuriyet'te 'Terör ve Devlet", 
Teoman Erel de Günaydın'da "Pasbnna Van da Sevin
dimıeyecek" başlıklı yazılannda TlP üyelerininöldürill
mesinin gerçekte nasıl bir amaca yönelik olduğunu iş
lediler. Her ilô yazar da katliamdan bir hafta önce TIP 
Genel Sekreteri Nihat Sargın'ı hedef alan saldırı ile kat
Ii.m arasındaki ilişlôden söz ederek nsıl amacın, şimdi
ye dek terör eylemlerine açık biçimde karşı çıkan Tür
kiye Işçi Partisi'ni ve üyelerini silahlt eyleme çekmek 
olduğunu belirttiler. 

Burjuvaziye satılnuş kalemler ve rotatiller, işçi sım
fmuzın örgütlü politik hareketinin fedakiir üyelerinin 
öldürülmeliri üzerine bütün kin ve zehirlerini kusup, 
katliamı "sol fraksiyonlar" arasında bir hesaplaşma gibi 
göstermeye çalışuken Bnbıali'den yükselen bu iki yil
.ekli ses alkışlanmaya ve övgüye değer. 
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YARıNı YASAMAK iCiN 
• • • 

GUNodz MUTLUAY 
TOrkiye önemli sünler yaşıyor. Mamak, Balpt, Etlik, Şişli katliamfarma 

bir yenisi daha eklendi. Bahçelievler'd • •  It, TUrkiye Işçi Partili pusuya dUşü· 
riilerek ·katledildi. Bir P.rtili de laAır yar.1ı olarak ÖıUmden kurtuldu. Kat· 
llarnda kaç kişinin·öldiığU ve gerçekleştirilme biçimi elbetteki çok önemli. 
Fakat daha önemlisi olayın politik boyutları ve sonuçlarıdU'. Son katliam da 
bu açıdan faşist hareketin yeni boyutunu ve hesaplarını ortaya koyuyor. 

MHP'yi de, diier faşist örgütleri de emperyalizm ve büyük burjuvaziden 
ayrı düşünmemek gereidr. Aynı şekilde cinayetleri, son olarak Türkiye Işçi 
Partililerin toplu katliamını da emperyaliımden ve büyük burjuvaziden ayrı 
dQşilrmemek ıerekir. Gelişmeleri doğru tahlil edebilmek, olayları kavrayabi'" 
rnek için de birbiri ile ilişkilerini, bUtUriln içInde nereye oturduiunu tesbit 
etmeliyiz. 

KISa bir sUre önce TIp Genel Merkezi'nin silahlı faşist saldrganlarca ba
sılması ve Genel Sekreteri'nin öldürülmek istenmesi ile Ankara'da altı Tlp'ıı
nın hunharca katledilmesi elbetteki tesadüfen kasa z.anıan aralığına sıimış de
iildir. Ay". ÖıçUde kamuoyuna yansımayan bir dizi olay da bu kısa. zaman di
liminde gelişti. TIp il ve ilçe binalarına saldırıldı, bombalar konuldu ve Uyele
rini öldUnneye yönelik saldırılar düzenlendi. 

F�izmin ci�et dalga5f toplumun bUtUn kesimlerini içine alıyor. Işçi
lerden, bilim adamlarına; öiretmenlerden gençlere ve kahvelerde oturan; oto
bUslerde evine, işine giden emekçilere kadar herkes faşist terörün kurbanları 
ar.ısına sokuldu. Faşizm kendi iktidarının yolundaki engelleri temizlemek için 
bütün toplumu ateş hattı içine alıyor. Tür1dye Işçi Partisi üzerinde Yoiunla
şan saldırılar bu ortam içinde özel bir önem taşıyor. Hedef tek başına TIP'in 
Genel !!ekreter'i ya da daN alt kademe yöneticileri, üyeleri deAii, doArudan 
örgUtsel varllAıdır. 

Faşist vahşetin sahneye konulduğu gece, Türkiye Işçi Partisi'nin 7. Iı 
'Temsilcileri toplantısının sona erdiii gecedir. IId gOn süren 'bu toplantıda 
sunulan örgüt raporları Parti 'nin bir sıçrama noktıSlnda olduğunu açıkça or
taya koydu. Bilimsel sosyalizmi yaratıcı şeklide kavramış ve görev alanında sl
mf mUcadelesinin bUtUn gereklerini yerine getirmek yolunda çok önemil adırTl-" 
�r atmış bir Parti yapısı bu toplantıda somutlandı. Yaptıklarını bilinçle de
ieriendiren, eksiklerini bUyUk bir netlikle ortaya koyan ve önündeld ıörevleri 
programlay.bilen bir parti örgUtU dUnU bugUne, bugllnU yarına baAlayabllir. 
Türkiye Işçi Partisi'nin Vii. Iı Temsikileri Toplantısı da, Parti'nin bugUn ulaş
"Lı nitelile örgütUriln nicel bUyUldUAUnUn dar geidilini gösterdi. Gelinen bu 
nokta Merkez Yönetim Kurulu'nun açtıiı "üye Kazanma Kampanyasl'I,11e 
aşıldı. 

Sınıf mücadelesinin örilnde yürüyen, işçi sınıfı içinde derinler kök sa
larken bUtUn demokratik hareketleri de daha geniş olarak kucaklamaya baş· 
layan politik örgütU burluvazi elbette boy hedefi seçecektir. Faşist saldırı ve 
provokasyonun Tipte yönelmesi ve odaklaşması Ile Panl'nin sıçrama noktası
na varması aynı uman diliminde ÇakıŞtı. Burjuvazi çeşitli yöntemlerte Işçi si· 
nıfının politik hill"eketinln örilril kesmeye ÇalıŞtı. Sosyalist mücadele Ile de· 
mokrasi ve baAımsızlık mücadeleleri ara�ndakl baAın koparlldlAI12 Mart dö
neminin burjuvazi açısından kazanımı korunmaya çalışıldı. Politik örgUtOn ge
reii ve öneml gözardı edilmek Istendi. Sosyalist hareket bUtün bu engelleri bo
şa çıkararak gelişti. Burjuvaıinin bUtOn Ince hesapları boşa çıkarıldı. 

Burjuvazi yöntem deAiştirrnek zorunda kaldı. Şimdiki yöntem ceph .. 
den saldırı ve provokasyona dayanıyor. Burjuvazi uzun bir sUre gözlerden sak
larnaya ÇallŞtıil sosyalist örgütlenmeyi birden bire farketmedi elbette. Sadece 

görmezlikten gelerek önüril kesemediAlni hrketti. Bunu f .. kedince de ceph .. 
den saldın ve provokasyonu seçti. 

TUrklyo Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, Parti 'nin altı yiAit ev· 
ladını yitirmesinden birkaç saat sonra yayınladığı ilk bildiride provokasyonu 
boşa çıkardı. Boran şu teşhisi koydu: ''Su bir bireysel terör hareketi değildir. 
Planlı, örgütlü bir teröriJn uygulanıhaSıdır. Iki hafta önce Genel Merkezimize 
Genel sekreterimiz Nihat Sargın'ı hedef alan saldırı ile bugünkU katliam birbi· 
riyle ilişkilidir. Partiye karŞı planlı operasyonun iki değişik parçastdar. Amaç 
Parti hareketinin engellenmesi, sindirilmesi, ellerinden gelirse yok edilmesi
dir," Işçi sınrfmı" politik hareketi kimilerinin sandığındı" çok dıha geniş bir 
deney. ve politik tecrilbeye ,.hip. ÇizılAI strateji de bu tUrden provokasyo,,", 
ları boşa Çıkaracak kadar neL 

Cepheden saldırıya geçilmesinin cevabı daha açık ve kolay kavranabilir: 
Parti'yi sindirmek, mücadeleden geri dunmya zorlarrıık. 

Provokasyon yanı ise daha çok yanlı ve karmaşık bir hesaba dayanıyor. 
Faşist terörün yoiunlaşmasının zorlaması ve provokasyonlarta ilerici ıençlik 
hareketinin bir bölUrril bireysel terörizme çekilebiidi. Bireysel terörizme kal'$l 
olduiunG söyleyen Idmi örgüt ve politik akımlar da kısa vadeli dar politik 
hesaplarla sol terörizme açıktan cephe alrnıdılar. Türkiye Işçi Panısi'nin ise 
her türtü bireysel teröre karşı çok açık bir tutumu Vill'. Bireysel terörün işçi 
sınıfı hareketinde yeri olmadıimı sayısız defa ve kitleler önünde tekrarladı. 
Bireysel teröreülerle birlikte atılacak tek adım olmadıiını "Örgütlü Birleşik 
Güç Yenilmez" broşÜriinde en bUyUk netlikte söyledi. Şimdi en genış kitleler 
bireysel terörün işçi, emekçi sınıfların hareketine zarar verdiiini daha açık 
görmeye başladılar. Bu açıklık da kitleleri TUrkiye Işçi Partisi'nin mücadele
sine her gün biraz daha yaklaşttrıyor.lşçi sınnının politik hareketinin yaptığı 
tahliller, n'ilcadele yöntemleri ve prOlnml çeşitli sapmaların tıbanlarını da 
önemlı ölçUde eıkllemeye başladı. BUtUn bunlill"ın üstUm ÇakıŞtıAı zaman di· 
limi de burjuvazinin cepheden saldırı ve provokasyon yöntemini seçmesini 
getirdi. 

Işçi sınıfının politik hareketi bu engeli de aşacak. Hem kendi örsUtU� 
koruyatak, hem de bUtUn demokratik gIlçlerin Uzerine yönelen ,.Idırı ve pro
vokasyonu boşa çıkaratak. Daha bUyUk bır netlik ve açıklıkla politik çizgisi
ni koruyarak Işçi sınıfı hareketi Içinde kök ,.I..,ak. 

Sosyalist hareketle birlikte bOtOn Ilerici, demokrat harekederin yılgın
hia düşmesini önlemek de, provokasyonları boşa çıkarmak da en başta işçi 
sınıfının bilinsei sosyalist partisinin görevidir. TUrkiye işçi sınıfının politik 
hareketi bu görevi ba�aracaAınl bugllne kadar olduAu gıbı son katliamcta da 
o .... ya koydu. Faşist ,.Idırıya karşı Çill"şamba gUril Ankara'da yapılan cenaze 
törenlnın bUyük bır anti-faşist gösteriye dönüşmesi bu bilincin ve sorumlulu· 
lun Işareti oldu. 

Bu bUyUk anti·hşist gömri TUrkiye'de sosyalistlerin ve demokratik gIlç. 
lerln f.ı.şlst teröre teslim olmayacaAını bır kez daha o .... ya koydu. BUtUn de
mokratik gUçleri atılması gereken önemlı bır adımın e�IAlne getirdi. Oemokra
dk gUçlerln birlik ve dayanışmasını sailamak ıçın, yanlış tutum ve davranışla
rı en aza indirmek gerekiyor. Bunun ıçın de yoAun ıdeolojık mücadele ve daha 
etkin eylem. 

OldUriilen altı sosyalist, yaşarken olduAu gibi ölUrken de baAmslZlık, 
demokrasi, sosyalizm mücadelesine kaıkıda bulunduiili". Yarmı ya�arnak Için 
öldUler. 



Türkiye işçi Partisi 6 yiğit evladını kaybeHj 
Altı Türkiye Işçi Parıurnin 

öldürülmesi ve birinin de aRır ya
ralanmasıyla sonuçlanan faşist 
katliam, bütün demokr�i güçleri 
Için yeni bir sınav ve daha zor sı
navların da bir başlangıcı oldu. 
Bu sınav, sınıf mücadelesinin git
gide daha da çetinleşen koşul
larında en dctru çözümlemelerin 
yapılmasını, cephedeki bütün 
güçlere en d0Rru yönün çizilme
sini gerektiriyordu. Altı şehidin 
acLSI daha yüreklerde taptaıey
ken demokrasi saflarının mevzi
lerinde sürdürülen mücadelenin 
önünde yeni görevler yükseliyor
du. Bu görevler de daha ilk anda 
en do�u gözlemlerin yapılması
nı zorunlu kılıyordu. 

Alb yllıit sosyal�tin kati.dil
diRi öRrenilince O sırada Anka
ra'da bulunan Türkiye ışçi Parti· 
si Genel Başkanı Behice Boran 
bir bildiri yayınladı. Boran, dev
letin, hükümetin, güvenlik kuv
vetlerinin nerede olduRunu sor
duktan sonra şöyle diyordu: 

"Bu arkadaşlarımlZa sıkılan 
kurşunların asıl hedefi Türkiye 
Işçi Parti.i'dir. Onların şahsında 
Partimize uurmak istediler. Bu, 
bir bireysel terör hareketi de de· 
gildir. Planlı, örgütlü bir terörün 
uygulanma.ıdır. Iki haftıı önce 
Genel Merkez 'imize Genel Sek
reterimizi hedef alarak yapılan 
salduıyla bugünkü katliam bir
birleriyle ilişkilidir. Partimize 
karşı planlanmış bir operasyo
nun iki degişik parçasıdır. 

'Partimize karşı bu planlı, 
örgiitlü IIlldmlarla. faşist terö
rumin tırmandırdışı yeni bir 
düzeye ulaşbrdmışhr_ Amaç, 
Partihareketimizin engellenme
.� .indirilme.� ellerinden gelir
se yok edilme.idir. Böylece 
işçi ıınıfının ue emekçi kitlele
rin kendi bagınısu partilerinden 

yok.un bırahıtıp yalnuco. çeşitli 
burjutJO partilerine yaşama izni 
verilerek, "çok partili çoluleu 
demokrasi" görürıüm ue aldatmo' 
ca" alhnda maıkelenmiş bir fa
şist baskı rejiminin gerçekleşti
rilmesidir. " 

TİP Genci Başkanı, işçi sınıfı
nın politik hareketinin temsilcisi 
ve öncüsü olmanın sorumlulu�u· 
nun bilincinde olan Partisinin, si· 
lahlı çıkış ve çabşmaların işçi 
sınıfının politik hareketine ya
rarı olmadıRı için, mücadeleyi 
bu yöntemlerle sürdürmeyi red
dettiRini belirterek şöyle devam 
ediyordu: 

"Bizim faşistlere ceuabımız 
.işçi, emekçi kitleler içinde ör
giitlerımemizi genişlerip derinleş
tirerek daha cin kök salmomız 
olacaktır. KatliDmin Partimizin 
üye kazanma kampanyoıı açtılı 
gün yapılması raılanh değildir. 
Burjuvazi ue emperyalizm işçi 
sınıfının politik hareketinin güç
Ienmesinden korkuyor. Burjuua
zi ue emperyalizm Partimizden 
korkuyor. 

"Korku ecele çare delildir. 
Yerli kapitalizmin ue emperyaliz
min ergeç tarih sahnesinden si
lin mesine de çare ol mayacak
hr. " 

Faşist infaz sürülerinin ger
çekleştirdiRi katliamm bütün de
mokrasi güçleri için yeni sınav
ların bir başlangıcı oldu�u, ola
yın hemen ertesinde çok sayıda 
siyasal· parti, sendika ve meslek 
örgütleri temsilcilerinin TİP Ge· 
nel Merkeziyle ve Ankara n 
Merkeziyle yaptıkları temaslarta 
da gözleniyordu. Oemoklasl saf
larında yer alan örgütler ve ku
ruluşlar, Parti yöneticilerine 
yaptıkları başvurularda, olayla 
UgUI her türlü yardunı yapmaya 
hazır olduklarını özeııikle bela-

SALIH GEVENCI 

tiyoriardı_ 
Aynı gün öRleden sonra TİP 

Genel Başkanı Boran 'la Başba
kan Ecevit arasında da biUörüş
me gerçekleşecekti. TİP Genel 
Başkanı bu görüşmede, Partisi
ne yönelen saldırıların ve bu ara
da son katliamın bir deRerlen
dirmesini yaptıktan sonra iki 
konuda hassasiyetini ve karar
hhRını Başbakan'a iletti. Türki
ye İşçi Partisi., öldürülen üye-

MHP işgali altındaki Bahçelievler'de 

HORCAN GORSES-
lerinin cenazelerinin törenle kal
dırılmasını ve yaşayan tek görgü 
t.an1�1 Serdar Alten 'in hastane
de korunmasının sa�lanmasını 
istiyor; bu konuda kendi hazır
lıklarını ve önlemlerini sürdürü
yordu. Başbakan Ecevit ise bu 
konulardaki talepleri anlayışla 
karşıladlRml ifade ediyordu. 

Faşist katliam olayı bütün 
ilerici kamoyunda nefret ve in
fial uyandırırken faşist terörİZ-

KATliAM PLANI NASIL UYGULANDı 
faşist infaz manga�, efendi

lerinden aldlAı buyruğu uygula
mak üzere 8 Ekim'i 9 Ekim'e 
baAlayan gece yarısını seçmişti. 
Plan, MHP işgal i altındaki Bab
çelievler'in 15. sokağındaki 56/ 
2 numaralı evde kalan Türkiye 
Işçi Partililerin pusuya düş:üri.i
lerek katledilmesiydi. Pusu, fa
şist manganınelemanları tarafın
dan evin çevresinde daha gece
nin erken saatlerinde k .... uldu. 
Devlet Istatistik Enstitüsü'nün 
bilgisayar bölümünde çalışan Sa
lih Gevenci ile faruk Ersan'ın 
oturdukları evin kapısı gece saat 
23 sularında çahndı. Aynı evde 
o �ce, 7-8 Ekim tarihlerinde 
Ankara'da yapılan TUrkiye Işçi 
Partisi Iı Temsilcileri Toplantısı' 
nı izlemek ve katılmak üzere 
kentte bulunan 3 partili de ko
nuk olarak bulunuyordu. Geven
ci ve Ersan'ın iki arkadaşı da ay
nı gece evi ziyarete gelmişlerdi. 

Kapıyı çalan faşist katiller, 
içerden "Kım o?" sorusuyla kar
şılaştılar. Profesyonel canilerin 
yanıtı, "Açın kapıyı, polis! Ara-

L 
ma yapaca�ız!" oldu. Kapının 
açılması üzerine faşist manga
nın üç elemanı, ellerinde otoma
tik ve uzun namlulu silahlarla 
içeriye daldılar. Önce odada bu
lunanların etkisiz hale getirilme-
si sağlandı. faşist çetenin men-

supları, evdekilere faruk Enan' 
ın ablasının resmini göstererek 
de şöyle diyorlardı: "Kardeşi 
elimizde!.." faşist manga, karşı· 
larına ilk çıkanları etkisiz hale 
getirdikten sonra diğer odada 
uyumakta olanlara yöneldiler. 
Katliam sonrası yapılan otopsi
de, evde öldürUlenlerin tümüne 
eter koklatJldığl, vücutJarında 
normalin çok üzerinde saptanan 
eter miktarıyla belli olacaktı. 
Eter koklatılan.k bayılulanların 
elleri arkadan cle'ktrik kablosuy· 
la çift düAi!m baAlandı. TIp Bur
sa Yenişehir _ Ilçe Başkanı ve 
Genç Öncü Uyesi Latif Can, TIp 
Bursa Merkez lrçe Yönetim Ku· 
rulu üyesi ve Genç Öncü üyesi 
Efraim Ezgin, Genç Öncü ve TO
TED üyesi Hürcan Gürses kur· 
şunlanarak öldürüldü. Genç On
cü ve Işçi Kültür DerneAi üyesi 
Osman Nuri Uzunlar ise boğu
larak kadedildi. 

Bu arada, evden alınarak dı
şarda bekleyen 34 şehir kodlu 
"Nova" marka otomobile götürü
len TIp Çankaya Ilçe üyesi ve 
Genç Öncü Ankara Şube yöne
ticisi Serdar Alten de, faşist ka
tillerin "rels" diye çağırdıkları 
caninin işimlze yaramaz demesi 
üzerine eve geri getirildi. Alten 'e 
de 5 kurşun sıkıldı ve öldü zan
nıyla bırakıldı. 

faşist manga, TIp Çankaya 
Ilçe ve TOM-DER üyesi Salih 
Gevenci ile TOM-OER ve Genç 
Öncii üyesi f Muk Ersan yanla
rında olmak üzere, arabalarına 
binerek olay yerinden uzaklaş
tdM. 

faşist katliam, silah sesleri 
üzerine çevreden ve aynı apart
maııdan gelenler tarafından sap
tandı. Olayın ilk tanıkları, ağır 
yaralı Serdar Alten'i hastaneye 
kaldırarak katliamdan Emniyet'i 
haberdar ettiler. Serdar Alten 
Hacettepe Hastanesinın Acil Ser
vis'ine götürüldl ve arkadaşların
dan birinin telefonunu bildirme
siyle Türkiye Işçi Partili ve Genç 
Öncü'lü arkadaşları katliamdan 
haberdar oldu. AAır yarasına ve 
hemen ameliyata alınacak du
rumda olmasına rağmen, Alten, 
TIp yetkililerine ve nöbetçi 
Cumhuriyet Savcısı'na ilk ifade
sini verdi. Serdar katillerin eşga
!ini tarif etti i öldUrülen ve kaçırı
lan arkadaşlarının isimlerini bil
dirdi. 

Olayın öğrenilmesinden he
men sonra TIp yöneticileri Em
niyet'e başvurarak kaçırılan par
tililerin bir an önce bulunmasını 
istediler. Ayrıca olayın tek tanı
kı Serdar Alten'in korunması i
çin Hacettepe Hastanesinde ve 
çevresinde geniş önlemler aldı-

lar. Bu arada çok sayıda Partiii 
hastaneye koşuyor, Alten'in ha
yatının kurtarllmilSl için kan ver
mek Için �raya giriyorlardı. 

Içişleri Stikanı, Ankara Vali
si, Emniyet Müdürü ve diker ilgi
liIer ise sabaha karşı toplanarak 
olayı dcğerlendireceklerdi. 

8 Ekim sabab saatlerinde Kar
şıyaka Asri MezarlıAı'ndaki mor
ga giden Türkıye Işçi Partililor, 
olayın geçılAi evde kadedilen ar
kadaşlarını teşhis ettiler. Bu Slr.!
da kadlam ve kaçınlma olayının 
haberi Ankara'da ve bütün yurtta 
hızla yayılıyordu. faşist katlia
mın yarattığı nefret bütün kamu
oyunda çıA gibi büyürken, aynı 
&ün ökle saatlerinde kaçırılan 
Türkiye Işçi Partililer'in de kat
ledildiki öArenildi. Salih Gevenci 
Ile faruk Ersan'ın cesetleri, An
kara-Eskişehir karayolunun 33. 
kilometresinde köy yollarının bi
rinde, başlarına üçer -kurşun Si
kılmış, elleri ba�1ı halde bulun
muştu. 

Gevenci Ile Ersın'ın öldilrül
mesiyle ilgili haberin kısa süre
de yayılmasıyla, faşist infaz 
mangalarınm işlediAi kalleşçe 
cinayete karşı yükselen nefret 
ve kin bir kat daha artıyordu. 
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min baş sorumlularından da iki· 
yüzlillüRün en belirgin örnekleri 
piyasaya dökülüyordu. Milliyet
çi Cephe'nin büyük baŞı Demi
rel, her zamanki pişkinIiRiyle, 
kendi kanaHarım kalkan gibi 
gerdiRi faşist çetelerin cinaye
tine "ayıptır" demeye utanma
dı. Fakat daha da ibret verici 
olam vardı. Aynı gün demeç 
veren MHP sözcüsü, oiayı kma
yacak kadar utanmazlaşabill
yordu. üstelik bu iki açıklama, 
aynı gün yayınlanan TRT haber 
bÜıtenlerine TİP dışındaki siyasi 
partilere ait olan te k açıklama 
olarak yer alıyordu. 

Faşist katliama tepki ı;göster
mek için bir gün bekleyecek olan 
CHP Genel Sekreteri'nin olay gü
nü partisinin bir İlçe örgütünde 
yapb� konuşma da oldukça ib
ret vericiydi. CHP Genel sekrete
ri Ustünda�, altı yiRit sosyalistin 
hunharea katiedildiRi gün, TRT
nin ana haber bültenlerinde ya
yınlanan konuşmasında, "CHP' 
nin komünizmin en akllh düşma
nı oldu�unu" haykınyordu. Bu 
gelişigüzel bir raslanb mıycb, 
yoksa anti-komünizm yarışında 
en gerici burjuva partilerini geri
de bırakmaya çalışanların düştii
Rü utanç verici durumun kaçı
nılmaz bır ömeRi miydi? 

Antifaşi.! güçlerin faşist kal
ııam karşlSında dile getirdikleri 
onurlu tepkilerin önünde burju
vazinin renk renk sözcüleri git
gide küçülürken, öldürülen üye
lerinin ailelerinin bUlunduRu yö
relere acı haberi ileten TİP yö
nelicileri, aileleri Ankara 'ya &e
tinnişti. Bursa'lı Latit Can, Ef
raim Ezgin ve Osman Nuri Uzun
lar 'ın aileleri Pazartesi gecesi; 
Çorum1u Sa!üı Gevenci ile Kırk
lareli li Faruk Ersan 'm aileleri 
ise Salı sabahı Ankara-da oldu
lar. TİP, bütün örgütleri ve üye. 
leriyle, altı YIeit sosyalisite kar
şı son görevlerini yerine &etir
meye hazırlanıyordu. 

Bu arada, faşist odaklanD 
üzerine yüriimemeyi haklı 1fÖI' 
tennek için her türiü manevra
da ustalaşan Emniyet yetkili
leri ve idari makamlar, bu kea, 
ıaşı.t katılarna karıı yükleı •• 



tepldnln Idtl ... 1 boyutlaro ula,· 
mumı önleme teıa,ma kapılmıı
rudı. TIP yetldınerlnl ,üreldı 
olarak arayan Çe4itll resmi ma
kamlar, "olaydan \!ıUOIÜ duy· 
duklarını, raltat halkın bu vah· 
,et kartısında çok tepkUI olma· 
u nedentyle, yapılacak bir cena
ze törenlnde yenı olayların Çıka
bUeceRlnl ve Emn(yet'1n böyle 
otayları önlemekte yetersiz ka
lablleceRI"nl Uert aürüyorlardı. 
Bu, faşist saldınnın kaynaRında 
yaten emperyalizme ve büyük 
sermayeye herglin "tekmD" ver
meyi füz sayan kimDerinın, bü
yük bir kltle .. 1 anlHa,bt gös· 
teriye izin vemenin "vebalin
den" sıynlına çabasından başka 
birşey deRüdl. Fakat resmi ma· 

·kamların TIP yönellcilerinden 
aldıklarm cevap hep aynı oluyor
du: 

Arkada,larUlll%Ul cenazelerini 
törenle topraRa venuek bizim 
hakkınıızdır. Tören yapılacak
br!" 

Buna' dan gelen aileler, daha 
Bursa' da iken bazı çevrelerden 
Ankara 'da "mutlaka Hasan Esat 
I,ık'la ııörüşUo" telldnlertyle bu· 
naltılmlfb. Ankara'ya eellrken 
yanlarına katılan "uzak blr akra
ba" bu telkinleri &ürdÜl'Üyor ve 
H.Esat Işık'la görilşmeye gldl· 
yordu. Daha sonra aynı allelere 
Emniyet MUdürtüRü'nde ve 
morgda, "Bursa'ya kadar nezaret 
edilmek üzere cenazeleri alablle
cekleri, tören yapdır&a yenJ olay
ların çıkabDeceRl ve yeni ölüler 
olacalı" söyleniyordu. Kırklare
li'nden ve Çorum'dan gelen Lld 
aile ise TJp avukatlarına defin 
işlemleri ıçın vekalet vermişler
di. Buna ralmencenaze töreninin 

ıneeııenmeı! için sUrdüriilen eırt
,ımlerin &on ana kadar ardı arka
ii kesOmeyecekti. 

Katliam vahıeti karşısında 
yurttaşların tepkıaı .. dace ba,· 

'''RhRı dUeRlyle kalmadı. TIP 
yetkUOerine faUlerin bulunması 
ve yakalanması konmunda bIlel
ler, Ipuçları ywdun dört bir ya
nından yaRdı. MHP eenel merke
zinin bulunduRu ve faşist iÜÇ1e
rin "kurtardmış bölgesı" Bahçe
lIevler'de Serdar Alten'lo tarI! 
ettiRi arabaya uyan bir arabanın 
katliam gecesi dolaşbeı ve içinde 

ki katUlermeşkaDeri konusunda 
bUgller aktartldı. ıkı gün sonra 
gen� tarife uyan arabanın Eski
şeb�'de görüldü� bUdlrildl. Kat· 
Ilam gecesi Faruk Ersan ve SalUı 
Gevenci'nin iş yerlerinden er
ken çıkmalarına neden 4?'an e-

lektrooUt makıneıinin bozulmaıı 
konUlUnda ve DİE'de daha önce
ki ra,lIt örııütlenmele.. Ultldn 
bııeııerde verildi. TIP yetkUDerl 
kaWlerin m uUakal bulunacaRını ve 
bu konuda mesafe alındıRmI ya
kında bır açıklama yapılabil.., .. 
eınl bUdlrtyorlar. 

Türkıye I,çl PartUI 6 ıehldlo 
ıarkaıından '. "Fa,lzrnl EzeceRIz" 

UNUTMA YACAGIZ 
FASiZMi 

• 

'EZECEGiZ! 
Türkıye Işçi Partisi Genel 

Başkanı parWI arkadaşlarının ce
naze, törenini olabilecek en geniş 
bir biçimde yapacaklarını bu ko
nuda kararlı oIduklarml daha 
Ecevit ile yaptıRı görüşmede 
bildlnnlşU. Nitekim TIP yönelı· 
cileri başlangıçta belirttikleri 
yönde; cenaze namazırun Malte
pe camisinde kıluıması, daha 
sonra da tüm anti-fa�ist güçlerin 
en etkin bir biçimde TandoRan' 
a kadar yürümesi ve orada TİP 
Genel Başkanı tarafından yapıla· 
cak bir veda konuşması ile cena
zelerin memle�etlerine yollan
ması yönünde çaba harcadılar. 
Arkadaşlarına karşı son görevle
rini yapmakta kartrlı oldukları
nı ve haklarım kullanmada engel 
'tanımayacaklarını gösterdiler. 

Idari makamlar ve emniyet 
'yetkililerinin daha başından iti
baren töreni engellemek için eL
lerinden geleni yaptıklan gözle· 
niyordu. TİP yöneticllerinin kar
şısına başlangıçta bir "yönebne
lik" engeli çıkaralmak istendI. 
Yetkililer, TİP yöneticilerine 
"cenazeyi kaldı.rabilirsiniz ancak 
var olan yönetmel�e göre cena
zeleri Karşıyaka mezarlı�ında 
morgdan alarak gene Karfjıyaka 
mezarlıAında defnedersiniz" di
yorlardı. MUllyelçl Hareket Par· 
tlsi'ne karşı hatırlanınayan yö
neboelikler Türkıye I,çl PerUsI 
söz konUlU olunca hemen bellek
lerde beliriyordu. öte yandan 
aileler tarafından verDen vekalet
lere sahip olan TIP avukatlanna 
çıkarblan bürokratik engeller 
smlr tanımıyordu. Emniyet yet
kllUerl 1,lemlerln ValUııı ilgUen· 
dirdl�lnl, ValUik yetkUUerl ise 
.. vcıhRı UgllendlrdlRlnl ,öylü' 
yordu. Oysa ki bütün, bu bürok
ratik işlemler Hürean Güneı'in 
aDesi tarafından defnedilmesinde 
Ikl·üç saat ıçınde tamamlanabII. 
mı,tl. 

TJp avukaUan savcılıRa ba,
vurup cenazelerin kendilerine 
teıiimi konusunda gereklı olan 
belaeyl aldılar. Ama bu belgeye 
raRmen da .onuç de�l,mlyor, 
cenazeler kendUerine tea1bn edU
mlyordu. Çar"mba &abahına ka
dar TJp yöneticileri ve avukaUa
n arkadaşlarının cenazelerinin 

kendilerine verilmesi için morg
da nöbet tutuyorlardı. Cenazele
rin teslim alınmasına ilişkin iş
lemler çerşamha günü saat 11.00 
sularında bitirildi. Cenazeler par
ti yetkililerine teslim edileceRi sı
rada Faruk Ersan'm jandarma al
bayı olan amcasının. jandarma 
komutanlıRmdan getirdiRi yazı 
ile, yanında bulunan erlere cena
zeyi aldırdıR'! görüldü. Bu durum
da yalnızca Salih Gevenci'nin ce
naze töreni yapılabilecekti. 

İdari makamlar ve emniyet 
yetkilileri tarafından TJp yöneti
cIerine daha sonra söylenen söz
ler "cenaze namazı Maltepe Ca
münde kılınsın, cenazeler Qradan 
memleketJerine gönderilsm" şek-
ıındeydı. . 

''Yeni yeni olaylar çlkacak" 
endişesiyle hareket ettikleri ba
hanesini öne süren yetkililer, 
Tando�an meydanında toplan
mayı önleyemeyeceklerini anla
yınca yürüyüş güzergahının de
Riştirilmesi gerektieini, yürüyü
şe Gençlik Caddesi üzerinden 
yapılması durwnunda izin vere· 
bileceklerini belirtiyorlardı. TJp 
yöneticileri buna da karşı çıktı
ler, en başlıı belirttikleri doR' 
rultuda hareket ebneye kararlı 
olduklarını belirttiler. Ve iOnun
da kortejin bulvar üzerinden 
TandoRan meydanınıa yUrümesl
ne, Tandoean Meydanında TJp 
Genel Batkanı Boran'ın veda ko
nuşması yapmasına Idari makam
lar !arafından izin verUdi. 

Faşist katliamın emekcl kitle. 
lerde yaratb�ı tepki giderek da· 
ha da yükseliyordu. Cinayetlerin 
düzeniendiRi Bahcelievler semti 
esnafının temsilcileri bir me&aj 
göndererek faşİlt teröre karşı 
öfkelerini dile getiriyorlardı. öte 
yandan ızmır'de Maden.ı,'e baR· 
h ŞENKAYA fabrikası lşçUerl 
10 Ekım günü katilamı duyduk· 
tan sonra, öAle yemeRine başla· 
madan topluca saygı duruşunda 
bulunuyorlar, olayı nefretle pro· 
testo ediyorlardı. Ve başsaRlıRı 
dilernek üzere aralarından seç
tikleri 1'2 erkadaşlerını TIP ıZmir 
tı Merkezine gönderiyorlardı. 
1üm emekçi kesimleri wan öfke 
cenaze töreninde yı�ınsal bır gü
ce dönüşecektI. 

, 
İdari makamlar ve emniyet 

yetkilileri ile törenin düzenlen
mesine ilişkin görüşmeler sürer
ken 'öte yandan da TIP yetkilileri 
törene kablmak dileeinde olan, 
tüm anti faşist güçlerle, siyasi 
partilerle, sendikalarla, gençlik 
örgütleri temsilcileri ile ve 
demoratik kitle örgütleri yöneti. 
cileri ile görüşÜYorlardı. 

Ve sonuçta tüm demokratik 
güçlerin, geniş emekçi kesimle
rin katılımı ile yapdan cenaze tö
reni faşist saldırganlara kitlelerin 
verdili en anlamlı yanıt oluyor
du. 

Saat daha 12 olmadan Malte· 
pe camiinin önü geniş kitleler ta
rafından doldUrulmuştu_ PartUI 
arkataşlarına karşı son görevle· 
tini yerine getinnek için cami· 

nın önüne koşan Türkiye İşçi Par
Wilerin yanısıra, kitle örgütleri-
nin naması altmda yürüyen, her 
fırsatta faşizme karşı hınçlarını 
dile getiren demokratlar, yurt
severler, Maltepe Camlinin önün
de yerlerini almışlardı. Yürüyüş 
kolunun en önünde Türkiye İş
çi Partisi bayraklan dalgalanı
yordu. Demokratik örgütlerin ve 
demokrat kişllerin nefretini sim
geleyen çelenklerin ardında, ai
lesinin, partili arkadaş1arınlO ve 
kitle örgütlerinde omuz omuza 
mücadele ettiei arkadaşlarının 
omuzlarında Salih Gevenci'nin 
cenazesi taşınıyordu. Gevenel' 
nin partili arkadaşları alanı dol
duran tüm anti-!aşlstlerle birlik
te raşlzml bozguna uRratrnadakl 
kararhltklarını haykırıyorlardı: 
"Faşizmi EzeceRlz" 

Altı1arın üyesi oldukları kitle 
örgütleri, Türkıye İ.şçi Partilile
rin hemen ardından yürüyordu. 
Genç öncü ve TOM·DER'� Işçi 
Kültür Deme�lni ve TtlTED'i 
.iyasl partıler, DISK'e halh sen. 

dikalar, demokratik kitle örgütle
ri ve gençlik örgütleri izliyordu. 
Yürüyüş boyunca faşizme karşı 
nefret "kahrolsun faşizm", faşiz
me geçit tanımamadaki kararlı
lık "Faşizme Geçiı Yok", faşiz
me karşı dayanışma "Faşizme 
Karşı Omuz Omuza" sloganla
nnda dile getiriliyordu. Ve kit· 
leler talep ediyordu: ''MHP, 
Kontre gerilla ve uıkü Ocakla
rı Kapablsın. Faşist Odaklar 
DaRıtılsın" 

Kortejln alana girmesi bir 
saat elli dakika aldı. Başından so· 
n una kadar törene egemen olan 

i disiplin TandoRan alanında da 
yakından hissedillyordu. Tando
ean alanını dolduran kitleler bir 
aitızdan bır kez daha haykınyor
du "Faşizmi EzecoRlz" 

'l'Urklye İşçi Partisi Genel 
Başkanı Behace Boran alanı dol· 
duran demokratları, yurtseverleri 
ve sosyalisUeri saygı duruşuna 
davet ediyor ve saygı duruşu bo
yunca alanı öfkeli bir sessizlik 
kaplıyordU. Behice Boran parti
Li erkada&lerl Icin yapb�ı veda 

Iı'aykın,larıyla mücadale " ... ıb· 
lıklarını bir kere dahi bUıryea 
mbinlerce yurtaeverin dev JÖ"'
rlal, YOROYOŞun dller .Utun· 
larında yer alıyor. Görev. onbin· 
lerin omuz omuza dlIe aetlrditi 
bu kararhlıRı, mOyonlarca emek
çinin Idtl ... ı eü<üyle birle,tir· 
mektir. 

konuşmasına şunları söylüyor
du: 

"K4iliklerine büyük S(Jygl duy
dugumuz, canımız gibi .evdili· 
miz arkadaşlorımlZl .on yolcu
luklortnde yüreğimiz yanrırak 
uğurlodır.. uğurluyoruz. Gence
cik arkadaşlarımızdı. Yaşamları 
çok kısa sürdü. A ma anlam lı bir 
yaşamdı bu. l'aşlnrr küçüktü 
ama yürekleri büyıih, bilinçleri 
yüksekti. Yaşamlorının amacının 
ne oldulunu, ne için dövüş tük le
r;n� bir gün ölecekferse eger, ne 
için öleceklerini biliyorlardı. 
Kendi yaşam ve kavgawrının işçi 
sınıfının, geniş emekçi kitleleriıı, 
tüm ileric� yurtJever giiçlerin 
yaşam ve kavgalarının bir porça
sı olduAunun, parti örgütli içinde 
o kavganın önünde yeraldıkları
nın bilincindeydiler. Bu içerilt� 
ve bilinçle yaşanan bir yaşam, 
yıllar olarak kua da olsa dolu bir 
yaşam, olgun bir yaşamdır. Ge,... 
çekten yaşanmış bir yaşamdır. 
Uzun, boş, anlamıız yıllarla sii· 
ren yaşambrm hiç bir zaman 
olomadıl. kadar. 

"Işçi emekçi ıını(ların, ilerici 
yurtsev�r güçlerin mücadeleıi 
ıürdükçe ve zafere ulaşhktan 
ıonra, bu arkadaşlarımız � şehit 
düşmiiş diger arkadaşlarımız, bu 
mücadele ve zafere yapmış ol
dukları katkılarla ı'onıııza kadar 
yaşayacaklardır. Rahat uyu.nU/
lar. Ulrıınca can verdikleri kav
ganın baY1'Ogı em"', ellerdedir. 
Düşürü/meyecektir. 

,
. 

Boran'ın konuşmasından 
sonra, alanı hınca hınç cfolduran 
kalabalık töreni n cfisiplinine uy· 
gun bir biçimde da�ıhrk"n, pro· 
vakatörlerin hevesleri de kursak
larında kalıyordu. öte yandan 
Türkıye Işçi Partililer \.t' Genç 
öncü'lü gfnçler otobUslere bın,,· 
rek arkadaşlarına ('orum'a kadar 
eşlik cxii)·orlardı ... 
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Unutmayacağız, 
faşizmi 

ezeceğiz! 

Kırklareli 
Faruk Ersan Kırklarelinde 

toprağa verildi. unue törenine 
sayıları dört bine yaklaşan yurt· 
sever kanldı. Törene kanla" ör
�tJerin arasmda Genç Öncü'nün 
yanısıra Dev-Genç, (GO ve diğer 
demokratik kide ör�tJeri bulu· 
"uyordu. TOB-DER binasındar 
camiye kadar "MHP-Kootrgeril· 

la, OGO Kapatılsın", "Faşizmi 
Ezeceliz", "Faşizme karŞı 
Omuz Omuza" sloganları hayk,
nlarak yüründü. Faşist idam 
mangalarının katlettikleri fi11uk 
Ersan'ın cenaze törenine yol 
kenarında bekleyen Kırklareli'li
ler de katılıyor, bu insanlık dışı 
katliamı protesto ediyorlardı. 

çorum 
Salih Geventi'nin cenazesi ar

kadaşları tarafından çorum'a ge
tirildiğinde 11 Ekim günü saat 
20.30'. geliyordu. Cenueyii!"ti
ren kbnvoyu daha şehir dışında 
karşılayan polis yetkilileri Ge
venei'nin hemen o gece defnedil
mesi için ısrar ediyorlardı. Polis 
yetkililerinin telaşı, Gevenci'nin 
cenaze töreninin kidesel bir anti· 
faşist gösteriye dönüşmesinden 
duydukları kaygıdan kaynakla· 
nıyor olmalıydı. Ancak Gevenci' 
nin arkadaşları cenaze töreninin 
ertesi gün yapılması konusunda 
kararlıydılar. Emniyet yetkilileri· 
ne verilen yanıt her defasında 
"Hayır, töreni yarın yapacağız" 
oluyordu. 

Tören ertesi giin 9.00'da Inö· 
nü meydanında başladı. Polisin 
ısrarla cenazeyi meydandan uzak 
tutmak isteme5i gözden kaçmı· 
yordu. Arkadaşları tarafından 
alınan Gevenci'nin cenazesi Inö· 
nü meydanına getirildi ve tören 
Genç Öncü Genel Sekreteri Omit 
Buğdaycı'nın konuşması ile baş
ladı. 

Alan Türkiye Işçi Partililer, 
Genç Öncü taraftarları ve ço· 
rum'da bulunan demokratik ör· 
�tlerin üyeleri tarfından dol· 
durulmuştu. Sayıları üç bine 
yaklaşan Çorumlu demokratlar 
hep birlikte Salih Gevenci'nin fa
şist çeteler tarafından vahşice 
katledilmesini lanetliyordu. 

Cenaze, arkadaşl .. rının omuz
farında ınönU alanından Hıdırlık 
camisine, oradan da bir kilomet· 

yunı:yuş - 1 7  EKIM 1978 - 6 

re uzaklıkta bulunan mezarlığa 
götürülürken Çorum lu lar faşiz
me karşı nefretlerini bilediler. 
Gevenci'nin cenazesi arkadaşla· 
rının yanısıra sayıları bini aşan 
Çorumlu emekçinin elleri üzerin· 
de mezarlığa götürüleii ve defne· 
dildi. Arkadaşları , Çorum'lu 
emekçiler, Gevenci'nin mezarı· 
nın başında, onun mücadelesini 
yaşatataklarına söz veriyorlar ve 
haykırıyorlardı: " Faşizmi Ezece
ğiz" 

Bursa 
CELliKCi 

. . 

Bursa'",n Çeltikli Köyünü o 
gün kapkara bir yas bürümüştü. 
Beş arkadaşıyla birlikte hunhar· 
ca öldürülen Efraim Ezgin topra· 
ğa veriliyordu. Bütün köy halkı, 
gözü yaşlı ama kin dolu bini aş· 
kın kalab.lık, kar. çarş.fI, ka
dınlar, yaşlı dedeler faşizmin 
dünyada yüzlerce kez ortaya çık· 
mış �an iğrenç yüzünü bu olayla 
görüyorlar, yaşıyorlardı. Şehir· 
den de Türkiye Işçi Partililer, 
Genç Ondi üyeleri gelmişler, ar
kadaşlarına veda ediyorlardı. Tö· 
rene Inegöl'den gelen Dev-Genç' 
i i  gençler de kaulıyor, faşizme 
karŞı dayanışma içinde yerlerini 
alıyorlardı. 

Çeltikli köyUn1I boydan boy. 
saran yas, faşizme kMşl filizie· 
nen bilince dönüşüyordu. Efraim 

Ezgin boşuna ölmemişti ... <:an'a ve Osman Nuri Uzuner'e 
karŞı son görevlerini yerine ge. 
tiriyor, onların cenazelerinin et
rafında bir çember oIuşwruyor
lardı. Pencerelerden gencetik 
yaşta y�şamlarını yitiren Türki· 
ye Işçi Partililerin ardından ses
sizce ağlayan kadınlar bakıyor
du. Diğer yerlerde olduğu gibi 
Yenişehir'de de demokratik güç
ler törene katılıyorlar. güçlerini 
birleştiriyorlardı. 

Ilçe Örgütü tarafından tören 
boyunca dağıtılan bildiride, baş
kanlarını yitiren Yenişehir Ilçe 
Örgütü üyeleri faşizme karŞı bü
tün nefretleriyle mücadeleyi yıl
madan sürdüreceklerini haykırı' 
yorlardı. 

YENiSEHiR 
. 

Türkiye Işçi Partisi Yenişehir 
Ilçe Başkanı latif Can ve partili 
arkadaşı Osman Nuri Uzuner'in 
Bursa'",n Yenişehir Ilçesinde ya. 
pılan cenaze töreni, diğer yöre· 
lerde yapılan törenler gibi gör· 
kemli bir anti·faşist tepkinin dile 
getirildiği gösteriye dönüştü. Tö· 
rene Yenişehir'liler etkin bir bi· 
çimde katıldılar. Sayıları dört· 
b
.
ine yaklaşan Yenişehir'li, Latif 

Yenişehir halkı katillerin bu
lunmasını ve cezalandırılmalarını 
talep ediyordu. TIp Yenişehir 

Başından sonuna kadar di
siplinli bir biçimde süren cenaze 
töreni Türkiye Işçi Partililerin ve 
tüm anti·faşist güçlerin sosyalist 
mücadelenin bu yılmak bilmeyen 
neferlerine saygı duruşuyfa son .. 
erdi. 

YAŞAYACAGIM VE 
MÜCADELEYI 

SORDORECEGIM 

• 

Serdar' 
da" 

mesaj 
var 

Faşist katillerin canice kurduldan pusudan ağır yarab olarak 
kurtulan Tıp üyesi Serdar Alten, halen hastahanede tedavi � 
yor. Katliamm tek göıgO tamğı Serdar Alten 'in korunması için par
tili arkadaşlan çok sıkı güvenlik önlemleri abnış durumdalar, 

12 Ekim Perşembe günO Türkiye Işçi Partisi Genel Başkam Be- ' 
hice Boran, Başkanlık Kurulu Üyesi Can Açtkgöz ve Ankara b 
BaşkalU Zeki Kıbç, Alten'i hastahanede ziyaret ettiler. Sağbk du
nunu iyiye giden Serdar, Partili arkadaşlarına ve bütün ilericilere 
bu vesile ile bir mesaj gönderdi: 

"Genel Ba,kanımlZın tl. yöneticilerimizin gelifine çoA! Nuindim. 'o. mu'" 
lu oldum. Gücüme ,Uç kahkıt. 

Şimdi yaşadılım için daha çok Nuinçliyim. Mutlaka yaşayoccrlım. PartI
me, Türkiye IfÇi Parti,;'ne daha ,ok yararlı olatalım. 

Durumum çok Iyi. Bugiin bano ilA! kez ıu IJerlldi. Yarın artir'daceM. 
Partimin yöneHtllm zlyardime leldiA!lerinde tl"Clf obnoAı ut.dlm. A ..... 

berlMr zamanında ,elem.dili i,in olamodım. 
Ben mutlol«ı YOfayacolun. Bütiin arA!Gdq:larunlo birlikte milcad.WyI ...... 

recelim. HeJnine .,famlonm. iletin. .. 
. 



Baha n e  
bekleniyor? 

FOfIlI partlnln terör. ,ldı 
cinayel .e kanla ördü� çem 
darabyor. 

Ama özaydınb kafal1YIa 
gelinl bulan .ıyual IkUdaru 
dı, terör odaklannın Ustüne : 
mekte hill I_ikil. blli in 
lu ... 

Çember, kamuoyunun, 
odaklarını hergün" ve her 
olayla biraz daba dotru 
etmesi ve bu alanda bwjuv 
bum-yayın ve propq:andl 
lanyla yarattıRı II. ve kı 
perdeslnl giderek aıalaıı 
daralıyor ... 

SALKIM SACAK SUC: 
• • 

MHP 
yUrüyordu. Suçun daRılımı ve 
karmaşıklaşması bakımından bu 
yöntem tercih ediliyordu. 

HüRRIYErlN ÇEKILIş 
GüNLERI 

öte yandan ciddi polis arama
ıma karOUl " düRüm" adam rolün
deki deşltre olmuş unsurların dı
omda kalanlara gizlenrnek için il
ginç bir ıJÖI1telıı de uygulaltınıı· 
yordu: 

. 

Ri... Her 1kI.1 de hüküm el tarafın· 
dan resmen yalanlanan bu haber· 
ler rastgele bir hata Mltilcu muy· 
du? . 

. Bunun yamsııa tabanda olup 
güçLerini .llahtan alan çetelere 
moral vennekte de ihmal göste
rilmiyoıdu: 

". Hiç merak etmeyin, eninde 
ıonunda Iktidar olacaRız. Ordu
da on binlerce adamınuz var 0.0" 

Sosyalistlerin. eUerlnd 
DU'lı araç ve olanaklarla t.erörtz
min, ekonomık, poUtik ve ideo
lojik. yanl sınıraı ÖZÜDÜ IdUelere 
yaDIllmatta gösterdlklerl ç.ba· 
lar kamuoyunda, yankısını bulu· 
yar. 

Bu .illlhlar koç yurmelJere ölüm luutur 
Herhangi bir patlama, yarala

ma, öldiinne ve benzeri eyleme 
katılan suçlu, bu suçu jşledi,Ri 
tarihten hemen sonra, bilerek 

Silahlı Ç.eleler. sürekli telkin 
edilen bu moral ve enjeksiyonla 
her zaman "umutlu", her zaman 
teti�1 çekecek "lman"da tutulu· 
yoıdu. Davanın önü biraz daha 
dinarnit, biraz daha bomba, biraz 
daha cinayet, davanın arkası ise 
ölümdül.. 

Yerli-yabancı büyük sennaye 
temsilcileri ile Türkeş'in İstan· 
bul. ıZmir ve Ankara'da büyük 
otel odalarmda. geçti�imiz Ma· 
yıs ayında da .Almanya 'da belli 
bir plan ve fınansmana kavuştur
duklan organizasyon buydu. özaydınlı kafa" ... Inaı ve ii

tarla terörU ıokia aramakıl meş
gul. özaydınlı kafası, terörün 
"ıol"da geHp, burjuva ideolojik 
beşlnd kol .lanlarına ve Mahlr 
Kaynak misyonlano. dayanıp' 
kalmASından tedirgin. ( 

özaydmb kafası • .ılahı ve d· 
nıyeU sadece buıjuvazinln "sal" 
ve "sol"' ellerinde bulmaktan ". 
kmbb. 

Işçi sınılmm eU kanb deRU. 
lşçl llDl[mm dnayeUe llıılsl yok. 
Ama lşçl ııoıbnm çok daha güç. 
iü bır alahı var: PoUUk örgülü. 
biUmael sosyall.ı parUII. Türki· 
ye'de Işçi S1nı[mm blUmsel 
soayall.ı partlslnln. 'IIirkIye Işçi 
Partısl'nln IIlahı I .. örgüUenmek. 
kitlelerde kök aaJma.k. 

özaydmb kafasının Işçi sını· 
[mda bulup bulabIIdiRI tek sllab 
işte bu. Bu yönden burjuvazi zor 
durumda, özaydmlı kafası zor 
durumda. Çünkü kamuoyu ba&
k... fa",i barekel partlslnl ve ' 
yan kuru .... şlarmı mahkum edi
yor. 

POZ POZ 
KIRLI ÇAMAŞıR 

GeçURlrnlz hafta Per�embe 
gÜııJÜ "GÜDlydm" geretelinln bl· 
rlnd sayfaıını "dlahb gençler" 
SÜJledl. MHP lokallerlnde üç hı· 
laW b.yrak ve Türke, [0loArafia· 
n önünde tabancalarla poz veren, 
lokalde atıf tallmlerl yapan 
"gençler" gö!Ünüyordu.[o!oAra[. 
lard .... 

FotoRraflar. "barı, çaRm�' 
sabtekarbklarUlI tamamlıyordu. 
poz verenler arUlnda MHP Zey
Unburnu Ilçe Baıkanıom oRlu 
Mete özder'l öldüren HUoeyln 
Ke .. r de vardı. Ba,te Hiiırlyel 
obnu üzere belli ba,ıı sermaye 
bummm "kaza kur,unu" ilan 
etınekte arbk g\IIIInç olmaktan 
öte IRrençlRe vardırdıRı olaym 
kahramanı HÜleyln Ke .. r dlRer 
sllahh arkada,lanyla şen·şalaak 
poziar veriyordu ... 

BliyUk sennaye bıuı, kamu
oyu balkısıyla pallayan bohçayı 
loplamaya çalıştıkça dkllnU 
topluyordu. 6 Türkıye I,çl Pard· 
U'nln hunharea kaııedlbne.1 ve 
birinin de 'Rır yaralanmaSlYIa 10' 
nuçlanan kalUaında dökiilen 
kanlar da MHP'nln Uzerine yürii. 
yordu. Halk çe,lıu yol ve velile· 
lerle katllama kar,ı duyduRu 
nelreU açıl. vuruyordu. 

Ancak bu nefreUn mUmkÜD 
olduRunca .pbrılm.... daRıtıl· 

masa, rayından Çıkarıhnall gere
kiyordu. Bu ışı de. başta blzzal 
gene Hilrrlyel yüklendi. 

HüRRIYET'IN MISYONU :  
MHP'YI AKLAMAK 

EIdm'1n Ilk barıa.. ıçınde öı· 
dllrülen MHP utanbul ii Ba,kaıu 
ve oeluna sayfaJa.rmt tapulayan 
ve MHP'nin en kabadayı heap' 
la 10 bın kl,lnln k.tı1dıj!1 cenaze 
törenlnl "muhtelOm" diye nlte· 
lendiren o HUrriyet, onbinlerce 
Işçi. emekçi ve yurtaeverln II 
EIdm'de TandoRan alanından ta· 
şan kalababRml yansıtınıyordu. 
Müsoccel bır geretedUk teknl�1 
lle şu manşetl atıyordu: 

". KalUaınm esran çözülemi· 
yor .•. ' , 

Aynı günımıe Hürrlyel Anka· 
ra bürosunun kadrolUZ elemanı 
hallne gelen ve parti içindeki ya. 
kışbrınayla "MHP 'nln Goebels"l 
Y"ar Okuyan. büroya giriyor ve 
Cüneyt Arcayürek kendisine .... 

-lenlyordu: 
". Yok oRIum. artık bu kadarı 

da [azla... Fazla açık elme�e 
başladUlız .... . 

6 Türlrlye Işçi PerUU'nln 
ölümü ve blrlnln de aRır yaralan· 
masıyla sonuçlanan katDamm 
Hilrrlyet'dekl kuU. yorumu böy· 
leydl. 

' 'MHP'nln Gobels'l" gülerek 
şu yanıb veriyordu Arcayürek'e: 

"- Blı yemek ylyeUm, an1aol-
nz ... " 

öte yandan MIIP latanbul tı 
BaokanınUl ve oAlunun öklUrill
mos! olaylılın Iç yiizü de BabıaU' 
de blUnlyor fakal bır lürIU sayıa· 
iara yana tılınıyordu. 

Sorun gene bir "davadan dö
neni vurun" hesabına dayanıyor
du. 

BildiriıdıRine göre MHP ii 
Ba,kanı AP'ye döDÜ! baz�lıRuıa 
b"lam"b. ç.,ııu sllahb eylem 
ve yaralama olaylarından annan 
oRlunu da. artık poU .. lesllm et
mek kararını vennlş ve bunları 
eıratma da Iilylemeye ba,lamı,· 
b. 

. 

Ve öldürülil,U böyle bır zama 
na denk geUyordu. 

MUUyel başyazarı olayı blO 
yor ama konuyu yazmıyordu 
BIr·lkl röportaj ve talUkla olay u 
bu yönü açıj!a çıkartılabilecei 
Iken bOlln bUyükleri burada p. 
deyl k.pabyordu. 

MHP'NIN HüCRE VE 
MANGA SISTEMI 

Daha başka bilinen bır yılı 
unsur daha vardı. 

MHP'nin "hücre"ler sistemiy- hırsızlık ve benzeri bir suçu işle
le yayelJRı ve kontrol etti Ri cina- yip, yakalanıyor ve içeri giriyor
yet mangaları, ABD'de geliştiri- du. Polis cinayeti takip ederken, 
len bir sistemden güç alıyordu. suçluyu dışanda arıyor, oysa 
Clnayel manga1ar1 genellikle yak· Fuçlu. Içeride işledl�i ikinci ba· 
laşık beş kişiden oluşuyordu. rıt suçun tutuklusu olarak sak
Mangaların kilit. dü�üm adam· lanma kolaylı�ı .. �Iıyordu ... 
ları üst organlarla baRlantıyl ku- Bu arada "hücre"ler, ellerin
ruyor, manganın diter üyeleri üst deki teblzlerle, polis telsizlerinı 
koridorlardan yahtık tutuluyor- izleme rırsatını da bulabiliyordu. 
du. Bunun pratik önemi şuradan Blı yandan da polisin içindeki 
ileri geliyordu: Manganın her han- bazı noktalardan kendilerine 
gl bır adamı yakalandı� anda ve· "aydın1abcı"bilgller de geliyor· 
receet bilgiler ve suç kaynakları du. Bazı gazetelerin istihbarat 
bir yerde tıkanıp kalıyordu. Çün- olanaklarından yararlananlar da 
kü "dü�" adam yok'lara karı· bulunuyo,du. Bu da çeşitli kanal 
şıyordu. "DüRüm" adamlar da ve araçlarla yapılıyordu. 
genellikle yurt dışma, tercihan örneeln Hürriyet gazetesinin 
Kıbrıs'a kaçıyordu... i lotarya çekiliş günlerinin bazı 

Mangalarda kendilerine cina- eylemler Için tarih saptarna yeri
yet işlettirilen kişiler Ise özellik- ne geçtiRi Ileri sürülmektedir.,Si
le küçük yaşlardan seçiliyordu. ,Inci çekUlş. Ikinci çekiUş ve 
Suç işledikçe bata�a saplanan ve benzerleri ... Bu arada geçtiRimiz 
mangaya pekişen bu unsurlar ayillürrlyel'lnböyle bir çekiUş ta· 
atasından biraz tereddüt göste- rihlni ertelemesinin bır hayli il
renler öldürülüyoı, bu da şu pra- g1nç zamanlamaya denk geldiRi
tlk sonucu sa�lıyordu: Bir yan- de ifade ediliyor. 
dan "komünistler arkadaşımızı Millet Meclisinin olaRanüstü 
öldürdü" propagandasını, bir toplantı günü oı-tl. 19 Eylül'ün 
yandan da "davadalfdönenm so- iki gün sonrası bir "çekiliş günü" 
nu "nu! .. Bu arada adının başına idI. 
''Mark.is�Lenlnist'' takıları ekle· 19 Eylül günü MllIel Mecl�lııe 
nerek yaratılan bayall gruplar bomba konulabileceRI Ihbarıarı 
adına gazetelere ve sa�a-sola tele- yapılmıştı. Gazete haberlerine 
fonlar ettirilip, suçlar üstlenili· yansınıamıştı ama o gün meclis 
yordu... ve çevresinde bomba araması ya-

Hiiıriyet gazetesinin Istanbul' pılmışb. 
dakl merkez bürosunda, ,gazete- Bazı kapalı kapılar ardında 
nin yayın politikasını çizenlerin �peler.konuşuluyordu: 
kapalı kapılar ardında Itiraf et- "- Mesele bu hükümetin düşü
Uklerl gibi, "Aslında yok böyle rübneslne gelip dayanıyorsa, hü· 
gruplar ama, adı işe yarıyor" kUmetln yapbeı arlanetik hesabı 
Idi. yapmakta yarar var. Bir bomba, 

ıtalya'da "Kızıl Tugaylar" hükümeti destekleyen 10 sandal· 
adiL sermaye patentli terör örgü- yeyl havaya uçursa, sorun, buna
tu de, "sol" görünümle benzer lımı çözmeye kalır .... " 
Işler yapıyordu. MHP'ye bu ışın "Çekilişie," hakkındaki bilgi· 
türkçeye tercümesi kalmışb. ler bu kadarla kalmaktadır. An-

Bu arada'-cinayet mangaları- cak Hüniyet'in deRişik ve yakia
nın daha başka aynntı1arı da var- şık tarihlerde attıaı iki haber 
dı. ClnayeUerae kullanılan sUah. başlı� önemlidir. !ıki devlel 
lar, elden-ele sistemli bir dola- kadrolarında tasfiye yapılaca�ı, 
,una uRnıtı1lyordu. Bu Iş de Ikincisi de. Genelkurmay başka· 
"dURum" adamın kontrolunda nının Baobakana muhbra verece
n'--__ -.:--.r-;;;=_-

Bir .iy ... 1 parti 15 yıldır sı· 
lah1anacak.çeteleşecek ve gücünü 
silahlı eylemle gösterecek, bunun 
adı da "parti gelişiyor" olacaktı. 

özaydınh karasının sessiz kal
dılı organizasyon budur. Ama 
ne olursa olsun, raşist tezgah 
ve loyunlar bozulacaktır. Cila
yetie parti büyüae Malia en bü
yük parti olurdu ... Faşizm ezile
cektir. 

• 
Faşist 
caniler 
Giresun'da 
bir 
TIP üyesini 
hedef seçti 

GI,O>Un·da TUrkiye Işçi ".,.. 
ıısl üyesi şofö, S.ı.horrln ÖFç. 
!Oşlsıı ... w.fmdan uçwılar3k 
öldUrIIlmek Istendi. 

Gece geç nklı. �ıt 02.30' 
d, S.ı.horrln Ögeç'ln taksisine 
binen. polis f,lk Bucak ve 
ülkU-Bi, kurucularından Tica
ret Lisesi öiretmenf Cemal Kı
zıluya ögeç'l silah tehdidiyle 
şehir dışına aitmeye zorladılilr. 

i faşistierin en .. slne day,dıkl,. 
rı silahlar karşt5lnda otomoblli
nı lehl, dışına yönelten Tlp'li 
şoför, aniden pza bı.san.k ;ın
cını sürıtlendirdi. Son hızla gi
den otomobilde sib.hlarını kul
lanmalan halinde arn., devri
leceği"i ve kendilerinin de öle
blleceğlnl gö�n !Oşlslle, oto
mobWn durduruIInasını istedi
ler. 

S.lahattin Ögeç. anı bl, ho· 
reketle otomobili prampole SU· 
re",k devirdi. Devrilen ar3çıan 
�ıkar.ık ıeh,e dönen TIp UyeSı 
ıofö,. poll .. başvurarak ifade 
ve,dl. Po�BI,'1I polis 'e ülkU· 
Bir kurucusu öAretmen tutuk
landıla,. Şehl, dışında Aksu 
Metal civarında otomobilini de
virerek ölUmden kunubn, b
şlstleri" yenı bir cinıyeti"i ön
leyerek canilerin y.ıkllanrN.sml 
..II'y,n S.lah.,tin Öıeç. olay. 
dan h,flf yar.Ia�, kurıuldu. 
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GENÇ-öNCU ABDUR��\ 
. ATALAY 

.. 
� i � � ark.'1daşl��ln �Idürülmesi, bir arkadaşımız," alır yarılınmısı planlı, 

�gotlu �ş�st ter?"'" bır sonucudur. Bu sonuca hem OIkemlz büttirAlnde yürü
ti.i�� �orün gerıde bıraktığı kan ideri"i takip ederek, hem de sadece bu ola
ya ıl ışkın elde edilen çok açık ve net ipuçl?l'Ina bakarak ulaşmak mümkündür. 
Her geçen gün, her olay bizi tekrar tekrar cinayet şebekesi MHP'ye Ye gizli· 
açık terör örgüderine götürmektedir. 

· C�nayet şuvaları olan MHP ve kolları dağıtılmalıdır. Bu ertelenemez, hiçbir 
s�ası h

,
esap ve �Ian�a geciktirilemez bir görevdir. Alu arkadaşımız," ve öldü· 

",Ien dığer devrımcı arkadaşlarımızı" katilleri bulunmalı cezalandırılmaııdır. 
(Lu katillerin kişi olarak cezalandırılması yeterl i midir? A�la. Dahada önemlisi 
hiçbir saptırmaya mey�n vermeden faşist örgütlerin kapatılması ve bütün so
rumluların cezafandırılmasıdır. 

Bu hükümetin önünde duran en büyük, ama bugüne kadar en başarısız.. ol
duğu alandır. 

· Talebi.�izi ge.rçe�leştirmek; tutarsızlıkları, uzlaşma eAilimlerini engelleye
biı�ek . rum antJ-faşıst güçlerin birleşik örgütlü mücadelesi ile mümkündür. 
Faşı�ı engelleyece� �iricik güç işçi sınıfı hareketinin örgütlü gücü ve onun 
�evr�sınde �uşacak Ittifaklardır. Provokasyona düşmeden, faşisderin istediği 
1�I�rı yapmidan, �çlü, etkin, büYJk kitle eylemleri ve aktif direnişler yapıla
b�.lır. Yapılmalıdır. Arkadaşlarımız için yapılan anti-faşist gösteri bunun müm
kun olduğunu en açık şekilde ortaya koymuşnır. 

En �çuk gUclı dışarda bırakmadan orgutlenelim, birleşelim, direnelim 
8 Ekımı unutmayacağız. 
Faşist katillerden hesap soracağız. 

TOM-DER Genef Başkan 
. ERHAN TEZGöR 

AltJ yiğit devrimciyi yitirdik. Bir avuç faşist köpeğin dışında kalan tüm de
mokradarın, ilericilerin, devrimcilerin acısı ve aynı zamanda tepkisi büyük ol
du. Milyonlırca yurtsever canileri ve esas olarak da onların ardındaki CIA'ya 
kadar uzanan nşist odakları, kontrgerillasından faşist hareket partisine kadar 
bir kez daha lınetledi. 

Bu tepkiler önemli ancak yeterli deA'il. Unutmamak gerekir bugüne dek yi-. 
cirdiklerimiz, ayrımsız tüm devrimcilerin şehitleridir. Saldırılar soldaki tüm ha
reketlere yöneliktir. Ortak düşmana karŞı ortak mUcadele ise kaçınılmaz bir 
görevdir. Böylesine bir mücadele anlayışının kitlelerde ağırlık kazanmaya baş
ladığı günler yaşryoruz. Faşizme karŞı güçlerin birleştirilmesi, faşist odakların 
dağınımasına yönelik mücadelede önemli bir başlangıç �acaktır. 

Acz içindeki iktidarın, seçim hesapları faşist odakları dağıtmamaktıki IS(3-
rına karŞı emekçi kidelerin örgütlü yığınsal demokratik mücadelesi mutlaka 
baŞMI kazanacaktır. Mücadele biçimlerinden her hangi birini mutlaklaştırma
dan, meşru müdafaanın burjuva hukukunda dahi yer aldığını unutmadan, bi
reysel terörizmit faşizme karŞı ör&ütlü mücadele arasındaki ayrımları netleşti
ren bir mücadelenin gereği ortadadır. Faşistler bilmelidirler ki, devrimciler Isa 
tavrını benimsemezler, benimseyemezler. 

ıŞÇi-KULTUR DERNEGI Iİ.�e���� 
Faşizmin asıl hedefi işçi sınıfı ve tüm emekçilerdir. Faşizm, bu yüzürii so- . 

nuna bdar sıklamak ister. ülkemizde tırmandırılan faşist baskı ve salmrının 
sağ-sol çatışması ya da öğrenci �ayları olarak yanSltJlmak istenmesinin altJn
da .faşlımin Berçek yüzüriin saklanması yatmaktadır. Açık boy faşizme gidiş
te ıse ister istemez bu yüz açığa Çıkar. 

· �çt�ği,:"iz g,;n 6 TÜ.rkiye Işçi Partili arkadaşımızın katledilmesi �ayı, fa
şızmın ışçı sınıfını ve ışçi sınıfımızın politik örgütürun hedef alındığını bir 
kez daha kanıtlamaktldır. 

Katledilen iil'kadaşlarımız faşizme karşı mücadelenin her alanında var �an 
in�nliil'dı. Işçi sınıfı partisinde ve kitle örgütlerinde yani hayatJn her alanında 
v�rılmekte �an anti-faşist, anti-emperyalist mücadelenin içindeydiler. Katle
dılen arkadaşlarımızdan 3 ü Işçi KUltür Derneği Uyesi olarak kUltür .e sanat 
alanında verilmekte olan mücadelenin de içindeydiler. 

Faşist mihrakların bilinmesi, buna karşı hükümet edenlerin etkın önlemler 
almamaları, ınti-faşist rrijcadeleyi güçleştirmektedir. Bunun yanında sorumlu

, luğumuzu arttırmaktadır. Bu biliıçle mücadelemizi sUrdüreceAiz. 

TUTED Genel Başkan 
AYKUT GöKER 

.Yaşamlarını işçi sınıfının ve onunla birlikte tüm emekçilerin nihai kurtulu
şu demek olan sosyalizm uğrundaki örgütlü mÜCildeleye adayan, TIp üyesi altı 
genç dostu yitirmenin acısı büyük. Ama faşist cinayet şebekelerinin ardındakil 

güçler şunu açıkça bilmelidirler ki; yaramklan terör faşizme karşı mücadele 
azmimlzi yükseltmekten, faşizme karşı örgütlü birleşik mücadeleye olan inan
cımızı pekiştirmekten, faşizmin asıl kaynağı olan emperyalist-kapitalist sis
teme karşı duyduğumuz sınıfsal kini bilemekten başka bir işe yaramayacak� 
tır. TIP'in düzenlediği törende somutlaşan antifaşist dayanışma bunun kanıtı
dır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır ki; dökülen kanların hesabı bir, bir 
sorulacaktır. Bu hesabı Türkiye işçi sınıfı ve onun yükselen siyasi hareketi so· 
racaktır. 

GUn emperyalizme ve faşizme karşı safları seçme, safları sıklaşnrma gUrii-
dür. , 

1 

ÖRGÜTLÜ BiR i 
TSıP 

Ankara'da TUrklye Işçi Partili arka· 
daşlarımızın toplu halde katlediımesi, Ui· 
kemlzdeki faşist saldırganlığın ve toplu 
cinayetierin hangi boyutlara ulaştığını 
bir kez daha göSteriyor. 

Partimiz, sosyalist ve demokratik 
güçlere .. Idrmakla görevli profesyonel 
katil şebekelerinin bu son hunhaı' ve in
sanlık dışı cUrilmlerini nefretle lanetli
yor. Bu katJiamın acısını ve öfkesini yü
reğinde duyuyor. Faşist cinayet çete le
rinin bu denli azgınlaş",..., halk gUçle
rimlzi hedef alan karşı·devrimci komp
lonun planlan çerçevesindedir. Durum 
böyleylcen sosyal demokrasinin faşizm 
önUnde teslimiyetçi ve mUtereddit bir' 
yol gütmesi, sağa ödün verme politika
sını sürdUrmesi faşizmin daha fazla cU
retlenmesine, bozkurtun daha fazla 
kudunnasına olanak veriyor. Sosyal de
mokrasi bu tutumundan vazgeçip faşist 
gUçler önUnde kararlı bir tavır takınmaz
sa, bu cinayedere gözyummakla demok
rasi suçlarına ortak olmuş duruma düşe
cektir. 

faşist milliyetçi hareket bir yandan 
idarenin orduya devredilmesin! isterXen, 
öte yandan faşist bır dlktıtörlUğUn ku· 
rulmasına yarar düşUncesiyle cinayetle
rini şiddetlendlrip yaygınlaştırmaktadır. 
Bu gidişin önüne geçmek için yetkili 
makamların birinci yasal görevi MHP ve 
yan kuruluşlarını kapatmak, tüm gizli
açık' faşist odaklarına üZerine yürümek
tir. 

Faşizmin asıl panzehir! ise hiç kuş
kusuz, Türkıye sosyalist ve Işçi sınrfı 
hareketi b.ştı olmak Uzere bUtün .nti· 
faşist gyçlerin somut hedeflere yönelik 
gUç ve eylem birliğini gerçekleştirmek, 
en geniş yığınları faşizme karşı ö'iÜtlU 
ve etkin mUcadeleye sevketmektir. Yı
ğınsal müCi1dele "devrimcilik" adına. 
serüvencilik gUden ve gericiliğin değir
menine su taşıyan blreyselı terör çev
relerini de soyutlayıp etklslzleştirecek
tir. 

TUm partili .rkadaşlarım Tlp'li kar· 
deşlerimizin değerli .nıları önUnde say· 
ııyla eğlliyorlar ... 

TüRKİYE SOSYALIST 
ıŞÇı PARTISI 

GENEL SEKRETERI 
YALÇIN YUSUFOOLU 

TEP 
TUrkiye Işçi P.rtisl'nln k.drolarını 

oluşturan altı genç sosyalist hunharca 
öldUrüldU. Bu sıyasal am.çlı katliam bir 
faşist darbe ortamı yaratma tertipleri 
içinde olan emperyalizmin gUdUrri1nde
ki faşist cephenin vurucu gUdlnUn ba
ğım�zlık ve demok",� davasını gllden 
tUm yurtsevertere meydan okumasıdır. 
Altı kurban tUm emekçi halkımızın şe
hitlerıdır. 

Onların anısı, baAımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm uAruna nilcadele azmlmizl 
blleyecektlr. Bu Ulkenln tüm devrimci 
gUçlerinin omuz omuza duracaAı ve em· 
peryallzme ve faşizme karşı en etkın 
mücadeleyi vereceği o gUnU y.klaştı,.. 
caktır. O mutlu gOne ulaşıNmız bir ta-

rihsel zorunluluktur. 
AnkMa katılamının TUrklye'de tur.· 

yeti durdurulan Amerikan üslerinın 
yeniden çalıştırıldığı gOn yapılması aynı 
gUn bir TEPıi yoldaşımızın Bu",,'da 
öldUrülme� ve öteki faşist .. ldırılar rast· 
lann değildir. TIP'ln NATO konuSIlnda, 
Amerikan Usleri konusunda tutumu açık 
bir anti�mperyalist tutumdur. Neredey
se gözle görülUr ş.nttjla Amerikan usıe
rinin yeniden açılmasını sağlayan 
emperyalizm ve işbir1ikçileri, bu yoldan 
devrimci güçleri can derdine dUşılmıek, 
onları sindirmek istiyorlar. "Sosyalist 
ülkelere karıı ve özellikle Ortadoğu 
halklarına kaııı bu casusluk ve saldırı 
üslerine karşı ç ıkanın vay haline" de
mek istemektedir, ABD emperyalisderi 
ve yerti maşaları. 

Sorunun bir yönü bu. öteki yönü de, 
menfur olayın bir faşist darbe ortamını 
hazırlamak için en perva51zca girişimler
de bulunan ve bu amaçla "anarşi" 
denen şeyi tırmandıran kontr-gerilla. 
MHP, ülkücü dernekler gibi faşist cep
henin silahlı terörist kuvvederinin ABD 
emperyalizmi ile bir dayanışma gösteri
si niteliği taşırlWıd .... 

AnkMa katllamı faşist cephenin gUdi· 
rıü değil, gUçmlliUrıü k ... tlar, MHP, 
bu partinin yandaşları, genellikle faşiz
min arkasında duran güçler, 12 Mart 
1971 'den buyana kendileri için en e� 
verişii koşullarda fiilen iktidill'a ortık ol
muşlar, devlet aygıtına sığınmışlvdır. 
Elde ettikleri sonuç, emekçi halkın bü
yük çoğunluğunun faşizme karşı nefret 
ve kininin bilenmesi ve faşist cephenin 
burjuva devleti kurallarına uyar görün
me olanağını yitirmesi ve en alçıkça si
yasal cinayetlerden medet umma duru
muna dUşmesidir. 

Buna paralel olarak bağımsızlık ve 
demokra� gUçI ... I, tUm eksikliklerine 
karşın, her zamankinden daha gUçlO<lir. 
ler, bizim için sorun, bu rn.ıazum p0-
tansiyel devrimci gUcü en etkın biçimde 
harekete geçirmeyi bilmek, bu amaçla 
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm saf· 
larını sıklaştırmaktır. 

TüRKİYE EMEKÇı PARTISI 
GENEL BAŞKANJ . 

MIHRI BELLI 

Vatan Partisi 
6 TIp Uyesinin katledilmesi i le  ilaili 

olarak Vatan Partisi Genel Ba.şkanı Meh
met Özler'in yaptığı .çıklama: 

En son 6 TIP'linin faşist milislerce 
katledilmesi finıns-kıpitalin sosyalistleri 
ve demokratları tasfiye planında yeni bir 
aşamadır. Bir yandan halk toplu 
btllamlar1a sindirilirken, öbOr yandan 
halkın öncüleri sosyalistler yok edilmek· 
tedir. Ve artık olaylar faşist mllislerin 
açık savaş ilanına kadar varmış "9 ülk� 
CU kuruluş, komUnistlerin tepesını şehit
lerimizin etrafında kenetlenerek ezece
ğlz" diyerek katliam planlarını .çlkla
mışlardır. 

Flnans-kapltalln en hayas.ıca VUfllt
nuna artık Ecevit liUkUmeti de yetme
mektedir. Ecevit hUkUmednin görevi bl· 
terken, MHP'nin sıkıyönetim istemesin
den bu yana btllamlar hızla artmış, hal
kı ttm bir panlAe uğratmo yolu sıstemı;. 
ce uygulanmaktadır. 

Bu şartlarda sosy.llstlerin, devrime;' 
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lerin bır �hede birleşmesi için nman 
gittikçe kasalmaktadır. Faşist milisler 
"çık SiIVaŞ ilanı ile tım bir sald .... ıya geç
mişken, devrimci gtıçler hila dalınıktır. 

Vatan Partisi olMak 6 TıPtlinin katJe
dilmesini nefretle protesto ederken, bu 
olayın sosyalistlerin dayanışması için en 
son uyarı olmasını dilerim .. 

VATAN PARTISI 
GENEL BAŞKANı 
MEHMEf öZLER 

KOY-KOOP 
Yurdumuzda bir IÜredın beri devam 

eden ;na:ınbk dışı cinayetlere Bahçeli
eu�r kattiomıylo bir yen;'; eklenmiştir. 
Demokratik h4k uc!! özgiirlükle,; ort4dan 
kaldrmllYl. yerine (a.şilt bir boakı reji
mI kunnayı amaçlayan güçler tarafUl
dan tertiplenen bu cinayetler, bir zinci· 
rin halkaları nitelilindedir. Emekçi hcıl
kın ekonomik, demolırotik hak ue ;,tek
lerini baltalamayı om4çlıyon farUl rejim 
özlemcileri amaçarına ulafabilmek için 
eli kımi, kiralık çetelerin; tüm demokrGli 
yanlılı kifi Ile kuruluşlara .,Id,ırlmokta
drlar. Ancak, emekç i holkımızuı örgütlü 
demokratik mücadele.i fafut rejim he
valerini bOfa çıkartacaktu. Emekç; ve 
kiiçük üretici köylülerin ekonomik de
mokratik örgütü olan KO YoKOOP her
türUi teröri.t eylemleri ve özünde holkı
muo yöneUk olan inıanlık dlfl cinayet
leri nefretle kuıar. 

KöY-KOOP 
Genel Başkan Yarduncısı 

M.HADI ILBAŞ 

TMMOB 
Ai. TORKIYE ıŞçI PARTIsı üyeıi· 

nin fo,ut conilerce hunhorca öldürülme
.� kitlelere fo, idlerin ve fo,izmin ;nlan
lık dı,ı olduğunu bir kere dıJho gö,terdi. 

Fo,lItler, bo,ta i,çi "nıfı olmak üze
re, tüm emekçilerin ylik"len anti·faşiıt 
ve anti·emperyaliıt mücadele.ini kan ve 
terörk ,""turmak ue kitleleri ,indirmek 
iıtiyorltJr. Biliyorlarkı kitlelerin umut
.uzlula dli,mu� ,inme,� yılgınlık duy· 
ma" yaşayabilecekleri tek ortamdır. 

Bu nedenle tüm anti'faşlıt ue anti
emperyal.t giiçlerin, güçlü ve örgütlü ey
lemlule. tek bir yumruk gibi faşizme 
kar,ı çıkmaları faşizmin mezarını kaza· 
caktır. 

BiR KUWET YENEMEl 

YafOlın anti'faşlıt, anti-emperyalilt 
güçlerin eylem birlili. 

TMMOB 
2. Başkanı 

ıSMET RıZA ÇEBI 

BarıŞ Derneği 
TlP üye,i altı gencin hunh4rca katle

dUmai, emperyalizmin de,teklediği fa
şilt giiçlerin halkımızın yük.'en barış, 
demokroı; ve bağıntlızıık miicadele.;n; 
hedef alan kanlı IoldırıIarulIn yeni bir 
ömelidir. 

Banşton ue demekraıiden yana tüm 
ilerici, yurtaever güçlerin dayatılfma ve 
eylem birlili ile gerçekle,ecek halkım,.. 
nı örgütlü, Yılınıal ve aktif direnişi (o
şizme geçit venneyecek. ° ülkemizde 
giderek azgınlaşan faşill hnnamşı du� 
durup, geriletecektir. 

lşbaşında bulunan hükümet can gü
venlilini lallamak için poUıiye önlem
lerle yetinmeyip tüm faş;"t odakların 
üzerine IuJrartı olarak yüriimeli ve bu 
kanlı cinayet ocaklarını IÖndürmelidir. 

BARIŞ DERNECI 
MERKEZ YOROTME KURULU 

Türkiye Yazarlar 
Sendikası 

Faş;"t terörün tırmandırıldılı bugiin· 
lerde toplu öldürmelere giri,en faşiıtler, 
boy hedeflerini açıkça belirlemişlerdir. 
Bu bireylel terörün, ana"fik 801-101 çcı
t"mOllnın öte'inde bir olaydır. 

Faşlltler toplumcu, emekçi kitleleri
ne, onun partuine yönelttikleri toplu 
öldürmeleriyle III1lflOl tavırlaruu ortaya 
koymuşlardır. 

Perde arkCIlnda bekleyen, ülkemizi 
k"kaç Içine alan iç, dlf .ömürgenlule 
egemen ,mıflar, fOfilt terörle toplumcu 
ve emekçilerin yıldırılomayacal,"ı bil
melidir. Gerçeği göriJp bilen halkımıza 
da korku ve yllgllOlomıyacakkrdr. 

DemOkra.; ve inlOnlık dUşmanı faşllt
ler, iilkey; .UrUklemek iltedlkleri iç LO
uaşlo. yıldırma ve korku ıolmayla ikti
darı ele geçirme dUşlerinden boşuna me· 
det ummakladır. 

Bir anıf mücadeleı; verdiRimizin bi-

Mcinde olan bütün ilerici, demokrot, 
toplumcu ve emekçi kitleler, tüm ona
YGIOI kuruluşlar, MHP ve kuruluşlarU!
dan odaklandılı açıkça ortaya çıkan (a
şizm;n adalet önünde ue halkın gözünde 
mahkum edilme'; için birlikte hareket 
etmeli bu konuda hükümeti göreve ça· 
Ivmalıdırlor. 

TÜRKIYE YAZARLAR 
SENDIKASı 

GENEL SEKRETERI 
ADNAN öZYALÇINER 

TOS-DER 
CHP alırlıklr hükümetin ülkemizde 

faşizmi kurumlaştırmak i,teyenlere 
ka",ı kelin tavır almamaıı ,onucu em
peryalizmin gizli-<ıçık tüm giiçleri hükü' 
metin bu zoofrndan yararlanarok hareke
te geçmişlu ve giderek ıoldırılannı artır
mışlardır. 

Tekellerin, patronların, toprak beyle
rim'n ,ömürülerini IÜrdiirebilmeleri için 
açık ba.kı rejimine yani faşizme olon 
özlemlerin; artık gizlemek iıtemiyorkır. 
Bu nedenlerle demokratlara. ilericilere 
demokreddan yana tüm güçlere kar,ı, 
toplu katliamlara varıln (Ofilt terör kam
panyCllna başlamışlardır. Bu kampanya· 
da faşilt MHP, OGD ve diğer gizli açık 
faşiıt örgütler ba,ı çekmektedir. 

8 Ekim 1978 tarihinde TIp üyui 7 
kişiye ifkence ederek. ,onracian öldü
renkn'n hunMrca ıoldır"ı ıodece 'I1P 
delil. tüm UlUıol demokretik giiçlere 
yönelmiştir. 

Biz Türkiye Sallık emekçileri olarak 
bu hunhorca ıoldırıyı lanetler, hüküme

.Jin umurlama.% tovrı;uı protello ederiz. 
Bu olay da gö,termiştir ki bugün acil 
olan görev tüm uluıol demokratik giiç
lerin giiç ve cephe birUli gündemimiz· 
dedir. 

TOS-DER 
Genel Başkanı 

HASAN FEHMI MAVI 

TOMOD 
Yıllardır ,üren ,ortlandırma; koman· 

do kampları, eğilimleri, atış mlimleri ül' 
kemizdeik faşılt terörü bundan böyle 
hedef ,eçen toplu cinayetler ve kalIam
lar aşama'ına �tirdi. Ulke giderek bir ;ç 
11000' ortamına ,ürüklenmek iıteniyor. 
Bu açıdan, faşizme karşı örgütlü kitle,el 

mücadeleyi savunan ve .01 adına girişilen 
birey.el terörü de reddeden TIP'in ,on 
S4Jldırılara hedef seçilme,i rastlanh deliL. 
Ancak, TIP bu tahriklere kapılnıodılını 
ve görüşünii del;ştirm�yece'ini gerek 
son katliam üzerine aldı" tavır gerekse 
yetkililerinin ,özleriyle açıkça belli etti, 
Türkiye ışçi Partisinin bu ,orumlu ve 
ciddi tutumu demokratik giiçler için bir 
giivence olmuşturk. Tiim demokratik 
giiçlerin TIP üyt:si gençlerin cenaze tö· 
renini biiyük bir anti'faşüt kitlesel gö,te' 
riye dönüştürmelerinde bu anlayışın et
küini aramak gerekir. Farklı siyasi gö· 
rÜ$lere sahip TUMOD üyelerinin şimdi
ye kadar yapılan gö.terilerdeki en geniş 
katılımı gerçekleştirmeleri anti·(aşist 
güçlerin birlilinin ciddi kitlesel h4re· 
ketlerden geçtilinin bir gö.terge.; ol
muştur, 

TOMöD 
Genel Sekreteri 

GOREL TÜZÜN 

TOMAS 
6 devrimci gencimiz daha hunharca 

ka�/edildi. Faş;,t katiller hiç ayırdet
me1uizin emekçi halkımızın yanındıJ 
devrim mücadelesine baş koyan gerçek 
yurtıeverleri öldüriiyrklr uc kitleleri ya
lanlarıyla alabildiline yanıltıyorlar. 

Pugün için saldırılar, cinayetler kar
şııında güÇlÜz kalınmasının (aş;'t katil· 
lerin cualandırılamamaıının. faşilt de· 
magojinin yeterince teşhir edilememe
,inin nedeni, Türkiye devrimci güçleri· 
nin dalınıkllRıdır. Kendi içinde onlarca 
parçaya bölünmüş okın 'ol hareketimiz. 
egemen giiçler karşuında halkın gerç�k 
muhalefetini oluşturamıyor, halkı anti· 
faşist cephede IoRllkll bir mücadele içi· 
ne ,okamıyor. 

Bunun bilincinde okırak tüm 'oı)'a
I.tler ,omut bir eylem birlili programı 
etrafında bir araya gelmeli ve ,allıkb 
bir ideolojik tDrhşma ortamı yara mrak 
tek tIC! giiç lü proletarya partiıini oluştur 
malıdırlar. Ancak bu .alkındı)ı taktirde 
genç devrimci arkadaşlarımızın kanları 
yerde kalmayacak. 

Emekçi halkımız ,o,yalutlerden bıı. 
nu bekliyor. 

TOMAS 
Genel Sekreteri 

AHMET BALAMIR 
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Çağdaş Hukukçular 
Derneği 

Türlıiye 'dt (Of U, terör ve inlOnhk dı
f' cinoydler. Bohçelkukrdeki etileriM 
yotnuJyo giden Türkiye Işçi Parti 7; altı 
�ncin öldiiriilrrye.;yle yeni boyutlaro e
rişti. Işçi ıınıfının lle -tüm yok.ul holkın 
bilinçlenme düzeyinin yUlatlmu; em
pıryolist odaklorın buyrulundoki yer
li işbirlikçilerini Tü,wiye i� açık faşizmi 
giindemde tutmaya zorluyor. Ambar
goyltJ Ordu .iltJlulZlOndmlırken gizli 
kaynaklor ülk�e yüz mılyonlarco dolar
lık IÜ4h .okmamn, {oşut mjJitunkırı ıi
lahwndınp çarpık bir iç' lOt/oşO dolru 
memkketi «irliklemenin, Şili, Endonez· 
ya ... ömeli bir büyük kayırnın hazırlık 
provalarını yapmanın gayretini .ürdürii
yar. Altı genç UıI! mJmuılu yurtsetlerin 
kohbece öldüriilmeıi bu haza'lıkların re
zi/ bir bölümünii oluşturdu. Urruıru. ki 
BARIŞ G VVERCINLERI'yı.- Faşizmi 
yola getirme düflerinden uyanılıın da 
cinoydlerin lle terörün kökenine dolru. 
KONTR-<;ERlLLA 'dan CIA denetimin
deki qjonkJrdon lle kolluk güçlerine su· 
m&f ruh hadolarındon boşlıyorak ciddi 
lle radikol bir tzmizlilin yukarıdan oşa· 
lrYo dolru hulo .ürdürülme,inde .ilah 
depolarını ortaya Çıkarıp Foşizme konot 
genn ıahte uottınperverlerin msukelerini 
düşürmekte lle Adalete işlerlik kozandır
TnlJkttı dahcı (ozliJ gecikilmeı;n ve YUTt 
çapında Foşizme çulliJMCGk hcılk birlik
lerini kUTUP harekete geçirerek Hııgili 
memkketimiz orhk "yoşanobilv hole ge. 
tiril.in. Tiim halkımuı, gerçek YlD'tu
u,rlcri ANTIFA ŞısT SA VA Ş birlili .. 
çalırlTken Eceııit iktidarını do bir kez 
daho uyormoyı göreıı !Cyıyoruz. 

Genel Başkan 
N IYAZI AGIRNASLI 

IKD 
Emperyolizm Ile gericilik, kaba-inu 

ha- yolla (ofizm özlemini oçıkço dile 
getiriyor. Birey.' teröre bo,ııuruyor, 
mezhep oynlıkliJrınl körükıüyor, orduyu 
kıtknıyor, kitle katliamları düzenliyor. 
KontrgerilkJG, (Ofut komando.u. maocu 
ajanIan ile bir iç IGIIOf ve terör ortamı 
yaratmak util'or. Bu tertiplerin .on kur
boru Ankara'do katledilen 6 genç .o.yo
lUt olmuflur. 

Kon" olayların kaynalı belgelerle u
patlOnmlfhr. A TnLJ Hükümet Mili açık
WnolarÜJ yetinlMktedir. Tırmanan 
(Ofizme kOl'fI kain önlemlu oll7Ulmok
ttıdır. Iç IPLIOf körükleyicilerini devlet 
mekanizmaandan temizlenwmektedir. 
HüJıümllt (Of.t tehlikeye MTfI uygula
nacak önlemlerde ytlmlann gücünü he
�ba katmok, (Ofitml yeMcek gücün hal
kın ö,.,ütlü IPlIOfımı oldugunu görmek 
durumun.dadr. Tiim ilerici güçlerin ey
lem lle örtütlli cephe biTiili gerçekle,
DrilrMden {afum yok edilemez, halkuı 
çıkarlorı korunamO%. 

Te. çıkar yol giiç ve eylem birUli
dir. Nü{uıun yarııını olufturan kadın
lorın, (Ofitme kar,ı birlik duvarının örül
me.indek; lIGZgeçilmez yerini almannda 
Ilerici Kadınlar DerMli. tüm sorumlu
luklarını yerine getirecektir:., 

lKD 
Ankara !Çankaya Şubesi Başkaıu 

FILIZ KARDAM 

TÖB-DER Ankara 
Şubesi 

Bahçelievlo'de altı deurimcinin hun
harca kolledilmeli, (oıizmin emekçi hal
kımıza kOTfI yüriittiilü yok ebM tavOfI
nı" bir parçaadr. Bu oliJy ne onar,i ne 
de tai sol çotlfmaııdr, düpedüz (oıut 
kotlitJmdr. 

Fo,ut terör karıııındo taro{.ız luıl
mak, (a,ut çete�re dokunmomok, IPLa 
do ,ola do kar,ıyu ta{aatoııyla emekçi 
halkın anti-(lJfut direni,Ini baıtırmayo 
çalıtmak (ofizme te.tim olmak demek
tir. 

Bugiin, {Ofizme karşı tek bir yürrk, 
te" bir yumruk olarak dlrenmek, bul 
yolda mlicMek efwwk tenwl göreııleri· 
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mizden olmaMır. 
Eımkçi halko kolkon eUo kırılaCGk

tır. 

TÖB·DER 
Ankara Şubesi Başkanı 

SEYFETIIN BICAN 

DDKD 
Tilrkiye 'de emekçi halklorımuın dev

rimci'demokratik mücadele.i yülueldik
çe .ömürgec; blD'juvozinin .oldırılorı, on
ti-demokratik uygulalfUJlarl da yolun
loştırmaktadır. Bugün «imürgeci burju· 
vazininı (o,ilt kaMdı, ortık (oşist dikta· 
törıük özlem;n; .aklayamaz hale gelmiş· 
tir. Bunun içindir ki, (oşilt terör ve kot
lamiarıno giderek hız vermi, bulunuyor. 
Tek tek iruanların kanıyla yetinemu ha
le gelen (aşutler, artık toplu katliamlarla 
emekçi halklarımızı yıldırntllya, .indir-

. meye ve de başarabilirlerıe te.lim alma
yo çalışıyorlar. 

8 Ekim gece.� &hçelievler'de 6 ileri
doyurtuverin katledilme.iyle .onuçla
nan kanlı olay, {aşiitlerin amoçlarına 
varmak için hangi inıanlık dı,ı yollara 
başııurabileceklerini ,ergiler niteliktedir. 
Halk dÜfntllnı {o,iltlerin provakOlyonlo· 
rına, tertiploine ve katliamlartM karşı 
duyarlı olntllk, Foşizme kar,ı emekçi 
halk güçlerinin örgiitlü okti( miU!otkle.i
ni yafOmın Mr oliJnında ,ürdünnek kaçı· 
nılmaz hale gelmiştir. Güncel demokra· 
tik görevimiz budlD'. 

DEV-GENÇ 
Emekçi halk güçlerine yönelen (lJfitt 

kotliamların bir yen;'; 9.10.1978 turi
hinde Bahçelkvler'de tezgahlandı. Bu 
katliam (afut cinayetlerin ne ilki ne de 
.onuncUludur.6 yurtıeverin ölümü biri· 
'�in de alır yoralonntllllYla sonuçlanan' 
bu katliam, (Ofitt güçlerin kendilerin
den olmayan herke« na"rIGldırdılınln, 
kitlelu; terör ve {afi" demagoji ile "ını i 
poıi(iu etmek ittedilinin açık bir örne
'idir. 

Deıırimciler; y",ınların {Ofut terörle 
.indirilmesini i.tem;yorltıral, halkın (o
şizme kar,ı direni,ini örgütlemeyi ve ok· 
tir bir mücadele hattı izlemelidir. Bu 
mücadelenin kor,laM dikilmek ulenen, 
revizyonizmin "prolJOkaıyon manbiı" 
ve CHP'nin "«ıla CÜJ «1la do kor,ıyu" 
gibi ... te.timiyetçi onliJylflorl te,hir edil
me.1 gereken «ıpmalardır. 

Çünkü; Emekçi halkımız (a,ut terör 
ko",ııında mefru IPvunma durumunda
du. Ve bu mUcadelede emekçi halkımı
zın brrokacok hiçbir ıilohı yoktur. 

- Enwkçl halka kalkan eller kudma-
i' 

-Bohçeli katllomın heaabı .orulmolı! 
- KAHROLSUN FAŞIZM YA ŞA-

SIN MVCADELEMIZI 

DEV-GENÇ 
Başkaıu 

YASIN KETENOGLU 

CHP Gençlik 
Kollan 

Türlr halkı Cumhuriyetin kurulu,un
dan bu yaM twihin en güç döneminden 
geçiyor. UlUl#araralı lermayenin (iname 
etti'i (o,ut girçlerin; planlı b{,.şekilde 
halkımız üzerinde uyguladıkları terö
rizm, demokıwiden yaM �leri, anar
şumin içine çekmek için cinoyetlerini 
,ürdürüyor. 6 TIP'li arkaCÜJ' kahpece bu 
omaçliJ katlediidiler. 

Biz Demokratik Solcular olarak, Türk 
halkı üzerinde, demokra.iden yaM giiç. 
ler üzerinck OYMMn, bu oyunlara hiç· 
bir zOl7Uln gelmeyecek; toplumun için
deki .ilahların 'UltUTulaTnlJyacalının bi
lincinde olarak, demokra.iden; halkımız
don yana olan mücodelemizi kararlılıkla 
.ürdüreceliz. CHP 

Gençlik Konan 
Merkez Y öne tim Kurulu 

Sosyalist Gençter 
Birliği 

Til m  demokrw/ güçlerince M(rdı. . 
kar,ılanan, "&hçelieııle,. Katliamı" 010-
rak blD'juVC%inin eli konlı uşaklannca 
ıiıhnelenen vahşlltler zincvine eklenmit 
olayı, Sotyoliıt Gençler Bvlili olarak 
ber kez doha lônetliyoruz. 

Fa,"t güçlerin, yok ollfUJlfUJk için i
y1ce- yolunlaştırdı'ı ",idMt" olayları. 
demokra.; güçlerinin her kaunımındo 
biraz daha dozunu artırmoktadlT. AI7Ul
cın ne oldu'u, nereye uarıll7Ulk ittendi· 
ii ortododır. Işte bu günlerde demoknu; 
güçlerinin birlili .orunu bütün yakıcılı
Iıyla kendini bir kez dahcı dayatmakta· 
dır. Sa.yoliıtlerin. demokroti güçlerinin 
�Ia birlikten umk oluşu kar,ııında bu 
oloydan ilirden den olUllfUJlldır h4naa
tindeyiz. 

''Bahçeıkvler Kotliamı" büyülr bir 
voh,et olmotının yanında, bur;ullGZ;ye 

F",lsderin p ..... kuıaıak hunlıorQ katlotılkleri 6 TUıltlye IKI PardU 
ıçın IÖSIOrllen kltlo.ltepkl lle bu tepkının lIıJIItlonlJl ve ..... na uiqtınlııa
si demokratik aOçlırln onak i' ... &Oçbiriiii yapmoianrıa, fati .... . e ""
yallzme br" uyumlu ve elkln mllcadeIe ... rmelerl .. yenl 01analdar uun-

• dırmı,ar. 
Maoc:I!iann ye bireysel ter6rISt1OrIn dı, .. da b01ILn llorlcllorln, doıniıiı

radann, yurtooverlerln vi\.. sosyalistlerin ala ylllt sosya""" UrlI son aOıWIOd-
nı yerıne aedrmek lIı .. e dllıenlenon kldosel ._rlnln ,rnoı: ... ulq ...... diLi-
rullU.undald ç.ıı.ı.n, uf.ık tefek eksiklikle,. ve yanlıılıklara rat ...... hııclefl.. 
ne �..ıc, demokndk atıçlerln bundan b6y1e da ... az eksik .e yanlıılıkla 
onak Iı yap""'ları,," yenı bır mevzi kazandırdı. Bu movzlyl eddnletdrmek, bu 
yolda yenı meVziler elde etmek Için alız ve etkisiz de olsa "'talıınn 6nII .. ... 
çecek önlemlerı 'i""'k; olumlu ve dlllru olon IUlUm ve d ..... nıllan lin plana 
Çıkartmak gerekmektedir. YüRÜYüŞ, bu alanda Ilıerine dllpcek hor çabayı 
löSlO .. cektlr. 

TUrlclye IIÇI PartIli 6 ıehlt Için dIlıenlenen törene kablon kUlUlutIam 
temsilcilerinin ta"",mına yakınından olanakl,nmıı alçIbOnele demeçler ,lank 
.ynen yayınlıyoruz. Oemeçlerden büyük bır bölllmll, �kntlk atıçlorln .... 
tak iı ve güçbiriili yapmı ,nlayışının daha d, etklnleşmeslne katkıda bulun
makta, bu yoldaki enseılerln kaldırılmı .. nın koı,yı.ııırılmasını .. Ilamakta ve 
bu noktal.n ön plana çıkartın'y' özel bır önem vermektedir. Çok az da ol .. , 
bır kllmınd. hilô e.kl hattl,rda Israr edilmek IstendlII gözlemlenmektedir. 
Bu noktada, ıimdlllk şu kadarıyı. belirtmek Isteriz kı, demoknllk aüçlerln I' 
ve eylemblrll�l, çeşıtlı kışı yada kuruluşların, kendı "sosy.llzm" .nlayı" .... 
nın tartışma platformuna getirilerek bir "ilntaşma"nın SillllrvnilSl delil, s. 
mul hedefler dotrulıusunda yapılac,k Işin tarifinde ve yöntem ve , .. çlamm 
bellrlenme� lemell Uzerlnde ilirçekieıecek ve yUk .. lecektlr. 

Urn.ıd ederiz kı, $ÖzUrii eırl#lmlz h.talardo direnenler, üyeleri ve 
y.nd.şl.,ı tarafınd.n deleriendlrlleceklerdlr, 

Son çözümlemede .yrım lözetmeden .. ıqwı UsUlne .. Idırı dllıonloyen 
faılzme ka'1l, biriiii sallayacak lulUm ve d.vml,I.,1 Dnpl .... Çıkartacak ıs
rarlı bır çab. her durum ve koşulda demokralık atıçlerln Ilk atındem macldal 
oI"",lıdır. YüRüYüŞ, bu .nlayış. özel bır önem vermeye devam edoc:eltılr. 

Bu yold • •  tılacak her .dım, kazanılacak her mevzi, f" ızml kah ...... 
ve ezecekdr. 

Oe,.ımlze demeç veren demoknrlk .Uçlerin 1IImII .. te,""Dr odoriı. 

YDRDYD$ 

..... ----�----------------------� 



korşı kinimizin. mÜCadek azminlizin, bi- ' 
lendili bir gün olara" anılacaktır. ' Ozgü
nüz. Ama bu üzüntü .,nıl kinimu üe mü
codele azminıitden büyük deliL. Balım
.ulık. Demokro., So.yalitm mücadele
mite kanlarını katıın tüm kordeşlerimit 
gibi alh kardeşimizi de unutmayacolu. 
DiI,,'eri gibi alh conın he.abı da "Mah
keme-i Kübro 'ya " kalmayacak. Ve onları 
da gökyüzünde 'Myalizm bayrolı dalga
lanan Türkiye 'dt onacalız. Bundan hiç 
mi hiç şüphemiz yok. 

biçimde kitlelerle yürümek zorundadır
lar. Bu nolttada faşi.t ıaldır.laruı boy 
hedefi olan gençUle de önemli görevler 
düşmektedir. Devrimci-demokrat ve 

dışı katliam bu plonm bir parçoııdır. 
Bu ıald"., ayıu zamanda bütün de

mokro,; güçlerine yöneliktir. Eta. ola
rak da .o.yaU.tleri towlyeyl amaçlamak
tadır . 

to eder, bil' kere daha fOflZme Itor,ı ,uç 
lvimizi birleştirmenin hlJyati gerektili· 
lini vU'iularu:. 

• oıyali.t gençlilr örıfÜtlerinin gUç ve ey
lem biriiII büyük önem taşımaktodır. GENÇ.aVÇ (Devrimci Genç Güçler 

Birlili) olaraJt bu ilrenç mıdırlYI proteı-

GENÇ-GOÇ 
Ankara Şubesi Adına 

TURHAN tÇLl Faşizme kOl"fI birlik ve miicodek; bi
rey.1 terör ve ,,_iz kalma yerine, her 
alanda faşiıt odakların üzerine yürü
me, kitleleri harekete geçirme. Bafka 
seçenek yoktur ... 

Ankara'da yapılan cenaze törenine katıl· 
mış olan OIP Ordu MiII.tv.kiIi Ertuğrul 
Günay faşist kadiama Dişkin olarak YO
ROYtlŞ'ün sorusunu yaıutladı: 

. 
ke.e önemli görev ve .orumluluklar dü
şüyor, 

SOsyalisI Gençler Birliği 
Merkez Yürülme Kurulu adına 

FERRUH TUNÇ 

Sosyalisı Gençlik Birliği 
Genel Başkanı 

öKKEŞ UNLoBA YlR 
Faşizm, saldırgan'''ını acınıa.u ölçü· 

,üzliik'ere uardırorak ,iirdürüyor. De
mokrofiye ve toplumun aMyasol biçimi
ne karşı faş;,t güçlerin açhl, .avaş giin
den güne daha çok kon dökerek yaygın
laşıyor. 

En başta .;Yatal iktidara. ülkemizde 
faşizmin kuramını ve uygulama.ın, oluş' 
turup geliştiren .iyaıaHoplum.al odak· 
lar apaçık belli olduguna göre; onların 
Ü8ffine kararlılıkla gitmek düşüyor. Diin· 
yanın her yerinde faşizmin karanlıtının 
toplumlara çöreklenme.inde, ıoıyal de
mokra.inin ikircikli, karartu tutumunun 
önemli payı var ve bunlardan alınacak 
torihsel ek,.. ıon.uz. 

GENÇ-GÜÇ Sosyalist Gençlik 
Birl iği 

Egemen parababalarının yıUar önce 
içine düştükleri ekonomik ve politik 
bunalım derinleşerek .üriiyor. Zamlar, 
devaliia.yonlor, vergiler, bunalımın yü
künü emekçi y"ınların ıırtına yıkmayı 
amaçlayan bütün tedbirler, lahte "umut" 
lan parçalamakmn, y"ınların hoşnut
.uzlu'unu artırmaktan başka işe yara
"",dL 

Türkiye lfÇi Partili üye.i alh yurtta

Eımızın öldürüldülü geçen haftanın ürr..ertici olayı, bunun .on ve belik en çar
pıcı örneli, 

Ote yandan yalnız ıo.yaliltlere degil: 

Geniş luılk Yılınıorının nefretle karşı
ladılı Bahçelievler katli4ml bizleri de 
derin bir üzüntü içaminde bırakmıştır. 
Derginiz aracılrlı ile tüm okurlorınıza 
baş",,'''' dileriz. 

Foşilt hareketin fi.temli olarak arttır
dıl' terör karş"ında se.iz kalmak müm
kün deliklir. F4fi8t MHP ve gizli-açık 
örgütlerinin üzerine karorlılıkla gitmeye
rek yeni cinayetlere ortam yaratan ikti
dar ile böylece kendi ıonunu hazırla
makmd".. tJte yandan Devrimci-Demok
mt güçlercfe soldırılarm ü.tüne aktif bir 

Geriye tek yol kald,: ':Ana"i"yi tır-
1fUJndırarak Mlkın can derdini geç im 
derdinin ÖnüM geçirmek, kann gurul
tularını .ilah .elleriyle unuttunnak. 

Yüzeyde, ' ilahlı karşıt güçlerin çahş
mosı diye .unulan bugünkü toplum801 
.korgaşan,", temelde, faşiıt .aldırganhk
�ardan ve onların tertiplerinden kaynak
landılı arhk gizlenemez biçimde görülü· 
yor. 

Faşizm, karşımızda demokr.:ısi ve 
halk diişmanı olarak, kanlı elleriyle, ta
rihsel ve güncel en büyük "insanlık 'u
çu " olarak duruyor. 

Türkiye'nin tüm namlUlU, demokrat, 
yurfaever, ilerici güçlerine daha da ağır 
sorumluluklar düşüyor. Tüm tarhşmakırı 
bilinçle erteleyerek, tüm tertip ve tuzak· 
Lorı bilinçk bozarak en geniş biçimde 
demokratik bir gi.iç ve eylem birliğinin 
sağlanmasıyla, faşizme karşı bir aşıl1fUJz 
duvar oluşturmanın tarih8el ,orumlulu
ğu da onların omuzlarında. 

Inanıyorum ki, herşeye rağmen, fa
şizme karşı omuz omuza vermiş, bilinç· 
Le örgütlenmiş bir halkın giicü, tüm zor· 
'ukları aşacaktır; mutkıka aşacaktır. 

. Böylece FAŞIST DIKTATORLIJK 
emellerini meşrulaşhrmak. 

TIP, TIJM·DER ue GENÇ ONCIJ 
üy"i arkadaşlara karşı girişilen inaınlık-

Bu noktada -öyle sonıyorum ki- her-

Faşist örgütlerin 
dosyası kabanyor 

BU DA MHP VE YAN KURULUSLARıNıN 
� .. ....... 10  GÜNLÜK SiCiLi 

· 

faşist örgütlerin saJdırı ve cinayet dosyası her geçen gün bi· 
ru...eN. kabarıyor. Faşist terörizm ile MHP ve OOD, OGD gi
bi yan kuruluşları arasındaki ilişkiyi kanıtlayan verilere her gün 
bir yenisi ekleniyor. Bahçelievler'de altı Tür1<.iye Işçi Partili'nin 
katledilmesi bu kanıtliillln en çaipıcılarından biri olmuştur. BU. 

tfJnbu kanıtlara rağmen başta MHP olmak üzere kendisine "ül
kücü" diyen faşist terör örgütleri hakkında kovuşturma açılıp 
kapatılrna..st yoluna gidilmesindeki her gecikme, bu örgütlere ya
kılmış bir yeşil ışık olacaktır. 

B.şbakan Ecevit, g.çtiğimiz Cuma gUnU yaptığı bir açıklama 
ile, faşist terörizmin kaynağını gösteren yeni bir işareti daha ka
muoyunun önüne koymuştur. Ecevit'in açıklamasına göre bu 
yılın başından beri saldırı ve cinayet olaylarından dolayı tutuk
lananların 1 1 18'i "sağ eğilimli"dir. "Sağ eğilim"fi denen tert).. 
ristlerie MHP ve yan kuruluşları arasındaki açık ve gizli bağlar, 
artık kimsenin unutruramayaağı kadar belirginlik kazanmışttr. 
O.momtik güçlı"'in ''MHP ve yan kuruluşl.rı kapatıl"n" 131.
binln gerçekl.ştirilmesi, artık bir gün daha g.ciktirilemey.cek 
bir ivedilik kannmıştlr. 

Işte MHP ve yan kuruluşlarının on gilnlük sicili ... 

3 Ekim: Balgat olaylarma ka
rışan 0IkÜ Ocaklarma mensup 
Naim Yamk v. Ahmet Çelik ya
kalandL 

Turizm Ticarel Yüksek Okulu 
v. Yibek Öğretmen Okulunda 
sa�cdar olay Çıkardı. çoğu 0IkÜ 
Ocaklan Iiy.si olan i 90 kişi göz
altına almdı, bir Ziraal Fakiillesi 
öğrencisi silalıJa yakalandı. 

Denizli Eğitim Enstitii!Ü öğ
rencisi Ahmet Sulubulut, MISK, 
POL-BIR v. OLKO-BIR'in bu
lunduğu binada tabancayla vwu
lanı< öldüriildU. 

Buna Ikfuadi ve Sosyal Bi
limler Fakült.si öj!rencisi Mus
Wa Özkan bıcaklamrak öldüriil
dü, Özkan ölmeden önce 'beni 
faşistler vuıdu' dedi. 

Trabzon'da bir .vin bodnım 
katmda "OIkücü Gençlik" bnza
lı, Malatya'da daha önce dağıtd
nuş ha1kı 'clhada çağıran' biidi
rilerle birlikte 5 adet tabanca, 6 
N, bir dinarrit, 8 çqitli patla
yıcı madde, bir bıçak, bir telle
re, bir falçata, 4 şujör, 25 mor-

mi .Ie geçirildi ve 16 kişi göıal
tme almdı. 

4 Ekim: �fiIP Şişli Gençlik 
Kolu Başkanı Ywuf M.ıal ve 9 
arl<adaşı hakkuıda ''Devletin bir
liğini bozmayı amaçlar ıekilde 
ç.te Ieşkii ebnek, !aaııunüden 
adam öldünnek, taaınmüden 
adam öldibıneye teşebbüs .1-
mek, dinamil taşımak, bina 
bomba1amak" .uçlarmdan dava 
açıldı. 

1lğur Yapar, ömer O.mird ve 
Suat San adlı üJkijcül.r öldibıne, 
yaralarna, .. ldırı v. bomba1ama 
suçlarmdan, aynca araba çalma 
ve di�.r adi suçlardan dolayı 
tutuklanddar. 

Balgal olayma karışan OJkijcü 
Naim Yarak ve Ahmet Ç.1ik lu
tuklanddar. 

KahmmarunaıııŞ'lan i 2 kilo 
900 gnııı dinarriı Iokumu geti
ren Ha.n Tahıaıı ve Gıızaııfer 
Barış .. v... Kırıkkal.'de tutuk
landı_ Bu DJkijcülere gö ... v .. yol 
lıarçlı#ı veren Etlik tlGO Kitap-

lığl başkam Ahm.ı Aydo�an ve 
ÜGO liyesi Erol !Cara'ııııi da iç bı
de bulunduğu 7 eaş .. ı yakalandı. 

Deııiz1i'de OGD liyesi Ahmet 
Sulubut'u öldüren M1SK liyesi 
Hayret1in Şişrnan tutuklandı. 

6 Ekim: Adana'dan Ankara' 
ya 2 ınakinaiı liifek ve 4 şarjör 
getirirken yakala",n iki MHP 
iiyesi. S'er yıl ağır hapse mahkum 
oldu. 

Içişleri Bakanlığmm hazırla
dığı bir rapora göre i 978'in ilk 
'sekiz ay .. da işledikleri suçlar ne
deniyle yıııgdaııan faşist öıgüt 
1iy.1eri şöyle bir da�ıIıın göster
mektedir: Büyük 0IkÜ Derneği -
28, 0IkÜ Ocaklan Derneği - 26, 
OIkü-Bir - 4, Toros Obaa - 14, 
OIkücü Gençlik Derneği - 7, 
MHP Gençlik Koııiırı - 4, M1SK 
Cevb ... -Iş Sendikası - 3. 

Kula bçesinde TÖB-OER 'ii 
bir öğrebnenin yaralanmaayla 
ilgili olarak OIkü-Bir liyeleri Di
Iner Girgin, Münir Korkmaz, 
Aydo�du Yalçm ve Erol Yılmaz 
açığa almdı, OIkU-Bir ve OJkij 
Ocaklan Dernek Başkanlan hak
kaıda gıyabi tutuklama karan ve
rildi. 

6 Ekim: Maınak katliamına 
katılan Yaşar öt.r ve Faruk Say
gılı adlı ülkücüler gözaltma alm
dı. 

7 Ekim: Sabahattin Kunuk 
adlı işçiyi öldllrmekten sanık ko
mandolar polis tarafından yaka
Ianddar ve suçlarmı itiraf .ttiIer. 
Komandolar mahkem.ce turuk
Iandılar. 

Adana' ılan Ankara 'ya maki
nalı Iiif.k g.liriıI<en yakalanan 
.. MHP tarafmdan kendileriyle 
ilişkileri olmadığı açıldanaıılar
dan MHP Gençlik KoDan Yöne
tim Kurulu liyesi Ali Ha!aman'm 
yokalandığDlda Ilzerind.n "Ge
nel M.rkeziıniz tarafmdan görev
lendIriI ... Ali Halamın Adana tie 

ilgili he.- liIri1 meselede y.tkiii
dir." yazılı, MHP başlıklı ve 
MHP G.nçlik Kollan Başkanı 
M.hmet Ekid imza1ı bir kart 
Çıktığı açıklandı. 

8 Ekim: Niğde Aksaray'da 
..ğcılarm önce lise bahçesine 
lanı bayrak ç.kip daha soııra da 
halkı kışkırtmaa üzerine önce 
olayı 1.t1ipledikleri g.rekçesiyle 
aralannda imam ve ınüftüliik 
yaptırına demeği·başkamnın da 
bulundu�u 4 kişi tutuklanınış üç 
kişi hakkuıda da gıyabi tutukla
ma karan almmıştır. Da1ıa sonra 
da gdişen olaylarda suçlu görü
len 32 kişi tutuklanmıştır. 

9 Ekim: Ankara Bahçelievler' 
d. bir .vi buan 4 kişi, 6 Tüıldy. 
Işçi Partili'yi hunlıarca katletti. 
Olaydan ağ� yarah olanı< kurtu
lan Seıdar Alten katillerin faşist
ler oldu�unu söyledi. 

Daha önce de iki kişiyi öldiir
dü� .. ptamn komando Cengiz 
Aykan'm otobüs kaçnnk 2 ki
şiyi kurşuna dizme olaymm da 
faillerind ... olduğu açıklandı. 

MHP Zeytinburnu bçe Baş
kanı 'nın o�lu M.te Özd.r MHP 
Kocamustafapaşa Lokaliııd. ko
mando HUoeyin K .... tarafmdan 
tabancayla vunılank öldürüldü. 
Yakalanan sanık suçunu itiraf et
ti. 

Vahap Eren'in katili oldu�u 
.. planan OIkücü komando Hik
mel Genç keban'da yakalana
rak tutuklandı. 

CHP Ayvalık bl'" Sekr.teri v. 
bçe Gençlik KoBan Başkanı üze
rin. OGO'd ... abş açıldı. Olay 
uzerine ara1armda Şube Başkanı 
da bulUllln üç OGO'li gözaltma 
almdı. 

10 Ekim: �mp Şişli bçe Baş
kanının i 3 ayrı .uça katıldığı 
ve arkadaşlany\a blrlikt. ldam is
t.miyle yuııJa .. cakiuı açıklan
dı. 

TIP Giresun-Meık.z bç. Iiy.
si Selahlttin Ögeç komando po
lis Faik Bucak ve OIkü-Bir kuru
cu ... Cemal Kwlkaya tarafmdan 
kaçaılmak ist.ndi. Saldqonlar 
mahkemey. verildiler. 

Maınak olaylarıyla ilgili ola
rak yakaIi .. n komandolar Yaş_ 
,öter .. Faruk Saygılı ile Ayva
Iık'ta 0IP1iI .... ateş ed .... k ya
ralayan OGO Başkanı .. bir ar
kadaşı tutuklandı. 

II Ekim: Balgııt katBanu sa
nıkIan avaya silahlı eylem içbı 
örgüt kuıduklarmı açıkladılar. 

Anlıırmda MHP Kahıııman
maraş rriU.tvekili Yusuf Özbaş' 
m OğlunIDI da bulunduğu 12 ko
mando, çqit6 bomba1aıııalordan 
sami< olanı< yuıııla .. yor. 

MHP Gençlik KohıııllD devle
tin birliğini bozmak Için çe .. 
KanlDllDlIID 168. maddesinde ta
nmıIa .. n "1iIaJıIı çet.ye"döniiş
lüğü be1irtildi. Bu nedeni. istan
bul Savcılığı da �fiIP için koyuş
turma istedi. 

Soma'da OGD Iiy ... Halil Yö
riik Tamer Erç.tin'i şişl. yaıaiıı
dı. 

Uşak'la Osman Duman illinii 
yolcuyu OIkü-Bir'. göliiraı ko
mandolar tüm paraaru ve elbiııe
lerini aldıktan sonra dövdüler. 

Kahııınıaııınıınş 'ta bir sift 
önce bir kahveyi ba.n 0IkÜ 
Ocakluı üy"; Cengiz Ç.tin 
Uğur, Veyis N.cati Öztürk .. 
Veli Yuar Alır Ce .. Ma/ıko
m.Jiııde 3'.r yd ığ� hapis ceza
ana çarpbn1nuşlanl�. 

12 Elıim: Dolan Öz'ün vurul
duğu labanca .... sahibi Veli Gü
.. n yııkaiaııdı. Zaf.r Osıünol adlı 
öğrencinin d. ıyou silalıla 
öldürüldllğ1l _plandl. 

Bir y� ön"" 0IkÜ Oı:aklanıa 
ail bildiriyi zoda dalıınıak lat.r
km Mustafa Gönül'ü öldiinlü� 
Iddia.yla yuıı1aııao Ala M_
ra Soyak .. 3 arkada' ..... du
nış ........ devam edildi. 
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ODTü Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Yakup Kepenek'le görüşme 

DEMOKRATiK ÖGRETiM UARAŞıNDA ÖGRETiM 
• Olrenm üyelerinin genel 

obrok toplumml yapının demok
rotikleşmuindeki yeri üzerine 
neler .öylenebilir' 

üYELERiNiN YERi 
• Demokratik öğretim, top

lumun demokratikleşmesi süreci· 
nin ayrılnıaz bir parçasıdır. Bu 
iki olguyu birlikte düşünmek ge-
rekir. 

Toplumsal gelişmenin aş�a
!arında, öğretim üyelerinin de-
mokl3tik öğretim savaşımındaki 
etkinliii farklı olmaktadır. 
Emekçi kesimin gö�ce az etkili 
olduğu, ya da bınkıldığı dönem
lerde, öw-etim üyelerinin bürak
nsinin diier ögeleri ile birlikte, 
özellikle düşün düzeyinde ve ya
SilI düzenlemelerde demokr.t.tik
leşme silrecine önemli katkıları 
okluğu söylenebilir. 1961 Ana
yasa'sından önce, Universite 
özerkliği üzerindeki tartışmalar 
bunun örneğidir. Ancak işçi sı
nıfı hareketinin gelişmesi, ser
maye birikiminin sınıf çelişki. 
lerine yeni boyudar kazandır
ması ile birlikte öğretim üyele-
rinin genel demokratikleşme sü
recindeki etkinlikleri de görece 
azalır. Bu doğal bir oluşumd�r. 
Ancak öğretim üyelerinin yeni 
konumlarında da önemli işlevle
ri vardır: bir yandan bilimsel 
araştırma ve yayınları ile emekçi 
kesimlerin uğraşılarına yardımcı 
olmakj diğer yandan da öğreti-

min ve giderek toplumun de
mokratikleşme sürecine katkıda 
bulunmak. öAretim üyelerinin 
yeni konumlarında bu işlevleri
ni yerine getirdiAini söylemek 
iyimser bir yargı olur. Öğretim 
üyelerinin, hızJa degişen top
lumsal koşulları yalnız 'uyum' 
sağlamıaları değil, bunun ötesin
de, bilimsel bir yaklaş.mla sorun
ları ele almaları, temel işlevlerin
den biri olmalıdır. Son yıllarda 
bile ülkemizde, 'bilimsel çalış
ma' gelişmiş kapitalist ülkelerde 
oluşrumian kuramsal ve uygula
malı çalışmaların 'aktarılması' 
olar.ik anlaşılmaktadır. Toplum
sal yapı ile ilgili ve ülkenin ger
çekıerinden kaynaklanan araştır· 
ma ve yayınlar, daha çok üniver
site dışında üretilmektedir. Bu 
olgunun nedenleri üzerinde du
rulmalıdır. 

• V'niverailelerde, ölretim 
üyelerinin en önemli gerek.in
melerinden biri olon diişiince öz· 
gürlüliinün uar oldutu lÖylenebi
lir mi' 

o Yıllar yılı, toplumumuzda. 
körüklen'en, bir yerde kurumsal· 
laşan düşünce düşmanlığının, do
ğal olarak, öğretim üyelerine de 
yöneldiği, onların araştırma ve 

Taksitli devalüasyonlar çay 
emekçilerini dara soktu 

ÇAY 
SÖMOROSÜNE 

SONI 
Çay üreticilerinin çilesi sürüyor. Mevsim boyunca verdikleri 

emelin karşılığını üretici bu yıl yine alamadı. Kalite açısından 
diııya pazarlarında ilk sıraları işgal etmesine karşılık çay, yine 
idt Ureticisine beklenileni veremiyor. Küçük topraklar üzerinde 
çay yetiştirmek ıorunda kalan üretici, ürUn; topladıktan sonra 

. hükümet tarafından açıklanan taban fiatı", bekliyor. Umuda 
beklenen taban fiatından sonra, verilen emeğin karşllıAınl alama
manın umut kırıklığı kaplıyor üreticiyi. Her yıl böyle sürüp gi
der; bu yıl da böyle oldu. 

çay genellikle Çaykur ve ona bağlı fabrikalar tarafından sa
Un alınıyor. Bu kurumun aracıl ığıyla da bir u.kım kişiler yıl
lardır habire ceplerini dolduruyor. çay vurgununun kökenin· 
de öncelikle taban fiatJarl var. MC hükümetlerinin Ureticiyi tat· 
min etmeyen taban fiatJarından sonra, CHP hükümetinin açıkla· 
dığı taban fiadarı da pek farklılık göstermedi. Bu durum, üreti
clden yana görUnüp umut olarak yunurulmaya çalışılan CHP' 
nin, MC partilerinin yolunu seçtiiinin en açık kanıtı oldu. CHP 
Hükümeti bununla da kalmadı; iktidar olur olmaz yaptığı deva
lüasyonla, önceden kalan çay borçlarını çayın maliyetinden çok 
daha alt düZeyde ödenmesine katkıda bulundu, 

Her şeye rağmen çay üreticisi yalnız değiL. Türkiye Işçi Par· 
tisi Pazar Ilçe Örgütü yayınladığı bir bildiriyle çay üreticilerine, 
çay volisinin nasıl vurulduğunu ve bunun önUne geçilmesinin 
yollarını gösteriyor. üreticileri, bu sömürtinün önünü alabilmek 
için TIp saflarında örgUtlenmeye çağırıyor ve paranın değerinin 
daha fazla düşmeden borçların ödenmesini talep ediyor. Bildiri
nin dağıtımı i halk tarafından ilgiyle karşılanıyor. 

çay Uredeilerinin haklarını alabilmeleri örgütlU mücadeleden 
geçiyor. 
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yayınlarını sınırladıiı bilinmek
tedir. Olke 'demokrasiye' geçti· 
ii yıllarda, üniversitelerden bir 
kısım öğretim üyelerinin salt 
düşünceleri nedeni ile uzaklaştı
rıldıkiarı, bunun son örneğinin 
12 Mart sonrası dönemde görUI
dUğü göz önünde tutulursı, soru
nuzun yanıu kendiliğinden açık
lık kazanır. Söz konusu düşünce, 
diyalektik ve tarihsel maddediik 
yöntemlerini temel alan, Marx ve 
Engels'in geliştirdiği ve gününtlz· 
de, hemen tüm ülkelerde üniver
sitelerde düzenli bir biçimde öğ
retilen dUşUnce sistemidir. Bilim
sel çalışma, niteliği gereği, bır 
kısım yöntem ve konuları, doku
nulmaz, tabu konumunda tuta
muj yasaklama ve baskı ile dU
şünce özgürlüğü na�1 bağdaşıır� 
labilir? Bu nedenledir ki, toplu
mun demokratikleşmesi ile üni
versitenin demokratikleşmesi Iç 
içedir, birbirinden ayrı düşürijJe
mez. 

GünürriJzde, öğretim üyelerini 
baskı altında tutan en önemli et
men kuşkusuz, terör olaylarıdır. 
TümU ile toplumu baskı altında 
tutan terörün, son yıllarda, öğ
retim üyelerinin can güvenliğine 
yöneldiği görülmektedir. Yavuz, 
Taniiii, Cömert v.b, salı dUşIln
celeri nedeni ile saldırıya uğ
ramış, bunlardan ikisi yaşamla
rını yitirmişlerdir. TerörUn, diğer 
zararları yanında, sağlıklı bır dü
şIln ortamını da yok ettiği açık

. tır. Bu durumda, düşünce özgUr
lüğü, var olduğu kadarı ile, önce 
kendi engellerini ortadan kal
dırmak için kullanılmalıdır. 

Kanımca, öğretim üyelerinin 
üzerinde araştırma yapmak ve 
kamuoyuna çözUm önerileri sun
mak zorunda oldukları temel ko
nulardan biri, ve gUnUmUzde en 
önemlisi, teröriln, toplumsal-eko
nomik nedenlerinin açıklanması
dır. üniversite özerkliği, toplum
sal bunalım durumunda, terör 

• ortamında suskunluk olarak al
gılanmamalıdır. 

• Vniuer.itenin kendi içinde 
demokratikleşme dii.ıeyi nedir' 

o üniversitenin, kendi içinde 
demokraıikleşmeyi başardığı 
söylenemez. ülkemizde, · hali, 
ODTO gibi birkaç kurum dışın
da öğretim Uyesi sayılmak için 
en az 'üniversite doçenti' olmak 
gereklidir ve üniversite yönetı. 
mine, öğretim çalışmalarını dok
tonsını tamamlamış akademik 
personelin katılması sınırlı tutul
muştur. Oysa gUnUmUzde, çok. 
hızlı bir bilimsel ve teknolojik 
değişmenin olduAu; bunun yal
nız izlenmesinın de�1I toplumsal 
koşullarla bileşimlerinin ortaya 
çıkarılması gerektiği ve bu süreç
te genç öğretim elemanlarına 
olan gereksinim yadsınanıaz. 
Akademik başarının göstergesi, 
belli zaman aralıkları Ile alınan 
ünYanlar olmamalıdır. Kastlaş-

maya olanak veren bir yapı, ger
çek bilimsel çalışmanın bir ön 
koşulu olan demokratik ortamı 
sağlayamaz. Ek olarak, öğretim 
kurumunuh yönetiminde, öğren
cilerin, diler çalışanların söz Sil
hibi olması, kurumun sağlıklı ça
lışmil5l için de zorunludur. An
cak bu tür bır demokratik anla
yışla Universiteler, toplumun de
mokratikleşme sürecine katkıda 
bulunabilir; birer 'fildişi kulesi' 
olmaktan kurtulabilir . 

• Son giinlerde yiihek ölre
timle ilgili yeni bir YCJ.LOL dii.ıen· 
Iemeden 'öz edilmektedir, bu 
konudaki görüşleriniz �lerdjr' 

o YUksek öğretimin içinde 
bulundu�u bunalım, yeni bir ya
sal dUzenlemeyi zoruniu kılmak
tadır. Vasıl dlıZenleme, öğrellm 
kurumlarında özgUr dUşUncenin 
kurumsallaşmasına, toplumsal 
gelişme dlnamiğlniri bilimsel 
verilerle değerlendirilmesine ve 
çağdaş ıeknolojlk gelişmelerin 
Ulkemlzin gereksinmelerine 
uyumlu yeni bireşimiere olanak 
vermelidir, Çağımızda, yUksek 
öAretimin bir bUtUn olarak ele 
alınması zorunludur. Bu neden
le hazırlanacak yasanın genel bir 
'çerçeve yasa' olması ve ·tümll 
ile yüksek öAretiml kapsama� 
gerekir. Ancak, bu genel dUzen
leme, yüksek öAreıim kuruml.
rının farklı nitelikler kazanma-

Olretim iiye�ri görev boflndo. 

sına, yeni gelişme doğrultuları 
oluştuonasına olanak verici di
namizmt sahip olmalıdır. Yeni 
yasa Ile, yüksek lisanslı ve dok
toralı öğretim elemanlinnın öğ
retim Uyesi sayılmasına olanilk 
verilmeli; kurumun tUm ögeleri
nin yönetiminin oluşmasına kat
kısı sağlanmalıdır. 

Yüksek öğretimin temel so
runlarından biri olan mali özerk
liiin yenı yasada ele alınmiSI zo
runludur. Ayrıca, öğretim ku
rumlarına sailanan kamu kay
naklarının bir kurumdan diğeri
ne büyük f>rI<lılıklar gösterdiği, 
öğretim araç ve gereçlerinin, bi
na ve kUtUphane olinaklarının, 
eşiııikçi bır biçimde ve etkın 
kullanımının .. ğl .... madıjı 
bilinmektedir. Ayrıca, 'her ilde 
bir Universite' eAillminln bır s0-
nucu olirak, özerk üniversiteler 
yerine çok sıyıda 'bağımlı' Unl
verslte kurulmıktıdır. Yenı ya
sada, b u  gelişmenin, demokntik
leşme yönUnden Silkıncalarını gi
derecek düzenlemeler getirilmeli· 
dır. 

Son olarak, Ulkemlzde. yUk
sek öAretlm kurumlarının, bilimi 
halka gÖlÜrme Işlevini yeterince 
yerine getirdikleri; ayrıca a�de-
mik Unvanı bulunmayan araştır
macı, yazar ve dUşUnUrterit ilişki 
kurdukları, öğreılmd. bunlardan 
yararlandıkları söylenmez. Yenı 
yası ile bu ıur gelişmelere de ola
nak hazırlarvnalıdır. 



DÖRDÜNCÜ PLANA GÖRE TÜRKiYE 
KAPiTALiZMiNiN GELiSMESi 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı, YUk5ek Planlama Ku
rulu ile Bakanlar Kurulutnda gö' 
riişülü.,ur. 22 Ekim'de MeclisIe
re sunulacak. Kasım ayı sonuna 
kadar da yasalaşması gerek. 

Döndüncü Plan'ın hedefi, Tür
kiy.'yi 1983 yılında, dünya ka
pitılist sistemi içinde sözü geçen 
bir ülke haline getirmek. Bu he
defe yönelik politikalar saptan
mış. Plan'ın, ikinci cildi genel 
olarak, üçüncü ve dôrdüncii cilt
leri ise .sektörler düzeyinde bu 
politikalarla ilgili. Birinci cilt ise, 
belge niteliğinde. Türkiye'nin 
dünya kapitalist sistemi içindeki 
bugiinkü yeri ve kapitalizmin ge
lişmesi k?"usunda ... 

TARIMDA 
KAPITAL IsTLEŞME 

Dördüncü Plan'da, tarım ala· 
nındaki kapitılisdeşme konusun
da şöyl. deniliyor: 

''Tarımda kapitalisdeşme sü
reci, kırsal kesimdeki halı nüfus 
artışı, tarım kesimindeki toprak
$IZ çiftçi ve topraksız aile sayısı
nı da önemli ölçüde yükseltmiş
tir. Nitekim 1%3 Tarım Sayımı 
sonuçlarına göre yüzde 9,1 olan 
topr.ık�z aile oranı, 1968'de 
yüzde 1 7,5'. v. 1973 yılında 
yüzde 21 ,9'a çıkmıştır. 

Öte yandan, topraksızların ya 

da küçük işletmelerin büyük bir 
çoAunlukla çok ufak toprak a
lanlarını kiraladıkları, buna kar
şılık büyük toprak sahiplerinin 

giderek daha geniş alanları kira
ladıkları görülmektedir. Tüm bu 
gelişmeler tarımda Iıapitalistleş
me sürecinin mülk'ii.ıleşmeyi ue 
aynı zamonda başka.sının topra
lım kiralama egitimlerini büyük 
ölçüde hukındırdıRın. ue toprak 
toplulaşma&lno yol açhlını gö,
termekted;' . .. 

Tarımdaki kapitalistleşme sü
recinin boyutlarını belirleyen 
başka bulgular da yer ahyor 
Plan'da. "üretim Teknolojisi" 
ara başlığı altında şu bilgiler ve
riliyor: 

"üçüncü Plan döneminde 
kimyasal gübre kullanımında ö
nemli artışlar olmuştur. 1972 
yılında 3,3 milyon ton oıan kim
yasal gübre kullanımı, yılda orta
lama yüzde 1 4,9 oranında arta
rak, 1977 yılında 6,6 milyon to
na ulaşmıştır. Hektar başına 
kimyasal gübre kullanımı ise 
1972 yılında 34 kilogramdan 
1977 yılmda 67 kilograma yük
selmiştir. 

1972 yılında 135.726 olan 
traktör sayısı 1977 yılında yak
laşık olarak 330.000'. yüksel
miştir. Ancak, Plan hedeflerini 
aşan bu sayısal artJŞ3 karşın ka
pasitenin yeterli etkinlikte kul
lanıldığı söylenemez. 

BiR ÜYE DAHA, 
BiR YUMRUK 

DAHA 
Tüzkiye Işçi Partisi 'nin 7. n Temsilcileri Toplantısı geçtieı

miz 7-8 Ekım tarihlerinde yapıldı. 48 il çevresinden ve 219 Ilçe
den temsilcilerin katIldıel toplanbnın Ilk gününde Genel Bqkan 
Behlee Boran bir açış konu.şma.sı. yaptı. Toplantının dinleyteUere 
açık olan bu böıüm.iri.i çok sayıda Partili, Parti yandaşı ve 
konuk Izledi. Behlce Boran'm yurt ve dünya sonınlarLDI kapsa· 
yan konuşması sık sık "önderimiz Boran, Silahımız Partimiz",  
"Sosyalist TUrldye", ·'Çark.Bqak Sosyalizmi Kuracak" slogan· 
lanyla kesUdi. 

TİP Genel Başkanı Boran'm açış konuşmasından sonra ka
pab olarak devam eden Ilk günün çalışmalarının akşamında çok 
sayıda konuk tarafmdan izlenen bir de Parti gecesi düzenlendi. 
Gecede Işçi KWtUr DemeRI Tiyatro ve Halk Oyunlan Kollannın 
ortaklaşa düzenledllde� Şeyh Bedreddin oyunu sergilendI. Ze
llha Berltsoy da, Nazım'dan şÜlleriyle geceye katıldı. 

Çalışmalarını ikinci gün de stiıdUren TUrldye Işçi Partisi 7.  
n Temsilcileri toplantısında b u  toplanbyla blrUkte açılan "Oye 
Kazanma Kampanyası" üzerine görüşler bellrtlldi, öneriler ya
pddo. Parti yetkiUlerlnce yapılan açıklamada görüşmelerin, tum 
örgUtün, açılan "Oye Kazanma Kampanyası'nın htzla amacına 
ulaŞtD'ı1masl yönünde hazırlıklı ve kararlı olduRunu ortaya koy
duRu" belirtildI. TUrldye I,çl Partisi Ildncl Büyük Kongresl·ne 
kadar sUrecek olan üye kazanma kampanyasının, tUm yurtta hem 
yeni nlcel açılımlan saglayacaRı, hem de Part!'nln tUm yurtta ör
gUtlenme çabasında önemll mevziler kazandıracaRı Ifade edHdi. 

TİP Genel Başkanı'run açış konuşmasında dile getirUen 
"Daha çok Uye, daha bUyük örgüt, daha etkın eylem·' sloganıyla 
IÜrdUrillen TIP ii Temsilcileri toplantısında, Partl'nın daha çok 
Oyeye ve daha bUyük ve güçlU bır örgüte sahip olmasının, Iqlzme 
karıı lndlrllmlş bır yumruk da olacadı belirtildI . 

Fa,lst çeteler taralından kaUeşçe şehit edilen altı YIRlt 
arkada,larına karşı son görevlerinJ yerine getlrirken, Ankara'da 
düzenlenen kitlesel gösteride tUm TIP örgütlerinin gösterdiRI ka· 
rarldok, Partl'n1n yeni kadrolarla zenglnleşme� yolunda başlatı
lan kampanyanın ba,ansının ilk işaretini oluşturdu. 

1972 yılında 1 ,9 milyon hek
tar oıan sulanan alan, 1977 yı
lında 2,6 milyon hektara ulaş
mıştır. Sulanabilir alanın 8,5 mil
yon hektar olduğu varsayılırsa, 
sulanan alanın oranı 1972'de 
yüzde 22,4 ik.n 1977'de yüzde 
30,0 dolaylarına çıkmıştır." 

SERMAYE BIRIKIMI 

Dördüncü Plan'da, geçmiş 
plan dönem lerinde- "sermaye bi
rikiminin kaynikları"ndaki ge
!işmeler incelenirken, özel kesim 
yatırımlarının kamu yatırımları
na göre öncelik kazandığına dik
kat çekilmiştir: 

"Birinci ve üçüncü dönemle· 
rinde kamu yatırımlarının payı 
Plan'da am�çlananın gerisinde 
kalmış,lkinci Plan döneminde ise 
amaçlanan düzey biraz aşılmış
tJr. Ozel kesim yatJrımlarında 
Birinci Plan döneminde öngörü
len pay aşılmış, Ikinci Plan dö
nemindeki pay Planda öngörülen 
dizeyde olmuş, üçüncü Plan dö
neminde ise özel kesimin payı 
Planda öngörülenden yüksek ger
çekleşmiştir." 

Kamu yatJrı�A düşük 
gerçekleşmesinin temel �ni 
olarak, kamu kesimindeki yanlış 
kaynak kullanımı ile kuruluşla
rın yatırım uygulamasında gitgi· 
de datia başarsız oımalarının gös-

• 

terildiği Dördüncü Plan'da ya- imalat sanayiinde bulunmakla 
tırımlara ilişkin olarak aşağıda- ,birlikte, hizmetler kesimine yö. 
ki tabloya da yer veri lmiştir: nelen anonim şirket sayısında 

TOPLAM YATıRıMLAR IçiNDEKI YüZDE PAYLAR 

Toplam 100 
59,9 
40,1 

100 100 100 100 100 
• Kamu 
• özel 

53,6 52,6 
46,4 47,4 

52,9 56,4 51,1 
47,1 43,6 48,6 

Tablodaki bilgilerden de açık· 
ça görüldüğü gibi, özel kesim ya
tırımlarının payında, kamu aley
hine kararlı bir artış eğilimi göz
lenmektedir. 

Dördüncü Plan'da, önceki 
plan dönemlerine ilişkin "serma
yenin toplulaşması ve yoğunlaş
ması" bilgileri de, kapitalist ge
lişmenin boyutlarına ışık tut
maktadır: 

"Sermayenin toplulaşması ve 
yoğunlaşması olgusu, üçüncü 
Plan döneminde hızlanarak süre
gelmiştir. Topluiaşma sürecinin 
göstergelerinden biri aan serma
ye şirketleri, özellikle de anonim 
şirketler dönem içinde hızlı bir 
gelişme göstermişlerdir. 

Ikinci Plan dönemi boyunca 
1 .296 anonim şirket kurulmuş
ken, yalnızca 1977 yılında 1 .584 
anonim şirket kurulmuş �ması 
bu hızlı gelişmeyi vurgulamakta
dır. O te yandan, üçüncü Plan 
dönemi içinde kurulan anonim 
şirketlerin yaklaşık yüzde 60'1 

da belirgin bir gelişme izlen
mektedir. 

Gene üçüncü Plan dönemi 
iç inde hızlı bir holdingteşme �
gusunun varlığı gözlenmektedir. 
Nitekim, 1972 yılına kadar kuru
lan holding sayısı 34 iken, kanır
lı bir gelişme ile bu sayı 1977 yı' 
Iında 1 50'ye yaklaşmıştır. 

1975 yılında kayıtlı sermayesi 
200 m ilyon liranın üzerinde olan 
holdingler tüm holdingterin yüz· 
de 6'slnl oluştll'"U'ken, bir mil
yonun altında kayıtlı sermayesi 
olanlar yüzde 4'üıil oluştu�mak
tadırlar. Kayıtlı sermaye bakı· 
mından holdingterin yaklaşık 
yüzde 61 'inin 1 0-30 m ityon lira 
grubunda toplanmış olması bü· 
yük bir sermaye yoğunluğu a
madığı izlenimini ve�ekteyse 
de, sermaye kar ve ihtiyatlar� 

·birlikte ele alındığıda bu görü
nüm büyük ölçüde değişmekte
dir. 

TİP İITemsilcileri 
Toplantısı tamamlandı 

Sermaye yolunluRunun bir 
gö,terge,; olan çalışan başına dü
şen ,ermaye miktarının arhşı. 
özel kesimck kamu ke,imme o· 
ronla daha hızlı olmuştur . .. 

TüKETIM OLGULARı 

Kapitalist gelişmenin dışa ba· 
ğımlılığını gösteren veriler ise, 
üretim ve tüketimin bileşiminde 
bulunmaktadır. Dördincü Plan' 
da, toplam sanayi üretimi içinde 
tüketim mallarının payının yüzde 
49 düzeyinde aduğu vU'gulan
ma ktadır. Bu pay, Plan'daki veri
lere göre dayanıklı tüketim mal
ları da eklendiğinde yüzde 60'a 
kadar varmaktadır. Buysa, "dışa 
bağımlılığı" arttıran bir .sanayi 
yapısı olarak değerlendirilmekte· 
dir. 

Döndüncü Plan'da, tüketim 
harcamalarının da ekonomik ge
lişı:ne doğrultusunda geliştiği 
kaydedilmektedir: 

i 
"Özel tüketim harcamalarının 

belirli bazı mal gruplarına göre 
dağılımı incelendiAinde, ekono
mik gelişme ve gelir artışına b.ığ- . 

lı olarak talep yapısında tarım 
ürünlerinden tarım dışı sektörle· 
rin ürünlerine doğru göreli bir 
değişim olduğu anlaşılmakta, en 
hızlı artış gösteren harcama ka
lemlerinin dayanıklı tüketim 
malları, dokuma giyim, içki, [Ü
tün, deri ve besin ürünlerinde ol
duğu görülmektedir. Dayanıklı 
tüketim mallarına yönelik har
camalar ise daha çok televizyon 
alıcısı, elektrik süpürgesi, otomo· 
bil ve buzdolabı ahmlırından 
kaynaklanmıştır." 
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Çokuluslu 
şirketlerin 
oluşturduğu 
"Üçlü komisyon" 
emperyalizmin 
"trilateralb.,." 
stratejisini 
çiziyor 

DaGAN ÖZGÜDEN 
Brüksel, Belçika'nın başkenti. Nüfu· 

sunun iki farklı halktan, Walon ve Fla· 
man halklarından oluştueu ve ulusal çe
lişkilerin en yoRun hissedildi�i bu 10 
milyonluk küçük Avrupa ülkesi'nin, en 
şiddeUi dil kavgasına sahne olan kenti. 
Bu nedenle adını günlük gazete haberle· 
rinde sık sık duyurur. Nasıl duymasın 
ki? Olkenin Oaman bölgesinin göbeR\n· 
de bir adacık teşkil eden kentin nüfusu
nun büyük çoRunlu�, tam aksine, Wa· 
lon'ların dili olan Fransızcayı konuşur. 
Böylesi bir çelişki, ülkede sınıf savaşını 
aııı hedefinden saptırbnak isteyen bur· 
juvazi için bulunmaz bir fllS8ttır. Ne za· 
man sendikal savaş şiddetlense, ne za· 
man sosyal sorunlar siyasal platforma 
gelse, dil ve toprak kavgası birdenbire 
güncelleştirilir; radyosuyla, televizyo· 
nuyla, mitingiyle, yürüyüşle tüm dikkat
ler frankofon·flaman kavgasında odakla· 
şır. 

Bu yapısı. Brüksel'e daha geniş plan· 
, da da büyük bir lıarekeUUik kazandır· 
mıştır. Avrupa kıtasındaki merkezi ko
numu da gözönünde tutularak, fakat ö· 
zeııikle de üstyapıdaki kavgaların, sosyal 
mücadeleleri ikinci planda bırakmasının 
avantajları dikkate alınarak, Belçika'nın 
başkenti, aynı zamanda Avrupa'nın baş
kentiı, hatta daha da ileri giderek tüm 
çok-uluslu şirketlerin merkezi dwumu· 
na ,etirilmistir. 

Avrupa Ekonomlk Toplulu�u· 
nun merkezi Brükael'dedir. Yeni açı
lan metro hattırun en görkemli ista� 
yonu Schumann'ıo üzerinde yükselen 
dört kanatlı binanın önünde dokuz Av· 
rupa ülkesinin baytaRı dalgalanmaktadır. 
Zaventem hava alanına giden yolun sa· 
�ında ise 16 bayra�ıyla emperyalist as· 
kersel saldırı örgütü NATO 'nun kararga· 
hı yeralır. 

Brüksel ve Anvers şehirlerinde yükse· 
len zevksiz beton ve çelik yapılann cep· 
helerinde Amerikan veya Japon tekel· 
lerinin tabelaları, yerli Belçika firmala· 
rınınldne a�lr basar. Bunlar sadece Bel· 
çika'nın ekonomik yaşamını denetim
leri altında tutmakla kalmamakta. Avru
pa, hatta Ortado�u, Asya ve Afrika üze· 
rindeki aRlarınl da buradan örmektedir· 
Ir 

oc,,,.. radyo ve televizyon haber 
programları, �etelerln sütunları, NA· 
TO ve Ortak Pazar karargahlarmdaki iç 
mücadelelerin, çokulwlu tekellerin ara
larındaki korkunç yabnm ve pazarlama 
kavgasının haberleriyle doludur. Bu ol· 
gulara yüzeysel bekddı�ında, Belçika' 
nın, emparyalizmin üç merkezi.. yanı 
ABD, Batı Avrupa ve Japonya &rasında 
amansız bir mücadelenin sahnesi olduau 
da söylenebilir. işte bu kanıdan hareket.
ledir ki, kimi "ilericiler", Amerikan em
peryalizminin kar�t5lDa bir Avrupa Eko· 
nomlk Toplulu�u lle set çeklldl�i, bu· 
nun için bu topluluRa ne babasına olur
sa olsun girilmesi gerekti�1 görüşUnün 
havarUi�lnl yapmaktadırlar. 

Oysa, emperyalist kampın üç merke· 
zl,'aralarındakl taktik�'farklılıklara raR· 
men, stratejık planda. özelllkle son yıl· 
larda, S06yalist ülkelere ve gelişmekte 
olan ülkelere karşı uyumlu ve dayanış
malı davranmayı saalamak üzere hinoa· 
luhince hazırlanmış blr planın uygula· 
IIlIsı içindedirler. 
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EMPERYALiZMiN 

BEYiN TROSTO 

Agnelli: Aurupa Kontcll/anında birinei 
ilim. 

Bu, "lrilaterallzm" (üç yanldık) sıra
tejisi planıdır. 

Bu stratejik plan, çOkUluslu şırketle· 
rin güvenilin-adamlarından oluşan ve üç 
merkezin temsilcilerinin de eşit oranlar· 
da yeraldıeı "Üçlü Komisyon" adındaki 
"'('yin tröstü tarafından bazlı'lanmıştır. 
Işte BrükseI'dekl NATO Karargahı'nda, 
AET merkezinde ve çokUlUslu şirkeUe .. 
rin Avrupa merkezlerinde bütün aktik' 
kararlar, görünüşte çelişkili de olsa, bu 
beyin tröstü'nün çizdiRi strateji doe-tul· 
bJsunda alınmaktadır. 

BI LA TERALlzM'DEN 
TRILATERAL lZM'E ... 

"Aslında trilateralizm, ıkinci Dünya 
Savaşı sonundan beri ABD ile Batı Avru
pa arasında sürdürülen bilateralizm (iki· 
yanlılıkl 'ın yeni bir aşamasıdır. Sadece 
bu kez, Japonya'da, 'üçüncü bir emper
yalist güç olarak takuna dahil edilmiştir. 
A:U8nak taraftarlarının ço�u, özelIikI_ 

'Batı Avrupalılar, kumpanyaya üçüncü 
bir tarafın kab.lmasına uzun süre inatla 
karŞı çıkmışlardır. Japonya'nın 1964'te 
OECD'ye girebitmesi, ancak, ortaklarını 
askeri, sıyasal ve ekonomik ba�larla ken· 
di denetimi altında tubnak isteyen Was
hington 'un baskısı sonucu mümkün ola
biJmiştir. Japonya'nın kablmasıyla, bu 
örgüt daha o tarihlerde trilateralist bir 
yapıya büriinmilştür."(l) 

Bllaterallzm'den trilaterallzm'e geç
mek ıçın Uk çalışmalar, 1971·72 ydla· 
rında başlamıştır. Bu düşünceyi ilk or· 
taya atanlar, Japon Süper Devleti'nin 
yazarı Herman Kahn, Japonya ve A tlan· 
nk Dünyaıı ve Kriz ve Japonya 'doki 
Delişim adlı etüdlerin' yazarı Zbigni· 
ew Brzezinsld olmuştur. 

Bu çalışmalarda, Japon pazar ekono· 
misiyle ABD ve Avrupa ekonomilerinin 
yakınlı�ı, hattô "kanba�ı" üzerinde du· 
rulmuştur. 

Trllaterallım 'in beyin Irö.tü Işlevi gö
ren "Uçlü Komisyon" Ise,1973 yılında, 
Chase Manhattan Bank'ın Başkanı David 
Rockereller'ln girişimiyle Oıuştıırulmuş' 
tw. Fakat The New York Timu Oazete· 
,I'ne göre, komLsyon 'un asıl kurucwu, 
bugOn Cumhurbaşkanı Carter'm Başkan· 
lık Danışmanı olan Brzezinski'dir. O ii· 
rada Columbl, Unlvenıte.I'nde ö�etlm 

,uyesıf olan Bnezlnıkl, uzun yıllar ko
misyonun başkanlıRı görevini de yUrU�· 
milştür. 

UçlU Komisyon, kamoyuna '�esml 
. nitelitı olmayan klşUerden oluşan bir 

IllUP," diye tanıtdmaktadır. Rockereller' 
e gör., "ıı.smı nltalltl olmayan klıUer, 

uluslararası işbirll�inin daha mükemmel 
biçimlerinin araştırılması çalışmaların· 
da, resmi kişilere, hükümetlere göre da
ha esnek davranabilirler." (2) 

Komisyon "üçlüıldür, çünkü gelişmiş 
kapitalizmin üç merkezi arasında daha 
sıkı baRlantılar kurulmasını amaçlamak
tadır. Sanayicilerin ve maliyecilerin bü
yük çoRunlu�u oluştıırdu�u komisyo
nun 270 üyeııaı, ABD, Bab Avrupa ve 
Japonya arasında oldukça eşit bir şekil· 
de paylaşılmıştır. Ne var ki, komisyon, 
Bab Avrupa'nın ve Japonya'nın da ABD' 
nin pozisyonlarını desteklemelerini a· 
maçlayan bir tutum Içindedir. 

Zira, trilateralizm, kapıtalist dünya· 
da. Kissinger'inltine göre daha hinoRlu· 
hince düşünülmüş yöntemler kullanarak 
ABD 'nin liderliA:inin güçlendirilmesine 
hizmet ebnektedir. Bunu yaparken, 
Kissinger'in zaman zaman ABD'nin müt
tefiklerini rahatsız etmiş olan çıkışlarına 
benzer tavırlardan dikkatle kaçmılmak
tadır. Trilateralizm, bunalım içindeki 
kapitalizmin durumunu kurtarmayı a· 
maçlayan "dünya çapında yeni bır new 
deal" sayılabilir. Bu durumu kwtanna 
operasyonu, mevcut düzen çerçevesinde 
"daha eşitlikçi bır ilişki" yaratmayı a
maçlayan bir reformizm anlayışla yü
rütülmektedir. Bu reformizmin hedefi, 
sosyalist ülkelere ve üçüncü dünyaya 
karıŞ Batı Avrupa ve Japonya'nın dahil 
oldURu bir blok oluşturmaktll'. 

TRILATERALlzM STRATEJISI  

üçlü komisyon, benzer psikolojik. 
tarihsel, ideolojik v.b. unsurlara dayanan 
ekononıik sistemler arasında daha yakın 
baeların kendillRinden oluşamayacaeı 
görüşündedir. "Kapitalizmin üç merkezi· 
nin dayanışması, sadece onların ulus
lararaSl�pozisyonlarının yakınlaştırılması 
için deRil, aynı zamanda kiüelerin aktif
leşmesine ve siyasailaşmasına karŞı çık· 
mak, burjuva demokrasisinin, kültürel 
ve moral yaşamın buna1unlarl da dahil 
sistemin tüm hastalıklarını tedavi edebil
mek, kapitalist ülkeler yöneticilerinin 
'tarihsel karamsarheı'nı ve sosyal geliş· 
meye inançSlZlıRını gidermek, bütünsel 
bir moral normlar ve deeerler sistemi ya
ratınak Için gereklidir." 

Komisyon, gellşmekteolan ülkelere 
karŞı nasıl taVlı' alınacaaı gibi sorunlara 
ortak yaklaşım biçimini belirlemek, ok
yanuslardaki servetlerin nasıl deaerlen
dlrUece�lril saptamak, pazar baRlarını 
yeniden örgütlernek, sosyal kaymaları 
önlemek, yanı "demokrasiyi denetle· 
rnek" gibi görevleri de üsUenml.ştir. 

'rum bunları yaparken temel amaç, 
Brzezlnski'nin iki yıl önce Foreign PO
Iky Derglsi'nde yazdıRı gibi, "düşman 
kamplara bölünmilş dUnya'da ABD 'nin 
yalnız kalmasını ne babasına olursa ol
sun önlemek"tir. 

Paul Getty: Vçlü ıtomilyonu" ardındaki 
mUlti milyonerı.rd.n bi .... l. 

Zbig'e göre, bu vazgeçilmez bir gG
revdir. "çünkü, dünya, tarihının en yo
�n dönüşümlerine tanık olmaktadır. 
Latin Amerika, Afrika ve Asya'dakl nü
fus patlaması, tüm dünyada sıyasal ve 
sosyal mücadelelerin şiddetlenmesine 
yolaçmaktadır." 

Trilateralizm 'in amacı, "Güney ile da
ha etkin bir pazarlık yürütmek üzere Ku
zey'i blrleştinnek için ABD 'nin Bab Av
rupa ve Japonya ile baelarını pekiştir
mektir." (3) 

Işte bu esprl içindedir kl, "Uçlü Ko· 
misyon", sosyalist ülkeler karşısında 
kapitalist ülkelerin kenetlenmiş bir blok 
yaratması gerektieinl vaazebn�e başla
mıştır. 

Trilateral'ciler, bir yandan SSCB ve 
sosyalist ülkelerde insan haklarıoın çiR
nendi�i iddiasını başlıca ideolojik savaş 
silahı yaparken, hatta bu konuyu bir 
şantaj unsuru olarak kullanırken, bizzat 
Brzezinsld, aynı zamanda, "demokrasi
nin sınırlandırılması"nı amaçlayan yeni 
bir bJtumun ideolojik savunuculuaunu 
da yapmaktadır. Bu ideolojik savaşa 
"üçlü Komisyon", 1975'te "Demok· 

rasinin Bunailmı Uzerine" bir rapor 
ya.,UUayarak iPnniştir. Rapora göre, 
"demokrasinin yaygınlaşmasının da 
belli suıırlamaları olmalıdır." Bu, hiç 
kuşkusuz, beyin lröslünde toplanan 
Amerikan, Avrupalı ve Japon işadam
larının ortak düşüncesini ve bu toplu· 
lulukta yer alan birçok politikacının 
tavnnı yansıtmaktadır. Bu rapor üze· 
rine bir kitap yaznuş bulunan Maurice 
Goldring'in bel�tti�i gibi, "Demoknlilt 
de�erler günümüzde devrimci bır işlev 
kazanma�a başlamıştır." Bu gelişimi 
önlemek içfu " üçlü Komisyon", bir di· 
zi önlem salık vennektedlr. Işçi sınıfı· 
nın kendi sömürüsüw bizzat kendisinin 
yürütmesi için ona co-gestion (. !öz yö
netiml'in benimsetilmesi, işlerın yürütü
münün sorumlu teknisyenlere emanet 
edilmesi, çeşitli ülkelerin bu yoldaki 
girişimlerinin koordine edilmesi, bunlar 
arasmdadır. çünkü sistemin taraftarları, 
demokrasinin sonuna kadar gelişmesinin 
kaçmılmaz olarak sosyalizmeayol açaca. 

-�ını arbk k,vramışIirdır. (4) 
-

Komisyonun üyeleri, detant'm çeşiUi 
yönleri üzerinde de oldukça kuşkucu bir 
tavır içindedirler. Bir yandan ABD-SS
CB ilişkilerinde detant'ın saalanmasının 
zamanımtım başlıca görevlerinden biri 
olduaunu ve stra�ik sDahlarl sınırla· 
ma çalışmalarının büyük önem taşıdıaı
nı teslim eder görünürken, öte yandan 
detant'ın birçok unswlarının kapitalist 
dünyanın çıkarma olmadıR. görüşünü sa· 
vunmaktadırlar. Detant'ın yenı alanlara 
yayılması ve derinleşmesi önemli 0111 
bile, kapitalist dünyanın kendl Iç daya· 
nıtınalmın pekişmesi yanında ikincn 
bir unsw sayılınaktadlt. Komisyon, dün· 
ya çapındaki sorunların çözümünde sos· 
yalist ülkelerin ancak ''Bab'nın yanında 
bır unıw" olmak kaydıyla yeralmasını 
öngörmektedir. Hatta, komisyonun bir 
de "öncelikler lıralamaSl" vardır. önce
Ilk en başta üç kapitalist merkezin da· 
yanışma,ına verUrnekte, ,elişmiş ülke· 
lerle gelişme yolundaki ülkeler UlIlD· 
daki modu. vilJfndi sorunu ikinci plan· 
da, detant sorunları Ise en 'ukada -kal
maktadır. (5) 

CARTER NASIL YARATıLDı 

Jlmmy earter'ın undan bır r"tık 
tücClrı Iken ABD Cumhurba",anlı'ı' 
na yUkaeltilmea� tamamen "UçIU Ko
mliyon'un _rldir. UçlU'nUn ABD 
kanadını oluıturan Işadamları, Cwn· 
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hurlyetçl Parö Ile baRlarını kesmem� 
olmakla beraber. Watergate skandalın
dan sonra bu partiden "özgUr dünya it da 
ABD'nin liderliRini güvence altına alacak 
blr cumhurbaşkanı yaratmanın mümkün 
olamayacaRını gönnüşlerdir. Beyaz Sa· 
ray'a laYık adam, aslında sUik bir Insan 
olmakla beraber beyin tlöstü'nün aktif 
elemanı olan Jimmy eııter'ın ldşUigin
de bulunmuştur. 

Her ne kadar eski Georgiı Valisi, ken
disinin bir "ideolog" olmadıRıni söyle
mlşse de, bu önemsenmemiştir. Zira, 
kendisine seçbn kampa�asında gerekli 
verileri saRiayacak yetkll\ kadro, beyin 
tıöstü'nün Içinde fazlasıyı., mevcuttur. 
Nitekim, uluslararası sorunkı konusun
da "Zbig", ekonomik sorunlar koousun
da ise Riıchard Cardoer derhal görevli kı
lınınlljlardır. 

Seçim kampanyası kurmaymı oluştu
ran ekip, daha sonra 'Calter cumhurbaş 
kanı olunca, onun en yakın danışman
hklanna getirllmişlerdir. Carıer yöneti
minde "Oçlü"nün üyeleri, başlıca bakan
lıkları ve elçilikleri ellerinde tutmakta
�Iar. 

" üçlü Komisyon", k8dr06UDda, kapi
talizmin üç kalesi için daha birçok baş
kan, başbakan çıkartııbilecek elemaıılıır 
bulundurmaktadır . 

üçlü Komisyon'un 20 Temmuz 1977 
tarihli listesinde 271 isim yera1ma.ktad.ır. 
Bunların 102'si ABD'I� 96'sı Avrupalı 
ve 73'ü Japon'dur. 

David Rockefeller'ın başkanlıjjındakl 
Amerikan grubunda, mali, sınai ve ticari 
şirketlerin temsilcileri birinci planda 
yeralmaktııdır: Paul Austin (Coca Cola), 
George W.Ball ve Peter Peterson (Leh· 
man Brothers), Alan Hockin (Totqııt<> 
Dominion Bank), Lee Morgan (Caterpil
iar '!'ractor), David Packard (IIewlett
Packard), William Pearce (Cargill), John 
E. Perkins (Continental lmnois Bank), 
Mark Shepard (Texas Inslzumenm), Ed· 
son Spencer (Honeywell), Maurice 
Stı"ong (petro Canada), George Weyer· 
hauser (Weyerhauser Company), AItt."'r 
Wood (Se.rs, Roebuck and Co.) 

Bunların yanısll'8. Amerikan grubunda 
şu siyaset adamları da bulunmaktadır: 
Eski dışişleri bakanı Henry Kissinger, 
Birleşmiş Milletler'deki eski ABD Bü
yükelçisi William Scranton, Temsilciler 
Meclisi'nden ve Senato'dan birçok üye, 
West Virginia Valisi Joho D. Rockefel· 
ler de dahil birçok vali. üniversite pro
!e5Örleri, AFL-CIO sekreteri Lane Kirk· 
land &ibi sendikacılar ve Time Dergisi 
yönebneni Hed1ey Donavao gibi pute
eiJer ...  

Amerikalı üyeler arasından ıS'i, ha· 
len hükümet görevleri üstlendikleri için 
"izinli" .. y�maktadır. "Kamu hizmet
lerindeki üyeler" başlıRı altında yeralan 
bu "beyin"ıer şunlardır: Jimmy Carter, 
Zbigniew Brzezinski, Başkan Yarduncı
Si Walter Mondale, Dışişleri Bakanı 
Cyrus V Bnce, yardımcısı Warren ehris
topher, Maliye Bakanı Michael Blument
hal, Savunma Bakanı Harold Brown, 
ABD 'nin silahsızlanma görlişmeei,i Paul 
Wamke, Birleşmiş Mmetler'deki ABD 
elçisi Andrew Young ve ABD'nin Roma 
Elçisi Rlcbard Gardner. ' 

BEYIN TAKıMl'NDAKI 
AVRUPALıLAR 

Aynı dozajı, üçlü komisyon 'un Avru
pab üyeleri arasında da gözlernek mibn
kündür. Avrupa kapitalistlerinin en seç
kin temlUcilerl Avrupa kontenjanırun 
ba, bıratını doldurmaktadır: GlovaMl 
Aineut (Flat-ltalya), Guldo Carll (Con· 
lind",lzla·ltıılya), Umberto Colombo 
(Montedlson), Jacques de Fouch\er (pa· 
ris et deı Payl.Bu Bankası), Paul De· 
louvr\er (Electlrlcte de France), Sır 
Reay Ceddes (Dunlup), Ronald Crtenon 
(Genemi Eleclzlc), Sır Kenneth KelUı 
(Roılı Rayce), Sır Arthur Knlglıt (Co· 
urtauldl), Roger Marön (Salnt-Gobaln· 
Ponw·Moıısson), Alwin MUnchmeyer 
(AIın,n bankalar !edenısyonu ba,kanı), 
Sir Frank Robertl (UnUever), Baron 
Edmond de RothschUd, Han' Günther 

Sohl (Augwt Thy ... n Hütte, A.F.Tuke 
(Barclay. Bank). 

Beyin Izöslü'ndeki Avrupalı .lyaset
adamlan arasında ise, birçok parlamen
terin yanlSııı, Federal Almanya eski 
Dışişleri Bakanı Gerhard Schnöder, eski 
ingiliz bakanlarındin Reginald Maud· 
ling, AET Komisyonu eski Başkan Yar
dımcısı Robert Marjolbı, "izinli üyeler" 
arasında ise Belçika Dışişleri Bakam 
Henrl Simonet, Fransa Başbakanı Ray
mond Bane, Fransız Kültür Bakanı Jean
Philippe Lecat, Federal Almanya Çalllj· 
ma Bakanı Herbert Ebrenberg, ırlanda 
Dışişleri Bakanı Michael O.Kennedy, 
Norveç Dışişleri Bakanı Thorvold Stol
tenberg bulunmaktadır. 

Avrupa kontenjanında da, Alman 
DGB Sendikası Başkanı Heinz Oskar 
Vetter, ltalyan RAI'nın Başkanı Giu
seppe Glisenti gibi sendikacılar, Financi
al Times'tan M.H.Fisher, Stampa 'dan 
Anigo Levi ve Die ZeiL'tan Theo $Om
mer gibi gazeteciler de yeralmaktadır. 

Isimleri Türkiye'de pek bilhımediRI 
için burada sayılması gerekli olmamakla 
beraber, Japonya'nm 73 kişilik konten
janmın başında da Mitshusibbi, Mitsui, 
Sumitomo, Toyota, Sony. Nippon Steel, 
Nlppon Electric, Bank oC Tokyo'nun 
temsUciJerinin, birçok parlamenter, siya
�t adamı ve eski bakanın yeraldı�DI 
belirtmek gerekir. (6) 

"oçLü"NON ON ULMAZ 
Iç çELIşKILERI 

Yukanda di belirttiRimiz gibi, "trila· 
teralizm"in ana düşüncesi, yeni koşullar
da kapitııııst dünyada ABD 'nın liderliRi· 
ni güvence altına almaktır. Nitekim, ko
misyonun 1976'dI yayınladıRı "Uluslar
arası Kurumlarda Retonn" adlı nı.porda 
şöyle denilmektedir: "Amerika, uluslar
arası sistemin yönetiminde baş rolü oy. 
namaRa devam etmelidir. çünkü, diRer 
gelişmiş sanayi ülkelerinin QOlu için en 
büyük güvenceyi saelarnala devam eden 
odur ve hiUi dünyanın en büyük ekono
misine sahip bulunmaktadır. Dünyada 
dolrudan yabancı yatırımların yarısının 
anayurdu, uluslararası pazarların başbca 
besin lhracatçlSl, sanayDeşmiş ülkeler 
içinde enerji ye hammaddeye en az ba
Rımlı olanı hep ABD 'dir." 

Bu arada hemen belirteliın kı, ABD 
çokuluslu şirketlerinin tUm dünyada y�. 
lık cirolan, birçok devleön yınık ",yri
safi geHrlerinln bUe ü.lilndedlr. (Bak: 
TABLO) 

üLKELERIN YILLIK GAYRISAFI 
GELIRLERI VE 

ÇOKULUSLU ŞIRKETLERIN 
YILLIK CIROSU 

(mllyar dolar olarak) 

1. USA 931,4 
2. Japonya 164,8 
3. Federal Almanya 153,7 
4. FraOll 137,S 
5 .  Ingiltere 10S,6 
6. ıtalya S2,3 
7.  Kanada 73,4 
S. Hındıstan 89,6 
9. Brezilya 39,4 

10. Avu.traIya 29,9 
lL. Meksıka 29,4 
13. 'Ispanya 2S,7 
14. HoDanda 2S,4 

15_ GENERAL MOTORS 24,3 

16. Belçlka·LUluembu'i 22,9 
17. Arjantın 19,9 
LS. !av1çre lS,S 
19. GUney Afrika 15,8 

20. EXXON 15,0 
21. FORD 14,S 

22. Paklıtıın 14,6 
23. Danımarka 14,0 
24. Türkiye 1 2,S 
25. Avu.turya 12,6 
26,  Royal Dutch/Shell 9,7 
27. Norveç 9,7 

2S. Veııezuellı 9;7 
29. Finlandiya 9,1 
30. Iran 9.0 
31. Yunanıstıın S,6 

32. GENERAL ELECTRIC S,4 
33. Filipinler S,l 
34. mM 7,2 
35. CHRYSLER 7,0 
36. Güney Kore 7,0 
37. MOBIL DIL 6,6 

3S. Tayland 6,3 
39. Kolombiya 6,1 
40. Endonezya 6,0 

41. UNlLEVER 6,0 
42. TEXACO 5,9 

43. Mı5ır 5,7 
44. Şili 5,5 
45. !'IT 5,6 
46. Portekiz 5,4 
47. Yenı Zelanda 5,3 
48. PeN 5,1 

49. GULF OIL 4,9 
50. WESTERN ELECTRIC 4,9 

(Kaynak: '�u Trvvail", le 5 DOYembre 
1976, No. 45, p.2) 

Rapordaki görüşten hareket ederek 
Z.Brzezinski ve R.Cooper'in yönetimin
deki bir komisyon, yeni Carter yöneti
mine ''Uluslararası Sistemin Yenilenme· 

. si" için bir dizi öneride bulunmuştur. 
Bu önerilerin esasını, blr ticari koordi
nasyon merkezi oluşturulması, böylece 
Oç üncü Dünya 'ya ve sosyalist ülkelere 
karŞı uyumlu hareket edilebilmesi ve 
üç kapitalist merkezin çıkarlarına uygun 
koşullar dayatılabllmosl teşkU ediyordu. 

Ne var kı, baştıı da belirttiRimiz gibi, 
stratejik uyumluluk saelama çabalarına 
raRmen, bir yandan kapitalizmin kendi 
yapısından doean bunalımların şıddet
lenmesi, öte yandan üç merkezin birblr
leriyle ilişkilerinde sık sık paUak veren 
çıkar çabşmaları, "trilateralizm"l derde 
deva kılma gayretlerinı hayli sekteye 
uRratmaktadır. 

ömeRin, son üç yılda ,Arap ülkeleri
nin AET De öcueıterl dört misli arttıRı 

halde, ABD'ninki düşüş göıtennektedir. 
AET'n\n toplum Ihracab ıçınde Arab üi· 
kelerinin payı yüzde 13'e kadar Çıkmı,
ken, ABO'ninkJ yfrıde 11'e inmiştir. 

Genel olarak, AET ülkeleri, ihtiyaç 
maddelerinin yüzde 75'ini dışarıdan it· 
hal etmek zorundayken, ABO'nin d�a· 
ndan Itbal eltlRi ihöyaç maddeleri (e· 
nerji kaynaklan di dahU) yüzde 15·17 
oranındadır. 

Bu uyumsuzlueun nedeni ise, ABD: 
nbı, Avrupalı ortaklarına kendı pazarına 
girme o1anaRı tanımaması ve koruyucu 
önlemleri, " trUaterallzm" e raRmen ısrar
la SÜldünnesldir_ Ayrıca, AET'nin Ja
ponya ile ticaretindeki açık da, 1976'da 
4 milyar dolara kadar çıknuş, ıkı. mer· 
kez arasındaki ilişkilerde "uyumluluk ' 
ve "dayanışma" $ıRlama wnuUarlOı 
hayli sarsmışm. Belçika Başbakanı Tin
remens'ın Eylül 1978 sonunda Japonya' 
ya yaptıtı seyahatte bu açılm azıltd
ması için, başka bir deyltle Japooya 'nlD 
AET'den ithalatının artmhna.sı için giri
şimlerinin pek sonuç vereceti sandma
maktadır. Kaldı ki, Japooyı'nın Ithalat 
hacmi artsa bile, düşük Işçilik ücretin
den ,dolayı ClyaUarI Avrupa mamullerlne 
göre daha ucuz olan Japon malları AET 
piyasatannı işgal etmeRe, öcaret .çltmı 
Avrupa aleyhinde gel�tinneRe devam 
edecektir_ 

Bu bakımdan, çokuluslu şirketlerin 
beyin takımının hazırladı RI "üçlü Itıt· 
Cak" stratejisi uzun erimde sonuç veri
ci olamayacaktır. Bununla beraber, ABD 
egemen çevreleri, özellikle NATO çerçe.
vesinde sahip oldukları askeri-siya.saJ ön
derlik ayrıcalıklarından yararlanarak, 

· ' ''!'ritateral''in diRer Iki orla#ma b sü· 
re daba hükmetme, kendi çıkarları ek
seninde ooları sosyalist ülkeler ve Oçün· 
cü Dünya ülkelerine karŞı ı 'kuts81 cihad" 
a sünne olanaRına sahip olacaktır. 

Sosyalist sistem içinde bölücülük ya
pa,rak, sosyalist ülkelere kar,ı NATO De, 
.AET ile açık işblrliRine girişen Çin yö· 
neticilerinin tutumu da kısa erlmde 
'Trilateral" stratejlcUerinbı hesaplarına 
uygun düşmekte, hatta bunlardan bazı
lan çit'e "3,5'uncu" mütteOk olarak 
bakmaktadır. 

Bu gerçekleri göz önünde tutarak, 
emperyalist merkezler arasmdaki çıku 
baRlarını ve çelişkileri ıyı deRerlendir· 
rnek, emperyalizmin sürekli kendisini 
yenileyerek yenOmezle,till karamsarlı· 
Rlna olduRu kadar, emperyalizmin mer
kez1eri arasında "ehvenişer" uama sal
hRına di kap�mamak gerekir. 

1) Anatoli Utkin, ' ''!'rllatenllam In 
Imperiatist St\ııtegy", SocialUm: Thoory 
and Proc.tiee, September 1978. 
2) Pierre Joye, "La Commtlllon trUate· 
rale: brain trust deı mulUnatlonales", 
Le D.-.pecu Ro",o, le 21 AvrU 1975, 
p.S 
3) George. Foumlsl, ''L'Amerique latl
ne dans Jes p1ans de La TrUaterale" i 
Le Drapeau Rouge, le 6 man 1978. 
4) Maurice Goldring, ''Demoeralie, 
eroiaance zero " , Editlons Sociales, paris 
5) AnatoH Utkln, O.,.y. 
6) Le DTapeau Ro",., le 21 ıvril 1975, 
p.S 

DOZELTME VE öZOR 

Dergimizin lD Ekim 1 9 78 tarihli 183. 
aayı.ıının arka 14hi/e.inde ALP SELEK 
imzalı "MADEN-/Ş'in kurmrılabileceli
ni kanıtlamak acil göreudir" ba,lıklı ya
zıda dizgi hatoıı mmu,tur. 

l) 1 . •  litunun 3. bendinde ".nd/ka
nm, ıınır tre kitle .ndikacı111ml uygula
dılı günlerde işçiler, her türlü engeli aşa
rak Türkiye Maden-Jş .endiltaıı üyell oL
mayı ba,armı,tır. " cümlefindlki (uygu· 
landılı glinler) ·uygultJnmodl',- diye ya
ymlanmı,ht. 

2) 3 . •  ütunun 2. bendinde "tabanın 
en (azla temlll edildIII bu konııye, Böl

i ge Yönetim Kurulunu ue Büyült Kongre 

delegelen'ni "çme hakkı tonınmomlfhr. 
Böwe Yönetim . Kurulurtu Lle Büyült 
Kongre delege/erin� Bijlge Temdcililt 
Kurulu adı verilen 3 'er ki,ilik Lokal YÜ
rütme Kurulu üyekrinden reşekkiil eden 
bir kurul .eçmekledir. Bu kurula BöIıc 
Yönetim Kurulu ile Bölge tem.ıilcili de 
kahiV" ciimleıi. "Ta banın en (azla tem
.ü edildili bu konltyi Bölge Yönetim 
Kurulunu ue Büyük Kongre Yönetim 
Kurulunu, Böwe Temıilcilili Kurulu adı 
wrilen 3 'er kişilik Lokal Yürütme Kuru
lu üyelerinden teşekkiil eden bir Iturul 
"çmektedir. " şeklinde yayınlanmışh,.. 
Düultir, Özür dileriz. 
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i Faşist 
katliam 

karşısında 

Aln TOrkiye Işçi Parıili'nin geçen Pa
zartesi !PlnO .. baha karŞı faşist çeteler 
t3rafından hunhara katJedilmesi, de
mokraıik !Plçlerin .. rt ve kararlı tepki
siyle karşılaştı. Kadiim olayının öire
"ilmesinden kısa bir süre sonra, demok
rasi saflarında yer alan çok. sayıda örgüt, 
kuruluş ve kişilerin tepkileri kamuoyun
da yankılanmaya başladı. B irbirini izle
yen tepkiler, demokraıik �çlerin faşiz
me karŞı çığ gibi büyüyen nefret ve kini
ni simgeliyordu. 

SIYASAL PARTILER VE 
PARLAt-1ENlO GRUPLARı 

Türkiye Işçi Partisi Genel Merkezine 
!elgraf göndererek faşist katliam i kına
yan siyasal örgütler arasında Türkiye 
Sosyalist Işçi Partisi ve Türkiye Emekçi 
Partisi yer alryordu. TSıP'in bazı yerel 
örgütleri de yine TIp Genel Merkezine 
gönderdikleri mesajlarında olayı kınadı
lar_ Bu arada CHP'nin Çanakkale Iı 
Gençlik Kolu da "TIP'nin şahsında tüm 
emekçi halka karşı girişilen saldırryı" 
protesto ediyordu. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Oıtıan Eyübo�lu, Çarşamba giinO TIp 
Genel Başkanı'na gönderdiği telgrafla 
kadiam olayını kınadı ve başsağlığı dt
(edi. Cumhuriyet Senatosu'ndaki Milli 
Birlik Grubu tse Perşembe gürii yayın
ladığı bildiride, bugünkü hükümet tara
fından "zaman içerisinde olaylara ve 
olayların akışına yanlış teşhisler konu
larak etkin önlemler alınmadığı için, 
anarşinin tırmanışını sürdürerek bugün
kü boyudara ulaştığın;ı" dikkati çekti. 

SENDlKALAR __ _ 

Altı sosyalist hedef alan ve birini de 
ağır yaralı bırakan faşist kadiam, sendi
kal örgüder tarafından da nefretle kar
şılandı_ D ISK Genel Başkanı Abdullah 
Baştürk 10 Ekim �nü TIp Genel Başka
nı Boran'a çektiği telgrafta, bu kadia
mın, "faşisderin darbe özlemlerini a
maçlayan ve tüm ekonomik ve demokra
tik kuruluşları silahlı terör eylemlerine 
çekmek isteyen eylemlerinden biri" oL
duğunu belirterek, TIp üyelerine girişi
len saldırıyı, "bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm güçlerine karŞı yapılan bir sal
dırı" olarak niteledi. Maden-Iş Genel 
Başkanı Kemal Türkler, Sosyal-Iş Genel 
Başkanı ÖZcan Kesgeç, Tokstil Sendika
sı Genel Sekreteri Yunus Kara ve Genel 
Başkan Vekili Erol Yalçın, Banksen Ge
nel Başkanı Metin Denizmen, Hürcam-Iş 
Genel Başkanı Feridun Ertus, Petrol-Iş 
Merkez Yönetim Kurulu, Petkim-Iş Ge
nel Başkanı Mehmet Kılınç da, TIp Ge
nel Merkez'ine gönderdikleri telgraflarla 
olayı protesto ettiler. Ayrıca Sosyal-Iş 
sendikasının yurdun dört bucağındaki 
şubeleri olayı k'nadılar. Gıda-Iş'in çeşit
li bölge ve temsilcililderinin yanında, fa
şist kadiamı protesto eden sendikal ör
güder arasında ünjyersitelerarası Öğren
ci Seçme ve Yerleştirme Işçileri Sendi
kası da yer alryordu. 

DEMOKRATIK MESLEK VE 
KITLE ÖRGüTLERI. __ 

Sendikal ör�tlerln yanısıra demokra
tik meslekvo kitle ör!Plderi de olayı şld-

DEMOKRATi K  . 
GOCLERiN NEFRETI 
CIO GiBi BOYODO 

• 
reue protesto ettiler. Demokratik kitle 
örgIItlerinln, 1 1  Ekim'de Ankara'da dü
zenlenen görkemli cenaze töreninde dile 
getirdikleri bu tepkileri, bu örgütlerin 
yayınladıkları çeşidi açtklamalar ve me
sajlarla da ifade edildi. Faşist kadiam sı
rasında kendi Uyelerini de yitiren TüM
DER, TOTED, Işçi KUltür Oerne�i ve 
GENÇ ÖNCü, olayı izleyen giinlerde 
birbiri peşisıra yayınladıkları bildiride, 
bu faşist kadiamın hesabının mutiaka 
sorulacağını belirttiler. TIp Genel Baş
kanı Boran'a çektikleri telgraflarla olayı ' 
protesto edenler arasında TMMOB Ge
nel Başkanı Teoman Öztürk, TüMÖD 
Genel Başkanı Nuri Karacan, Barış Der
neği Merkez Yürütme Kurulu, Türk Ta
bipler Biniği Merkez Konseyi, Tüm Yük· 
sek Tekniker ve Teknikerler Derneği 
Genel Başkanı Cihan Hamsici, Türkiye 
Ziraatçıl.r Deme�i Genel Başkanı Yal
çın Yılmaz, GIB-DER Merkez Yönetim 
Kurulu adına Baki Akkuş, Genel-Oer 
Genel Sekreteri Veli Saltık, Arkeologlar
Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına 
Yaşar Tanzan, IKD Genel Başkanı Beri. 
Önger, IGD Genel Başkanı Ahmet Muh
tar Sökücü, ODTü Öğretim üyeleri Der
neği Genel Başkanı Tosun Terzioğlu, 

TRT -DER Genel Sekreteri Yaşar Ozur
kut, Demokratik Sol Dernekler Federas
yonu Genel Başkanı Erhan Taneri bulu
nuyordu. Öte yandan çok sayıda TüM
DER ve TOTED şubesi, TMMOB'ye 
bağlı birçok oda, TÖB-DER 'in çeşitli 
şubeleri, TüMAS şubeleri, Halkevleri' 
nin bazı şubeleri, TOMöD şubeleri ve 
birçok fakülte ve yOksek okul mensup
ları, faşist kadiam karşısındaki protesto
larını mesajlarla dile getirdiler. SBF De
kanı Prof. Or .Cevat Geray, Ankara Hu
kuk Fakültesi Asistanları, Ankara Bele
diye Başkanı Ali Dinçer, Konya Ereğli 
Belediye Başkanı da TIp Genel Merkezi' 
ne ulaştırdıkları mesajlarla faşist kad ia
mı telin ettiler. 

Birçok demokratik örgütün iller düze
yindeki şubeleri de ortak açıklamalarda 
bulunarak faşist güçlerin kadiam giri
şimlerini lanedediler. Bunlar arasında, 
ızmir'den demokratik meslek ve kide 
örgütleri adına gönderilen mesajda, 31 
kuruluşun imzası yer alıyordu. 

YURTDI ŞINDAN TEPKILER 

Altı Türkiye Işçi Partili'nin hayannı 
yitimıesiyle sonuçlanan faşist katJja�, 

FASiST ODAKLARıN 
ÜZERiNDEKi PERDEYi 

YI RTACAG iZ 
Bağımsızlık, demokrasi; sosyalizm mücadelesinin altı yiğit savaşçısı faşist 

çeteler tarafından kahpece katlediidi. Bu h.unhar�a.· cinayeti yurd��uzun 
bütün ilerici, demokrat ve yurtsever güçlerıyle bırlıkte nefret ve ofkeyle 
Ianetliyoruz. .. ' .. . .. Altı yiğit sosyalist; şehit eden faşist kadiam, �Iarı�

. 
da otesınde ��ünu�l� 

işçi sınıfımızın politik hareketini, emekçi kitlelerı ve tum demokras� gu.çlerını 
hedef almıştır. Faşist mihrakların amacı, en büyük korkuları olan ışçı sınıfı
nın politik hareketini sindinnek, emekçi kitleleri ondan uZilkta tutmak, de
mokrasi lP-içlerini yılgınlığa ve dağınıklığa itmektir. ��nun için başvurdukl�.rı 
yol, infaz mangaları kurup emekçi halkımızın en yığıt evladarını mlar. e.tıy: le kurşuna dizdimıektir. Sanmaktadırlar ki, planlı ve örgütlü cinayederı ışçı 
sınıfı için bir gözdağı yerine geçecek, emekçi kitlelerin mücadele a� i .kırıla
cak, meydan kendilerine boş kalacaktır. Bu amaçları gerç ekleşe�esı bıle� e� 
azından, işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketini, savaşın bugiln kendılerı 
için elverişli olan alanına çekebileceklerini, böylece onu yılınıardan koparıp 
tek başına pusuya düştirebileceklerini sanıyorlar. . Sanıyorlar ama, çok kötü aldanıyorlar! Ne işçi sınıfını . ve demokrası 
güçlerini yıldırabilecekler, ne de bilimsel sosyalist hareketı p�anladıkları 
tuzağa dUşilrebileceklerdir. Faşisderin işlediği böylesi kal1eşçe cı�a�ederl.e, 
demokrasi güçlerinin mücadele kararlılığı körelmek bir yana, emekçı kıtlelerın 
sınıfsal kin ve öfkesinden aJdığl güçle daha da bilenmekledir. Işçi sınıfının 
bilimsel sosyalist hareketi de, faşist odakların, onu kitlelerden koparıp arka
dan vurma sözde açıkgözlüğüne yakasını kaptıracak değildir. Faşizme karşı 
savaş, faşist güçlerin en zayıf olduğu alanda, emekçi kitlelerin kazanılması 
alanında' faşist mihrakların karşısına kitlelerin ör�tlü gücü çıkarılarak , 
demokra'tik güçlerin birlik ve dayanışması sağlamlaştırılarak silrdll'Ülecektir. 

YüRüYüŞ, demokrasi güçlerinin emperyalizme ve faşizme karşı Işçi 
sınıfının öncUlüğünde ve en geniş birlik ve dayanışma içinde sürdlrdükleri 
mücadele de kendisine düşen görevleri, şimdi daha da bilenmiş bır mUcadele 
azmiyle yr.rine getirmek üzere görev başındadır. Gericilik ve faşizm gilçleri�le 
demokrasi güçleri arasındaki savaşın kızlŞtığl şu günlerde, YüRüYüŞ , faşıst 
odakların üstüne çekilmek Istenen perdeyi yırtıp atmayı, faşist terörizmin 
açık ve gizli kaynaklarını teşhir etmeyi, başta gele.ı bir demokradık ve 
yurtseverlik görevi saymaktadır. Faşist mihrakların suratın�akl . maskeden 
yırtılan her parçanın, demokrasi güçlerinin somut hedefJere yonelık mücade
lesinden gelişmesine yapılan bir katkı olacalına inanıyoruz. 

Bir kere daha bütün demokrasi güç�riyle birlikte haykırıyoruz: 
Unutmayacağız!.. Faşizmi ezeceğiz! 

� 

yurt dışındaki Tüı1<iye'li işçiler, emekçi· 
ler ve öğrenciler arasında da büyük bir 
infial uyandırdı. FGTB-ABW Türkiye'li 
Işçiler Komitesi, Türkiye'li Işçiler Kül
tür Merkezi (Belçika), Işçi Kültiir Mer
kezi (Batı Benin), Işçi Kültür Çalışma 
Grubu (Duisburg), Essen Türkiye'li Iş
çiler Derneği Yönetim Kurulu adına 5a
lih Yiiit, Ilerici Türk Işçiler Oerneği 
(Kreuznach, Almanya), FIDEF Genel 
Başkanı Hasan Özcan, Köln Türkiye'li 
Işçiler Derneği Yönetim Kurulu, Tür
kiye Barış ve Özgün ük Komitesi Koor
dinasyon Kurulu ve Fransa'daki sosya
I�t işçi ve öğrenciler, Münih'li sosyalist 
işçiler, faşist kadiam karşısındaki pro
testolarını TIp Genel Merkezi'ne gönder
dikleri telgraflarla dile getirdiler. 

YAZARLAR, YAYıN ORGANLARı 

Pekçok yayın organı, sanat ve kültür 
merkezi de faşist çetelerin i)lediği hun
harca cinayete karŞı tepki gösterdiler. 
Kadın Dayanışması gazetesi adına Asu 
Aksoy, Çağdaş Sahne Kültür Merkezi, 
TOK ödüiinün sahibi Muzaffer izlPi, 
Demokrat ızmir Gazetesi emekçileri 
adına Hayrettin Karaciemir, Gwıır deF
gisi adına Oğuz Araj, Havass yayınlan 
adına Ay tunç Altındaı, yUM ısmail 
Cem, TIp Genel Merkezi'ne gönderdik
leri mesaj ve telgraflarla olayı kmadılar. 

CUMHURBAŞKANLIGINA 
BAŞBAKANLlGA, 

IçişLERI BAKANLIGINA 
TELGRAFLAR 

Siyasal partilerin, demokratik örpjt
leri n, çeşitl i kurumların ve yayın orpn
larının temsilcileridışında yüzlerce ileri
ci, demokrat, sosyalist i�çi ve emekçi, 
bir yandan TIp Genel Merkezine, diğer 
yandan Cumhurbaşkanlığı'na, Başba
kanlığa ve Içişleri Bakanlığına gönder
dikleri telgraflarla, faşist odaklilr.n de
mokrasiyi boğma girişimlerinin karşısın
da yer aldıklarını belirttiler. Arçelik iş
yeri temsilcileri, Antaş fabrikası, Hay
mak döküm fabrikası, Parsan işyeri, Do
ğu Galveniz, Sarkuysın Bakır Anonim 
jirketi, Tezsan takım tezgahları, Sinaer 
,,"ayii, EI .. Elektronik. ,,"ayli, Elekt
rooal işyeri, Owysler işyeri, Plasmak Iş
yeri, Adel Kalem fabrika .. , Maltepe Te
kel sigara fabrikası, Hektaş işyeri tem
silcileri ve işçUeri, Çanakkale Kepez 
konserve fabrikası işçileri, faşist kadiı
mı kararlılıkla protesto eden emekçiler 
arasında yer alıyorlardı. 

Anti-faşist mücadelenin saflarında 
yer alan örgllt, kııuluş ve kişilerin, altı 
Türkıye Işçi Partili'nin faşist çeteler ta
rafından katledilmesine karşı tüm yurt 
çapında gösterdiAl bu tepki, faşisı odak
ların dalıtılıp kökünün kazınması yolun· 
da etkin bir güce dönüştüriilmeyi bekli· 
yor. Altı yijit sosyalistin ÖCU, başta iş
çi sınıfı ve emekçi kitleler olmak üze
re tUm demokrasi gUç�rinin örJÜllü, 
birleşik mücadelesinin zaferiyle alına
caktır. Altı ytğit sosyalistin biğımsızlık, 
demokrasi, sosyalizm savaşçılarının eli· 
ne bıraktığı mücadele bayrağı böylece 
yükseklerde tutulac�tır. 
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