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FASiST KATLiAM DÜNYA BASıNıNDA 
• 

Ankara'da 9 Ekim güıii yedi 
Türkiye Işçi Partili'ye karşı dü
zenlenen hşist katliım dünya 
basınında nefretle karşılandı. Av
rupa ülkelerinin ilerici kamuoyu
rıu yansıtan yayın orp"larl, kat
liam ofayını şiddetle kınarken, 
olayın sorumlulu§unun açık ve 
gizli faşist örgiltlere ait ofduğu
nu özellikle belirttiler. 9 Ekim 
&Üm faşist bıliamm Tii"kiye ka
muoyuna duYlrulmaSl için TRT 
Televizyonunu" ı8.30haber bül· 
teni beklenirkm, cilnyanın en 
büyük ajansıarı daha öğlen SOIat
lerinde haberi bütün dünyaya 
yaymışlardı. BBC radyosu"u" 
.. ynı gün saat 14.00 haber bülte
ninde de olaya geniş yer veril-
mişti. 

OLKOOCAKLI 
KOMANDOLAR 

Türkiye Işçi Partili yedi sos
yaliste karŞı düzenlenen hunhar
ca cinayeti, Fransız L.Humarote 

gazetesi "Ankara'da faşist katfi
am" başlığıyla verdi. Katledilen 
sosyalistJerin bir �n önce Parti
lerinin bir topLıntlsına kabldık· 
larını bihiren L'Humaniıe kad;". 
amın Olkü Ocakları üyesi ko
mandolar tarafından gerçekleş
tirildiğini de belirtti. Gazete bü-ı 
tün demokratik örgütlerin faşist
lerin bu yeni cinayetini protesto 
ettikleri ve katillerin cezasız kal
mamasını talep ettikleri ardanl
dıktan sonra şöyle dendi: "Bu 
terörist ve faşist eylemleri yöne-

LANETLENiYOR 
ten Mifliyetçi Hareket Partisi, 
hükümetin bu partinin sorumlu
larına silah temin etmesini de is
temektedir." Fransa'da yayınla
nan ve sağın en büyük organı oıa
rak bilinen LA Figaro da ''Türki
ye Işçi Partililenn kaldığı evde 
düzenlenen k4ıdiamın aşırı sağ
cı komandolar tarafından düzen
lendiğini" yazıyordu. 

AMAÇORDU 
MOOAHALESINE ORTAM 

HAZıRLAMAK 

Belçika'da yayınlanan Le' 
Drapeaıı Roııge gazetesi, Brüksel' 
de bulunan Info-Türk ajansının, 
hükümetin aşırı sağ çevrelerin 
üzerine enerjik bir biçimde git. 
mesini t3lep etmek üzere Başba
kan Ecevit'e yaptığı çağrıya yer 
verdi. 

F AŞ ıST TERÖR 
ODAKLARINA 

KARŞI ETKIN öNLEMLER 

gjiril iki teröristin, Parti Genel 
Sekreterini öldlrmek kastiyle 
Türkiye Işçi Partisi Genel Merke· 
zlne bir saldırı diizünledilini de 
hatırlatıyordu. La Cife, faşist 
kad lam olayından sonra TUrkiye 
Işçi Partisi Genel BaŞkanı Behk:e 
Boran'ın yaptığı açıklamaya da 
geniş yer yerdi. Boran'ın faşist 
saldırıların amacının, Türkiye Iş
çi Partisi'nin gelişmesini engelle
me, OQu sindirme, ellerinden ge· 
lirse ortıdan kaldırma oIdulunu 
bel iften sözlerine yer veren gaze
te daha sonra şöyle devam etti:' 

''Türkiye'de �mokratikJeşme 
sürecini durdlJ"mayl aımçlayan 
bu manevralara karşı mücadele 
edebilmek için demokratik güç
ler, Ecevit ookümetinin, hükü
metin kendisini de hedef alan 
faşist terör odaklarına karşı et
kin önlemler almasını sallamak 
zorundadırlar." 

MHP V!, YAN KURULUŞLARı 

Ingiltore'de yayınlanan TL>< 
Yine Belçika'da yayınlanan Guardian gazetesinin 10 Ekim 

La Cite gazetesi de 11 Ekim ta- tarihli sayısında olayla ilgili oIa� 
rihli sayısında yedi Türkiye Işçi "'-'rak yer alan yazıda da, Milliyet
Partili'nin katledilmesi oIayryla çi Hareket Partisi'nin siyasal te
ilgili bir yazı yayınladı. Faşist ror eylemleriyle ilişki içinde oı· 
terörün Türkiye'de demokratik duğu belirtilerek, Türkeş'in kısa 
süreci tersine çevirmeyi, bir sı· bir süre önce sıkıyönetim isteğin· 
kıyönetimin ya da askeri bir dar- de bulunmasına dikkat çekildi. 
benin gerçekleştirilmesini amaç· Aynı şekilde Fransa'da yayınla· 
ladığını anlatan gazete, 23 Eylül nan Le Maan gazeteSinin habe 

rinde de, Başbakan Ecevit'in, 
"demokratik rejimi yıkmak iste· 
yenıer" deyimiyle MHP'yi kas 
tettiği söylenerek, son aylarda 
yakalanan pekçok cinayet ve sal· 
dırı olayı failinin "MHP. yanlısı 
Gençlik kuruluşlarının üyesi OL:. 
duklarının ortaya ÇıktıAı" belir· 
tildi. 

Türkiye Işçi Partili yedi $OS-

yalistin öi.imÜYle sonuçlanan fa
şist kadiam karşısında dünya ba
sının gösterdiği tepkiler, faşist 

terörizmin sorumlularının artık 
dinya kamuoyunda da açıkça 
teşhis edildiğini gösteriyor. MHP 
nin ve yan kuruluşlarının, diğer 
gizli ve açık faşist örgütlerin ger
çek yüzü, yalnız Türlc.iye'de de
ğil, ilerici dünya kamuoyunda 
da tanınmıştır. Bu örgütlerin üze
rine gjdilmesinde kaybedilecek 
en ufak bir zaman, demokrasiyi 
koruma iddiasında olan hükii11e
tin ilerici dünya kamuoyu önün
de de mahkum oımasına yol açr 
caktır. 

Dünya Iş Konfederasyonu Ecevit' ten 
. terörizmin durdurulmasını istedi 

Ankara'da yedi Tüıkiye Işçi ParUII'ye karŞldiızenleneıı,fa.ıı,t 
kallllm, yalnız TliıI<iye'de de�il, bütün dünyada da lşçlllOıfının 
.. ndikal öratitlerlnln .. rt tepkl.IYle kar,ılaŞb. Yurt dı4ındakl 
'!Urkiyeıll,çUerln olaya gösterdi�1 tepkının örnekleri Yütiiyiif' 
ün .. çen sayısında yer alıyordu, Bu arada Dünya iş Konrederas· 
yon 'u da katliam. tepki göstenm .. ndllıal ör&ütler aruında yer 
aldı. DIK,I Ba,bakan Ec .. lt'e çektıtl bır telınlla olayı protesto 
ederken, terörlzmin durdurulmaı&m da TUıldye hükümetinden 
talep etti. 

Der Spiegel: Azgın bozkurtlar 
Türkiye' de cirit atıyor 

OüllYa I, Konfederasyonu 'nun 16 Ekım tarihli bülteninde, 
Konrederasyon Genel Sekreteri Jan Kulakow.kI'nln, Türkiye 
Işçi ParWI mBltanlann öldürülmesi Uzerine Ba,bakan Ecevit'e 
telgnıf çekU�1 bildiriliyor. BülUlne göre Kulakow.kI, telgrarın· 
da, ülkede terörlzmin dalgeının durduru1nıası ve Işçi sınıfı 
örgütlerinin !aaliyet ve düşünce öz&lir!üklerl güvenceye alınarak 
ülkenin demomUk 1,leylşlnb! sa#1anma" lçb! önlemlerin .iın· 
masını istedi. 

DIK'In bülU1nlnde Türktye'dekl durumun ,elişmelinin kaygı 
verici oIdu�u da bel�tildi. Yılın be"ndan beri Türklıte'de Ulrör 
olaylan &onucunda ya .. mlarını yitirenlerln uyuııun 500'e ula,· 
tıeının bildlrildlll billUInde daha sonra §Öyle dendi: 

"Bu Isllkranızla,tınna ve �ör emşlmlerb!b!, halk giiçlerlne 
karşı otoriter ve baskıcı çözlklllere elveri,li tepkileri kışkırtmaya 
yönelık oIdutu açıktır." 
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MHP ve yan ör&ütierlnln ye. 
talanına ve ölümle sonuçlanan 
terör eylemleri ÜZerinde dış ba
sında öteden beri duruluyor, 
Bu örnekler derKimlzda de bır 
çok kereler yenhlı. Fa,lItlerin 
vahşi cinayetlerine uıpkl gös· 
teren bu yayın orpnlanııın ba· 
ruan, bugüne dek tuwlı anU· 
ra,lst tam bile olmayan büyük 
sermayenin sözcüsü durmnun
dakI derg! .. gazeteler. Onları 
böyle.lne tepki gÖIUlrmeye 
Iten, ku,ku,uz faşist terörün 
erl,tI�1 boyutlar. Bu uıpkUer 
ciddi önlemler alma kaygısı 
gö.termeyen CHP hükümeti i· 
çın de uyarıcı bır nitelik ta,ı· 
yor. 

Büyük sermayenin sözcüsü 
olduRu bilbıen Alman Der 
Spiegel dergisinde de MHP, 
Konagerilla vb. örgütlerin ya· 
rattıRı terör eylemleri hakkında 
Türkıye basınında da yeralan ve 
önemlı bilgileri içeren '1l.aml· 
do'nun intlkamı"ba,hkh bir 
yazı yayımlandı. 8 Mayıs 1978 
tarihinde ve Maletya olıyları 
ertesinde yayunlanan yeniden 
hatırlatılmasında yarar ,ördü· 
�ümliı yazı "bozkurtlar" ıçın, 
yenı bır bllyük Türk Imparator· 
lu�u hayal eden Kılırıı TürkU 
ve Hitler hayranı 'rurk.e, 'iD 
''Mnllyetçl Hareket Parllsl'nb! 
terör ve cb!ayel örelitU" nlUlle· 
meıinl kullanıyor. Yumın bar 
ııılnç bölUmlerl !Öyle: 

"�urt armah ye,U parka 

ları, maskelenml, yüzleri n. 
'!Urk .. 'In komandolan bütün 
,ehirde saldırıya .. çtller, 101 
parti ve toplantı lolıallerlnl 
ateşe verdiler, dUkkan1an yaR
ma ettiler, dört basımevlnl tah� 
rlp ettiler, okullara saldırıp öe· 
rencileri keçırdılar. Kaçırdıkla· 
rı öl!rencUerden liçü şehır dı· 
şında Işkence edilmiş olarak 
ölü bulund� .. 

"Aynı anda 'bozkurtlar'm 
üyesi olan üç ölrenci, çantaIa
nnda patlayıcı madde Ue yaka. 
lanabnmlşU. Yöneılın tararın· 
dan kencillerine ''erilen görev 
emrt, Muılyetçl Harekefb! ken· 
di parti bi.irolannı havaya uçur
makb. Yönetim böylece tüm 
sola kar,ı b!lIkam' olayları kış· 
kırbnayı ve bu arada Ocak'tan 
bu yana beşta olan hükümetin 
Ba,bakanı BUlent Ecevit'! de· 
vlnneyl ve de yenklen iktldara 
sıçramayı, bu olmazsa orduyu 
darbe yapmaya kışkırbnayı he
der alıyordu. 

"Alpulan Türlte,'1n ra,lsUe, 
ri, ordudakl KontrGerUla ve u· 
kerl ilzlI haber alma örgiitU 
MIT arasında bır çok yatey Diş· 
kner bulunuyor. MIT'de '!'ür
ke,'1n yalun bır akrabası var ve 
'u ku,ku telttu tekrar ortaya 
getlrUdi ki, Türke,'1n 'Bozkurt' 
lan cinayet kurbanlanom kay· 
na�ı \Istilne blııUerl MIT'dot 
.. �lamaktadır. 

"Her oeye namın Kontr
Gerilla ör&ütli hakkında ptp· 
de daha rula ııuıı yayılıyor. 
Yöneılını AnIıara'da Genel 
Kunnay blnumda çalışmakta. 
Paravanı da .. kı latanb.UI, �� 
ve Ankara'dakI ordu komutan· 
ları Faik TIirÜn, Mahmut Onlii
türk ve Kemal Emın _dan 
kurulmuş olan 'snc' (Sererber· 
Ilk Tetıı.1k Kuruluı. 

"Oyeleri 'u yemb!1 ebnek 
zorundalar: 'Yapbeım veyı ö�. 
rendletm şeyler lIStÜne edindi· 
ilm bilgileri haşkasına anlatır· 
sam vücudum bu dünyadan kal. 
.kacaktıri 

"Alpaslan Türlteş 450 kl,ı· 
Ilk mecliste sadece LS klşUIk 
bır kliçük gruha .. h�ken çok 
daha güçlü birlikleri oIduJunu 
Iddi. edlyor. önceki haCta Türk 
lşçUerl Içindeki _rwlannı 
.. rerber ebnek lçb! Almanyı' 
ya .. Idi�lnde: 'Açık bır kavp 
halb!de 5 mnyon .lIahlımlZ ol· 
dutunu hesaplıyorlIZ' diye Id· 
dia ebnlştlr. 

"'!Urkiye 'nb! ,öbetlnde 
KontrGerilla 'nın kuruculann· 
dan emekli General TIirÜn, 101· 
yal demokrat Ecevlt'1n kaderi 
ıçın. 'ŞDI Cumhurbaşkanı AI· 
lende'ye olanlar Ecevlt'e de 0-
lacak. O da komliolJtierle bIıIlt 
oImu,tu. Sonunda bafiili ,e· 
lenlerl herk .. bilIYor' elye ka· 
hanette bulunuyor." 
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DEMOKRASi SINAVI 
BEHiCE BORAN 

Türkiye demokrasisi sınırlıdır. Kimi temel özgilrlükler kısıtianmış, hak
lu yasaklanmıştar. Bizim burjuva pOlitikacı ve sözcüleri"i" işlerine geldijinde 
örnek diye başyurdukları, Türkiye ile özleştirdikleri Batılı kapitalist ülkelerin 
demokrasilerinden çok gerilerdedir Türkiye demokrasisi. TUı1dye açtsınebn 
gelecek için umut verici bir olumlu nokta, toplumda demomtikfeşme süre
cinin gelişip güçlenmesi ve bu kısnlama, YilSiIklarna sınırlarını aşmaya yönel
miş olmasıdır. 

Bu sııırlı, bu kısıtlı, bu yasaklarla kösteklenmiş, ama toplumsal bir sü
reç olarak getişen, demokrasi, hergün dayanıklılık sınavı vermektedir. Hergün 
silahlı saldırılar, cinayetlerfe iç savaş oluştunna girişimleriyle tam boy açık 
bir faşizme doğru zorlanmaktadır. Toplum bütünüyle bir demokrasi sınavı 
vermektedir. Bu smavın yükü işçi, emekçi kitlelerde; ilerici, demokratik güç
lerdedir. Ikinci olarak. da, iktidar kokuğundaki �kümette. Yerti faşist güçler 
ve destekçisi emperyalizm karşısında başta işçi sınıfı olmak üZere ilerici, 
demokr.ı.tik güçler, güçlerini gösterebilecekler, politik terazinin demokrasiden 
y.ına ağır basmasını sağlayabilecekler midir? Sorun, tem�lde, sınıfsal gUç oran
ları sorunudur. Işçi sınıfının başını çektiği ilerici, demokratik kitlesel güçlerin 
faşizmin tırmanış. karşısında direnmeleri, onu engelleyecek, durduracak 
etkinliği gösterebilmeleridir. 

Bu açıdan, TIP7n düZenlemiş olduğu cenaze törenlerinin özel bir önemi 
ve anlamı vard ... Yalnızca, faşistlerin kanlı sald .. ısına, hunhar katliama karşı 
kidesel bir karşılık verme açısından değil. Yalnızca, bu kitlesel gösteriye katı
lanlarn sayısının yüksekliğinden de değiL. Bütün bunlar var ve önemli. Ama 
asıl önemlisi, bu büyük kitlesel gösterinin düzenliliği, disipliniydi. Solun yaptı
ğı benzeri karma gösterilerde hemen her zaman görülmüş olan çeşitli gruplar
arası "slogan savaşı", her birinin kendine özgü sloganlarla diğerlerini bastırma 
ve yürüyüşe ve/veya mitinge hakim olma görüntü5Üri.i kazanma girişimleri ol
madı. Hele gruplararaSl kavgalardan, çatışmalardan eser dahi görülmedi. Tö
ren, kalabalığıyla ve o kalabalığın düZenliiiği, vekarı ve kararlılığıyla görkemli 
ve etkileyiciydi. Ve bu disiplin ve düzenlilikte, hiç kuşkusuz, Türkiye Işçi Par
tisi belirleyici rolü oynadı. 

Böyle uyumlu ve disiplinli bir eylem birliği emperyalizme ve faşizme 
karŞı mücadelenin her somut belirtisinde kendini göstermelidir. Bunu göste
rebilmesi için de bir sürekliliğe; süreklilik için de, asgari bir örgütlülüğe kavuş
malıd ... Faşizmi durdurabilmek, geriletebilmek için örgütlü, disiplinli kitlesel 
ricaelele şarttJr. Silahlı bir�ysel terör hareketlerini reddetmek, her tür rrilca
deleyi reddetmek değildir. Toplumun geleceği, giderek keskinleşen sınıf mü
cadelesindeki sınıfsal güç oranlarına bağlıdır. Işçi sınıfı, emekçi kitleler, ileri
ci, demokratik güçler politik ağN"hklarını ve etkinliklerini duyunnak duru
mundadırlar. "Faşizme karŞı omuz omuza", "Faşizme geçit yok''ı "Faşizmi 
yeneceğiz" sl�nlarının geçerlilik kazanması, faşist tırmanışın durdurulma ve 
geriletilebilmesi için bu örgütlü kitlesel ağırlık ve etkinlik duyurulmalıdır. Her 
hal ve şartta, her tür özveri göze alınarak demokratik hak ve özgürlükler sonu
na kadar savunulmah, her tür baskıya her tür demokratik yöntemle sonuna ka
dar direnilmelidir. KüçiM. bir örnek: Serdar Alten'in cenazesinin nihayet morg· 
dan alınıp Maltepe'ye getirilebilmesi, tomsonlu jandarmalarta kuşatıldığı za
man bile gerilemeyen böyle bir kararlılığın ve direncin sonuru olmuştur. 

Demokrasi sınavının başarılı verilmesinin ikincil yükümlü5Ü hükümettir. 
Hükümet bir yandan kitlelerin demokratik özgürlüklerini kısıtlama, ekono
mik/sosyal bunalımın faturasını kitlelere ödetme doğrultusundaki iç ve dış 
baskılara karşı direnmek, bir yandan da terörizmi kontrol altına almak, geri. 
letmek dururoondadır. Hükümetin yerinde kalıp kalmıyacağını belirleyecek 
güçler iç ve dış 5ennaye sınıfları, çevreleri ve bunların araç olarak kullandık
ları �Ierdir. "Anarşi" diye adlandırılan terörizmin kaynağında da bu sınıfsal 
güçlerolduğundan terörizm, hükümeon geleceği için belirleyici neden olmıya
c4lktır. Terörizm, onu doğurtln güçlerce, istediklerinde, iktidar veya rejim de
ğişikliği için bahane olarak kullanılacaktır. Hükümet, ı.,u baharıeyi onu kullan
mak isteyenlerin elinden ahp, hem kendi varlığını, hem de savunur görilndüğü 
"demokratik rejimi" koruyabilmek için en azından terörizmin tırmanışını 
durdurmak, onu geriletmek göreviyle karşı karşıyadır. Kitlelerin desteğini 
hepten yitirmemek, politik bir boşlukta kalmamak için de, buna zorunludur. 
Bu ise, terörizmin üstüne gitmek, kaynağına inmekle olur. HükUmetin bunu 
Y4lptığl söylenemez. Son zamanlarda bir kıpırtı görülmekle beraber terörizmin 
üstüne gidilmiş, kaynağına inilmiş değildir. Gidememenin ve inememenin ne
deni, sadece, Başbakanın sık sık ileri sürdüğü durum ve koşullar değildir. Bir 
cesaretsizlik de vardır. Terörizmin kaynağındaki güçlerle başa çıkmayı hükü
met göze alamıyor gibidir. 

Bu cesaret gösterilmelidir. Duruma açık teşhis konulmalı ve gereken ya
pılmalıdır. Oysa hükUmet sağ ile solu sürekli dengelemek kaygısı içinde, yapa-

bileceklerini bile yapmaktan geri durmaktadır.I'sağ terörizme de, sol teröriz
me de karşıyız" Tamam. Ama bugiin TUrlciye'de sağ terörizmi n büyük boyut
lara ulaşarak, bu kısıtlı demokratik rejimi bile ortlıdan kald .. ma, hükUmeti 
alaşağı etme, tam boy açık faşizmi gerçekleştirme doğrultusundaki artan teh
didi vardır. Bu noktada hükümet gereken karartılığa, girişime sahip değil. 

Hükümet, terörilmin üstüne gitmek, kaynağına inebilmek için istihba
rat, iz sürme; ve bunların sonuç, bulgu ve delillerini birleştirme çalışmaların
dan ve sanıkları koruyan kaynakların üstüne gitme girişimlerinden çok, 
demokratik hak ve özgürtüklerin kısıtlanacağı kuşkusunu gUçlendiren yeni 
yasal hükümler ve önlemler getirme çabasındadır. "Anarşi" konusunda bunca 
sorun çözüm beklerken, bir cenaze namazının hangi camide kılınacağı iki 
gün süreyle bir tiikümet sorunu olabilmektedir. Demokrasi slnavI,hükümet dü
zeyinde kötü not alarak verilmektedir. 

Son günlerde, DISK ile TORK-Iş arasındaki yakınlaşma; faşizme karş., 
tiemokrasiden yana işbirliği yapabilme görüşmeleri bu çizdğimiz çerçeve 
içinde değerlendirilmelidir. Işçi sınıfının sendikal hareketinin birliği temel il
kedir. Bu hareket demokratik, ilerici yönüyle tek bir sendikal örgüt içinde 
toplarvnıyor ise, veya henüz toplanmış değilse, faşiime karşı direnilmesi, de
mokratik hak ve özgürlüklerin savunulması gereği noktasında birleşen sendj.. 
kal örgüder bu gereği yaşamda gerçekleştirip sorrMJtlaştırabilmek için temasa 
geçerler, güç ve işbirliği yollarını ararlar. Bulurlarsa, uygulamaya geçerler. Bu 
doğaldır, hatta zorunludur. 

Bu açıdan DlsK-TORK-Iş ilişkileri ve faşizme karşı işbirliği etme gi
rişimleri olumludur. Ama konu bu kadarla bırakılamaz. Bu çok genel çerçeve 
içinde, iki sendikal örgüt arasındaki ilişkilerin içeriği, ortak nWcadelesinin s� 
mut hedefleri ve biçimleri ne olacaktır? Bu noktalarn açıklığa kavuşturulma
� gerelc. 

Şimdiye kadar iki $endikal örgüt yetkililerinin sözüri; ettikleri, anarşiye 
karşı girişimlerinde hükümeti desteklemektir. Bu çok yuvarlak bir söz. Hangi 
girişimler? Sorun, temelinde, "anarşi" değil, faşizm tehdididir. Faşizme, bu· 
na ilişkin olarak terörizme, karşı önlemler diye demokratik hak ve öz�rtükle- _ 

ri kısıtlayıcı, demokratik güçleri bastırıcı öneriler getirilebilir, girişimlerde bu
lunulabilir. Az önce, hükümette böyle bir eğilim konusundaki kaygılarımızı 
belirttim. Büyük sermaye ve yanlısı sağcı güçler, terörizmi öne sürerek "güçi; 
devlef' gereğini, "devletin, otoritesini göstermesini" durmadan ileri sürmekte, 
bu gerekçeyle, demokrasimizin üzerinde zaten var olan kapağı daha da sıkı 
bastırmak istemektedirier. Hükümetin "anarşiyi önleme", "asayişi sağlama" 
anlayış ve uygulamaları bu "güçlü devlet" yanlılarının isteklerine uygun düş
mektedir. Bunun için hükümeti girişimlerinde desteklemek değil, ona karşı 
çıkmak gerekebilir. Iki sendikal örgütün yetkilileri "anarşi" değil, faşizme di
renme, demokrasiyi savunma konusunu "hükümeti destekleme" çerçevesin
den daha geniş bir çerçeve içinde görüp ele almalı, turumlarını, eylem çizgi
lerini ona göre saptamalıdırlar. 

Bu noktada akla, bu yakınlaşma ile kim kimin çizgisine kaymaktadN" 
sorusu geliyor. Şimdiki görünüm, DISK'in TORK�lş'e doğru gerilediğidir. 
Sorunun, "Hükümeti anarşiye karşı girişimlerinde destekleme"diye biçim
lendirilme ve sınırlandırılması bile böyle bir gerilemenin belirtilerinefendir. 

Faşizme direnme, demokrasiyi savunma sorunu, sınıfsal/kitlesel örgütlü 
politik hareket sorunudur. Faşizm ve faşizan hareketler iç ve dış büyük ser
maye sınıflarının doğurttuğu, körüklediği, desteklediği hareketlerdir; sınıfsal
dır, politiktir. Faşizmin ve faşizan tırmanışın panzehiri de sınıfsaldır ve polj.. 
tiktir; işçi sınıfının ve öncülüğüiii ettiği emekçi kitlelerin, demokratik güç
lerin örgiltlü birleşik hareketidir, mücadelesidir. Bu Hareket politik Özünü 
ortak mücadeleye katılanların her birinin politik anlayışında" deği� işçi si· 
nıfının politik hareketinden alv. Işçi sınıfı politik anlayışını ve ıutumunu sen
dikaları aracılığıyla değil, kendi bağımsızı partisi aracılığıyla dile getirir. Bu 
nedenle, emperyalizme ve faşizme direnişte, demokrasiyi savunmada etkin, 
kalıcı sonuçlar alabilmek için işçi sınıfının ekonomik ve politik hareketinin 
bütünselliğini sağlamak temel şarttır. Bunu tamamlayıcı olarak da ıüm anıi
emperyalist ve anti-faşist güçlerin ve kitlelerin işçi sınıfının politik ha.reketiy
le birlikte, örgütlü birleşik güce dönüşmesi gerekir. Bu bütünleşmenin henüz 
sağlanamadığı bugünkü koşullarda, iki sendikal örgüt raşizme direnme (Sôlıdc
ce anarşi ye değil), demokrasiyi savunma sorununu hiç değilse bu genişlik 
içinde koyup çözüm arama yoluna giderlerse yapacakları iş ve eylem birliği 
olumlu sonuçlar verebilir. 



TlJRKiYE'OE yaRayaS 

BÜYÜK SERMAYENiN KUDUZ KÖPEOi 
Türkiye, önceki ha rta boyun

ca, Ankara'da faşist infaz manga
larının yedi Türkiye İşçi Partili' 
nin kaldı eı bir evde düzenlediei 
katliamm geniş yıeınlarda yarat· 
tıeı 'nefret ve öfkeyle dalgalandı. 
Dört Partili'nin olay yerinde iki
sinin ise kaçırıldıkları bölgede 
katlediimiş olarak bulunması, biI 
Partiırnin ise aeır yaralanması, 
ülkeyi kasıp kavuran faşist vah
şet karşısındaki tepkiyi olaean
üstü boyutlara ulaşbrdı. Bu tep
ki, baeunsızlık, demokrasi, sos
yalizm mücadelesi şehitlerinin 
arkasından Ankara'da onbinlerce 
ilerici, demokrat, yurtsever ve 
sosyalistin kitlesel gösterisinde 
dile getiIildi. 

Şehitlerin acısı yüreklerde da
ha taptazeyken, faşist katliama 
hedef olan sosyalistlerden yedin-' 
cisi, Serdar AI ten de geçen Salı 
günü aramızdan ayrılw_ Faşist 
katilleri teşhts etmek, mücadele 
arkadaşlarıyla aynı sa!larda yeni
den döviişe katılmak için öliine 
karŞı sekiz gün gösterdiei olaean
üstü dirençle, Serdar Alten bilim· 
sel sosyalistlere yaraşır bir örnek 
vennişti. Serdar Alten'in d e y iti
rilnıesi, faşist çetelerin hunharlı
eına karşı biIiken kin ve nefreti 
bir kere daha kamçılaw. Serdar' 
ın acısı, kavga arkadaşlarının kal
bine anıları ise akıllarına hiçbir 

- Kirli bezlerin ortalığa sa· 
çılması, sonra düzgiin bir bi· 
çimde katlanıp yeniden topar
lanmo&J .. 

Burjuva partileri kongreleri
nin bu değişmez kuralı, 9. Ge-
nel Kurulunu toplayan AP için 
de fazla&yla geçerli. 

YVRVYVŞ 'ün dizgiye ha
zırhındığı sıralarda, bezler kar
fılıklı olarak ortaya saçılıyor-
du ... 

Süleyman Demirel'e karşı 
Genel Başkanlığa adaylığını 
koyacakım ilan eden Bitlis Se
natörii Kamran Inan Ankara' 
da Mithatpaşa Caddesinde 
olufturdulu bürosunda kongre 
hazırlıktoruıı sürdüriirken, SÜ· 
leyman Demirel, kongrede, 
lnan'ı nasıl yeneceğinden daha 
çok, ondan sonroki gelifmele
rin alacağı yön üzerinde kafa 
yoruyordu ... 

Kamran Inan 'ın genel baf
kanlık çekifmesinde Demirel'e 
fazlaca rohat8Jzlık veren bir ya
n' yoktu, Ancak lnan'm her ai
zım açışta, örgüte "hükümet" 
kokkıtmaSl ve bu havaya, 
büyük basının önemlice bir bö· 
lümilniln de doloylı yoldan ka
tılması Demirel'i düşündürüyor
du ... 

Büyük Bermayeye öteden 
beri en çekici gelen formül olan 
"AP·CHP" için, Süleyman De
mirel'in ve Kamran Inan 'ın, bir
birlerini Bıklftırdıkları oranda 
bir araya gelmekn' en arzu edi
len durumdu. Büyük .ermaye 
ve onun güdümündeki basın, 
AP'deki liderlik miicadelesinin 
sonucundan çok işin bu yönü 
üzerinde duruyordu. Sonuç, 
kavgalı, hırdılı, döğüşlü de olsa 
afağı yukarı biliniyordu. Ama 
amaç ıağlanmalıydı. 

Bu konuda AP ızmir II Baş· 
kanı Mehmet Yorgancıoğlu 
şunları söylüyordu: 

" . Bu hükümet elbette yıkı· 
lacaktır. Ama hükümeti k'8(ı za
manda yıkabiİecek formüUeri 
de bulmak mümkündür. Ama 
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KUDUZKöPEK 

GöREV BAŞıNDA 

Demokrasi güçlerinin ısrarlı 
mücadelesinin karşısında yaralı 
biI av hayvanı gibi saldırganlaşan 
faşist mihrakların estirdi�i terö· 
rizm dalgasına geçti�imiz hafta 
yeni cinayetler eklendi� Son ola
rak geçen Cuma sabalu İTu E · 
lektrik Fakültesi Dekanı Bemi 
KaraCakioeıu faşist çeteler tara
fında.kaUedildi, Kararakio�lu. 
olay sabahı saat 9.30 sularında, 
evinden ayrıldıktan kısa bir süre 
sonra, İstanbul'un Gençler cad· 
desinde Anadol marka beyaz biI 
otomobilden açılan ateş sonu· 
cunda dört kurşun yarası alarak 
hayatını yitiIcli. Universite çevre
lerinde demokrat kişilieiyle bü· 
yük biI saygınlık toplamış olan 
Karafakioelu,1969 öncesinde de 
TRT Yönetim Kurulu'nda görev 
yapmıştı. 

Karafakioelu'nun da faşist in
faz mangaları tarafından kaUeşçe 
katledilmesi bütün demokratik 
güçler arasında nefret uyandırdı. 
Olay. faşist mihrakların gözü 
dönmüşmeünü sergilerken, bu 

ondan sonra ne olacakhr? AP 
kiminie, nasıl bir hükümet ku
robilecektir? .. " 

Demirel'e karşıt olarak bili
nen, Kamran Inan 'ı da, -özel 
sohbetlerdeki ifadesiyle faz14 
ca "ciddi" ve "akıUı" bulma
yan' AP kurucularutdan Yo,.. 
gonelOğlu şöyle devam ediyo,.. 
du: 

"- AP veya CHP 'nin tek bo
ŞUla iktidarları bir seçim mese
lesi olduğuna göre, Ecevit Hü' 
kümetinin çekilmesi veya dÜfü
riilmui halit;ıde ortaya çıkabile
cek tek alternatif AP-CHP iş
birlili veya koali8yonu olacak-
tv ... " 

Yorgancıoğlu'na göre, CHP
MSP koalisyonu "Akıl ve izan 
dışı", CHp·MHP koalisyonu da 
"eşyamn tabiatına ters" idi. 
YorganclOğlu, 2. MC hüküme
tini de olur iş görmediği için 
3. MC 'ye ilişkin tahminde bile 
bulunmu yordu ... 

Büyük sermayenin haş tem' 
silcilerinden olan YorganclOl
lu 'nun hedefleriyle, öteden beri 
peşinde olunan özlemler buluş
maklodır. 

O nedir? 
Eninde Bonunda bir AP·CHP· 

nin oluşturulması ... 

Böyle oluncaMHP'nin ömrii 
garanti altına alutacak ve ftJJJis1 
hareket partisinin lIOhsısına ei 
ve görıill birli'i içinde su dökü
lecekti ... AP-CHP kurulunca, ıi-

lahların bir süre için ıusturul· 
maBI emri verilecek bu arada 
halka "Görnüdiiniiz mü. biz 
öteden beri işte bunu istiyo,.. 
dulı" denecekti ... 

Silahlar bunun için patlat'ıı/
yordu. ınsanlar bunun için kal· 
lediliyordu ... 

Formülün AP örgütüne dö
nüh yüzü de, kaybedilmiş bir 
hükümetin bulunması yörıiln· 
den çehiciydi .. 

tutumu bir kere daha açı�a Çı-
kan hükümet çevreleri üzerinde 
de dikkatleri yenıden yo�unlaş· 
tırdı. KaraCakio�lu'nun, Türkiye' 
nin en büyükkentinin göbeeınde 
güpegündüz katledilebHmesi, fa
şist çetelerin nereden cüret aldı
� sorusunu biI kere daha zihin· 
lere çakıyordu. 

BURJUV AZıNıN 
KADROLARlNDA 

. "YENILENME" 
YARıŞı 

Türkiye'de faşist saldırganlı· 
�ın azgınlaşması, yalnızca faşist 
mihrakJarın, hedefe ulaşabilmek 
için her türlü yönteme gözlerini 
kırpmadan başvurabilecek tıy
nette oımasının sonucu de�ildi. 
Bu saldırganlık, aynı zamanda, 
büyük burjuvazinin politik buna
lunUlm derinleşmesinin de bir 
yansunasıydı. Büyük burjuvazi, 
mevcut politik kadrolarıyla ve 
bugünkü devlet kurumlarının 
çerçevesi içinde siyasal egemen
IiIini sütdünnenin olanaksızheıy
la karşılaşmışb. Bu durwnda bü· 
·yük burjuvazinin, politik bunalı
mına çözüm yolunu, faşist sal· 

dırganiılı hnnandınnanm dıŞIl1-
da başka yöntemlerle de araması 
do�aldı, 

AP'deKongre öncesi: 

ÇiRKEFliK YARıŞı 

Kamran Inan sürekli olarak 
bu noktcıdan Demirel'i köşeye 
sıkıştvıyordu. Demirel bu nok· 
laCÜlki sıkışıkhlını gidermek 
için ilk hamleyi geçtilimiz haf
tanın başlarurda yaph. Miniyet 
muhabirierinin sorularını yanıt· 
layan Demirel. "koptu-düzel
mez" denilen diyalog için ''Hü· 
kümetin başı ile ana muhalefet 
partisi sıfatıyla başbaşa kal· 
mak" koşuluyla "niçin kop
sun" anlamına gelecek şekilde 
konuşuyordu ... 

Demirel'den bu Besin çıkma
sı ilzerine Başbakan Eceuit'lıı 
MSP Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan ile göriişmek istemesi 
de işin bir baş/ta ilginç yamydı. 

Perşembe sabahı Erbakan 'ı 
MSP Genel Merkezinde ziyaret 
ede.n Ecevit, ziyaret gerekçe.i· 
nin, Erbaka,,'ı genel başkanlı' 
ğa yeniden seçilmesi dolayısıy
la kutlamak oldulunu söy!ü-

yordu ... 
Bu gerekçe elbette karşıda· 

kileri fazlaca fJ(Jf bulmaya daya' 
nan bir gerekçeydi. Ecevit, AP 
büyük kongresinden sonra AP 
Genel Merkezini de ziyaret ede
celini söylüyordu. Ecevit, De· 
mirel'e bu pası göndermek için 

MSP'y; ziyaret etmişti. 
Ecevit'in Demirel'e gönder

dili bu pos. Kamran Inan'ut 
kongrede kullanmak istedili 
en büyük kozu bir hayli sarsı
yordIl. 

Demek ki, Ecevit ile Demi
rel yanyana geleceklerdi ... 

Ecevit bu manevrayla, AP 
kongreBinden sonra Kamran 
lnan'ııı partisinden sökeceli 20 
ila 40 kadar parlamenteroen 
oluşacak beyaz listeyle hükü
met orlaklılı arayacalı yplun
daki .öylentilere donru olsa 
bile yüz vermedilini ihtlOs et
miş oluyordu. 

Bu arayış son Sıralarda ''yeni
lenme" deyiminin burjuva parti· 
leri için moda haline gelmesiyle 

Nereden bakılırso bakılsın 
AP kongresinin, kongre önce
sinde ortaya &erilen kirli çama
şulan her ne kaCÜlr düzgün bi
çimde katlayocağı söylenebilir
se de, kokunun bu kez ağırl/
lım duyuracolını göstermekte
dir. 

Geçtiğimiz Cuma günil bazı 
TBMM ontetli zarflaı-ın içinden 
çıkon fotokopilerde belgelen
meye çalışılan hususlar, taraf
ların karşılıklı milcedelede seç
tikleri yöntemlerin "temizliği· 
ni" kanıtkımoğa yetmektedir. 

Zarflardan çıkan fotokopi· 
lerde, üç AP Genel Başkan Yar
dımcısıyla üç Genel lCÜlre 
Kurulu ü)lJ!sinin ''Mason'' ol· 
duklarının kanıtlanmasına çalı
şılıyordu. ''Hür ve kabul edil
miş masonlar büyük locası do
ğuş kolu" adına sekreteri ve 
Boeing uçak şirketi emekli per
.onel şefi Hüseyin Yüksel En
gimu, AP'l; Nuri Bayar, Hüse
yin Ozalp, Necmettin Cevheri, 
Selahattin KılıÇ, Orhan EFen ve 
Turgut Toker'e bir mO$on 10-
caSlnın toplantı çakrısutda bu
lunuyordu. 

Isimler Demirel'in en yakın 
çevresinden seçiImş bulunu
yordu ve olayın dolrululu ka· 
dar düzmeceliki de akla gek
biliyordu. 

Her iki ş ıkto da farketen 
neydi? 

Velev ki, bu isimler mason 
olsalar' Bunca yıl bu isimlerin 
yöneticililini destekleyen ve 
alkış tutanlar kimlerdi' ... 

Velev ki, bu isimler mason 
delillerdi' 

Bıınca yıl onlara alkuı tu· 
fan e.llerin, yöneticileri için 
kullandıkları yöntemlerin 
çeşitliliği sırıtmayacak mıydı' .. 

AP 'de kongreye gelinirken 
rampadan fır!IJyan bu bezlerdi. 

Kendi sınıflKIl çıkarlarının 
temsilcisi bir partide karaya vu
ron "ahlak "o bakılı"ıco büyük 
sermayenin, Türkiye'de ne tez· 
gahlar, ne tertipler ve ne oyun· 
lar yapabilece#ine birazcık ışık 
tutulmuş olmuyor mu r 



sonuçlandı. Amaç, kitle tabanı 
sürekli olarak eriyen, bugünkü 
yapılarıyla kapitaıist sistemin so· 
runlaooa QÖzüm getirme olanaeı 
bulamayan burjuva partilerinin, 
kitle tabanıarını yeniden topar· 
layabilecek bir güce ulaşbrılma· 
sıydı. !şte bu özlem, geçtieimiz 
bafta sonunda yapılan MSP 
Kongresi'nin 'bariçten ga.zel 

okuma" ustası burjuva basının 
okudueu ''yenilenme'' duaları 
altında geçmesinin nedeniydi. 

MSP Kongresi'nde Genel ı�. 
re Kurulu için kendi ayrı listele· 

rini hazlflayan ve Erbakan'cılarm 
"merkez" listesini delmeyi başa· 
ran Korkut özal, işte dışardan 
okunan bu "yenilenme" duala· 
rının muhalabıydı. özal, burju· 
vazinin MSP'nin yüzünde aradıeı 
makyajı gerçekleştirebilecek bir 
umut IŞıfl olarak gösteriliyordu. 
Hürriyet yazarı Oktay Ekşi, 
özal 'ın, Erbakan'ın "ciddiyetten 
uzak lider" izlenimini ortadan 
kaldırabilmesi halinde, "hem 
MSP için hem de demokrasimi· 

,zin daha safhkh işleyebilmesi 
için yeni bir umut kapısının do· 
facafıru" müjdeliyordu. 

141 ve 142 
kaldınlmalıdır 

141 v� 142. maddelere karşı oldujuıW belirtmek uzun yıllar 
CHP'nin politika sahnesinde önemli bir propaganda malzemesi 
oldu. Emekçi kitlelerin Mussolini döneminden miras kalan bu 
maddelere olan tepkisinin "özgürlükçü demokrasil�de ne kadar 
ÖZJürlük varsa, TUrkiye'de de aynı özgürlükler olacaktil''' biçimin· 
deki [orrrül1erle CHP'de odaklaşması için çaba harcandı. Aynı 
çabanın bugün de bir başka biçimde sürdülü görülüyor, "Bazı 
çevreleri ürkütmemek, hassas dengeyi korumak" gerekçelerinin 
ardına &Jlmarak, bu maddelerin kaldırılmasının, do�rudan do�· 
ruya işçi sınıfının örgütlü gücüne baltı olarak gerçekleşebileceli 
zihinlerden silinmek isteniyor. 

CHP tarafından bahaneler ardarda sıralanadUlsun, düşünme 
ve örgütlenme özgı.i.rıü�nü hedef alan yeni yeni dava1arm açd· 
mas na davet ediliyor. 

Bugüne kadar açılan yüzlerce davaya bugünlerde yenileri ek· 
lendi. Orün Yayınları ve Ki4;le Dergisi hakkında "komüni�m 
propagandası yapmak". gerekçesiyle davalar açıldı ve yazı işle· 
ri müdürleri yargıç karşısına çıkarıldı. TUrkiye İşçi Partisi'nin 
yaym organı Çark Başak'ın sorumlu müdLiru için de 141 ve 
142. maddelerle ilgili olarak açılan davalar &ÜrÜyor, 

Bugün dünyada yalnızca birkaç gerici ve [aşid rejimde ör· 
neklerine ra.ılanan 141 ve 142. maddelerle ilgili olarak insanla· 
rı yargıç kar,ısına göndermek bir politik baskı aracı olmaktan 
çıkarılmak zorundadır. "ÇoRulcu Demokrasilere" ne kadar batı· 
lı oldul'umuz kamtlanmaya çalıştıır, bu yönde olalanüstü çaba 
harcanırken, insanların birbiri peşisıra yar,ıç karşılılDda malan' 
ması "çatalcu demokrasi" ile nasıl ba�daştırılabilir? Anti·ko· 
münist histeriye daha ne kadar boyun eR'ilecektir? Bu soruların 
yanıtlamnası ile işçi sınıfmın örgütlü gücünün gelişkiniili arU1n
da doArudan bir ilişki bulunuyor. 

141 ve 142. maddelere kar,ı uzun süredir mücadele veriliyor. 
Türkiye, 1ci,Uere "sosyalist" demenin dava konusu oldultu dö' 
nemler yaışadı, Bu engeDer birer birer aştıdı, Bugün işçi sınıfının 
kararlı mücadelesi sonucunda belirli ölçüde geriletilmi, de olsa 
işçi IllUrının bilimsel sosyalist öltretisini ve en geniş örgütlenme 
özgürlülünü hedef alan bu maddeler anti·komünist. çevreler tara· 
fından birer Demokle, kılıcı olarak kullanılmaya devan: ediliyor. 
Bu nedenle açılmı, olan davalar saltcı ve faşist çevreler tarafın· 
dan yeni bir anti·komünizm hilterisi ile kar,danıyor, 

Ancak açılan her dava bir yandan mazeret aramakta ııüçlük 
çekenleri yeni yeni bahanetel' balmaya yöneltirken, diler yan· 
dan da daha geniş emekçi çevrelerin, demokrat kesimlerin tep· 
kisine yol açıyor,OriinYayınlarmdaTKP admı ta,ıyan kuruluşun 

'prograrr:ınm yaymlanmı, olması ile ilgili olarak 141 ve 142. 
maddelerden dava açılmaıı, iddia makamının dahi konunun ye' 
niden Anayua Mahkemelinde ele almması gerekt.iAinİ belirtme
ıine yolaçmı,br. Gerçekten de bu maddeler Anayasa Mahkeme
&ince yeniden ele alınıp iptal edilmelidir. 

Fa,iıt Muuolini'nin ceu kanunundan aktarılan 141 ve 142, 
maddeler tarihe karışacaktır. Ne anti·komünist histeıller, ne de 
bu maddelerin varlıRınl kendI çıkarları için politik malzeme ola' 
rak kuUanan1aı, hiçbiri, yıUardan beri .ürdürÜıen bu mücadele· 
nin bAf81ıya ula,masna enrel olamayacak. 

TERORtzMIN KAYNAClNDA 
KİM VAR? 

G.çti�imiz hafta içinde MSP. 
olayıl ve renkli kongresi dışında 
bir başka vesileyle daha kamuo· 
yunun dikkatleri üzerine çekti. 
Başbakan Ecevit Perşembe günü 
MSP Genel Başkan'ı Erbakan'ı � 
ziyaret etti. Bu ziyaret, gerçekte 
uzun süre önce planlanmış, fakat 
MSP Kongresi'nin ertesine rasla· 
tılmışlı. 

Erbakan'm MSP Kongresi'ni 
açış konuşmasında, bugüne ka· 
dar "milli görüş" dışında saydıeı 
"solcu görüş" ile "liberal renk· 
siz" görüşe bu kez "trkc;ılıfı" da 
eklemesi dikkatlerden kaçma· 
mıştı. Erbakan, "kendisini mil· 
liyetçi sayan bazı çevrelerin de" 
terörizmin içinde ·yer aldıfmı 
söylerken, açıkça MHP'yi kaste· 
diyordu. Faşist partinin, kendi· 
sinden olmayan herkese karşı çe· 
virdifi terör dalgası ve hızla yay· 
gmlaştırdı�ı faşist demagoji, ül· 
kenin birçok bölgesinde MSP' 
nin de karşısına çıkıyordu. Bu, 
Erbakan Hoca 'nın faşist partiyle 

arasındBkimesafeyi açmak zorun
da btrakmıştı. 

Ecev it·Erbakan gö�esin. 
den sonra, "CHP ve MSP'nin a· 
narşinin kaynaklan konusunda 
çok yakın gqrüşleri paylaşbkla· 
rının" açıklanması işte bu ha· 
kımdan önem taşıyordu. Ne var 
ki bu olguyu tek başına ele al· 
mak da mümkün deRildi. "Anar· 
şinin kaynakları" deyimindeki 
mUflaklıeın, demokrasi güçleri· 
ne karşı genel bir kampanyanın 
gerekçesi yapılması da pekala o· 
lanaklıydı. Bu nedenle "teröriz· 
min kayrıafında kim var?" soru· 
su, bala bütün açık1ıeıyla cevap· 
landırılmayı bekliyordu. 

CHP VE Al' IŞBIRLICININ 
KOŞULLARI 

Daha da önemlisi, "anarşi" 
deyiminin bulutları arkasında 
gözlerden kaçırılan faşist teröriz· 
me karşı bir "panzehir" olarak 
gösterilen "partilerarası birlik" 
sloganından büyük burjuvazinin 
asıl muradı, bir CHP·MSP iş bir· 
liRi de�ildL Tekelci basın organ· 
ları, bu nedenle, Erbakan·Ecevit' 
görüşmesinı, sadece bir CHP·AP 
dJyaloguna ğeçlş olabi1ece�1 açı· 
sından yansıtarak kamuoyuna 
sunmaya çalışhlar. 

önceki Cumartesi gUnü AP' 
nin Adana tl Kongresı'nde konu· 
şan Demirel, bir CHP·AP diyalo· 
gu bekleyişlerinin haksız olma· 
dıeını bilinçli bir biçbnde belli 
etti. Bu, AP Kongresi'ne yönelik 
olarak da sürdürülen ''yenilen· 

TüRKIYE Işçi PARTISININ 
"üYE KAZANMA KAMPANYASı" GELIşIYOR 

Türkiye Işçi Partisi, 7-8 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılan 
lı Temsilcileri Toplantısı'yla birlikte bir "üye kazanma kampan. 
yası" baŞlatmıŞtı. Türkiye işçi Partisi yetkilileri tarafından, "üye 
kazanma kampanyası"nın, Parti'nin bütün örgütlerinde büyük bir 
hızla ilerlediği bildirildi. 

Türkiye işçi Partili yedi sosyaliste karşı düzenlenen kadiam. 
dan sonra yayınladığı ilk bildiride, TIp Genel Başkanı Behice 
Boran, bu kaıHamın, Parti'nin üye kazanma kampanyası açtığı 
gün yapılrr,asının bir raslanu olmadığını belirterek şöyle diyor· 
du: "Bizim faşistlere cevabımız işçi, emekçi kitleler içinde ör· 
�tlenmemizi genişletip derinleştirerek daha da kök salmanıız 
olacaktır. " 

Türkiye Işçi Partisi'nin üye kazanma kampanyasının bütün 
yurt çapında hızla iler�emesi, faşist kadianıa karşı gösterilen 
tepkinin Parti'ye yapılan üye müracaatlarını belirgin biçimde ar· 
tırması, faşisdere karıı bu cevabın şimdiden verilmeye başlan· 
dığını gösteriyor. 

Anarşi"in kaynağını teşhistc yakın görüşte olduklarını belirttiler, 

me" kampanyasının, herşeyden 
önce Demirel tarafından yanıtsız 
btrakılmayacaeının önemli bir 
işaretiydi. AP Kongresi'nin ta· 
mamlanmasından hemen sonra 
Ecevit'in Demirel'le görüşmeye 
hazırlandıeı, Milliyet'in ve Tercü· 
man 'ın aynı günkü sayılarında 
kamuoyuna rısıldandı. Bu haber· 
ler, AP Kongresi'nden somut. so· 
nuçlar bekleyen çevrelere veril· 
miş bir güvence niteı�ini de taŞı· 
yordu. 

CHP ve AP arasında "anarşiye 
karşı" e-erekçesiyle başlatılmak 
istenen bir işbirlieinin arkasında· 
ki öznel niyeUer ise, yine burju· 
vazinin sözcülerinin aeıından di· 
le getirildi. Demirel'in Adana a· 
çıklaması üzerindeki yorumlar 
daha sona ennemişken, Terc� 
Olıın'ın TV ünlüsü yazarı Nazlı 
Uıcak'm sütunlarında blr CHP· 
A� işbirlieinin koşulları ortaya 
döküldü. Ilıcak şöyle diyordu: 

"Adalet Partisi, ancak ko· 
münizme karşı da tedbir alınma· 
sı şartıyla CHP ile biraraya gelir" 

DiRer bır deyişle, büyük bur· 

juvazinin temsilcileri, bir CHP· 
AP işbirl�ini, geniş emekçi yı· 
emların faşist terörizme karşı 
birleşme isteeini, gerçekte sade· 
ce burjuva partilerinin at oyna· 
tabildi�i bir sözde "huzur" orta· 
mına kapıları açma yolunda 
amacından sapbnnaya haztrlanı· 
yorlardı. 

Bir kere daha belirtelim: Fa· 
şist tehlikenin önlerunesinin gü. 
veneesi, burjuvazinin politik ör· 
gütlerinin kapitalist düzeni sa· 
vunmak için birleşmelerinde de. 
RiI, emekçi kitlelerin, demokra· 
tik kazanımlarını korumak ve ge. 
liştirmek amacıyla birleşmelerin. 
dedir. Bugün Türkiye emekçi 
halkının önündeki birlik sorunu, 
faşizme ve emperyalizme karşı 
örgütlü kitlelerin ve tüm demok· 
mtik güçlerin iş ve eylem birli· 
Ri sorunudur. Faşist. iktidar he· 
vesierine nasıl geçit verilmeye. 
ceksc, işçi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin faşizme karşı birlik öz· 
leminin, burjuva partilerinin d� 
zeni savunmak için birleşmesini 
haklı göstermek için kulla nılma· 
sına da Izin verilmeyecekt.ir. 
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Faşist 
basrn:: 

MHP'nin BaşbuR'u Türkeş 
ndm ayının ük iÜOUnde düzenle-
11L1 basın topianbsında "sıkıyö· 
ıetim" çaltlSmda bulunarak 
'selablyede birlikte sorumlulu' 
"un da orduya devredilmesini" 
;tedl. Bu talep, herhangi bir ola
'anüsW önlemler dizisini talep '
tmenin ötesinde anlamlar taŞı
'ordu. Türkeş'in sözlerinin arka
ında, dogrudan d$uya askeri 
ıir darbe için yapılan bir çaltı 
·abyordu. Otger bir deyişle Baş· 
ıuR, faşist bır darbeye davetiye 
ıkannak üzere bütün yan güçle
ine beklenen işareti vennişti. 
'ürkeş'in açıklamasının, faşist 
l8SLII dışında bütün yayın organ
uında bir "darbe daveti" olarak 
"orumlanmasının karşısında, ne 
laşbul bir açıklamada bulunma 
�reksinimini duydu, ne de faşist 
<ganiar dolaylı br tekzibe baş· 
urdular. Türkeş'in faşist dıırbe 
·-,etinden tam bir hafta sonra 

.urkiye Işçi Partili yedi sosyalist 
aşist mangalar tarafından Anka
a'da hunharca katledildi. 

'lUrkeş'in faşist bir askeri dar· 
be çlRırtl<anllRl için ilk işareıı 
vennesinden sonra, emrindeki 
basın organları da bu çllırtkanlı· 
Rı bir koro biçiminde sürdürme
ye gjriştiler. ytlRtlytlŞ'ün 183. 
sayısında bu koronun en belirgin 
örneklerine dikkat çekiliyordu. 
Son bir hafta Içinde darbe çagn· 
larının faşist basında gitgide da
ha geniş bir yer tutmaya başla
dıgı görüldü. Aynca faşist bası· 
nın sütunları, böyle bir darbe 
girişimine gerekli ortamı hazır
larnııJı için hangi koşullara bel 
baRlandlgınl açikça ortaya koy· 
maya başladı. 

BÖLÜCüLüCE KARŞI 
ORDU 

BaşbuR 14 Ekim gunü MHP' 
nin Yozgat İl Kongresinde bir 
konuşma yaptı, Konuşmada, fa-

-----------

DARBE ÇIÖIRlKANlIGI ,imine wnut blRladıkluı güç 
lere hedef göıtennek i�in. özel
likle Ooeu Anadolu'daki emek· 
çi halkın lilerinde yeni prova
kasyon ve saldınlara hazırlandı
emı belli eden lşareııerle doluy· 
du. 

Jevam etttrmelerl Türk Devleti' 

G U· · N D EM D E nin varhlını devam ettirrnesl açı· 
,ından tehlikeli sonuçlar dogura· 
caktar. Artlk susmak, seyretmek Faşist basının askeri darbe ç .. 

eırtkanlılmı en yüklOk perdeye 
yükselanesi, ooun arkasındaki 
odaklarm, ellerindeld mevzUeri 
koruyabiirnek Için Ikııdan ele 
geçirme yolunda vurucu darbe
ye hazırlanmaktan başka Çıkı, 
yolu bulamadıımı gö,teriyor. 
Faşist darbe hevesleriı faşist ha· 
rekeıın gücünü delil, lam tersine 
güçsüzlüRünü, emekçi balkın fı· 
şizme karşı yükselen tepkisi ö· 
nünde htzla zayı.tladıeını göster
mektedir. Bu heveslerin oldulu 
gibi kursaklarına ıblulması, fa
şizme karşı kiUesel tepkinin ge
l!şlirilerek örgütlü bir güce dö· 
nüştürübnesiyle mümkün olacak
tır. 

şi st demagojinin bilinen nakarat
larının tekrarlanmasının yanmda, 
MHP'nin ordunun baş danışmanı 
gjbl gösterilmesi çabası dikkati 
çekiyordu. Türkeş, "Ordunun, 
kendi vatanında Işgalci gjbl gös· 
terllmesl"nden yakmarak, ordu· 
ya "bölüciUüle son vermek" ıçın 
harekete geçme işaretini veriyor· 
du. Türlteş'ln konuşma metni er· 
tesl günkü Hergün gazetesinde 
manşet olarak verildi. Haberi. II· 
gili manş,tin yanmda gazetenin 
yorumu vardı. Yorum bütünüyle 
Başbul'un iki hafta önce verdiRI 
darbe işaretini yeniden gözlere 
babrmak için kaleme alınmıştı. 
Yorumda, "bölüciUüRe" karşı ha· 
rekete geçmeSi istenen ordunun 
baş hedefi olarak bugünkü hükü· 
met gösterildikten sonra şöyle 
deniyordu: 

"Bu kanlı oyun sona erecek· 
tir. Devletin yaşamasmdan'yana 
olan güçlerin bu gidişe seyirci 
kalmaları ve saldırıların Türk 
Devletini yıkmalarına müsaade 
etr.ıeleri beklenemeı. Başta Ece
vit olmak üzere, bu oyunu tertip
çilerinin bütünü, akıttıkları ma
sum kanında ooeulacaklardır." 

Hergün imzalı yorumda, Ece
vit'in birkaç gÜD önce kullandıtı 
"bu kanlı oyun sona erecektir" 
sözlerinin yanıt olarak kullanıl
d.ıtı ''bu kanlı oyun sona ere
cektir" sözlerin m yanıt olarak 
kullanılma .. aulaınslZ del!ildi. Bu 
sözler, doA'rudan do�ruya, Baş
bakan 'ın faşist partiye ve yan 
kuruluşlarına karşı almabileceRi
ni ima ettlRi önlemlere karşı bir 
misillerne tehdidi anlamına geli
yordu. Daba da ileri giderek, 
"kanda Insan boRma" ustası fa· 
şist canilere açıkça Ecevit'in ad
resinin verilmesi, hazırhetn bir 
darbe yolunda olduRunu kanıttı
yordu. 

Bu yazıdan bir gün sonra Her
gün'ün sütunlarında, faŞist hare
kete ordunun durumu hakkında 
tekmil verme uzmanlıRını sürdü-

ren Necmettin HacıemmoRlu ye· 
niden boy gösterdi. HacıeminoR
liı, "Türk subaylarının ve Türk 
Ordusunun geleneklerinin, siyasi 
\klldıırla fazla içli·dışlı olan ko· 
mutanlara tahammül göstereme
diRini" ilan ediyordu. Bu, Hacı
emineelu'nun aynı konuya aynı 
gazetenin sütunlarında ikinci kez 
deRlnmestydi. Bu sözlerin arka
sında da, yine, bugünkü hük:ü
meUe "içti dışlı" sayılan ordu 
kademelerine savrulan bir tehdit 
yatıyordu. 

"IHTILAL ITHALI"NE 
KARŞI ORDl' 

GeçtiRimiz Perşembe günü 
Hergün'de yme gazetenin imza
sıyla yayınlanan bir baŞYazı, (a
şist dıırbe çllırtl<anhRlnı en yük· 
sek perdeye çıkardı. Başyazının 
başhRı, faşist hareketin ordu j
çinde kendi uzaııtılarını reklam 
etmek için kullandıRi deyimle 
vurgulanmıılı: "Devlete lıaRh 
güç lere düşen görev ... " 

Hergün, faşist dıırbe çllırl
kanlıtına yine malum nakaratla 
giriyordu: Bütün Bab Asya, Orta· 
d<>eu ve Afrika ülkeleri Sovyetler 
Birltgi'nden kaynaklanan bir "ih· 
Illal ithali" dalgasıyla (kavrulu. 
yordu!.. Bu nakaratın arkasından 
Türkiye'nin önünde görülen üç 
olasılık saralanıyordu: 1) Ya ko· 
münistler iktidara gelecektir. 2) 
Ya tedbir a1mmadıRınl gören or
du iktidara el koyarak bizıat 
tedbir alacaktır. 3) Ya da bu ge. 
lişmeler Türkiye'yi bir Iç savaşa 
götürecektir. Hergün'e göre birin
ci ve üçüncü Oıasılıkların engel· 
lenmesi gerektiRine göre Türki· 
ye'nin önünde tek şık kalıyordu: 
''Tedbir alınmadıRını gören or· 
dunun iktidara el koyması! "  Ve 
çaRıı şöyle tamamlanıyordu: 

"Cumhuriye te ve Devlete 
baRIı olan güçlerin bundan böyle 
de içinde bulundukları ata.leti 

zamanı delil, komünlzmin ve bö· 
lUcülütün kafasını ezme zamanı· 
dır." 

DARBENIN KOŞULLARI 

Faşl,t barekelln avazı çıktıRı 
kadar balırarak da vet etti�1 fa· 
şist bir askeri darbenin koşullan· 
nı tae hangi araçlarla yaratmaya 
çal..ı4blının Ipuçlarmı yine faşist 
basın veriyordu. Faşist basının 
faşist darbe heveslerini mab
muzlamak için kullandıRı korku 
masalı, "komünist taktiklerlnin 
en tehlikelisi olan bölücülüktü." 
Faşist basının sütunları, gizli ve 
açık faşist örgütlerin, darbe giri-

Tekelci basrn MHP 
avukatııgına 
hazırlamyor 

MHP DOSYASI 
KAPATıLAMAZ 

Rının belirtileri görübneye 
başlandı. Burjuva haıınırun ve 
partilerinin önde gelenlerinin be
nüz dolNdan dneruya girmedilt· 
leri bu kampanya için, öncelikle 
ikinci dereceden sözcüleri ya da 
köşe yazarlan eliyle Işaret 
vermeye Çalıştıkları görüliyoro 

--------------------� 

t'qist teröriım dallı'sında, ci· 
oayet ve saldın olaylannda MHP' 
nin ve  yan kunı1uşlannın sorum
lululunun açık kamtlanyla or
taya dökülmesiyle birlikte son 
glinlerde MHP'nin ve yan kuru
luşlanrun kapatılması ivedi bir 
konu baline geldi. MHP'nin ve 
yan kunıluşlarının smımluluRu 
resmi makamların açıklamala
rOlda da çeşitli biçimlerde dile 
getirildi. Cinayet ve saldm olay· 
larının faillerinin bir bölümi.iıi.in 
yakalanması, çneunun tutııkla
oarak mahkemeler tarafından 
suçlu görümesi, MHP'nin ve yan 
kuruhışlarırun bu olaylarla ilişki· 
sini somut bir biçimde ortaya 
koymaya başladı. Böylece de
mokratik güçlerin uzun süredir 
gUndenıde tuttukları ''MHP ve 
yan kuruluşlarının bakkında ka. 
vuşturularak bu örgütierin kapa· 
birnası" talebi, gitgjde genişle· 
yen çevreler tarafından benim
senmeye ve ileri sürümeye baş
ladı. 

MHP 'yi ve yan kuruluşlanm 
koruma Çabası, bu örgüUerin ka
patılmasının siyaaı ve demokra
tik örgüUenme haklan üzerinde 
yeni sınırlamalara dotru bir 
adım o1acBlı gerekçesiyle hakb 
gösterilmeye çalışılıyor. Bu ge· 
rekçen10 yamnda, MHP'nin ve 
yan kuruluşlarırun fql,t torö· 
rizindeki sorumluluRunuo benüz 
kesin kamtlara baRianmadılı Id
diası da öne sürülüyor. Bu ata
da, MHP'nin ve yan kuruluşları
nın kapatılmasına kaqı çıkan
ların, bu partinin kitieael bir ta· 
bana dayandılı, kapatılması h.· 
linde bu tabanın tepkisine yol 
açacaaı gerekçesini de öoe Ü'Ü. 
yorlar. 

MHP ve yan kuruluşlarlnlO bir haftalık sicil i  
I S  Eliim: Savcı Yardımcısı 

Oot.n Öl'Un öldllrUtıiesiıde 
kull.nıl.n labancoyl. Ankara' 
da bır 6Irenc:lyl 61cllreliiO sap
tanan bır faşist lfadeliıde ... 
bancıyı .Idılı idıinin .dııı ver· 
miş ve "beni bu Işlerde kull.n· 
dılar. Bunlar çok bUyük bır ör· 
ııüt, önemlı Işlerde hep benim 
gıbıleri öne sOrilyorlar" demq.. 
tır. 

• Bır sOre önce KM .... " .. n 
Ankara'ya dln.mlt getirirken 
y.kalanın 2 Ibe ölrenclSl din.· 
mlderin üGO kltaplıAı B.şkanı 
wafınd.n ",ı1rlldllni itiraf et· 
mışlerdır. 

/4 Ekim: Beykoı'da bır 
kahveyı b ..... ak lid kışıVı yara. 
layanlar .. , oI.ydan önce MHP 
Seykoı Ilçe B.şkanı'nın Işye
rinde toplanar.k saldırıyı plan. 
ladıkları öne sürIIleii. 

. KItl. halinde cin.yeder I)a. 
nlam.k, .dam 6le1irme� ve 
pır .. ıı bır polis mem"'unu y.
nlam.k suçlar .. dan ...... n 
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üGO .,kl başkanı Ile ÜGO liye· 
sı Iki kişinin qpileri ii emnl
yeı mildUrlOklerlne bıldırııd. 

• CHP Hav.1 mllletvekııı M.· 
Ilk Yılman NlIlde'niı Ak .... y 
Içesinde 6-7 Eidm tarihlerinde 
meydanı gelen oI.ylarl. ııg" i 
olarak düzenledılı basın top. 
lanbllnda, oI'Vlar.. MHP'lIler 
tarafından daha önceden pl.n· 
lanarak ıryıulandılını söyledi. 

16 Elrim: Mersın'de yakal •• 
n.n 000 Ankara. Akı.pe Şu
besi Başkanı S ... ş ç.lışkan, 
Ik Ifadesinde .dam yaralam. 
ve çeşlUI bombaı."" oIavıarl· 
nı karışbiını iUnf eımlşdr. 

16 Ekım: Ankara B.lpl' .. 
4 kişinin öldııriııeliiO ol'Vlarl 
düzenlemekten aranan Ethem 
Kışkış' .. 2. MC dilnemlnde bır 
sOr. OIE'de ç.ıışbll, daha son· 
ra MHP'II Devlel Bakanı Sadl 
Somuncuollu'nun özel kalemi
ne .ı .. ıp orada çalıştırıldılı 01'
.. y. çıktı. 

- Ool.n Öl'Un ölelirUimesl 

oI'Vıyl. Ilgili oIduiu .... ı1.n 

Veli öıden'iı .. Inde glıiendlll 

ülkil·Tek Esldıe/ılr Şube B't
kanı tııtııklandı. 

1 7  E�im: Isdemlr Alır Bo· 
kım üni .. sl'nde çalılOn ... 
MHP i1yesi oIdulu bildirilen bır 
kişinin .. Inde rten moklrW l 
.. banca bulundu. AVrıca, çıkan 
oI.vıar sonund. 010 ve MHP 
i1yesl Işçiler göıalbn • .ı.,dı. 

18 Ekim: Hakkında sıV.bl 
tııtıj(l.ma kararı bulunan 000 
Adan. Şubesi esid başkanı, 
Mersin'de çifte tabanca. ve 3 
şırıörı. vak.l.ndl. 

. Adanı MHP lı binasından 
çıkan sııahlı Iki kışı bır işçiyi 
.Iır şeklide Var.ı.dılar. 

"1 9 Ekim: Mımak sıldırısı 
.. nıkiarından Faruk S'Vgllı 
v .. dlll Ifadede oI'Vda kullanı· 

, I.n mokl .. ıı lilteiln M.ıtepe 
ülkil Ocakları Şube Başkanı 
RelOt BUtiln'i1n direktifı Uzeri· 
ıie MHP Genel Merkeıine ıödl· 
rUleliltlrIi sövıedl. 

Başbakan Ecevit'in önceki 
hafta Cuma günü Bakanlar Kuru
lu toplanbsından önce yapbRı 
bir açıklama, demokrasi güçleri
nin ısrarlı çabaları sonucunda, 
MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgiU 
yasal kovuşturmarun kaçmtlmaz 
olarak �ndeme girdil'Ini göster
di. Ecevit'in sözleri basında böy· 
le bir kovuştunnarun hazırlıRı 
olarak deRerlendirlUrken, faşist 
parti ve örgütlerin temsilcileri de 
şimdiden savunma hazlfııeına 
gjrdiklerini belli ettiler. Faşist 
yayın organları, MHP'nin ve yan 
kuruluşlarının kapatılmısının 
mlsilleme göreceRini açıkça Ima 
ederek, hükümetin ve yargı 
organlannın bu yönd� olabılecek 
glrtşimlerlni uzaklaştınna çabası
na da gjrdller. 

Bu arada burjuva basınında ve 
burjuva partileri sözcülerinin aR
zında, MHP'yi ve yan kuruluşla
nru yasal bır koyuşwnnadan ve 
kapatıima girişiminden konıma· 
ya yönelik bir kampanya hazırJı-

Bu tür gerekçe ve iddlalar, te· 
melsizllRI ve hakalZlıRı bir yana, 
herşeyden önce fqist· partlnln •• 
yan örgütlerinin kendilerini ii· 
vunmak için ba,vunlukları bır 
taktili kolaylaştırmak .nlamına 
geliyor. Gerici ve faşist bunlD 
MHP'ye kanat gemıek Için ,ırcı· 
Ri çabaların başında, MHP 'nln 
kapabirnası karş�lIında demok· 
rasi cephesJndekl siyasal ve de
mokmtlk örgütlerin de kapatıl· 
ması gerekIIRI tehdidini .. vur· 
mak geliyor, Gerici basın, de
mokrasi cephesindeki siyau.l ve 
demokratik örgütleri MHP ve 
yan kuruluşlarıyla ayru kabın 
içinde göstererek, MHP'nin .. 
yan kuru tuşlarının kapatıımaa 
talebinin ömilii kesmeye çalıtı
yor. MHP'nin ve yan kuruıu,ta· 
ru"lln kapatılmasına, böyle bir 
önlemin örgütlenme bakları üz. 
rinde yeni sınırlarnaıara yol aça· 
caRı gerekçeslyle kar,ı çıJımalt, 
gerici güçlerin demolmsı cephe· 
sine .. vurduklan bu tehdidi tek· 

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



BÜYÜK BURJUVAZi BASıNı ESiR ALMA 
TÜRKIYE GAZETECILER SENDIKASı'NA, TÜRKI
YE GAZETE IŞVERENLERI SENDIKASı SAHIP Çı
KıYOR, BABIALI PATRONLARı, TGS YÖNETIMI
NI DEGIŞTIRMEK ıÇIN HAZIRliK YAPıYOR .. 

AHMET UNA L 

Burjuvazi, kirlelerin en geniş 
biç lmde örgUtlenmesini ve faşiz
me karŞı mücadeleye sokulması
nı önlemek için tüm gücüyte sal· 
dınyor. Işçilerin � örgütsüz, ya 

da tümüyfe sarı sendikalarm gü
dümünde kalmasını istiyor, Bir 
yandan sınıf sendikalarını tasfi· 
ye etmeye �hşırken .diğer yan· 
dan da var olan demokratik kit· 
le örgütferini etkisizleştirmek, iç· 

Sürüriin bir ferdi ... 

radarnakfan, en azından kabul 
etmekten başka anlam taŞımaz. 

MHP'nin ve
' 

yan kuruluşları· 
nın kapablmaSl, demokratik ör· 
gütlenme haklarının sınırlanma
sma ortam hazırlamak bir yana, 
tam tersine, bu haklarm kaeıt 
üzerinden kurtarılarak gerçek
ten yaşama geçirilmesi. için vaz· 
geçilmez bir zorunluluktur. Fa· 
şist terördeki sorum.luluetı açık· 
ça belli olmuş bu örgütler rahat· 
.ÇI. at oynatabilt:fiei sürece, hangi 
demokratik örgütlenme hakkı 
gerçek bir anJama ve güvenceye, 
sahip olacak br . Demokratik ör· 
&\itlenme hakkını serbestçe kul· 
lanabilmesini insanlık dışı saldırı 
ve katliam girişimleriyle önleme· 
ye çalışan, faşist bir darbeye or· 
tam haZLılamak için terörizmi bi· 
lin'çli olarak tınnandıran odakla· 
no daeıblması, hele bu odaklara 
yasal bir kisve arkasında örgüt· 
lenme olanaemın asla tarunma· 
ması zorunludur. MHP'nin ve 
yan kuruluşlarının kapablması, 
işte bu nedenle, herşeyden önce 
demokratik hak ve özgürlük..erir 
korunması, kitlelere mal edih rek 
asıl güven�lerine kavuşturulrrası 
için zorunludur. 

MHP'nin ve yan kuruluşları
nın kapablmasına, bu ön1em için 
yeterli "kesin kanıt" olmadıeı 
gerekçesiyle karşı çıkan anlayışa 
gelince, bunu, eeer saOık de�i1se, 
kesin kanıtların bütün açıklıeıyla 
ortaya çıkmasııu önleme gayret
keşUeinden başka nedenle açık· 
lamak mümkün d�ildir. MHP ve 
yan kuruluşlanyla ilgili olarak 
başlatılacak çok yönlü ve derin· 
Iemesine bir kovuştunna, bu ör· 
gütlerin tepeden tırna�a bütün 
kademelerinin faşist Lerörizmde· 
ki sorumlulueunu ortaya çıkara· 
caktır. Sade üyelerinden en 
yetkili kademelerindeki kadrola· 
rına kadar yüzlerce elemanının 
sicili her geçen gün kabaran bir 
örgüt hakkında bir an önce ko· 
vuşlunna açılmasını istemek ye· 
rine, bugünkü kanıtlarm kapatıl· 
ması için "yetersiz" okluAu ba· 
hanesyle vakiı öldünnek, faşiz
me karşı kin ve öfkeyle dolan 
kitleleri oyalamaya çalışmaktan 
başka anlam taşımaz. 

MHp'nin kille tabanı olan bir 
kuruluş oldueu oldueu mazereti
ne gt>linrt> ... MHp'nin bu "kitle 

tabaillm" ele geçirmek için uy· 
gulad.ıeı yöntemler, gerçekte bu 
partinin kapabhnasmı tek başına 
saelamaya yetecek kanıtlardır. 

'Bu sözümona " kitle tabanı" , 
�yftibiiüerce insana gözdaeı ver· 

meyi amaçlayan katliam ve iç 
savaş provaları düzenleyerek, 
d�let kadrolannı fiili bir işgal 
altına sokup bu kadroların ola· 
naklarını ulufe gibi daeıtarak, ge· 
niş kesimlerde yaratılan bir kor
kuyu f&.iist örgütün kanatlarına 
sıeınma psikolojisini besleme yo
lunda kuDaoarak deeil de nasıl 
elde edilmiştir? Siyasal partilerin 
ve başka örgütlerin, bir "kitle 
tabanını"; kitleler üzerinde terör 
estirerek devşirmeleri, herhalde, 
kitlelerin kendilerini temsil eden 
örgütlerde toplanmaları hakkının 
biı uygulaması degildir, 

MHP'nin "kitle desleej" ne 
.;ahip bir parti oldueu iddiasıyla 
savunulmaya ÇalıŞılması, onun 
bu "tabanı" esir almak için uy
guladıeı yöntemlerin meşrulaş· 
tırılmasmdan, daha önemlisi, 
" kitlelere" reklam edilmesinden 
başka anlam taşunaz. MHP'n!n 
ve yan kuruluşlannın iplieirun 
pazara çıkanlması, bu�ne kadar 
faşist demagojinin etkisi a1tına 
ginniş olan toplulukların da ger· 
çekten demokratik sürece kabı· 
malarııun saelanmaSl için zorun
lu bir önlemdir. Faşist partinin 
ve yan kuruluşlarının gözüwn 
yaşına bakmayan bir kovuştur· 
ma ve sonuçlarının açıklanması, 
MHP'nin "tabanı" sayılan kitle
lerin tepkisini çekmek bir yana, 
toplumu faşist demagojlnin ek· 
Uei tohumlardan temızleyecek, 
emekçi kitlelerin bu demagojiye 
karşı daha güçlü silahlanmasına 
yarduncı olacaktır, 

Kim ne derse desin demokra· 
si güçlerinin ısrarlı mücadelesi, 
MHP'nin ve yan kuruluşlarının 

. kapatılmasını gündeme getirmiş· 
tir. Emperyalizme ve tekelci bü
yük sermayeye yaranmak ıçın bu 
talebi sulandırmaya, faşist parti 
ve yan kuruluşlarını demokratik 
güçlerin gazabından kaçtrmaya 
yöneük çabalar, kimseye bir ya· 
rar saelamayacakbr. Olsa olsa, 
bu çabanın içine girenlere, hesa· 
bı kolay verilerneyecek bır so
rumJuluk YÜkleyeeektir. 

lerini boşaltmak, dağıtmak ve 
bölmek ıçın her türlü yöntemı 

ÇABASıNDA 
deniyor. 

Burjuvazl, artık sosyal de· 
mokrat nitelileteki sendikalara bl· 
le tahammuı edemiyor. Türk-Iı, 
içersinde, arada bir sesi çıkan 
sendikaların sesini solutunu kes· 
meye, "istedikleri hizaya sokma· 
ya" çalışıyor. Bunun en somut 
örneği Ise şu günlerde basın Iş· 
kolunda veril iyor 

Babıali patronlarının biran.· 
ya gelerek kurdukları Türkiye 
Gazete Işverenleri Sendikası, 
Türk-Iş içersinde "h.,belkader" 
birşeyler yapmaya çalışan Tür· 
kiye Gazeteciler Sendikası'nı 
(TGS 'yi) ele seçirebilmek için 
yeni oyunlar hazırlıyor. TGS'yi, 
Babıali patronlarının güdünıUne 
$Okma planını uygulama görevi 
de "büyOk sermaye'nin sesi" Ter
cüman Gazetesine, dolayısiyle 
bu gazetenin sah ibi Türkiye Ga· 
zete Işverenleri Sendiwı Başka
nı KemaJ Ilıcak'a düşüyor. 

TGS Izm� Şubesi 9 ay önce 
olalanüstü genel kurul topladı. 
Kendilerine "ilerici" diyenler, 
"demokratız" diyenler, 9 ay ön
ce TGS 'ye parti 111"1 yUkleyen
lerin görevden alınmasıyla yapı
lan ızmir genel kurulunu, sendi
kayı gazete işverenlerinin direk· 
tifleriyle yönetmeye hazırlanan
lara teslin ettiler, Bunu yapar· 
ken de, "bırakalım, 9 ay bu a· 
damlar sendikayı çı�au $ok
suniar, Olağan koniTede bizden 
gereken cevabı alsınlar" dedi. 
"ilericiyiz, demokratız" diyen
ler, gerçek demokratların ve $OS· 
yalistlerin bu davranışın yanlışlı· 
Aını ısrarla sergilemelerine kar· 
şın, işveren temsilcilerine karşı 
işbirliAine yan"madılar. Böyle
ce, olağanüstü genel kurulda, 
ızmir şube yönetimi Ilıcak'ın 
emekliye ayrılmaya hazırlanan 
ıZmir bürosundaki temsilcisi çe· 
tin Eren ekibine teslim edildi. 
OlaAan senel kurula kadar seçen 
sürede ise Eren yönetimi, 330 
Uye Ile aldlAı TGS ızmir Şubesi' 

Namuslu gazeteciliğin karŞıSı' 
na her zaman duvar gibi çıkmış 
o!an, MHP ile "iyi il işkiler" için· 
de oIduAu bilinen Ilıcak, bir yan· 
dan AP-CHP hükümetinin oluş. nin içini boşalttı üye sayısını ise 

turulması için gazetenin yazarla. 280'lere düşürdü ... 
rını seferber ederken, öte yandan " ;0  TGS ızmir Şubesi'nin geçtiAi· 
TGS 'yı ele geçirmenin planlarını miz �nletde yapılan olaAan ge
yapıyor, nel kurulunda ise yine dejlşen 

TGS şube genel kurullarında birşey olmadı. Dokuz ay önce 
ele geçirme planlarını başarıyla "bekleyelim görelim" diyenler, 
uygulayan Ilıcak, son yumruğu. bu kez de "bekleyip görmeyi", 
nu TGS Genel Kurulunda, basın TGS'yi işverenlerin güdümüne 

emekçilerinin kafasına vurmayı sokma çabalarını sadece seyret· 

planlıyor. TGS'nin Genel Başka. meyi yeğlediler. Bu genel kurul
nı dışında, idari ve mali sekreter- da da, özellikle fikir emekçileri 
likleri ile genel merkez yönetim arasında hastalık haline gelen ka· 
kurulu üyeliklerinin büyük ço. riyerizm ve sekterizm kendini 

ğunluğu Uzerinde söz ve karar sa. gösterdi. Yine iledcilik, demok· 
hibi olan "BUyük sermayenin rarlık adına, günahlarişlendi. Ile· 
sesi"nin sahibi, önümüzdeki ay. riciler, demokrarlar, sosyalistler 
larda yapılacak merkez senel ku- arasında ' iı ve giiç birliAi yapıl
rlunda, şimdiki başkan Semih ması gerekirken, kişisel kırgınlık· 
Balcıoğlu'nun karşısına gazete. lar, cbrgınlıkla ön plana çıkarıla· 
sinin spor servisi şefi Necmi Tan. rak I lıcak'a ve onun ıZmir temsil· 

yolaç'ı çıkantcak. Bunun için, cisine TGS ızmır Şubesi feda e
yapılan hazırlıklar büyUk ölçüde dildi. Bu kez sadece şube yöne!i

tamamlandı, şube genel kurul- mi değil, üst kurulda. ızmir'I tem· 

larında, üst yönetimi deiiştirebi. sil edecek ıdelegasyon, da gazete 
lecek TGS'yi işverenlerin gtidü- patronlarına devredildi. 
müne sokacak üst kurul delege- ' Şube genel kııulunu yönlen· 
leri hazırlandı. dirmek için Ankara'dan gelen 
- yönetic�erin çabaları da sonucu 

I lıCAK, ANKARA 'DA değiştiremedi. TGS Anka,. Şu-
YEDI�I DARBEYE be Batkanı Yılmaz Gümüşhaş, 

ıZMIR'DE KARŞılıK senel kuruldan bır giin önce iki 
VERDI yönetim kurulu üyesiyle ızmir'e 

gelerekJ llteak'ın karşısına çıkarı
lacık listeyl oIu,tuncakıu. "bt· 
rakın şube yönetimini onlar ka
unsın, ama siz Ust kurul del.
lerini sailam tutmaya bak.," 
ölUtü verdi. Ankara Şube yöne· 
ticilerinin bu ölütü belirli ölçli
lerde tutuldu ama sonuç delit
medi, deAiımezdi de. Ancak 
TGS ızmır ıubesi'nin serek yö
netimi, gerekse üst kurul delegas
yonu, demokradarın, ilericilerin, 
sosyallsderin ilkeli işbirliği ııe ki
şisel kırgınlıkları bir yaM bıraka
rak, gerçek düşmanın kim 0100-
ğunu iyi bilerek mücadele et
meyle kaıanılabilirdi. 

TGS 'NIN GERÇEK 
SAHIPLERINE 

DüŞEN GÖREV 

Şimdi hayıflanmak, "ah biz 
ne yaptık" diye başları taşlan 
vurm.ak sonucu değiştirmeye 
yetmeyecek. TGS Merkez II"nel 
kuruluna Babıali patronları bü
yük bir giiçle precek ve iki yıl 
önce Türk-Iş'den ayrılmak için 
mücadele veren TGS 'yi bu II"nel 
kurulda istedikleri çizgiye getir
miş aacaklar. 

O halde ne yapmak sereki
yor? TGS'yi basın emekçilerinin 
gerçek sendikal örgütü durumu
na getirmek için, tiiTı demokrat· 
ların, ilericilerin sosyalistlerin, 15· 
rarla ve sabırla çalışmaları Ilıcak 
yönetimine karşı mücadelelerini 
giiçbirliği içersinde sürdürmeleri 
zorunlu oluyor. "Madem yöne· 
timi Babıali patronlarına kaptır· 
dık, bizim artJk bu sendikada işi· 
miz yok" demek te yanlış. Bu, 
Babıafi patronlarının, Ilıcakların, 
Simavilerin Karacanların işine 
selir. O nedenle TGS üyesi ola
rak kalıp, sabırla, inada mücade
le etmek, onlara meydanı boş bı· 
rakmamak, basın emekçileri ıra· 
"nda sendikal çalışmayı yolun· 
laşıumak, muhalefetin gücül'ij 
gerek nittl, gerekse nitel balom· 
dan yükseltmek serekiyor. 

Ancak bu yap'ld'l' an Türki· 
ye Gazeteciler Sendik.,ı, Işve
renlerin elinden kurtarılabilir, Si· 
nıf ve kitle sendikacılığı niteliği· 
ne kavuıturulabilir. Ş imdi TGS' 
nin serçek sahipleri". dül<" gö
rev bu. 

TGS Ankara Şube senel ku· 
rulunda umduğunu bulamayan 
"ıcak, ızmır şube genel kurulun· 
dan ta", bir nferle çıktı. TGS' 
nin genel merkez sonuçlarını 
önemlı ölçüde etkileyecek olan 
ızmir kongresinin yitiriimesi 
Babıall patronlarını rahadattı. 

o ... 

TGS'yi ele geçirme ışı hemen 
olmadı. TUrk-Iı'den ayrılma ka· 
rarınl geçen dönem 7 oyla ala· 
mayan TGS 'nın önce usJandırıl
ma., serekiyordu. Iki yıllık dö
nemde bu yapıldı. Bunda, karl
yerizm ve kUçük burjuva sekter· 
lillnin fikir işçileri arasında atır 
basma� etken oldu. Bır de, sen
dikayı parti gibi görmek Isteyen
lerin peşpeşe yapbkları hatalar, 
Işverenlerin TGS 'ye sahıp çıkma 
Işini kolaylaştırdılar 

• çiZGILERLE INSANlI�IN TARIHI- Oktay Ekinci · Büyük 
boy · 96 sayfa ' Renkli Of Et Baskı · 50. TL. 

• DIYALEKTIK VE TARIHI MATERYALlZM - A. Spi'kin 
O. Yokoot · 3, Baskı - 40.TL. 

• GüNüMüZDE ANTI-sOVYETIZM, ANTI-KOMüNIZM, 
Girgin Girginoır Vladimir ltfshuenieradu . 25 TL . 

ÇıKTı 
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MEHMET AKOZER 

Faşizme bışı mücadele yeniden de
mokratik güçlerin birincil gündem mad
desi olarak önemini vurguladı. Faşist 
terörizmin yılın başmdan beri sürekli 
olarak tırmanmasından sonra önceki 
hafta sonunda yedi 'lUrkiye ışçi PartiU' 
nin faşist çeteler taraCından hunharca 
katledilmesi. (aşizme karşı kin ve nefre-

I tin hızla toplumun çok geniş kesimleri· 
ni etkisi altına alması yönünde bi;yü)t bir 
etkide bulundu. Türkiye İşçi Partlsi'nin, 
yedi yiRit evladının son neCeslerine 
kadar eUerinden bn:akmadık1ar1 bayraRı 
yüksek tutmaktaki kaıarlılı�ını daha ilk 
�nden başlayarak kanıtlaması ve bu ka
rarlılıRı, şebitlerine karşı son görevini, 
yedne getirirken bile en geniş demokra
tik güçlerle paylaşma konusundaki ısıa
nnı göstermesi, faşist katliama tepkinin 
politik sonuçlar vermesine katkıda bu
lundu. Faşizme karşı mücadelenin cid
diyeti ve demokratik güçler arasında il
)(.ei bir birlik ve dayanışmanın önemi 
daha geniş çevreler taraCmdan deRer
lendlıme konusu olmaya başladı. 

Bu gelişmeler faşizme karşı müca
delede somut bedeflerin önemini de ka
çmlmaz olarak yeniden gündeme getir
di. Faşizme karşı mücadelenin daha ge
niş kitlelerin desteRine ve-kablmuna da
yanmaya başlaması, demokrasi cepbe
sindeki '. güçlere önemli sorumlu· 
luklar yükiiyar. Bu güçler, Caşizme karşı 
etkin ve sonuç alıcı bir mücadelenin ge
Uştirilmesini talep eden kitlelere bu mü· 
cadelenin somu t hedeflerini göstermek. 
onlara düşmanı tarutmak ve düşmanın 
yenilebileceRine onların güvenini kazan· 
mak zorundadırlar. Faşizme karŞı müca
delede daha geniş işçi ve emekçi kitle
lerin sadece kin ve öfkesinin deRil, aynı 
zamaoda onlann desteRinin ve kablınu· 
nın <da satıanınası ancak böyle mümkün 
olacaktır. çünkü işçi ve emekçi kitlele
ri, hedeflerini gönnedikleri, kime ve 
kimlere karşı olduRunu bilmedikleri, sc> 
nua.ına ulaşabileceRine kendi kararlany· 
la güvenemedikleri bir mücadele için ger
çekten kazanabilmek olanaksızdır. 

Faşimıe karşı mücadelenin başarlSlOa 
kitlelerin güveninin kazarulması, hiç 
kuşkusuz, bu mücadeleyi yürüten güçle
rin sınanmıştıRı ve güvenilirliRi, mücade
le yöntemlerinin etkinlik bakmundan 
inandırıcılıRı gibi bir dizi etkene daba 
baRlıdır. Fakat bu mücadelenin somu t 
bedenerinin belirlenmesi ve tanınması, 
büfiin bu Caktörlere göre; pratik bakım
dan çok daha wla öncelik taşır. Kaldı 
ki savaşa giren güçk!r, kendi güvenilirlik
leri ve önerilerinin inandırıcılıRı bakı· 
mından da ilk sınavlarını,  gösterdikleri 
bedenerin dotruluRunu kanıtlayarak ve
rirler. 

IVEDI SORUN: 
YAŞAMA HAKKıNıN VE 

DEMOKRATIK KAZANıMLARıN 
GüVENCEYE ALINMASI 

Bu�n ülkemizde faşizme karşı rrii
cadelenin en ivedi sorunu, hiç kuşkusuz, 
faşist teroriıme son verilmesi, işçi ve 
emekçilerin, toplumumuzun ilerici, de
mokrat, yurtsever, sosyalist evlatlarının 
yaşama hakkırun gUvenceye almmllSldır. 

Yaşama hakkının tehdit altında tu
tulması, kişilik hakluına yönelen bir 
meydan okuma olmanın çok ötesinde, 
gerç.k� doRrudan doRruya demokratik 
hak ve özı;.ırlüklerin kullarulmaslOa karşı 
bir saldırı niteli�inl laşımaktadıı. Faşist 

FASiZME KARSI MÜCA I 
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terörizm, birbirinden baRımsız ve raslan
bsal olaylar deRil, sistemli ve örgütlü bir 
biçimde planlanmakta ve aynı biçimde 
yönlendirilmektedir. Amaç öldürmek 
de, yaralarnak da, korku yaratmak da ol
sa, Caşist saldırılarda göze kestirilen be
lirli kişiler de gelişigüzel kalabalıklar da 
olsa, hedener politik olarak seçilmekte 
ve planlanmaktadır. OiRer bir deyişle, 
faşist terörizmin dolaysız hedefi, kişile
rin, örgütlerin ya da kitlelerin, politik 
ve demokratik hak ve özgüllüklerinin 
fiilen ortadan kaldınlması, kuUarulma.sJ
nın önlenmesi ya da tehdit altında tutul
rna,gdır. 

Faşist terörimı, biçimsel olarak za
man zaman belirli kişileri ya da örgütle
ri bedeC abyor gözükse de. gerçekte asıl 
hedeC örgütlü ve örgütsüz kitlelerdir. De
rici, demokrat, yurtsever, sosyalist kişi 
ve kurub.ışlara karşı düzenlenen her sal
dırı ya da cinayet, bu kişi ve kuruluşları 
etkisiz bale getirmenin ya da sindirme
nin de ötesinde, asıl emekçi kitlelere 
gözdaRı vermeyi, demokratik bak ve öz
�düklerin kitleler taraClodan kullanıl
masının da aynı saldD'1 ve cinayet tehdi
di altında oldueunu göstermeyi amaç la
maktadıro Bu yüzden (aşist terörizm 
gerçekte milyonlarca işçi ve emekçinin 
glivenliei üzerinde, yalnız potansiyel de
eil. aynı zamanda fiili bir tehdit duru
mundadır. Kaldı ki Caşist terör odakları, 
işçi ve emekçileri kitleler olarak detru
dan d<>eruya h�e( seçmeye de artık 
başlamişlardır . 

özetle faşist terörlzm, kişilerin, ör
gütlerin ve giderek geniş kitlelerin gü
venliei üzerinde bir tehdidi sürekli ola· 
rak ayakta tutmakta, böylece mevcut 
demokratik bak ve özgürlüklerin kuUa
nılmaSlnl önleyerek, anlan birer "hak" 
.ve "özgürlük" olmaktan mlen çıkanna
ya .çalışmaktadO'. Faşist terörizme son 
verilmesi, bu nedenle, temel yaşama 
hakkının savunulmasından da öteye, de
anokmtik hak ve özgürlükJerin korun
ması ve kullanılabilmesinin, özellikle de 
kitleler taralından kullanılabitmesi açı
sından yaşamsal önem taşımaktadır. 

FAŞIST HAREKETIN ASIL HEDEFI: 
IKTIDAR 

Ne var ki bütün bu söylenenlerden, 
(aşist terörizme son vailmesinin, yalnız
ca demokratik hak ve özgürlüklerin ger
çeklen güvenceye alınması açmndan 
önem taşıdıtı sonucu çıkanlarnaz. Hele 
bele faşist terörizmin yalnızca bir can 
�venliRi, yaşama hakkının tehdid albn
da olması sorunu olarak göri.ilmesi hiç 
kabul edilemez. Sorunun bu yanırun bü
tün önemine karşın. sorunu tek başına 
bu yanıyla görmek, faşist terörizmin 
kaynaklarını unubnak, onu yalnızca bir 
" asayiş" sorunu saymak demektir. Oysa 
(aşıst terörizmin kaynakları çok daha 
büyük ve çok daha geniş kapsamlı bir 
tehlikeyi gizlemektedir. 

Demokratik hak ve özgUrlükleri, tüm 
demokratik kazanımları (iilen geçersiz 
kılmaya yönelik terörizm, faşist hareke· 
tin sadece Türkiye'ye özgU ve yeni bir 
takti�1 deRiidir. BüWn dünyada faşist 
hareketler, örgütlü ve planlı terörizmi, 
işçi sınırı hareketini ve demokratik güç
leri sindirmek, emekçi yıeınıarı $lnıf mü
cadelesinin dışında tutmak Için bir araç 
olarak lruUanırlar. Fakat (aşist hareke
tin, özellikle nec>faşlzmin {1950-60'iar 

sonrası faşist hareketierin), örgütlü terö
rizm dışında, faşist demagojl, gelenek
sel burjuva partileriyle ya da dinsel 
akunlarla baelaşma, burjuva devlet ku
rumianna yerleşerek bu kurumlarda 
mevzilenme, ordu içinde Jdllt noktaları
ru ya da sürekli dayanakJan ele geçir
me ve benz8'leri gibi bir dizi başka 
yöntemleri de vardır. Faşist terörizmin 
bu bir dizj yöntem arasındaki önceliei 
de aldıeı biçbnler ve boyutlar, her ülke
de asıl, faşist hareketin güncel stzatejisi
ne, politik bedefine baeunlı olarak belir
lenir. Temel sorun, faşist hareketin be
lirli bir ülkede nasıl bir stratejıyi benim
sediei, güncel olarak hang; politik hede
Ce yöneldieidİr. 

Türkiye'de demokratik güçler açı!iln
dan faşizme karŞı mücadelede en büyük 
önemi taşıyan sorun da, faşist hareketin 
güncel politik hedefinin bilinmesidir. Bu 
hedef, kısa bir sürecin sonunda dotru
dan ya da dotaylı olarak iktidarın ele 
geçirilmesi, daha somut olarak, faşist bir 
iktidar biçiminin oluşturulmasıdD'A Tür
kiye'de faşist hareketin taktikleri, bu 
arada terörizmin olaRanüıtü boyutlarda 
tınnandırılması., bu asıl amaca göre bi
çimlenmiştir. Demokratik güçkrin anti
(aş;'t mücadele'; de öncelikle bu tehli· 
kenin önlenmeriM, faş;'t bir iktidar bi
çiminin olUfmaaının engeUenme,;ne yö
nelmek zorundttdır. 

TüRKIYE'DE FAŞIST HAREKET 

Türkiye'de neo-Caşist bareket İkinci 
Dünya Savaşı'nın son yıllanndan beri 
sürekli bir biçimtenme süreci içindeydi. 
Ancak bu hareket 1960'larm ikinci ya
rısına kadar, geneUikle, iki büyük burju
va partisinin (CHP, OP ve daha sonra 
AP) ve onlann egemenlieindeki kurum 
ve örgütlerin en saR kıyısında sadece 
"yardımcı" bir akım olmaktan öteye 
geçemedi. Burjuva devlet aygıtının ve bu 
aygıttan türemiş iki büyük burjuva parti
mnin baskıcı ve otoriter gelenetı, faşist 
hareketin diter ,işlevlerine özel bir 
gereksinim buakmıyordu. 1960'ların 
ikinci yansı ise Ti.irkiye'Cle Caşist hareke
tin geleneksel burjuva partilerinin doR
rudan vesayeti dışında kendi kadroları
nı ve güçlerini kurarak ayn ö�tlenme· 
mni başlatbRı ylUar oldu. 

Faşist hareketin bu aşamaya geçişi, 
emperyallmıin ve egemeniiRini &itglde 
satlamlaştnn büyük, tekelci sermaye
nin, 1960 sonrası yükselen anti�mper
yalist, demokratik, sosyalist mücadeleye 
bir yarubydı. Faşist hareketin örgütsel 
bir batımSlzhk altında biçimlenmem. di
Rer burjuva partilerinin dovudan vesa
yetinden Çıkması, yalnız ge lişmesini hız
landırması açısından bir işlev taşımakla 
da kalmıyordu. Bu. aynı zamanda, suur
lı burjuva parlamenter oyununun baş 
akrori.i partilerin (özeRilde AP'nin), bu 
oyunun kuraUllIna baRlılık göri.inümüoo 
sürdünneleri açısından da gereklı sayılı· 
yordu. Faşist hareketin gizli ve açık fa
şist örgütlerini kurup kadrolaşmaslOın, 
AP iktidarının el altından sürekli desteti 
ve koUaması altında gelişmesi bu neden· 
le de bir raslanb deeildir. 

Ne var ki faşist hareketin kendı öz
gün örgütlenmesini oluşturup geliştir
meye başlamaslOa karşın, 1970'Iere 
kadar bu hareket, büyük burjuvazinin bi
rinci derecedeki politik kuruluşlarının 
bır yan desteRi olma özeUitlni deRiştir
med!. Ne�taş.ist hareketin bu dönemde 

iki aRırhkh işleri vardı: 1) Buıju .. IkU· 
dannın kitlesel tabanından, düzenden 
kopan kltlelerin öriinde en saRdaJd bir 
baraj görevini gönnek ve kltlelere düze..
nin sınırlan içinde bir alternatif sunmak. 
2) Gelişen anti-emperyalist, demokratik, 
sosyalist mücadeleye kuşı devlet ıygıtı 
dışında, sivil bir sindirme aracı, bir yan 
vurucu giiç olmak. DiRer bir deylfle 
1970'lere kadar örgütlü faşist bareket, 
henüz kendi iktidar stratejisini çizerek 
uygulamaya geçecek bir konuma geçme. 
mişö. Buna baRlı olarak, bu hazırlık dö· 
nem1nde faşist terörizm, kitlesel ve ülke 
çapında boyutlara ulaşınaınışb. 

FAŞIST HAREKET 
IKTIDARA HAZıRLANıYOR 

12 Mart (aşist iktidar denemesi, te
kelci büyük sermaye tammdan, dotru
dan faşist hareketin kadrolan iktidar 
sahnesine çıkanlarak dejlU, buıjuva dev· 
let aygıtının geleneksel güçleri aracılıtıy· 
la gerçekleştirildi. Ne vu ki bu dönem. 
nec>(aşist hareketin, kendi başIDI bir ik· 
tldar alternatifi olarak bazırlıklarını ta
mamlarnasa, b'Jrjuva düzeni içinde " mef
rulu1tunu"(!) kanıtlama.. açlSlDdan 
büyük bir işlev gördü. Bu dönemde neo
faşist hareket, devlet aygıb içinde 
kadrolaşmasını geliştirmek için önemli 
olanaklar elde etti. 12 Mart faşist ıtü· 
dar denemesinin başansazlıRı da, ö�tIii 
neo-faşist hareketleri, tekelci büyük I!I'
mayenin gerçekleşemeyen aızulano.ı ye.
rine getinnek üzere adaylıRını bu 1LDLf
sal güçlere benimsebnesine ıyrıca katkı
da bulundu. 

1975 'te MC iktidarının kurutm .... 
örgütlü nec>Caşist hareketin siyasal ikti
dar düzeyinde denenmesinin büyük. te
kelci sermaye aç.mdan �ndeme geldi
Rini gösterdi. Bu, sadece bir deneme 
detil, faşist harekeön örgiiUü güçlerini 
daba da geliştirmesi Için verilen bir 
işaret idi. örgütii neo-Caşist hareket bu 
dönemde tekelci büyük sermaye için bii· 
fiiriiyle güvenilebilir bir akım oldulıu.ı 
beklenenin de ötesinde kaıutladı. Nec> 
faşist hareket, kendisine dü .. n göre.1eri 
yerine geördıeı &ibi, ömej!ln bir MSP' 
nin tersine, büyük burjuvızinlD giioclen 
güne dejllşen global takUtlerine d. 
disiplin içinde ayak uyduruyordu. DIL_ 
bir deyişle, büyük buıjuvainin genel ç. 
katlanDı, kendisinin kısa vadeli çıtaıla· 
nnın önünde tuttutunu kanıthyordu. 
Faşist hareketin bu sadakati, en tarafaı 
gözüken burjuva kitle iletişim .... ç ..... 
tarafından bile, onun "meşruluRu" içlıı 
elden gelen çaba eoIrıenmeyorek öcll� 
lendiriliyordu. 

MC iktidarlan dönemi, özellltle itirı
ci MC Iktidan dönemi, örgütii ...... fi: ... 
hareket açamdan en önemli Iflemü. 
devlet aygıb içinde kadrolqmaanı ta· 
mamlaması, devlet olanaklarını kendı 
emri altında kuUanabllmeli açıouıdarı 
yerine getirdi. Bu, raşlSt harekeU. teli,· 
mesine yeni bir ivme kazandnıak onu 
yeni bir düzeye ulaştırdj. Flfist hareket, 
bir Iktidar denemesi için lIçtaml .... ba· 
si görevini görecek, devlet ıyıab içlnde
ki mevzilerini güvenceye ıldı. Silahe 
ma sürecini alabilditine hızlandınrkea, 
örgütlenmesini· tüm yurt ÇlpUII yaypa
laşbrmada da önemli adımlar ıttı. Em
rindeki devlet olanakları, ııınıf dlfl bl
mış lumpen unsurları devşirmek, 'qlIt 
hareketi bir "ekmek kap ... " &ibl g-' 
rerek çekici bale getirmek, böylece bır 
"kitle tabanı "nın tohumluuıı atmü 
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:LEDE GÜ eEL HEDEFLER 
ıçin kuUaruld.l. 

Bu dönemde faşist terölizm, eskisin
den çok daba kapsarnh ölçülere ulaşa
rak adun adım tınnandıııldı. Bu tırma
nış, sadece genişleyen olanakların ve 
devlet aygıbmn salladıRı güvencenin s0-
nucu dej!Udl. Daha önemlisi, faşisı le
rörizmin, yeni bir işlev kazanma.smm 
sonuaıydu: Yaygınlaşan terör ve korku. 
ortamı yoluyla geniş kitleleri faşist hare
ketin etki alanı içine sokmak, yaratıla
cak "güçlülik" imajıyla IdUelerln ra.şist 

-hareketin insafına sılınıp onunla işbirli
ei yapmaSlna ortam hazırlamak. Top
lumsal bir panik ile geniş yıemları pasifi
zeederek onlan politik mücadele Hmnın 
dışında etkisiz hale getirmekDiler bir 
deyişle faşist terörizm, MC iktidarlanyla 
başlayan dönemde, örgütlü, faşist hare
ketin "kitle tabanı" oluştunna çabası
nın dil er yöri.inü oluşturuyordu. Faşist 
hareket bir yandan kendisi için "politik, 
aktif bir çatuotuk" elde etmeye çalışa· 
ken, dıger yandan da, gitgide daha geniş 
kitleleri politik bakımdan etkisiz hale 
getinneye, enterne etmeye çalışıyor; p0.
litik güçler dengesini bu Ikinci yolla da 
kendi lehine çevirmeye çalışıyordu. 

FAŞIST HAREKETIN GÜCO 
VE PLANLARı 

Bütün bunlar örgütlü faşist hareketin, 
mya.l iktidan, yalnızca büyük, tekelci 
sermaye adına ve gerektigi anda delil, 
aynı zamanda kendili için ve kendi ko· 
nD" uereceli zamonda ele geçirme hazır· 
heına girdigini gösteriyordu. Sorunun 
bir diRer yanı da şuydu: MC iktidarları 
dönemi faşist hareket için yalruz bir ge
niş olanaklar dönemi olmakla kalmamış, 
aym zamanda geri dönülmesi pahalıya 
malolacak bır süreci de başlalmışb. tld 
dönem siyasal iktidann bir bölümünü 
paylaşma olanaRını elde etmiş ve geniş
ledili alanlarda "daha güçlü bir ikti
dar" umuduyla tutunmaya çalışan faşist 
hareketin, kendi kadrolarını ve tabarunı 
tutabilmek için, bu noktada kalmaması, 
daha ileri mevzileri hedef göstermesi ve 
ele geçirmesi zorunhıydu. Siyasal ikti
dan paylaşma olanalırun e linden kaç
mas, bunu daha da zorunlu hale getiri
yordu. FOfilt horekenn kendirine .eçe
rek yörttleceli hedef, bundan 'ONU, .i
YOLOL iktickJrı dolrudon yo do dolaylı 
olarak bütüniiyle ele geçirmek, en azın
ckJn, kendi modeline uygun bir fOfi.t ik
tidann olufm",n, ıollamokh. Örgütlü 
faşist hareket, Ecevit hükümetlnin 
kurubnUlOdan sonra, güçlerini bu hede
re dolN .. rerber etmeye ba.şladı. 

Faşist hareket, bu hedefini ciddiye 
alabilecek kadar gUçii müdür'? Bu soruya 
cevap verebilmek Için yukandald dej!er
lendinnelere bir noktayı daha eklemek 
gerekiyor. 

Türkiye'de faşist hareket, bagırnsız 
bir ör"menme Içinde kadrolarmı ve ta
banını geliştinne sürecine girerken, kaç ... 
mlmaz olarak burjuva düzeninin ve gele
neksel burjuva kurumlarının dışında bir 
görünüm kazandı. Faşist demagojinin 
amacına ulaşması da böyle bır görüri.imü 
zorunlu kıhyordu. örgütlü faşist hareket 
ülkede (aşist tehlikenin birinci elden 
temsilcisi halIne geldikçe, sözü edilen 
görüriim, toplumda, faşist planlann ger
çekleşme olaSihAım, sadece örgütlü fa
şist hareketln çıplak gücü� bakarak 
ölçme egilimini yarattı. 

Oysa böyle bir ölçme son derecede 
hatahdıı. Faşist hareketin güçleri, bu�n 
bu hareketin özeDikle örgütlü parçasanda 
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kömünist ya da Ilkç�oven ,artl.nrDl 
lar, .. ıdırganiılı haklı gö"ren düııü"" 
kalıpları bile faşist terörizmın boyuUa
nna dar gelmektedir. Fa.şlll terörizmi. 
tiim toplum kesimlerinde dej!er YUllla
runn çöküşe uRradıel, kitlesel bir 
karamsartıgın bütün beklentilerin yerini 
aldılı bir ortamı yaratmasma fırsat bım
kılmadan, bütün toplum kesimlerinden 
gelen tepkilerin, faşist odaklann daRıbI
ması hedermde birleştirilmesi rriimkün
dür ve zorunludur. 

FAŞIZM BOTüN ıŞÇı VE EMEKÇı KITLELERIN 
DÜ ŞMANlDIR. AMA. HERŞEYDEN öNCE ÖRGOT
Lü KtfLELERIN DÜŞMANlDIR. FAŞIST TERÖ
RIZMI ETKISIZLEŞTIRECEK OLAN DA. FAŞIST 
IKTIDAR HEVESLERIN I  YARI YOLDA KESECEK 
OLAN DA, öRGOTLü KtfLELERIN MEVZlLERINI 
BıRAK MAMALARı VE GELlŞTlRMELERIDIR. Faşist bir iktidar biçimlnin olu,turul4 

D18SL tehlikesi, faşist terörizmin demok
ratik hak ve öz�ükleri fiilen kuUanı
lamaz hale getirmesi, ayrıcalıksız 00-
tündemokratik gU.çleri tehdit ebnekte
dii. Bu tehdidin yükselmesi ,  tüm de
mokıatik güçler arasında birlik ve da
yanışma olanaklarının genişletilip etkin 
bir biçimde de�erlendirilmesiyle sonuç
Ianmalıdır. Faşist teblikenin boyutları, 
kendi özel politik çıkartanm ortak düş
mana karşı mücadelenin genel çlkarlar ... 
nın önüne koyan anlayışı her geçen gün 
bir kez daha iflas ettirmektedir. Faşizme 
karşı mücadele istegi ve kararlılılırun 
daha geniş emekçi kitlelere yayılmaSl, 
bugün, onların talepleri Için rriicadele 
ettigini öne süren tüm güçleri, bu iddia
larını kanıtlamak üzere bir ıınavın ÖDÜ' 
ne getinniştir: Faşizme karşı en geniş 
demokratik güç lerin iş ve eylem birliAi
nin kurubnası için her tüdü çat.yı bar
camak, raşizme karşı tepkinin IdU_I
leşmesinin, anti-faşist birlik eliliminiD 
daha geniş kesimlere benimsetilmesi, 
ayrılıkçı eA:ilimlerin etkisizleştirilmesi 
için degerlendirilmesi gündemdedir. 

• 
.. 

toplaninakla beraber, bu hareket asıl gü
cünü, başta devlet aygıb içindeki uzan
oları olmak üzere onu perde ark8Slndan 
besleyep. odaklardan almaktadır. örgütlü 

faşist hareket ik bdar hesaplanıu 
yaparken de, son çözümlemede, bu 
odaklan harekete geçirmeye güvenmek
tedir. Faşist hareket, ya bu odaklarm 
desteAiyle kendi kadroları eliyle ikti
darı ele geçirecektirj ya da bu odaklar, 
faşist hareketin kadrolarını siyasal ikti
darın kilil noktalanna dolNdan yeri eş
tinneden, onun adına iktidara el koya
caklardır. Yapılan h"esaplar budur ve fa
şist hareketin bugijn için yakın perspek· 
tifte "ördüRü olasılık ikincisidir. 

Burada bir noktayı daha belirtelim: 
örgütlü faşist hareketin bugijn u1aşbRı 
boyutlar, onu, kendisini cepheye süren 
gU.çlerin işaretini beklemek yerine, ken
disini kumanda mevkünde görecek ve 
arkasındaki güçlere harekete geçme işa
retini verecek düzeye getirmiştir. örgüt
lü faşist hareket, kendisini bugünkü gü
cüne eriştiren büyük, tekelci sennayeden 
ve burjuva devlet aygıb içindeki odak
lardan, yeni olanaklar ve biraz daha bek
leme talimabnı degil, kendisini bir an 
önce iktidara getirmelerini beklemekte
dir. Dieer bir deyişle, koşullan ve güdi
DÜ yeterli gören faşist hareket, kendi ar
kasmdaki güçlere, faşist bir iktidar biçi
,minin oluşturubnası.mn zamanım 
kendisi dikte ebneye çalışmaktadır. 

Bu gelişmede, biç kuşkusuz, iktidarı 
ele geçinneden geçen her zamalUn, fa
şist hareketin kitlelerin gözü ôri.inde de
şifre olmasına, güçler dengesinin demok
rasi güçleri lehine degışmesine yol 
açmasırun da payı vardır. Faşist hareket, 
emperyalizmin ve büyük, tekelci serma
yenin taktikleri ne olursa olsun, elindeki 
güçleri pasıandırmak yerine, bir an önce 
iktidan ele geçinnede kullanmayı Iste
mektedir. 

Işte faşist terörizmin tırmandınlması, 
temelde, örgütlü faşist hareketin, faşist 
bir iktidar biçimJne geçişin koşullanru 
kendı eliyle yaratma, bir bakıma bu ko
şullan dayotma çabasını yansıtmaktadır, 
Terörizmin tınnandırıhşıyla sıkıyönetim 
çatrılarıyla darbe davetlerinin yükselişi
nin ça)uşmaSl, bu çabarun bir Ifadesidir. 
Faşist terörizmin tınnandııılmasının 
amacı, bu bakımdan burjuva Iktidarının 
bır "yan vurucu gUcii" Işlevinin yerine 
getirilmesinden çok ötede, asıl vurucu 
�çlere ortam hazırlayarak, faşist bir Ik
tJdarın nesnel ve öznel, koşuUarını ya_ 
ratmakbr. Faşist terörlzmin tırman
dilıimasının Doeu'dakl emekçi halkımız 
üzerinde yenı saldırı ve provokasyon ha� 

mllklanyla birlikte yüriimesl de. bu glri: 
şi�rin esas hedefini göstennektedir. 
Demokratik güçlerin sindirilmesi, kitle
lerin koritutularak politik mücadele saf
larının dışına itilmesi�şantaj altında tu
tulan kitlelerin faşist hareketle işbirli
�ine sokuhna51 ve faşist hareketin kana
dı altına sıA:ınmaya zorlanması gibi 
amaçlann tümü, bu�n faşist bir iktidara 
zemin hazırlanmas hedefrne yardımcı 
olan ara amaçlar durumundadır. özetle
yerek bir kere daha belirtecek olursak: 
Faşilt hareketin bugünkü güncel hedefi, 
fOf�t bir iktidOT biçiminin olufturulrruı
.dır. Böyle bir denemenin bugünkü Tü,.. 
kiye kOfullaruıckJki gerçekçilili, büyük 
burjuvazinin global ,troteji&ine göre ge
çerliliği ne olurto olsun, bu tehlike gün
celdir ue ıouaşdmaa gereken birinci he
�eftjr. 

IVEDI GÖREVLER 

Bu durum, demokratik güçlerin, her
şeyden önce faşist bir iktidar biçiminin 
önlenmesi hedefinde birleşmesini ve bu
nun için gerekli yöntemleri benimsEIme
sini zorunlu kılmaktadır. Anti-faşist güç
lere , faşist terörizme son verilmeS;l he· 
defini göıtermek yeterli degildirj as(! he
def, terörizmi de tırmandırarak 'aşıst 
bir iktidarı tezgahlama çaba!dd&ki 
odakların etkisiz hale getirilmesi, bu tez
phm bozulması olmak zorundadır. Bu· 
nun için de, faşist terönzmln mahkum 
edilmesinin ötesinde, başta açık 'faşist 
parti ve örgütler olmak üzere faşist ikti· 
dar heveslilerinin teşhir edilmesi, bunla
nn kitlelerin öıi.inde mahkum edilmesi 
birinci görevdir, Gizli ve açık faşist ör
gütlerin teşhir edilip toplumun yargısı 
öBinde hüküm giymesinin saRianması, 
bütün bu örgütlerin kapatılıp daRıtUma
s için kitlesel bir kamuoyunun yaratıl
ması zorunludur. 

örgütlü faşist hareketin planları, bur
juvazinin politik güçleri arasındaki her 
türlü aynlıA:ın faşizme karşı mücadelede 
dej!eriendirilmesi ni bu�n daha da 
zorunlu kılmaktadır. Faşist güçlerin bü
tün olanaklarla tecrit edilerek en dar ala
na sıklşbrılmalan, politik güçler denge
sinin bu güçler aleyhine çevrilmesiniD 
vazgeçilmez bir koşuludur. Faşist ha
reketin bagımsaz bir örgütlenme altm· 
da biçimleomesi bu konuda burjuvazi· 
nin politik güçaeri araandald çekişme· 
lerden yarar�lmas Için daha da elve
rişli koşular yaratmışbr, Bu aynhk ve 
çelişldleri, faşist tehlikeyi .. yıllalmak 
için kuDamrken. sooyol demoknısl Için
deki farklılıkların delerlencErilmeııi özel
likle ihmal edilmemek durumundadır. 
Bu�nkü hükümetin ra,lsl güçlerie uzla.ş
ma eemmiııi zaylOatıcl. bu etiUmi etkı· 
siz hale getirici her türlü olanak, demok
ratik güçlerin mücadelesinde kuluula
cak birer araç niteliRindedir. 

Bütün bu ,örevlerin yerine ,etirll
mesi, her zaman olduRu gibi bu;1D de, 
yine ancak klUelerin örgüUü gücümiD 

Faşist terörizmin mahkum edllmeSı korunmasıı ve geliştirilmesiyle. hem an-
bu yolda elbette birinci derecede önem lam kazanıcak bem de kalıcı sonuçlar 
taşıyor. Bugün faşist terörizmin cinayet verebilecektir. Faşiml bütün işçi ve 
ve saldın !uryasından doenıdan doeruya emekçi kitlelerin düşmaıudır ama, her-
çıkan olanlar ya da bunlan planlayanlar şeyden önce örgütıÜ kiNelerin düşmaıu-
dışında, toplumun bütün &ınınarından dır. Faşist terörizmi etkisizleştitecek 
insanları etkısı altına alan toplumsal bir olan da, [aşist iktidar heveslerini yarı 
felaket düzeyine ulaşmıştır. Terörimı yolda kesecek olan da, örgüttü klUelerin 
dalgası, toplumdaki bireylerin ezici bır mevzilerini bırakmamaları ve geliştinne-
çotunlultunun deRer yargılarıyla çatış- leridir. Buyüzden bugün de vazgeçilmez 
makta, onları genci bir bunalıma itmek- görev, başta Işçi sınıfının bilimsel 505· 
tedir. Faşist terörizmin ulaştlRı boyutlar yallst politik örgütü olmak üzere demok· 
en gerici bilinç düzeyindeki kesimler rasi cephesindeki tüm örıoUerin ııüçlen-
için bile yerleşik düzenln onlann zlhln- dirilmesi, bu örgütlerin emekçi kitlelerinı 
lerine yerleştirdıei dünya görilşU kalıpla- malı haline getirilmesidir. Bagıınsızhk, 
rı içinde açıklanaınayacak, gerekçesini demokrasi, sosyalizm mücadelesinin yi. 
bulamayacak niteliktedir. Burjuva Ideo- git şehitlerinin öc;i.i böyle alınacakbr. 
lo'isinin etkisi altındaki k: .. :ım::ıe:rd:e:a:n:ti:- ====�:ı:!�i!I!I •••••• 
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Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Tayyar Boraı: 

"TARIM iLACLAMASı EKONOMiNiN 
OlSA BAOIMLILIOINI PEKiSTiRiYOR" 

• • 
Sayın Bor.t, bu konuşmamız- cadele geliyor. Bunun nedenini 1Jlkemlıde de ilaç üretımı kı-

da Tli"kiye'de tarımsal mücadele- açıklar mısınız? sa sürede, kendine göre ve oran. 
ninbugünkü biçimlerin in ülke Gerçekten günümüzde bu an· sal olarak büyük boyutlara ula,-
ekonomisi ve daA_I ç .... üZerin· layıı oldukça yaygındır. Oysa, mışlH. 1960'ta 23 bin ton olan 
deki etkilerine deAinmek istiyo· demin de bellrtURlm gıbı, Ilaç ürelim 1975'ta yüzde 100 arbş· 
ruz. Once tarımsal mücadelenin kullanımı, tarımsal savaşım yön- La 50 bın tona yükselmiştir. Bu
ımacı ve yöntemleri üzerinde kı- temlerinden yalnızca biridir. Ta- günkü de�erlerle üretlemin ı yıl
sata bilgi verir mlsiliz? mn ilaçlannın endüstriyel düzey- da l1aca ödedi�i para 2.5 mUyar 

de üretiminin geçmişi de, zaten lira dolayındadır. 
35-40 yıldan daha önceye gıt· Türkiye tükettiği .... ım ilacı· 

mernektedir. Ancak, Ilaçlann nı nası' sağlıyor? 
etkisinin, uygulamada kısa süre· Bugün piyasada bulunan 700 
de görülmesi ve ilaç firmalarının kadar tarım i1acl 23 ayrı ilaç tir
geniş, etkin kampanyaları bu en- masınca sa�lanmaktadır. Bu fir
düstri kolunun hızla geliştinniş malardan 6 tanesi ilaçlann yi.iıde 
ve ilaç üretimini bugün çok ulus- 70'inl piYasaya sünnektedir . ..  
lu şirketier boyutuna ulaştırmış- Bunlar Agromerck, Bayer, Hek

ürün, tarımsal üretim SU'aS1ll
da, çoRu kez, hastalık ebnenleri, 
böceltler ve yabancı otlar gibi 
zararWcın saldırısına utı'amak
ta ''e verim düşmektedir. Türki
ye'de bu verim düşüşünde hasta
hkların yüzde ID, böceklerm 
yüzde 10 ve yabancı ot zararının 
da yüzde 15 payı bulunmaktadır. 
İşte, bu zararı önlemek Için bir 
dizi tarımsal savaşım önlemlerine 
başvurulmaktadır. Bunlar arasın
da hastalık ve zararlılara daya· 
nıklı çeşitler yetlştirilmesi, ye
tiştirme tekni�in iyUeştirilme
si, biyolojik savaş, kuantina ön
lemleri ve ilaçlı savaŞıDli sıyabl
liriz. Bazan bu yollardan birine 
bazan da birkaçUla birden başw
rarak tarımsal savaŞunl gerçek
leştirilmektedir. 

tır. Yıllar yılı sürdürülen bu pro· taş, Korwna, Midiltipi ve Shell' Ilaçlama kalıcı çözii'n getirmiyor. 
paganda ve reklam kampanyala· dir. Firmalar ilaçları ya doetu- -------------
n, özellikle geri kalmış ülkelerde dan yurtdış�dan getirtmekte, 
meyvesini vermiş ve tanmsal sa- ya kendileri üretmekte ya da et
vaşımı llaçb savaşımla özdeşleş- kili maddeyi yurtdışından getir
tiren yanlış anlayışa gelinmiştir. tip yalnızca dolgu maddesi ekle. 

Gerek kamuoyunda, gerekse 
üretici kesimde tarımsal mücade
le denince akla hemen ilaçlı m� 

de ilaç atan üretfclnin, doz dü
şürülünceye deRin, daha da çok 
Ilaç kullanmasına yol açılmakta
dır. Bu da firmaların üreticinin 

Ancak, unutulan noktalar var- yerek ambalajlamaktadırlar. Ay- sırtından aşırı kar sa�lamalannın 
dır. Herşeyden önce ilaçlı savaşı- nca bu 23 firmadan yalnız 6 ta- bir başka yolu olmaktadır. 
mın etkisi, genellikle geçicidir. nesinde etkili madde üretimi ya_ 
Her yıl ya da her mevsim ilaçla- pılmaktadır. 
manın yinelenmesi gerekmekte- Kullanma izni almış ilaçların 
dir. haçlı savaşım, tanrnda kesin etkili madde grupları üzerinden 
ve kalıcı çözüm deeUdir. Bu nite- bir deeeriendirmesini yapacak 
liei ise üreticiye tarımsal sava- olursak; bugün üreticinin kullan
şımda sürekli bir ekonomik yı- dıR ı ilaçlar 180 etkili madde gru
kım ''e aşırı işgücü yüklemekte- bunda toplanmaktadır _ Bunlar
dir. dan 6 tanesi yurt içinde üretil· 

Bu ekonomik sorunlar dışın
da ilaç kullanımının getirdiği 
başka sorunlar var mı? 

,---------------------, rnektedir. Bu 6 etkili maddenin 

Evet, hem de önemli soru� 
var. Bunlardan biri, tanm ilaçla
nnın hemen tümünün insan saRIı
eı için zararlı oluşudw. Bu ilaç
lar insana, fabrikada üretim evte
sinden başlayarak, ilaçb ürünle
rin tüketimi, çevrenin kirlenmesi' 
(suyun, havanın, denizlerin) gibi 
yollarla ulaşmaktadır .• Etkisi ba
zan anı ölüm ve felçler biçimin
de olabllece!!i gıbı bazan da ya. 
vaş yavaş zehirlenme biçiminde 
olabilmektedir. özellikle bu ikin· 
ci tip etki, hemen bepbnizin bil
dılı, DOT, Aldrln, Dieının v.b. 
ilaçlara özgüdür. Bunlar insan vü
cudunda birikniekte, zamanla 
merkezi sinir sisteminde, kaslar
da etkisini göstennekte sonunda 
ölüme götürmektedir. özellikle 
üreticinin e!!itimlnln yetarll ol· 
madıRı Türkiye gibi ülkelerde ba
sada yakın ilaç kullanma, etkili 
olsun diye gereRinden yüksek 
doz kullanma, yanlış ilaçlama 
teknıeı v.b. nedenlerden tanrn 
Ilaçları halk sa�lıl!i açısından 
önemlı sorunlar yarat�aktadır. 
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bile, yabancı o t  ilacı yapımında 
kullanılan 2,4 D ve 2,4,5 T gibi 
bazıları hammadde yönünden 
dışa baRımhdlı. Ayrıca, yukarıda 
anılan 180 etkili madde grubun
dan 20 tanesi, kullanılan tüm i
laçların yüzde 80'mini içermek
tedir. Kısaca söylemek gerekirse 
Türkiye tarım ilaçları yönünden 
de dı,a bolım� bir ülkedir. 

Bir tarım ilacı kullanma izni
ni nasıl alıyor? 

Kısaca belirteyim. Firmalar 
' pazara sürmek istedikleri ilaçlar 

için kullanma izni almak üzere 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba
kanl1eına başwmlaktadırlar. Ba
kanlık tüm giderleri devletçe kar
şılanmak üzere bu i1act laboratu
var ve tarlada denemeye alır. An
cak. bu ilaç denemelerinin ardı
arkası kesilinediRinden devletin 
300'e yakın araşbncısı, hesapla
rına göre, çalışma saatlerinin or
talama yarısını bu işlere ayıt
maktadır_ Kimi zaman öyle du
rumlar olabilmektedir kı, bir tek 
bitkinin bir hastalı�ına karşı 60' 
m üzerinde ilaç denenmekte, so
nuçta yarısı elenmekte, etldı: 
olan 30 ilaç ise yalnız 3 de�lılk 
etkili madde grubunda toplana
bılmekıadir. 4ta, (innalar öyle 
Istediler diye devlet olanak.lan 
böylesine hovardaca harcana
bilmektedir. Devlet olanaklarının 
sömürülmesı bu kadarla da kal· 
mamaktadır. Ilaç piyasaya .ürüı· 
dUkten ve bir süre Izin alınan 
dozda kullanıldıktan sonra başka 
finnaların rekabetiyle karşılaş
maktadır. Fırma bunun üzerIne, 
derhal BakanlıRa başwrarak. Ua
cının daha düşük dozda da etkili 
olduRunu ileri sürerek yenıden 
denenmesini isteyebilmektedir, 
Bu kez de araştırıcılar aynı ilaç 
için doz dlq:Ülme denemelerine 
Klrlşmektadlr. Böylece ıatan eRI· 
tim eksikliRi nedeniyle önerilen 
dozun, gerebiz yere, çok UsWn-

Bunun dışında, bilinçsizce ve 
sürekli tarım llacı kullanımı do
�al dengeyi bozmaktadır. Bunun 
sonucu olarak da o ana deein 
önemli olmayan bazı yeni hasta
lık etmenler! ve zararlılar doRada 
yaygın duruma gelmektedir. 
çünkü ilaçlar bazı zararlıları öl
dUrürken başka zararlıları baskı 
altında tutan yararh mikroplan 
ve böceklerl de yok etmektedir. 
örne�in Çukurova bölgesınde 
Beyaı SineRin salgın boyutun. 
ulaşması bu nedenle olmuştur. 

Zamanla hastalık etmenleri ve 
zararlıların Ilaçlara karşı daya· 
nıklılık kazanması ilaç kullanma
nın getirdiltl bır batka sorundw. 

Tarım ilacı kullanmanın do
AurduAu bu sorunlara çözüm ge
tiricl önerileriniz var mı? 

Unutmamak gerekir kı, tarım 
ilacı kullanılmasından doRan so
runlar, her şeyden önce, ilaç kul
lanma sUrecinln, genelde, tarım 
kesımındeki Ilkel kapitalist dü
zene uyumlu oluşundan kaynak
IanmakULif. Bu durumu gözardı 
ederek, bu soruna, geçerıı ve 

sürekli bir çözüm getirilemez. 
Tarım ilacı sorunları, ekonomik 
yönüyle, saRiık yönüyle ve doAal 
dengeye etkisi yönüyle üretimin· 
den, tüketimine dek geçen evre
ler boyunca bir iç-içelik gösterir. 
Ancak, şimdilik, laknlk acıdan 
ilaç kullanmanın kesin olarak ya
saklanması olanaAl da bulunma
dıRı için, yine de bu günkü ko· 
şullarda sorunu azalbeı nitelikte 
bazı önlemler alınması önerilebi
lir. Bunları, ayrıntıya girmeden 
kısaca şöyle özetleyebiliriz :  

1) Ozel heıimin ilaç iiretim 
ııe daRlhm i,leııine ıon wriime· 
lidir. Ancak, böylece üreticinin 
cebi ve saRlıRı firmaların sömürü 
aracı olmaktan kurtarılabilir. 
naç üretım ve daRıtım görevini 
Etibank, Zıraı Donabm Kurumu 
ve onlarla eşgüdüm içerisinde ça
Lısacak tarım üretım kooperatif
leri yükbinmelldlr. Mu en başta 
fırma rekabetinin getirdiAi eko
nomik sorunları giderecektir. Az 
önce andıRım ilk Iki kwuluş i
laçlarıo iç üretimine oIdueu �bi 
dıştan sabn ahnmasına da elkoy
malıdırlar, Tarım üretim koope
ratifleri başlangıçta daba çok 
daRıbm görevini yürütebileceei 
gibi güçlenmeleri durumunda 
ilaç üretimine de katkıda bulun
ması saRlanmahdır. 

2) Tar.m üretim koopeTQti(�· 
ri, üreticileri iloç kullanmanın 
getirdili ,orunlar açııından elit
meye önem lIemıelidir. Bu konu· 
da koopera tifler Ziraı Mücadele 
örgütleri lie sıkı lıblrllRI yapma· 
hdır. 

3) Firma reklom ııe propagan
dalarının )'arathl. tarımsal 1000-
şım ın ilaçlı ıaw ,ım ile özdeşU· 
Li anlayı,. yıkılmalıcbr. Bunun 
Için de ilaçla savaşun dışındaki 
yöntemlere, araşbnna alanından 
başlayarak, aRırlık verilmelidir. 

4) Yurt içinde üreti�n gözta· 
'i, kükürt, BHC gibi ilaçların iç 
üretimi hlZland.rılmalı ve dışa ıa· 
hm olanakları arhrılmalıdır. 

5) Jruan ıaIlıRına hıin za
rarı. oldukları bilinen DDT, Ald
rin, Dieldrin lIb. ilaçlar, birçok 
ülkede oldu�u gjb� Türkiye 'ek 
de derhal yaıaklaıımolıdır. 

6) Tarımıal ilaçlardaki ilOç 
kalınhtar. Ilk Ilk dene tlfm meti ve 
halk bu açıdan uyanık bulundu· 
rulmahdır. 

Bu öneriler daha artırılabılır. 
Ancak burada kaba çizgiierit bir 
kaçına deRinmekle }·etlniyorum. 
Gerçekten bunlar alınamı)'ıcak 
önlemler deRlldir. Yeter ki fir· 
malardan yana cteen de biraz ure· 
Uelden yana olunabilsın. 

Teşekkür ederiz, Silyın Borı. 

�� ______ , ____________ ... .u __ • _____ .w __ i .. _,�._�· ___ � __ , .. _. __ • ___ , __________________________ � 



Bir parmak bal.:. 

KAMU KESiMi EMEKCiLERi BUNALıMıN 
, . 

GAliP TEKiN bir memurun brilt maaşındakl 
artış, gösterge rakamı ara şı oIi1n 

HükUm.tin uzun sU ... dir m.· % 87,5 değil % 27,5 dlz.yinde. 
mLrlan vud etmekte oldulu ye- Bu durumun nedeni, son deti
ni c:iiz.enlemeler en sonunda biz- şiklikten önce bu memurların 
ut Başbakan Ecevit tarafmda" brüt maaşım", gösterge rakamı
açıklandı. Kimi çevreler tarafın- nın gösterdiAi 2240 TL (14x 
don, memurmuşlarında ÖI1<r.ı1i 160) değil, .. pti Dcr.t olan 
MbŞIa", yolaçacağı söyt.n.n bu 3300 TL oImo�dır. Benzer bır 
düzenlemeler üç yenilik getiri- durum 1 2-1S. derecelerdeki tüm 
yor. memLl'I" için geçerli. Kısacası, 

( 1 )  Gösterge tablosunun de· 1 .1 1 .  de ... cel.rd.kI memurı ... 
jiştirilmesi; için gösterge artışları aynı la-

(2) Eşi çalışmayan memurlar manda brüt maaş artışlarını da 
için 500 TL ail •

. 
YiUdıml; göst<rdiği halde, 12·15. derece-

(3) Eskiden, çocuk b�ına 50 ' lerdekiler için blÜt maaş arbşları 
TL olarak ödenen çocuk zam- gösterge aruşlarında" daha dü
mının, okula gitmeyen ya da ilk şük düzeyde kalmaktadır. Bunun 
öjrenim çajındaki çocuk için bir sonucu olarak da, örneiin, 9. 
100, orta öirenimdeki çocuk i- derecenin brüt maaş artışı 14 ve 
çin 200 ve yüksek öjrenimdeki 1 S. derecelerinkinden daha yük
çocuk için 400 TL 'na yükseltil- sek olacaktır. Benzer bir biçim
mesi. de, 1 3-15. dereceler için brüt 

Bu düzenlemelerin memur ge
Irlerinde yapacıiı artışın boyut
IMınl ortaya çıkanbilmek ve bu 
konudüi yanılgıbrı önlemek i
çin, bazı noktaları açıklığa ka
vuşturmak gerekiyor. 

lık oi .... k göst<rF tablosunda 
yıpılan değişikliği .11 alalım. Bu 
konuda yapılan açıklamaya göre, 
15. derecenin birinci kadernesi 
için gösterF ",kamı, % 87,5'11k 
bir Mbşla, 160'da 300'. çıkiUıl· 
makıı. Sözkonusu gösterge nka
mı arbşı. de .. ce yükseldikçı aza· 
lMak, 1 .  derecenin 1. kademesn
de % 1 3,5'. düşüyor. Ancak, bu 
yanılucı bir durum. ÇUnkü, 12· 
1 S derecefer arasındaki mem .... • 

lar için gösterF değişikliği n.de
niyle maaşlarda meydana gelen 
artış, gösterge rakamı artışmın 
Frlsinde kalıyor. Örneğin, 15.  
derecenin birinci kademesiıdeki 

maaş artışı 10 dereceninkinden 
daha adil bir maaş yapısı saila
maktan ne denli uzak oIduiunu, 
aksine maaş farklılıklarını arttı
racajını göstennektedir. 

üzerinde durulması gereken 
bir diğer nokta ise, memurLıra 
sallanan olanakların memıx ge
lirlerinde yapacaiı artlşlarla ilgi
li. Basında bu konuda yeralan 
yazılarda, bazı örnekler verile
rek memur muşlarında neredey
se % l00'e varan artışların olabi· 
leceği vurgulandı. Ancak bu ör· 
neklerde ele alınan memurların, 
yaratılan yeni olanakların hemen 
hepsinden yararlanacağı varsayı
mından yapıldığı dikkati ç.ki· 
yor. Orneiin, 1 1 .  derecenin bi· 
rinci kademesinde olan, uç ço
cuklu, eşi çalışmayan, çocukla
rından biri ilk, biri orta. biri de 
yüksek öArenime devam eden bir 

Aına� gezi ıni? 
Geç ... ıyın ıon harlumda TUmye 'ye eelen blr IINP ziyaretçi 

20 auıııııt blr ,..Iden ıonn .... Iz .. d .... BIrl",lk Amerlka 'ya 
döndil. 

Grubu olu,turanlar Time ve FortUM der&Uerini yayınlayan 
tr_n yöne Um kurulu. başkanı, üst düzeydeki yöneUcUeri ve. 
"lerı ldl. Gezl lse burjuvazınln be, temsUclol Koç Holdln,'1n da· 
v.tl üzerlne ,erçekl",tlrlldl. Istanbul, Buna, ıZmir ve Antalyıı' 
dakl tarlhl .. turistik yerlerl de ziyaret eden 6 kl,UIk beyet, bu 
... da Cariton, Divan, HUton otellerlnde ıere!lerlne verilen Kanı
ran Inan, Nihat Erlm, MeUn Tok.r "bl .. çldo isimlerln de hazır 
bulunduğu yemeklerde Türkıye üzerlndekl IÖlÜllerinl açıklama 
olanatı da buldular. 

"Memlek.tlnlzl lellşmlşlltln ",ilinde bır illke olarak IÖrüyo· 
rum" diyen yönetim kurulu batkanı Helikell, konuı;malannda 
sürekıı olarak "etkili" Amerikan çevrelerinde Türkiye'nin olum
lu yönde tamblnwı için daha çok çaba harcanınasının eereklUl
illnl vurııuIadı. Bu 1,1n _kotarılmasında asıl ıörovln, yemektekı 
tem.UclIerlyle konuştuğu TUrklye Burjuvazisine dUılliğünü hatır· 
lllmayı Ihmal etmedi. Ama, kendlsiıe bunca konukseverlik gös· 
terenlere razllca kabe davranın" olmamak ıçın de, Time LICe 
IJubu olarak .lIerlnden ıelenl yapacaklarını söyleyerek bu seç· 
Idn kltl.yl rahatlattı. 

Koç Holdlnl'ln turistIk olarak nitelediği bu ıezlden daha 
verimli sonuç alınabiliıd! ama Koç'un HükUmet üyelerlnl de 
da ... t .ttill bır yemele, boınbe söylenillerinin yoilunl'ıınası 
üzerine bakanlann ıelmeyl,ı, bu planı biraz akutb. 

Tlme·LIC. IJubu yöneııcU.rl bu �erde . 'etkili" çevrelere 
Türkıy.'nln dotal ,uzelUklerlnl anIItmakla m",,"lIer. Sonuç· 
larını da "my ILC. story"nln Iklncl cDdlnde hep beraber Izley.ce· 
illı. 

mem ... un .lIne son değlşlkllkl.r· 
den önce yaklaşık 3350 TL g.ç. 
mekteydi (yakacak parası dahil). 
Yeni durumda Ise eline geçecek 
mıktar 5300 TL'na yUksellyor. 
Başka bir deyişi., eline geçecek 
mıktar % 58 or.ınında MbŞ gös· 
terryor. Ancak, eşini" de çalıştı
ğını v. yüksek öğrenimde çocu· 
ğu olmadığını varsaydığımııda 
arbş or.ını %37'y. dUşüyor. Or· 
neklerden hangisinin daha ger
ç.kçi olduğunu anliUnak Için 
Türkiye ile ilgili bazı gerçekleri 
hatırlamak gerekir. Herşeyden 
önce, gösterge tablosunun ah Sı
ralarında yeralan memurların ai· 
lelerini tek maaşla geçindirmele
rinin gUçlüğü, hatta oIanak�zlığl 
gözönünde bulundurulduiunda, 
memur kitlesinin %75'inden fu· 
la.sı", oluşturan 1�15. dereceler
deki memurların önemli bir bö· 
IUmünlin 500 Tl:.'lık ail. yardı· 
mından yararlanamayacaiını 
söyı.y.biliriu. 1 ()'15. der.celer· 
deki memurların 750-800 bin 
doktyında olmasına karşılık, 
yUk .. k öğr.nim Fnçliği içinde 

, memtr' ailelerinden gelenlerin 
sayısının 90·100 bin olduğu göz
önünde bulundurulduğunda ise, 
sözkonusu memurların ancak 
çok küçUk bir bölUmüriin çocuk 
yardımmdaki artl�tan önemli bir 
yarar sailayabileceAi sonucuna 
varılabilir. Gerek aile yardımın· 
dan gerek çocuk yardımındakı 
artışlan, Ust derecelerdeki me· 
muı1arın daha hzia yararlanabi. 
leceği açıktır. Dolayısıyla, getiri
len yeni dUzenlemelerin memur
ları" çok bUyük bir bölümUno 
soğlayac.ğı çıkiUların oldukça 
sınırlı kalacağı söylen.billr, 

Kaldı ki, yapılan iyimser tah· 
minler dolru çıksa bile, memLl" 
ların gerç.k g.Ii-Ierind.ki dUşUş 
önlenemeyecektir. Çünküı 1977 
MarUndan buyana Ankara ve Is· 
tanbul geçinme endeksleri orta· 
laması % 85 artmışbr. Başka bir 
deyişi., hayaı % 85 pahalanmış· 
tır. f.ncak, yapılan en Iyimser 
varsayımlarla bile mem .... maaş· 
larında 1977 Maruna or.ınla % 
40-50 oranında bir arbş satlana
bilecektir . Demek ki. getirilen 
yenilikler memı..rların gerçek 
Fllri.rini 1977 Marundaki dü· 
zeyde bile koruyamamakuı yal· 
nızca. memurların son 1 ,5 yılda 
uAradıkları kayıplarm bir balU
mUnIi ortadan kaldı",bilm.kte· 
dir. Yenı düzenlemelerin yeter
sizliiinın en iyi göstergesi iseı ye· 
nı olanaklardan yararlandıklan 
sonra bile memurların gelirleri
nin 1977 Marbna oranla nere
dey .. % 50 daha düşUk olacağı· 
dır. Memur muşlarındaki arbşı
nın yolaçıcaiı fiyat artışları da 
gözönüne alındılındıı memur 
kltl.sinl daha da gUç yaşam ko· 
şullarının bekledili açıktır. 

Buraya kadar söylenenler 
önemlı bir II'rçeğl bır kez daha 
gözler önüne sermektedir: Toplu 
sözl.şm.II, gr.yll .. ndıkal hakla· 

YÜKÜ ALTINDA 
ECEVIT HüKüMETI TARAFINDAN GETIRILEN DüZENLEME. 
LER MEMURLARıN GERÇEK GELIRINI 1977 MARTINDAKI 
D üZEYDE BILE KORUYAMIYOR. YENI DüZENLEMELERDEN 
SONRA BILE MEMURLARıN GERÇEK GELIRI 1977 MARTINA 
ORANLA %50'YE KADAR VARAN ORANDA DüŞüK KALI· 
YOR. 

. 

GUn geçtikçe daha fazla yoksullaşıyOrI�. 

ra kavuşmadan, memur kittesi
nin, yaşam koşullarını iyileştir
mek bir yanaı koruması bile ola
naksızdır. Memur maaşlarma iliş-

-------
kin son düzenlemelerden. toplu· 
mun demokratikl.şm.sl mUcade· 
lesi açısından. çıkarılacak en ö· 
nemli ders budur. 

Sanatsever bir bakan 
EOOYit Hükllmetinde san 'al diifkllnll bir BOIWı daha ortaya 

Çıkb. Ya1nıı bu dilfldinlük, Sooyai G_ Bakaııı Hımı ..., 
ıannki pbi şiir .. yamıa biçimlııde aç':a çıkmıyor. Ootıellt lIaI 
duyulan sonat dalı da farklı: Fololnfçılık. 

Y .... I Yönetim Bakam Mahmut özd.mIr, haftalık bir CIOqIde 
kendisine nlşklıı yazı ve fotolrUlara y.r verllınesiııılaı O deDII 
hoşnut oldu ki, �ı'na 2 bin SOO adet alınıp dılıblmua 
ıçın h.men· emir venll. Ancak lLakaııU<: billç_ mllllll (I) 
olmaması �i ya" ve fololıU1anrı aktlllllteal kaybolma· 
dan al .. acel. blr başka yöntem bulımdu. 

Çışldl Belediy.ler konultan teknik altyapıya kadar dıi aibi 
y�dan !Onmlarm çöıümU içm yeterli flıwısmaııı ...... oJııa· 
dıklarmı açıldayadursunlar, Orll Anadolu BeIedlyeler BlıltI 
(·böyle bir ııkıııtuı oImam,1 içm OL .. gezek.) 2 iıin 500 ıdel 
derılYI bır kal.mde alıverdl. 

Gerek BakaııIık ııerekae Orta Anadolu Belediyelerı BlıltI 
yönetieBeri derııllere ödenen mlctan öııemlOmlyor oialılllıl .... 
Ama bu haftalık deıpıin, yezeı Yönetim Bakaau Ma1ım111 öz. 
d.mIr'm fotoinf merakmı k6tOyo kııIIaıunayacaJmı kIı1IIe ... 
rand edemiyor ... 
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KEYK plan hedeflerini geride bırakıyor 

YUMUSAMA SORECiNDE 
EKONOMi K  TEMELLER 

KEYK (Karşılıklı Ekonomik 
Yardımlaşma Konseyi), sosyalist 
topluluk ülkelerini içine alan 
ekonomik bir örgüt. Oye ülkeler
de yeni bir toplumun kurulma
sından başka dünya çapında yeni 
ve eşitlik temeli üZerine kurulu 
ekonomik ilişkilerin kurulmasını 
da amaçlıyor. Anti�mperyalizm 
ve devrimcilik adına onun de
ğirmenine su taşıyan diğer akım
ların, sosyalist ülkeler arasmda 
var olan ilişkilerin niteliği üzeri· 
ne sürdürdükleri - Sovyetler Bir
liğifni" diğer sosyalist ülkeleri 

"sömürdüğü" gibi - karalama 
kampanyası yalnızca bu ekon� 
mik örgütlenme incelenerek bile 
boşa çıkartılabilir. 8u açıdan ba
kıdığında bu ekonomik örgütlen
meyi içe ye dışa dönük olmak 
üzere iki yönli deAerlendirmek 
yararlı olacaktır. 

YENI HEDEFLER, 
YENI PROGRJ.MLAR 

Içe dönük çalışmalarda göze
tilen başlıca hedef, topluluğa 
üye ülkelerin ekonomik gelişme-

Carter 
nötron 

i�in 
ilk 

işareti 
.- verdi 

Dünya halklarDU tehdit eten nötron bommasuıın yapımı için 
ııerekli hazırlıklar sürdürülüyor. YÜRÜYÜŞ'ün bundan öncel<; 
sayUarııda "ABD Senatoslmwuıötron bombasuun yapımma ge
çilmesi için gerekli fonun aynlmasma 68'e karŞı ı oyla kanır ve
rildiği "  bildirilmişti. 

Başkan Carter nötron b<mıbası için gerekli parçalaroı imaline 
başlandı�ını ve kısa bir süre sonra bu çalışmalarm tamamlanaca· 
ğuu da belirtti. Bu açıldamanm, AYrup:ı'da lıaJen sürmekte olan 
Nato toplanbsıyla ÇakıŞınasl anlamlıdır. Bu yoUa dünya emper
yalist sisteminin lideri, NATO üyesi ülkeler üzerindeki üstünlü
ğünü pekiştirmeyi amaçlamaktadır. 

'Soğuk savaş' ortamının yeniden canlandonlmaya çalışıldı�ı 
Nato ,tralejisinin de bu doğrulbıda değiştirildiği bir dönemde, 
Nötron bombasının yapuru için ciddi adunlarm atılması, NATO 
Avrupa müttefik kuvvetleri Komutanı Haig'in iddia ettiği gibi 
"Nato ittifakı için cesaretimdirici" olabilir. Ne var ki emper
yalizmiı saldırgan giiçlerinin kazanç hanesine kaydettikleri bu 
durum, dünyanUl ilerici. demokrat, sosya1�t güçleri için ve dün
ya barışı için gerçek bir tehdit unsuru içem:ektedir. 

Nötroo bombasına güvenen emperyalist devletler açıkça bir 
nükleer savaş"' lehdit olarak kullaruImasmın önkoşullarmı hazır· 
loyoolar ve NATO üyesi di�er ülkIcri de bu havaya sokmak için 
toplantılar diizaıliyorlar. Bu doğrultuda, .... ek mııkabele stra
tejisi yerine, saldın yoluyla savuııma adoyln yeni bir stratejinin 
haZlılanma .. çalışmalarma, bağlantısızlarla iyi ilişkiler kurnca
ğını, kişilidi bir dış politika izleyeceğini ve dünya bıırışma ken
di bölgesinde kaıkıda bulunacağını iddia eden Ecevit Hükümeti 
de katılmaktadır. Bu durum ülkemizdeki sosyal-demokrat hükü
metin iç politikadaki ikili tavruu dış politikasına da yansıtbğmı 
açıkça göstermektedir. 

U1usla.ra.r.:ısA dÜl.eyde yumuşama sürecini ve bwıun yarataca
�I olumlu ııelişmeleri gerilelecek olan yeni strateji özellikle sos· 
yalist ülkelere karşı emperyaJist sistemin iJeri karakoUan konu
mwıda olan NA TO üyesi ülkelerin dış politikalarmı büyük aç· 
mazlarla karşı karşoya bırakacaktır. 

Uluslararası saldırgan giiçlerin ve bombanoı yapunuıa "lek
ni< bilgileriyle" katkıda bulwıan Amerikalı uzmanların nötroo 
bomlıasau .. vimli göslermeye yönelik açıklamaları bnşta dUn· 
ya sosyapst satemi olmak üzere ün ilerici, demokrat, sosya
list güçlerin nötron bombasma karŞı yürilttiikleri kararlı müca
deleyi .. pbranuyacaktır. 
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lerinin sağlanması, sosyo-ekono
mik sorunların birlikte çözürrjj, 
getirilen çözümlerde özellikle bi
limsel ve teknolojik ilerlemenin 
sağlanması, sosyalist ekonomi 
kurallarının tek tek ülkeleri değil 
bütün üye ülkeleri kapsamas. ve 
en önemlisi aynı anda ve birlikte 
kalkınmanın sağlanmasıdır. Yir
mi yıllık bir geçmişe sahip, bu 
türden bir işbirliği somut adım
lar attnıştır. KEYK'in geçtiğimiz 
Haziran ayı içinde Romanya'nın 
başkenti Bükreş'te yaptığı 
32. toplantISı sosyalist ülkelerin 
öri..iniizdeki dönem gerçekleştir
mek durumunda oldukları somut 
adımları belirlemiş ve bu anla� 
da bu işbirliğinin döriim nokta
larından birini oluşturmuştur. 
Toplantının en önemli kararları 
arasında, Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti'nin KEYK üyeliği
ne kabulü, üye ülkelerin ekono
milerinin geliştirilmesi, yaşama 
standartlarının yükseltilmesi ve 
barış ortamının geliştirilmesi 
doğrultusunda sosyalist ekono
mik entegrasyonun geliştirilebiI
mesi için UlUn vadeli programla
rın hazırlanması kararları yer al
maktadır. 

Yukarıda sıralanan hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için ilk anda 
atılacak adımlar da belirtilmiştir. 
Yine 32. toplantıda kabul edilen 
uzun vadeli programlardan en 
önemlisi enerji, akaryakıt ve 
hammaddeler ile ilgili olanıdır. 

YENI ENERJI KAYNAKLARI 

Sosyalist ülkeler topluluğu
nun dünya ticaretindeki payının 
yüzde 1 S civarında olduğu ve yi
ne aynı ülkelerin ekonomik 
büyüme hızlarının diğer kapita
list ülkelerinkinden daha hızlı 
olduğu gözönüne alınırsa; ener
ji, akaryakıt ve hammaddeye 
olan geniş gereksinimleri ortaya 
çıkmış olur. Bilindiği gibi sosya
list: ülkeler bu alanda geniş kay
nakları sahip. Fakat bunlar şu 
veya bu açıdan tek başlarına ye
terli değiL. Bu alanlarda yeni 
yöntemler ve yeni kaynak ara
yışları var. Bunların arasında pet
rolden türetilen yakıtıarda tasar
ruf sağlamak amacıyla nükleer 
enerji santrallarının geliştirilmesi 
önemli bir yer tutuyor. ÖnümUz
deki beş yıllık dönemde bu sant
ralların nerelerde kurulacağı ve 
kapasiteleri bile saptanmış du
rumda. Bulgaristan'daki Koıfudui 
santralıı Demokratik Alman 
Cumhuriyeti'nde Bruna Leisch
ner santralı ve Çekoslovakya' 
daki bir deneme santralı gerçek
leştiri lmesi düşUnUlen hedefler 
arasında. KUm"da dahil olmak 
üzere diğer sosyalist Ulkelerde 
kurulacak olan nükleer santral
lerin gUru 37 milyon kilowat'a 
ulaşacak. Enerji kaynakları ara
sında özellikle Polonya'da bulu
nan büyük köni..ir  yatakları da 
var. Bu yatakların işletilmesi, kö-

myr çıkarımının hLZlandırılması 
ve termik santralların kurulması 
da prognmın kapsamı içinde. El
de edilen enerjinin üye ülkelere 
dağıtılması için var olan dağıtım 
şebekesinin yetkinleştirilmesinin 
yanında yeni dağıtım sistemleri
nin kurulması öngörüiiyor. 

TEMEL SANAYI KOLLARı 
VE ÇEVRE KıRLENMESı 

Diğer sanayi kollarında ise 
yüksek kapasiteli demir·çelik te
sisleri, geniş kimya sanayi komp
leksleri öngöıi.ilmekte. Bunların 
maliyetinin diğer sanayi yatırım
larından daha pahah olması ve 
gerçekleştirilmeleri daha uzun 
zaman aldığı için üye ülkeler ara
sında sıkı bir işbirliği ve etkin 
bir planlama gerekiyor. Bu tür
den gerçekleştirimlerin top
lum aç tSından olumsuz bir yönü 
de çevre kirlenmesini artırması 
ve doğayı tehdit etmesi. Bu alan
da da etkin tedbirler alınmış du
rumda. Çevre kirlenmesiyle ilgili 
olarak yapılacak işbirliğine 
büyük önem veren KEYK Yüriit
me Komitesi 1977 Nisan ayında, 
sanayi artıkları konusunda araş
tırmalarda bulunacak ve bunun 
önlenmesi için gerekli donanımı 
üretecek bir komisyonun kurul
masına karar verdi. çeyre kirlen
mesiyle ilgili araştırmalar yalnız
ca KEYK ülkeleri içinde sınırlı 
kalmıyor, farklı toplumsal sis
temlere sahip ülkelerle her alan
da olduğu gibi bu alanda da iliş
kiler ve bilgi alışverişi gelişti rili
yor. Sosyalist ülkelerin ekono
mik gelişmelerine ve birlikte kal
kınrnalarına katkıda bulunması 
için kurulması düşüri.ilen altya
pı tesisleri arasında taşıma, ileti
şim ve bilgilenme sistemleri de 
bulunmaktadır. Bu yapının ku
rulmasıyla sosyalist ülkeler ara
sındaki ilişkilerin artacağı kuş
kusuzdur. 

DIGER ÜLKELERLE 
EKONOMiK ILIşKILER 

Topluluğun içe dönük çalış
malarından başka bir de dışa yö
nelik çalışmaları var. Politik yu
muşama yolunda sürdürü'en ça
balara ekonomik açıdan destek 
sağlayan bu çalışmalar farkl ı  
toplumsal sistemlere sahip  Ulke
ler arasında eşitlik temeli üzerin
de gelisivor. 

Sosyalist ülkelerle gelişmiş 
kapitalist ülkeler arasında metal 
sanayi, ağır makine sanayi ve 
otomotiv sanayi dallarında 
alışverişler çok üst düzeylere var· 
mış durumda. SSCB'den ihraç 
edilen sanayi mallarının döme 
birinin gelişmiş kapitalist ülkeler 
tarafından satın alınması buna 
bir örnektir. Enerji krizinin orta
ya Çıktığı durumlarda, kapitalist 
ülkelerin gereksinim duydukları 
hammaddeleri sosyalist ülkeler
den alabilmeleri olanağı dünya 
çapında ekonomik bunalımın 
neden olacağı politik gerginliğin 

azaltılmasında önemli bir etken
dir. 

SOSYALIST ÜLKELERIN 
BELIRLEYiCillGI 

Sosyal�t ülkelerin dış eko
nomik ilişkiler ile ilgili bağları, 
kendi düzenli ve planlı ekonomi
leri tarafından belirlenmektedir. 
SSCB'nin mali kaynaklarının 
1976-1990 döneminde iki katı"" 
ulaşacağı öngörüsü buna bir ör
nektir. Bu öngörü diğer sosyalist 
ülkeler için de geçerlidir. Bu tür
den bir artışın sosyalist ülkeler 
topluluğunun dünya ekonomisi 
üzerindeki etkisini artıracağı 
aç okur. Bu anlamda KEYK üye� 
ülkelerin dünya ekonomik gelişi
minde dengeliyici bir unsur ol
maları işlevi artacak ve dünya 
tekellerinin hegemonyası attın
da inleyen gelişmekte olan ülke
lerin ve kapitalist ü!kelerin emek
çi sınıflarının niicadelelerinde 
önemli bir yer alacaktır. 

KEYK'in sosyalist ülkeler ara
sında ekonomik gelişme açısın
dan saptadığı hedef ve program
ları eksiksiz yerine getirmesi ve 
çoğu zaman aşması dışa yönelik 
çalışmalarında, yani toplumsal 
sistemleri ne olursa olsun, diğer 
ülkelerle karşılıklı çıkar, işbirliği 
ve eşitlik üzerine kurulu ekono
mik ilişkilerin gelişmesinde aktif 
rol oynama�, kapitalist ülkeler 
temsilcilerini bu örgütün güdiri.i 
kabul etmek zorunda bırakmış
tır. Fakat bu kabulleniş daha 
ileri gitmekte ve bu kişiler, eko
nomik ve ticari bağların doğu
batı ilişkilerinde önemli bileşen
ler olduğu ve dünya barışının 
kalıcılığının sağlanma�nda etkin 
rol oynadığını belirtmek duru
O'M.JMa bırakmaktadır. 

Fakat tüm bu zorunlu kabul
lenişlerin yanında, karalama ve 
üye ülkeler arasındaki dayanış
mayı bozma girişimleri sürdürü'" 
mektedir. üyeliğe yeni kabul 
edilen Vietnam Sosyalist Cum
huriyeti'nin KEYK ülkelerine 
"yük" olduğu teması, son günler
de emperyalizm tarafından işlen
mektedir. Vtetnam'daki sel feli
ketinden sonra, sosyalist ülkele
rin maddi ve manevi anlamda bu 
ülkeye yaptıkları karşıl ıksız yil
dımlar bu saldırıyı da geri püs
kUrtmüş ve tahrifat ve yalan üze
rine kurulu emperyalist propı
gandayı boşa çıkartmıştır. 

Sosyalist ülke'erin farklı top
lumsal sistemlere sahip ülkelerle 
barış içinde birarada yaşama, 
her alanda uluslararası işbirliğin
den doAan olanaklardan azami 
şekilde yararlanma politibsı, ba
rışın kalıcı kılınması, uluslar.ırUl 
�venlik ortamının güçlendiril
mesine katkıda bulunmaktadır. 
Sosyalist toplum ülkelerinin eko
nomik örgütlenme biçimi olan 
KEYK bu aç ıda n değerlendiril. 
melidir. 
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TiMUR TlMOFEYEV 

SSCB Bilimler Akııdemisi Üyesi. 
Uluslararası İşçi Suuf. Hareketi 
Enstitil!O Direktörü 

ç.ğımızda düşüncelerin gittikçe .,. 
tan bir roıu olduğu tartışılamayacak bir 
olgudur. In>nçlar ve politik gÖlÜşler 
hem yeni toplumu başarıyla inşa et· 
mekte olan hem de sönilrilye, emper· 
yaliıme ve yeni sönilrgeciliAe karşı mü
cadele eden emekçi hallan eylemlerini 
büyük ölçüde belirlemekredir. 

Sosyalizm düşmanları bu olguyu da 
gözönünde tutmak zorundalar. Bu ne
denle devrimci fikirleri" yayılma.srnı. 
gerçek sosyalizmin büyüyen etkisini ve 
uluslararasi işçi sınıfı ve ulusal kurtuluş 
hareketlerinin baskısı"ı engellemek için 
her türlü siyasi ve ideolojik manevray.ıı 
başvurmaktaTar. Değişen duruma ken
dilerini uyumlayan anti-korri.inizmin 
ideologları, gerekçelerini yenileştirme
ye, hattı bir ideolojik karşı saldırı tez
phlamaya ç.lışıyorl ... 

ESKI KAVRAMLAR 
YENIDEN SAHNEDE 

Iki sosyal ve ekonomik dünya sis
temi arasındaki ideolojik çatJşmayl ni
telendirirken Lenin'in hemen devrim 
sonrası yıllardaki şu sözlerini anımsa
mak uygun olacaktu: "Bir devrimin gü
cünün, devrimci mrruzun keskinliğinin, 
enerjisinin, kararlılığının ve kesin zafere 
ulaşmasının burjuvazinin direncini anır
dığı kuralını bizim devrimimiz, diğer 
devrimlerden daha açık bir biçimde ka
ıu.lamış.ır" (1)  

Çok uzak olmayan bir geçmişte bur
juvazi ve onun ideologları, geniş kitle
lerin ideolojisizleştirilmesi, politikaya 
kayıtsıZ ve ilgisiz hale getirilmesi çabala
rına bel bağlıyonardı. Hatta, uzlaşmaz 
sınıfların ideolojilerinin " içinin boşaldı
ğı"na, "ideolojinin sonunun geldiği" 
ne, vs. ilişkin teoriler üreterek kendile
rine "bilimsel metodolojik bir temel" 
yaratmaya çalıştılar. 

Bireyci olmamak ve "sınıf çıkarı gö
zetmemek" idd� taşıyan bu gerici p0-
litikalar, hemen her adımda gerçek de
ğerlerini çok açık bir biçimde ortaya 
koydular. Yaşam emperyalizmin övgücü
lerini rota değiştirmeye zorladı. 

Kısa bir süre önce bazı Batılı yayın
larda ilginç bir tartışma oldu. Bazı ya
lMlar, sosyalizmle rek.abette kapitaliz
min konumunun zayıflığını esefle kar
şılarken, kol'Jijnist ideoloji ve politikaya 
karşı eski ideolojik kavramların kullanıl
masında ısrar ederek, doğrudan bir "kar
ŞI saldırıya" geçilmesini istiyorlardı. 
Başka yazarların arzusu ise eski ideolo
jik-politik gardrobun yenilenmesi idi. 

Ancak, bundan kastedilen burjuva 
toplumunun tarihi olarak zamanını dol
durmuş değerlerini atmak değil, onları 
yeniden, cilalayıp, parlatarak, yuttur.rı
cakları hapa yeni bir kılrf bulmaktı. 
Ama ne tür bir kılıf? Bu soruların kesin 
ve açık bir yanıtı yoktur. Gerçekte bur
juva ideologları kendilerini ideolojik bir 
çıkmazın içinde bulmuşlardır. 

Bu açıdan en açıklayıcı olan Profe
sör John K. Galbraith'ın 'The Age 01 
Uncertaint)" 12) adlı yeni çalışma�dır. 
Geçmiş yüzyılın ekonomik düşüncesin
deki "büyük belirginlikleri" ile bu�n 
burjuva iktisatçılarının sorunları çözme
deki "büyük belirsizlikleri" arasındaki 
karşıtlığı kaydeden yazar, "eski-gUnlerin 
belirginliklerinin" çÖkUşUne yol açan 
toplumsal güçlerin yeni mevzilenmesini 
kabul ediyor. 

Onun bu görüşleri başka bir Ameri
kalı Profesör olan G.c. Lodge'un The 
New American Ideology adlı kitabında 

GONOMOZDE 
iDEOLOJiK 

MOCADELE 
da yer alıyor: "1970'lerin ortllarında 
Amerika, ne yaptığını bilmeyen, kaygılı 
bir ulustur ..• Eski fikirler ve Yargılar ... 
değişen gerçekler kırşısında uçup git
mekredir." (3) (Doğ.ı oı ... k refe .. n. 
burjuva fikirleri ve yargıları içindir). 

Kitleleri çekici, yapıcı herhangi yeni 
bir düşünce üretme yeteneği olmayan 
burjuva eski dUşi.lnceleri yeni hale geti
rebilmek için büyük bir eba, harcamak· 
tadır. Hiç de yeni olmayan bu düşünce, 
sosyal devrim kavramının yerine bilim
sel-teknik ilerleme kategorilerini yerleş
tirmekten başka birşey değildir. Ay'rıca 
Rusya'da Ekim Devrimi ile başlayan ve 
!iiren devrimci toplumsal değişmelerin 
tarifli sonuçlarının küçümsenmeye çalı
şılmasıdır. Burjuva ideologları, çoğu za· 
man, gerçeklere ters olarak; politik 

amaçlarının; özgürlüklerin, insan hakları
nın, demokrasinin ve ahlakın geliştiril
mesi olduğunu ileri süren emperyalist ül
keler siyasi liderlerince de desteklen
mektedir. Bu, burjuva dünyasının kitle. 
leri yönlendirebildiği eski günlerin ihti
şamını bir kısmıyla da olsa her ne paha
sına olursı olsun geri getirme arzusunu 
da yansıtmaktadır. 

Yeni ideolojik manevr.rılar "kara pro
paganda" yöntemi ve "psikolojik savaş
hali" ile kolkola YÜIÜ1Ülmektedirler. Ba
rış, hümanizm ve toplumsal ilerleme dü
�ncelerini etkisizleştirecek, bilimsel ko
münizm teorisine karŞı çıkacak her şey; 
sosyalist "askeri tehdit" nakaratı, "insan 
hakları" yaygarası, "neo-liberalizm" , 
" neo-konservatizm", " neo-teknokrasi" ,  
"yeni felsefe" ya da oponünist "neo
Marksizm" kavramı gibi anti-marksist 
"yenilikler"in kullanılması mübah ola· 
rak gÖlÜlmektedir. 

TEMEL GüDüLER 

Tekelci burjuvazinin ideolojik, poli
tik cephanelerinin modenleştirilmesinin 
nedenleri birçok unsura bağlıdır. fakat 
temel neden dünya güçler dengesindeki 
büyük ve tersine çevrilemcz değişmeler 
ve onların sosyal v� politik yansımala
rıdır. Anti-kol'Jijnistler gerçek sosyaliz
min uluslararast konumunun daha da 
sağlamlaştırtlmaSlna ve barışçı, ulusal 
ve toplumsal kurtuluş güçlerince elde 
edilen yeni başarılara ilgisiz kalamazlar. 
Bu nedenle Amerikan Time dergisi yö
netmenleri "Sosyalizmin 2. Dünya Sava
şını izleyen on yıllarda gerçekleştirdiği 
tanışılmaz global gelişmesini" tanımak 
zorunda kalıyorlar. Onların kestirimle
rine göre, sosyalizmin destekçileri ya da 
"kendilerini sosyalist sayan'Jlarnı şu 
veya bu biçiminden olanlar "dünyanın 
egemen devletlerinip S3'ünü ypnetmek
te, dünya topr.rıklarının % 39'unu, nüfu
sun % 62'sini kontrol altında tutmakta
dırı .. ". (4) Kuşkusuz bu ülkelerin bU· 
tününde de iktidar bilimsel sosyalistlerin 
elinde değiıqir. Ancak, anlamlı olan ger
çek, modern dünyada, kapitalist geliş
me yolunu çekici bulan halk sayıSının 
giderek daha azalma�dır. 

70'1i yılların ekonomik bunalımı, kit
lesel işsizlik, tırmanan enflasyon ve ege
men sınıfların devlet kapitalizmi düzen· 
lemesi içinde, bilimsel teknolojik devri
min ortaya çıkardığı sosyal ve ekono
mik sorunları çözümleme yeteneğinden 
yoksun oluşu, kapitalizmin daha da göz-

den düşmesine yol açmaktadır. Başlıca 
sosyo-politik güçlerin büyüyen kutup
laşması yol almakta; �itleler sola kaya
rak toplumsal değişme taleplerini orta
ya koymakta; seçmenleri koşulWldıra
rak yönjendirme mekanizması çoğu za
man aksamaktadır. 

Bu koşullarda çeşitli sosyo-politik 
güçlerin, devam etmekte olan silahlan
ma yarışına karşı tutumları önem ka
zanmaktadır. Savaş ve Barış sorunları 
kitleler için hayati önem taşıdıkların
dan, kapitalist devletlerde egemen sı
nıflar bu alanda da manevralar yapma
ya zorlanıyorlar. 

Son zamanlarda "yeni bir strateji" 
den söz etmeye başladılar. Bunun arka
sında yatan nedir? Kapitalist ülkelerin 
bazı aklı başında politikacıları, eski 
"güç�onumları" tavrının geleceğinin ol
madığının çok açık bir biçimde ortaya 
çıkması nedeniyle, bugünün gerçekle
rine ve sosyalist ülkelerle ilişkilere yeni 
yaklaşımlar gereksinimini kabul ediyor
lar. Ancak, burjuva liderlerinin sözleri 
ve gerçekıere eğilme çağrıları ile bunla· 
rın politikada uygulanması arasında çok 
büyük farklar bulunmaktadır. Kuşkusuz 
birçok üI�e halkı ABD yönetiminin "in
san hakları" konusunda yaptığı manev
raları ve diğer "buluşiarını" ciddi bir 
kaygıyla karşılamaktadırlar. 

Ayrıca, burjuva ideologları halk kitle
lerinin çevre sorunları, enerji, nüfus 
alanlarında artan ilgilerini de gözönüne 
almaya zorlanmaktadırlar. Kapitalist sis· 
temin, bu hayati sorunları çözme yete
neğinde olmayışını gizlemek isteyen bu 
ideologlar, yeni oluşturdukları bazı kav
ramları yerleştirmeye çalışmakta, uzlaş
maz çelişkileri n yen aldığıtoplumlara öz
gü bunalım olgusunu genel olarak uygar
lığın bunalımı biçimjnde sunmaktadır
lar. Buna uygun olarak da bunalımın 
üstesinden gelebilmek için gerçek top
lumsal ve siyasi faktörlerden koparıl
mış, spekülattf fü1Ürolojistik modeller 
önermekteler. 

uç NOKTALARı BIRLEŞIYOR 

Bugün özel olarak dikkat edilmesi 
gereken bir husus da, tekelci burjuva
zinin gerici politikasını haklı kılabilmek 
için kapitalist ülkelerdeki "sol" ve sağ 
aşırı uçların terörcüliğ\inü kullanma ça
balarıdır. 

Gericiler çoğu zaman terörizmi 
kOn1Ünizmle özdeşleştirmek isterler. Bu 
birleştirilmesi olanaksız iki kavramı öz
deşleştirmeye çalışarak tezgahlanan 
ideolojik ve sosyo-politik provokasyo
nun amacı, aşırı-sol ve sözde devrir.w:i 
unsurlar da dahil, tüm aşırı unsurların 
gerçekleştirdiği terör eylemlerini ko
münistlere yükleyerek, ve bir "anarşi 
yaygarası" kopararak, "�üzeni koruma" 
adına iç politikada sağa kaymalarını 
haklı ç ıkarma çabasıdır. 

Komünist hareket ısrarla ve tutarlı 
bir biçimde bu yöntemleri teşhir eder. 
Terör eylemlerini savunan ve örgiltle
yenıerin amacının, bir korku ve gergin
lik onamı yaratarak ilerici örxütlerin 

konumlarını zayıfbtrnilkı rriimkün 01-
dulu yerde, başta koni.inistler olrnilk 
Uzere, demokratJara saldırılar tezgahı. 
mak olduğunu gösterir. ıtalyan Hris-
tiya" Demokrat lider Aldo Moro'nun 
kaçırılarak öldürülı:pesinin, ıtalyan Ko
niinistlerinin uzun bir zamandır uğrun
da mücadele ettikleri, ıtalya'da anti
faşist, demokratik &ÜÇlerin pjçlenmesi 
sürecini baltalamak isteyen gericiliğin 
çabalarının yoğunlaştığı bir zamana 
denk düşmesi bir rastlantı dejildi. 

Sağ aşırıların ve neo-f.ışistıerin ne ol
dukları çok açıktır. " SOL" aşırılan gelin
ce, bunlar, eylemleri pratik olank emek
çi halkın demokratik kazanımlarına ve 
anti-emperyaJist, ilerici hareketin birliği
ne karşı olduğu halde, sözde devrimci 
sloganlar kullanırlar. 

Aşırı sağcıların, "sol" radikallerin, 
neo-Troçlcistlerin ve neo-faşistlerin 
çıkarları sıkı bir şekilde birbirlerine bağ
hdır. YüZeydeki ayrılıklarına rağmen 
hepsi barış ve sosyalizm güçlerine ve 
emekçi halkın çıkarlarına ka'lıdırlar. 

Gerek ekstremist gerekse oportünist 
ideologtar temelde emperyalizmin açık 
savunucularına uygun anlayışlar geliş
tirmektedirler. Örneğin Fransız küçük 
burjuva "yeni filozofları" ve bazı sağ 
ve "sol" opor1Ünist "neo-marksistler", 
açık bir sınıfsal konumları olmadığı 
için, kendilerini, Büyük Ekim Devrimi' 
nin uluslararast önemini bulandırmak 
isteyen gerici ideologlarla aynı çizgide 
birleşmiş bulmaktalar. 

EkstremiSl, oportünist ideologların if
lah olmaz anti-komünistlerle aynı çizgi
de birleşmeleri Leninizmi "aşma" çağ
rılarıyla. giderek açık bir hale gelmekte
dir. Bu çağrılar, Komünist dünyanın bü
tünlüğünün teorik ve metodolojik daya
naklarını yıpratmak isteyenlerin, ekme
ğine yağ sürmektedir. 

Işçi �nıfı hareketinin düşmanları, bi
limsel korriinizmin kurucularının ideolo
jik mirasına ve sosyalist ülkelere saldıra
r.rık, sosyalist fikirlerin çekiciliğini zaylf
latabileceklerilii, ve burjuva toplumunun 
derinleşen ekonomik ve ahlaki sorunları 
karşısında kitlelerin artan hoşnutsuzluk
ların i azaltacaklarını ummaktadır�ar. 

fakat, dünya kapitalist sisteminin bu
nalımı büyümektedir. Kapitalizmin gele
ceğinin olmadığı giderek daha açık hale 
�elmektedir. 

Boy hedefleri barış ve toplumsal iler
leme olan burjuva ideologlarının son ma
nevraları önemsiz göriHmemelidir. Bu 
manevralar çoğu zaman sosyalist ülkele
rin içişlerine karışmak için değişik kı· 
Iıklara bürünmekten başka bir şey deği(" 
dir. 

Iki sosyal sistem ve ideoloji arasında
ki mücadelenin sonucu konusunda tek 
yargıç ancak tarih olmaktadı,. Koni.i
nistlerin sosyalist sistemin üstün olduğu· 
na inançları tamdır. Sosyalizmin ve 
�nıf�z toplumun ilkelerinin, hem top
lumun ve bireylerin özlemlerine ve �
şamsal çıkarlarına, hem de evrensel b�· 
rışın ve toplumsal ilerlemenin çıkarla
rına uygunluğuna inanırlar. 

Prouda, 19 Mayıs 1978; Socioli$m 
Theory and hoefice, Ekim 1978 

J) VJ. Lenin. &erler, C.30, ,.450... 
2) J.K. Galbroith, The Age ol Unur

taint)', Boıtan. 1977. p. 133. 
3) G.C. Lodge. The New American 

/deology, N. Y., 1 977, p.3 
4) Time, 1 3.03. 78. p./2. 
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�oeuk reklamları: TELEViZYON DAN 
ClKAN TOKETiCi lER 

OSMAN S. AROLAT 

Her sabah Türkiye'nin çeşitli yerle
rinde, en az 180 bin çocuk, ya anasını 
babası:na kendi istedikleri markadaki jik
leti aldınna savaşı içindedirler, ya da kü· 
çücük elleriyle kendi cep harçlıklarını 
TV'deki bir -cikle! reklamının isteRine 
uygun olarak bakkal ameaiarma teslim 
etmek'redir. Bunun aksini düşünmek ka
pitalizmin kurallarına inanmamak, Tür
kiye gerçEilni gönneztikten gelmek 
olur. Ve reklamlar birden bire dev gibi 
büyümektedir. Şu günlerde TV'de 7 cik· 
teL firması çocuklan şartlandınna yan
şına aynı tuzla girdiAhır göre 7 x 180 
binlik, yani 1 milyon 200 binlik bir rak
karna ulaşuması: gerekmektedir. 

• 
Şokella gıbı şekerli kokulu ürünleri su-
nan firmalar, CocaCola, Pepsi Cola, 
Has, Aroma, E1van,Fruko gibi renkli ga
zoz ve meşrubat linnaları da T-Sbin'ten 
bardaRa kadar çeşitli armaRanlar vere
rek çocukları etkı altında tutmaya ça
l.ışma.ktalar. Hatta, aralarında karete sal· 
dırganblıyla öne çıkmaya çalışanları bi· 
le var. 

KISASIYLA BIR HESAPLAMA 
YAPAlıM 

Yukarıda ortaya koyduAumuz giinde 
her finna için 180 bin jiklet reklamı 
"gökten zembille" diişmediRine göre, 
öncelikle bu rakkama bir tirma için ne
ieden ulaştlRuruzın hesabını verelim. 

Televizyon reklamlarının bir başka kııbanı mı? 

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi 
TV seyrettiRine göre, her yirmi kişiden 
biri ciklet almak zorundadır. TV'de rek
lamı yapılmakta olan jiklet firmaları, çe-. 
şilli armaRanlarla çocukları kendi ürün
lerine çekmeye çalışmaktalar. Dudak 
jikleti ,  bisiklet ve top vennekte; Bayba
lon çizgi·filmle etki saRlamayı amaçla
makta Cin-cin küçük kız Ayça ve arka
daşlaııyla çocuk beyinlerine yönelmek· 
te. Tipi·tip jlklet içinde de çıkan bir ka
rikal.:ür kahramanının çizgi film olarak 
maceralarına yer vennekte. Dandy yeni
den başladıeı saldırısında Arjantin Dün
ya Futbol �mpi�ona.sırun, tototrafla
nnı armaAan etmekte, Bayram'ıo çizgi 
filminde en büyük. balonun 6 jikletle 
şişirilebileceAi üzerinde duruhnakta. öz· 
can müzikli ve danslı bir etkiye yönel· 
mekte. 

Çocuklann şartlandmlması için TV' 
de salt jiktet rırmalan reklam yapma
maktalar. Bunun yanı sıra &i, .Acı, Ol· 
ker isimli bisküvi fırmalan firmaları, 
Çoko-Milk, Çoko-Krem, Çoko-Pre ... 

öncelikle, bu reklamlar TV'de yarım 
dakikalık bir süre almaktadır. Bir kam
panya içinde haftada ortalama 20 kez 
kullanılmaktalar. TV'ye bir gösteriliş 
için ödenen para, 50 bin 490 lira oldu
!tuna göre, sadece bunun için, 1 milyar;, 
9 bin 800 lira ödenmesi gerekiyor. YÜZ
de 17 reklam rırması: primi olarak, bir 
iki küçük ödeme buna eklenince kam
panya maliyeti 1 milyon 350 bio lira
ya çıkıyor. Yani bir haftalık kampanya
nın bir aylık etkisi oldueunu düşünürsek 
ayda 5 milyon 400 ıdeOik jiklet sab.lma· 
si geretl ortaya çıkar. Evet, her fırma 
için giinlük 180 bin jiklet rokkamma 
böylece vannz. 

BUNU NEDEN DILIMIZE 
DOLUYORUZ 

Şimdi, bunu jiklet sorunu olarak ele 

aldlAımızl ve gereksiz yere dilimize do
IadlA'ımızl düşünenler olabilir. Hatta ka
pitalist sistem içinde ticaretin kutsallıeı 
adına, serbest rekabet adına ayıp ettiei
mizi de düşünebllirler. Oysa, kendileri 
kapitalist sistemin kuıallanna bile gere
ken şekilde uymamaktadırlar. Bu rek
lamiarında Çocukları şartlarıdınna u�
runa ellerinden geleni artlanna koyma· 

makladırlar. Çocuklann TV reklemlAnn
da araç olarak kullanılamayacaeı, onlara 
kupcn, etiket topıattırı1amayac.aA:l4 ., on· 
ların teşvik edilemeyeceli Reklam Yii
netmeliRinin 39-40-42 ve 43. maddele
rinde açıkça belirtilmesine karşın, bu 
ı..aııa..a çienenmesi kolaybkla sallan
makıadır. 

Ve kurallar çiAnene çilnene küçük 

Şemslyeler cinayeti masah 

ESKiMiŞ 
SiLAHLAR 

YiNE 
piYASADA 

için kuşkusuz bulunmaz malze
melerdi. Malzemelerin anti·ko
münist bir kampanyanın alevlen
dirilmesinde kullanılmasında da 
gecikilmedi. Hayali yazılar ve ya
yınlarla, diğer göçmenlerin de 
katılmaseyla kampanya genişle-
tildi. Kısa bir süre sonra da, bir 
başka göçmen Vladimr KostOY 
aynı planla karşılaştı, ancak ö
mmden kurtuldu. 

Bu gelişmeler Uz«ine, Bulga
ri.tan Telgra( Aj.nSl (BTA) Ingi
liz radyo-televizyonuna yaptılı 
açıklamada, "eğer varolan iyi 
Bulgar-Ingiliz ilişkilerine \Qıkıda 
bulunmayı istemiyorlarsa, en 
uından, bir anti-Bulgar kampan
yayı büylilerek bu ilişkilerin ge
lişmesini engellememeleri gerek
tili"ni belirtti ve yapılan asılsız 
suçlamaları kesin olarak reddet
ti. 

Ne var ki, akıl almaz polisiye 
'---------------------- - hikayeler birbirini izledi. Arala-

Eylül ayının ba�lndaJ IngBte
re'de kitk! Iletişim araçları-tara
fından Bulgaristan Halk Cumhu
riyeti'ni hedef ali" yoğun bir 
anti-komünist kmıpanya başla
tıldı. Doıu arttırılarak sürdürülen 
kampanyanın başlamasına Geor
ge Marhov .dlı blr Bulgar göçme
nin "esrarengiz" bir biçimde öl
dürUlmesi neden oldu. (Bir başka 
deyişle b.h.ne oldu.) ölUm ola
yının "esrarı" daha çok yapılış 
biçimindeydi. George MarhOY, 
Zehirli bilya atın bir şemsiye ile 
öldürülmüşllll 

Ölenin kimliği ve kullanılan 
.. Ietin "dehşet 'it$ id" nitelili, 
olayın "faili"ni de, önceden ha-

1'/lR/lYUŞ · 24 EKIM 1978 · 14 

zırlıklı kimi çevreler nezdinde 
kol.yu ".çıl- çıkıyordu". Böy
lesi bir cinayeti olsa olsa birta
kım bilinen komUnist örgUtler iş
lemiş olabilirdi (I) öyle Y', öl
dürmen George MarhOY, devrim
den sonra Sugarlstao'dan kaça
rak bauya "sılınmış" ve o giln 
Ixıgiln de "hlır diny." ıçın çalı
şarak, eluneAlnl empery.lIst giz
Li .. rvı.lerden çıkaran bır kişiy
di. ü.tellk de böyle.lne korkunç 
bir cinayet aletini ancak komUn· 
ı.ıler kullanablllrdl ( i )  Olay da 
işte bu "inandırıcı kanıtlarla", 
bC-ylece açıla çıkarılıyordu. 

Bu "kanıtlar", Ingiliz radyo
televizyon ve basın kuruluşları 

ruıdıı Türkıye'nin de bulunduAu 
dıA'" ülkelerdeki kitle iletişim 
araçları da fırsatı ganimet bildi
ler. Sosyalist ve kapitalist ülkeler 
arasındaki ilişkilerin normalleş
mesini kabul edemiyen bu gerici 
çevreler, iftir:ıılar, daliverelerle 
bu ilrenç antl·Bulgar, anti-ko
münist koroya katıldılar. Koro
nu çirkin sesi, bir diier göçme
nin, Vladimir Slmeonov'un öld� 
rülmesiyle çlAlıklora dönüşlll. 

Gerçekle hiçbi; yakınlıAı bu
lunmayan bu Iddialar, tamamen 
sosyalist ülkelerin artan prestiJI
ni önlemeye, onların küçük dil
şllrmeye, \Qnlam.ya yö,.,lIktir. 
K.ldı kı, böyle.i \Qranlık cina
yetler sosyalist ülkelerin hiçbir 
şeklide onayını alamaz. Onlar, 

sosyaiizmin doğasına a'ykırı bu 
cinayetlerden yarar ummazlar. 
Hele ki yokedilenler sosyalizm 
kaçkım hainlerse ... 

Sosyalist ülkeler, kendi burju
va çıkarlarına ters düştülU için 
ülkelerini bırakıp kaçanJarı iyi 
tanırlar. Bu insanların birçoğu 
U1kelerinin sınırlarının çok öte· 
sinde sosyalizm düşmanlığı yapa· 
rakhayatlarını sürdüren, emper
yalist gizli servislerin papağanlık 
yapmaları için finanse ettiği, on
ların denetlediği, kullanıldıktan 
sonra da bir kıyıya atılan kişiler
dir. Son zamanlarda da, yeni bir 
soğuk savaşın diriltilme:siıde 
ucuz malzeme durumundalar. 
Ancak George MarhOY, Vladimir 
Kostov ve benzerleri sosyalist üi· 
kelerin halkları .üzerinde hiçbir 
ciddi etkiyapamamaktadırlar. 
Yapmaları da olanaksızdır. Bu 
nedenledir ki, bugün Bulgaristan' 
da böylesi satılık hainlerle hiç mi 
hiç 1Ig1lenilmemektedir. Önemli 
sayıl.bllecek blrpolitik tehlike 
olamadıkları ıçın de, ne Bulgaris
tan ne de diler sosyalist ülkeler. 
sansasyon meraklısı batılı �rici 
çevrelere fırsat verebilecek karşı 
propopndalira girişmemektedir
ler. 

Konuyı. ilgili olarak, BTA' 
nın yaptlll açıklımada, bu çir
kin "ıdırıları. ilgili ol.rak şu yo
rum yapılıyor: 

"Batıda Geor. Marhov ve 
Vladimir Simeanov'un ölliııU ve 
bunlıra b'AIı ol .... k Vlıdimr 
Kastov'un durumu Ile ilgili buı 
gerçekler. d.yanılarık çirkin 
oyunlar oynanmaktadır. Fakat 
bunların ilgili çevreler tarafından 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti' 

nın ıtibarını sanmak ve ona Iftira 
etme amac:ıyla önceden planla
nan bir kampanya olwlu ortıyı. 
çıktı. Göçmen çevresinde ve 
kendi liderleri arasındaki entrika
lar, çekişmeler ve moral bozuk· 
lulu ve kendi kişisel amaçlanna 
ulaşmak için eski anav:ııtanlarına 
karŞı giriştikleri mıcerac:ı ve le
rörist eylemleri çok iyi bilinmek
tedir. Batıdaki buı aizli servisler
den bunun için aldıkları yardım 
ve tılimadar dı artık gizli delil
dir. Bulpislan'ın bu mcn.1 bo
zucu olaywla ve sonuçlarıyla . 
hiçbir ilgI.i .. bundan \Qyn.ı.lo
nan aşırı bir tutumu yoktil. Bul
gar orgonları BTA'y. Geor" 
MarhOY ve Vladimir Simeonoy' 
un ölümleriyle ilgili uydurma ve 
iftiraları en kesin yolla reddet
mek için yetki vermiştir. Aynı 
zam.nda bu temellere b.,1ı ola
rak, aerçeiin bulunmasındı yet
kili Bulgar orpnlarının oruk a
raştırmalir, incelemeler ve de
Aerlendirmeler yapm.� ıçın Ingi
l iz makamlirına yardımdı bu
lunmayı hazır olduklarını bilmr
m .. i için BTA 'ya yelkl _ilmiş
tir." 

Sosyaibı Ulkelerln politikası 
bu denlı açık ve net. Emperyaliz
min kollirını kıskıvrak balliyan 
da bu. Bu ve benzeri kampanya
lar, soguk sava.ş ı yeniden diriIt
me çabaları, emperyalizmin gü
cünü gilnden gOne yiıirme.inden. 
GüdJnU yitirdikçe de oraya bur:ıı
ya tırnaklarını uzatıyor. Kendine 
sıcak ya da soluk yeni saldırı 
alanları arıyor. Ancak bu saldırı
ların atıldıkları köşede pa.slan
mış, çakaralmaz silahlarla yapı
lamayacağını da öArenmeli. 



kız Ayça, Ayşe Mat gıbı TV çocuk rek· 
lamlarının ünlÜıeri meta haline gelmek
a.dlr. 

TV, REKLAMLAR DI ŞINDA 
ÇOCUKLARA NELER VERMEKTE? 

TV. reklamlarta çocuklann beyinleri
nin yıkanması yolunda alabildilinc:e 
açık bir alan olma özelliRini taşırken, 
bunun yanında çocuk eRitimi ve çocuk 
programlarını ne yeterince yer vennek· 
te, ne de yeterli kaliteyi elde edebil
meka.dlr. 43 saat 30 dakikalık haftalık 
yayın süresinin yüzde 35,6'hk bölümü
nü film ve dizi Olmler. yüzde 10'uou 
müzik, yüzde 17,9'uou spor eRleneeı 
yüzde 14.5'lni haber programları kap-
1atken, çocuk eRitimi için yüzde 3'Iük, 
çocuk proganılan içinse yüzde 4 'lük 
bir yer aynlmaktadır. Reklam program
lan toplamının yüzde 3,4 'e ulaşması. ço
cuk Etitimi ve çocuk programlan kar
şısmdaki önemsemeztili ortaya koy
maktadır. 

Peki yapılan çocuk programlarında 
neler yu'! 

Bu �Nnun cevabı da, yine öykün
me yabancı kaynakların alırlıeı ve acm· 
dırma esasma dayandmlan gerçeeini 
bize göstermektedir. Çocuk programı 
olarak 5 özel yapımı 4 çizgi film, ve 4 
çocuklara yönelik dizi filin buhınmakta. 

özel yapımlardan " Oynamak istiyo· 
rum" okul öncesi çocuklara vücutları· 
nın bölümlerini tanıtmakta. Ancak. 
programın periyodundaki belirsizlik, ya. 
r8rslZlık sonurunu getiriyor. İlkokul üst 
SlDI[ çocuklan için hazll'lanan "Atlı Ka· 
rmea" 4 tiyatro oyunrusunun Ali·Veli· 
49-50 isimleriyle, beyaz cama gelmeleri· 
ni bazı çocukların katılmadan izlemesi 
üzerine kuru1muş bir oyun programı. 
"Bizim Sokak" adını taşıyan yapım ise 
İngiliz TV'sinin "Seasame Street" isimli 
yapımından öykünülerek hazırlanmış, 
"kökü dışarda" bir yapım olma özelliei· 
ni aş&mıyor. " Oyun Sandıeı" isimli okul 
öncesi çocuklarla ilgili dieer program ise 
inandırıcı olmayan dekorlarla hayvanları 
çocuklara tanıtmakta. Çocuklar için 
özel yapımlar arasında en iyi hazırlana· 
DI diyebileceeimiz magazin programı 
"Dönme Dolap" ta burunmakta ... 

Son aylarda çocuklara yönelik çizgi 
filmler arasında, Marko. Pinokyo, An 
Maya ve Heidi yeraldı. Bütün yabancı 
kökenli olan bu filmlerin ortak özelliRi 
çocuklara acı vermesi ve onlan üzmesiy· 
di. 

Ylne hepsi yabancı kökenli olan dizi 
filmlerin, ortak özellikleri de, bir başka 
yaşamın aktanlması gerçeklerden 
kopukluk ve özendirme yi amaç edinme· 
leri. lsimleri ise " Lusie" , " Kaç Joe Kaç" , 
"Çabnan Taç", "Isveçli Robenson". 

Kısasıyla söylemek gerekirse, TV ço 
cuk programları da genelinde Türkiye'li 
çocukların kendi ülkelerinde yapılan, 
yanulan, onların özümleyebilecekleri • 
onları geliştirici programlar olma özel· 
tieini taşımamakta. Genel olarak bir 
"yoıJaşma" hakim bütün programlara. 

ClZGlLERl.E 
IN.W4U01N TARIHI 

• 

OKTW E�Ncı 
• 

BU YAPıNıN GETIRDI�I 
SONUÇ NEl 

Bu yapı, görilldügü gıbı, çocukları 
tüketici blreyler yapmak isteyenlerin ku
caklanna itme temeli Uzerine otunnakta.  
Çocuklar bu reklamlann yönlendirilme· 
siyle bugünün çevrelerini zorlayan tüke· 
ticileri, yannın şartlandırılmış tüketim 
bireyleri haline getiimeye çalışıyor. Jik· 
let ve benzer şartlandırıcı reklamlar da 
bugijnden çok kapitaUst sistemin yarını 
için önem taşıyor. Kapitalist sistemin 
şartlandırılmış tüketim bireyi haline ge
tirmek istediRi bireylerin yaratılması 
açısından çok büyük önem taşıyor. 

abn üzerinde beyaz peleriniyle girdi" 
gibi yavelerde yer vardır. Onun dışmda 
ne ekonomik ne de kültürel alanda 
gerçek uhlsaDık ve işçi sınıfının uluslar· 
arası bilitRine temel olan gerçekler yoz
iaştınhp yok edilmeye çalışılır. 

TÜRKIYE'DEKI GELI ŞME 
BUNUN BIR HALKASIDIR 

Bir jikletle TV'den başlayan saldırı 
karşlSında bütün kalkanlar ele alınmalı, 
direnilmelidir. Yarını kunnak ve kurtar· 
mak bugijnden başlar . .. 

ReklamJarın sürelerinin kısalıRı, dur
madan tekrarlanmaları müziklerinin çe
kicilieı ve özendiriciliRI çocuk1an çok 
etkileyen özellikler oruyor. Ve bir süre 
Sonra çocuklar konuşan ve dinleyen bi· 
reyler olmaktan Çıkıp, tekrarlayan 
yapan bireyler oluyorlar. Tüketim bireyi 
yaratmarun, kapitalizmin istediRi "At 
gözlükleri" ni takmanın ilk adımları böy· 
lece sa�lanıyor. Çocuk beyinlerdeki ya· 
ratıcılık, çok yönlü düşünme, öRr'enme 
ve geUştirme özellikleri köreltilerek, on· 
ları hazıra konan kendilerine kapitalizm 
tarafından verileni kabul eden bireyler 
haline getiriliyorlar. BiRlER·AlT lLAR·BiN lER 

KAPITALIZMIN SıNıRı 

Kapitalist sistem içinde üretimin ger
çek sının sermayemn kendisidir. Senna· 
ye kımdi kendine geruşleyici bir amaç 
içindedir. Üretim araçları yalnızca kapi· 
tal için üretimi esas alır. Bunun doRal 
sonucu olarak da bu sistem içinde top· 
lum çıkarı ve bireylerin yaşamlarının 
gelişmesi önde gelmez. önde gelen ana 
amaç. kapitalin çıkarlan olur. Kapitali 
enerinde tutan bir zümrenin çıkarları 
olur. bunun sonucu olarak üretim araç
ları tekellerde toplanmaya başlar. 

Bir süre sonra toplumun tüketim gü. 
cü kapitalist üretim yönünde bir sınırlan· 

dınrıa getirir. Bu nedenle tekelleşme tü
ketim alanlarının geliştirilmesi zonınJu 
sonucunu getirir. Bunun sonucu olarak . 
kendi kendine yetmenin yerine "çok 
yönii uluşlararaSl ilişkilerle sermayenin 
tüketim alanlarını etkisi altına alarak ba
tunh kılması ortaya çıkar. Bu gelişme· 
nin ulaştıeı noktada üretim ve tüketimin 
yönelmesi kadar, kültürel üretim alanı· 
nın yozlaştırılması ve şartlandınıması da 
önem taşır. 

Egemenlik kapitalin eünde oldueu 
için yaygınlaştınlan alanda pazarlar ya_ 
ratılırken girilen ülkede üretim ve tüke· 
tim karmaşık bir nitelik kazanır. Karşı· 
lıklı ilişkilerde kapitalin yoRunlaşuel 
ülke adına yani emperyalist merkez adı· 
na, onun sundueu deRerlerin d�ru ka· 
bul edilmes; uenına ülkenin bütün ulusal 
dE1"erleri yozlaştırılır. Ayaklar altından 
ulusal temel çekilip alınır. Ekonomik 
alanda kültürel alanda da bu saRlanır. 
UlusallıRa artık sadece tarih kitaplarında 
"1071 yılında Alp Arslan Anadolu'ya 
Malazgın savaşını kazanarak beyaz bir 

YOKLAR, 
YOK OLACAKLAR, 
SÜRDÜKÇE BEREKETLI 
VARLI�I 
INSANIN ... 

VARLAR 
KI, 
BIR 

BITMEZ TUTAM 
KARANFIL ELLERINDE. 

ALTILARLA 
ONLARLA 
INSANLARLA 
DÜNYANIN ORTASıNDA 
VAR OLACAKLAR ... 

Geliıim, 
acıman paydaşı. 
Tut ellerimizden ... 
Tut ki 
Tutsun, 
AklllarımLZ aklı. 
Kavgayı, 
kavgayı bir yokuş 
bir yokuş olarak tanımlamak kolay. 

Acıyı, 
bir acı, 
soyut bir acı insanda 
kalleş bir kurşunda, 
kalleşçe tanımlamak kolay ... 

Onurumsa, 
ki onurumdan ... 
Onurum çadryor bugünü yaşamaktan ... 
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Gelinim, 
tut elimden. 
Nasıl, tek tekiz 
diye, tutturmuşlar. 
Inanma ... 
Korunmak iç in 
korkularından 
kazıyortar adeta .. 
Birimiz binimizden 
benden seni... 

EI bir başka elin sıcaklığından yoksunsa 
Dil bir başkadilden anlamıyorsa 
Göz bir başka gözü görmüyorsa 
Bir kurşun, bin kurşun kadar acıtmryor! 
inancını. 
Önce onu 
sonra da özgürlüğü vur başına 
çağının tekrarlanan ihanetini kuşanmış 
sahte peygamberlerin ... 

Gelinim, 
ne zaman ki ölliıı, 
öleni yaşatarak geçiyor cihıyamızdan, 

. korku adastan da olsa 
papatyalardan hatta, 
yakışmaz insana ... 

Şimdi sen 
yeniden 
ve hemen 
tut elimden. 

En büyük bütün için 
milyarlar iç inde 
kırılmış sürgünlerte 
çrft ofalım birleşen ... 

Abdullah Nef .. 
l O/Ekim/l978 Ankara 
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ACIMIZI KALBiMiZE, 
ANISINI AKLIMlZA GÖMDÜK 

Bahçelievler katliamından sal (akat 
-aıi yara11 olarak kurtulan Alten'i.n de 
yitirilmesi, altı arkadaşlarını yitiren Tür
kiye İ,çi Partilileri yeni bir acıya sürük
ıüyordu. Partili altı arkadaşlarmm yiti
rilmesinin acısını bir ölçüde de olsa Al
ten'in yaşaması ile barınetmeye çalışan 
Türkiye ışçi Partililerin duyguları TİP 
Ankara 11 Başkanı 7 .. � Kılıç tarafından 
Serdar'ın ölümü üzerine yapılan basın 
açıklamasında dile getiriliyordu. ı 

Serdar Alten'in yitınlmesi geniş bir 
demokrat çevreyi de acıya boituyordu. 
Daha ilk şehit1erin acısı unutulmamışb 
ve tepkiler sürüyordu. }{aUiama karşı 
gösterdikleri tepkiyi TIP Genel Merkezi
ne telgra( çekerek gösterenlere I{re(eld 
Türk İ,çileri DerneRi ve Berlin Demok' 
ratik Sol Halk [)erneiti ekleniyordu. Ser

' dar'm da yitirilmesi üzerine TİP Genel 
Merkezine telgra!la.r yaRmaya, katliama 
karŞı nefret bir kez daha dile getirilmeye 
başlaruyordu_ 

CENAZE TöRENI ENGELLENIYOR 

Serdar Alten'e karşı son görevlerini 
yapmak isteyen Türkiye İşçi Par..ili ar· 
kadaşları ve ailesi cenaze törenine ilişkin 
hazırlıklara başlıyorlar, Alten'i Maltepe 
camünde kılmacak namazdan sonra, 11'9-
nül verdiitr partisinin bayrakları arasında 
ve kavga arkadaşlarıyla beraber son yol
culuituna uRurlamaya hazırlanıyorlardı. 
Ailesi ve Türkiye Işçi Partili arkadaşları 
tarafmdan otobüslerle Karşıyaka Mezar
J.ıA:ma götürülmesi düşünülen_ Alten'in 
cenazesi, orada TİP Genel Başkaru Behi· 
ce Boran'ın bir veda konuşmasının ar
dından topraRa verilecekti. Alten'in aile
si ve üyesi olduRu Türkiye ışçi Partisi, 
hükümet çevreleri tarafından Karşıyaka 
MezarlıRı çerçevesi içinde sınırlanmak 
istenen bir cenaze törenine karşı Çıkı' 
yorlardı. Emniyet yetkilileri tarafmdan 
tüm siyasi cinayeUerin Karşıyaka mezar
heındaki küçük. meseitte namutarı kı
lınarak gene orada defnedilmesi konu
sunda gösterilen ısntrh çabalar bu kez de 
boy gösteriyordu. Emniyet yetkililerinin 
çabaları (ayda etmiyor, Serdar'ın ailesi 
ve üyesi olduRu Türkiye İşçi Partisi tara
fından bu ısrarlı çabalara karşı sonuna 
kadar direnme kararlılCI içine giriliyor
du. 

Bu kararlılık Ankara Emniyet Müdürü 
ile Salı günü bir telefon görüşmesi yapan 
TIP Ankara 11 Başkanı taraCmdan dile 
getiriliyordu ve TIP lı Başkaru görüşme
sinde törenin yapılaClitml belirtiyordu. 
Ayru kararlıllk ailesi tarafından da göste
riliyor, Serdar'ın evine gelen emniyet 
yetkililerinin görüşme isteiti reddedili
yordu. Ailesinin kararlılıitı babası Tur
gut Alten'in şu sözlerinde iradesini bulu
yordu: "Serdar, vücudundaki beş kurşu
na raRn.en yaşamak için nOlıl direndiy
se, ben de onun anuı için, 'on yolculu
lunun ono yaklfır bir törenle yapılmoıı 
için aynı şekilde direnecelim. " 

Tört':n Çarşamba günü yapılaClktı. 
Çarşamba sabahı erkenden de Türkiye 
İşçi Partisi Genel Başkanı Dehice Boran 
ve Genel Sekreteri Nihat Sargın Ankara' 
da bulunuyorlardı. Tören için hazırlıklar 
tamamlanmış, Serdar'ın partili arkadaş
ları Çarşan ha sabahı I l .OO'de Maltepe 
camii önıinde eUerinde Türkiye Işçi Par
tisinin bayraklarıyla, arkadaşlarına karşı 
son görevlerini yapmak için bekJemeye 
ba,lamLŞlardl. 

Parlili arkadaşları Serdar'a karşı ıon 
görevlerini yapmak için beklerlerken, 
cenazenin çıkışu.ın engeUenmesi üzerine 
ilgili makamlar derhal TİP yetkilileri ta
rafından aranıyordu. TİP yetkilileri Baş
bakan Yardımcısı, İçi,leri Bakanlıitı, Va
lilik ve Emniyet Yetkilileri ile telefonla 
gorüşmeye başlıyorlardı. 

Yapılan görüşmeler bir ıonuç vermi
yor ve Serdar'a karşı .on görevlerini 
yapmak için Maltepe Camiinin önünde 
beş saat kıpırdamadan bekleyen arka
da::,larının arasında TİP Genel Başkanı 

Behice Boran, TlP yetkilileri ile ailesi 

arasında yapılan bir görüşmeden sonra 

tör� ertesi (Üne ertelenmesine ilişkin 
kararı belirtiyor, bum mensuplarına şu 
açıkJamayı yapıyordu: 

"Ozüluek bildireyim ki, sevgili arka
daşımu Serdar Allen 'in cenaze.inin kal· 
dırılma.sı·yarına ertelendi. Neden� rumi 
makamların ceflllZeyi te.lim etmemeleri. 
cenaze namazının Karşıyaka camünde 
kılınıp oradan kaldırılması konu.ıundo u
ror etmeleridir. Cenaze ıahjb� Serdar'uı 
babası ise ollunun cenazesinin Maltepe 
comiinden koldırılma.sını istemekte, bun
da ısrar etmektedir. Bu onun hakkıdır. 
Once Ankaro Valisi jzin vermedi'i ge
rekçesiyle cenazenin Maltepe comiine 
götürülmesini ya$Okladılar. Sorunu doha 
ii&t makamlarn ak.ettirdik; Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Orhan 
Eyübollu ile üç, özel kalem müdürüyle 
de birkaç. kez telefon konUfl1lOS1 yapıl
dı. ance, uokit darblından gerekli gü
venlik tedbirleri alınamadılı YOlakIama 
nedeni olarak gölllerildi. Sonro, hükiimet 
kararından 'öz edildi. Hükümet kararla· 
rının resmi gazetede ilanı gerektiRi ha tır
lahlınca, Içişleri Bakanlıluıın ilke kara
rından sÖZ edildi. Bir cenazenin namazı· 
nın hangi comiide kı/ınocalının bir ilke 
konusu olamayacağı söylenince, konu 
orada kesildi. 

Bir baba ollunun cenaze namazını iş
tediği comide kıld,rlomıyorıa, bu engel
leni)'or, yasaklanıyorso, hükümet başka· 
nının savunduRu hukuk devleti, demok· 
m lik özgürlükler, hokça dilzenin anlam, 
nedir; bir anlamı kalır mı bunların! Biz 
hukuk devleti kurallorı içinde demokra
tik hak ve özgürlüklerim ize sahip Çıka' 
rak savunuyoruz, sonuna kadar savuna· 
coğız da. Anaya&al hıık ve özgürlükler 
biz yurttaşlar torofından .ahip çıkılıp 
savunulurso ancak yaşama geçer, ger· 
çekleşir. Biz. bu,ıu yapıyoruz. Yarın öl
le namazı zamanında yine burada oloca
',z . .. 

Boran'ın açıkJamasından sonra basına 
ve ajansıara bu baber iletiliyordu: "Ya
rm (Perşem be) sabah IO'OO'da Serdar 
Alten 'in ailesi, TİP Genel Başkanı Dehi
ce Boran ve arkadaşları Karşıyaka Mor' 
guna gidecekler, Serdar'ın cenazesini 
alaClklar ve Maltepe Camiine getirecek
ler. Eiter bu yasal hak. engeUenmeye ça
lı,ılırsa doitacak sorum1uluk, Hükümete, 
Vilayete ait olaClktır." Ayru gece, bası
na iletilen bu haberden sonra hükümete 
yakın çevreler tarafından TİP yetkili
lerine "tatsız bir olay almadan Serdar'ın 
cenaze töreninin yapılaClitının sanııdı
Rı" duywuluyordu. 

Çarşamba sabahı TİP Genel Başkanı, 
Genel Sekreteri, Serdar'ın ailesi ve parti
li arkadaşları IO. SO'da morli!da oluyor
lar, cenazeyi ahyorlardı. Cenazenin ara
baya yerleştirilmesi üzerine hemen etraf
ları jandarma tarafından çevriliyor ve ai
lesinin bu en doital hakkı, cenazenin 
Çıkması engellenmek isteniyordu. TIP 
Genel Sekreteri jandarma yetkililerine 
şu uyarıyı yapıyordu "O,t kademedeki 
yetkililerinizle hemen tema. edin. Beş 
dakika sonra cenazemizle birlikte yola 
çıkacaitız. Ve doitacak olaylatın sorum
lusu da biz olmayacnRız_" Bu malaıda 
bir başka telefon görüşmesi de İçişleri 
Bakanı özaydınlı ile TİP Ba,kanlık Ku
rulu üyesi Can Açıkgöz arumda yapılı
yordu. Açıkgöz bir kez daha partili ar
kadaşlarının cenaze töreninin Maltepe 
camünde yapılmaıı konusunda kararlı 
olduUarml belirtiyordu. 

Yapılan görüşmelerin ardından Ser-
dar'm cenazesi, bir gün önceki gibi el-�ınde TİP bayraklarıyla Maltepe ca
münin önünde sıralanmış olan partili 
arkadaşlarının arasına getiriliyordu. Ca
minin avlusunda TİP yetkililerinin ve 
ailesinin yaruııra demokratik örgüt tem-�ucileri de bulunuyordu. Cenaze nama

mın kılmmasının ardından da Serdar' 
ailesi ve Partili arkadaşları hep birlik

te lCariıyaka mezarlıRına doitru yola Çı-
kan uzun bir konvay oluştwuyorlardı. 

Karşıyaka MezarlıRına varılıyor ve 
otobü,lerden inen kalabalık Serdar'm 
cenazesinin ardında düzenli aralar ha· 

linde yürüyordu. Serdar topraita veril
meden önce TİP Oenel Başkaru Boran 
bir veda konuşmam yapıyordu. Şunla
rı söylüyordu Behice Boran : 

''Altı genç şehidimizin gönliimiizde 
açhl, derin yara daha tapıaze konarken, 
yedinci yi#idimiz� Serdar Alten'; kay
be tmek, acımuı doyanılmaz düzeylere 
yülueltti. Bu yetmiyormuş gibi, bir de 
akıl almaz engellemeler çıkardılar karş,
mlZa, adeta cenazemize el koyarco,ıno. 
Kök ,öktürdüler iki giin. Amo biz kökle
ri .öktiik sonuna kacUu ve cenazemizi 
aldık. 

Evet Serdar'ın öllimü ac,mu, dayanıl
maz düzeylere ç.korth. Ama dayanaca
lu. O na.sıl beş kurşun yarOlına, param 
parça bedenine raRmen dokuz giin do· 
yanmak mucize.in; gö.termif,e; yafO
mok, mücadele,ini .ürdürebilmek için 
yaşamak direncin i son nefe.ine kadar 
gö.'erm;Şıe, katillerin bulunabilme.i 
için yardımcı olmUf16, biz de aynı di
rençle, aynı kararlılıkla mücadeleyi 0-
nun ue arkadoşlorının bırakhğ. yerden 
.ürdüreceliz, .ürdü,;;yoruz. 

Tomsonlarla çevri km cenaze 

Geçen hafta Perfembe 16bohl Serclor' 
i görmüştüm. öyle canlı. öyle p"ıl pml 
bir görünümü uordı ki, o denli aLır yaralı 
olduluno inMJn inanmok ;ıtemiyord .... 
Yafayacalıma inanıyorum. diyordu, �o
mrlı, güvenli bir .elle. Arkodoşlarııun 
mücadele.ine kahlmok için YOfOmo� 
mücathle.i veriyordu. A mo faşuı katil
ler ,öldüreıiy; klUfunlomışlardl, bir kez 
delil, beş kez. Na.ıl dayaMın körpe be
den buııca kurfuna! 

Acımuı gönliimiize, anıloruıı oklın.ı
za gömüyorta. Hiç unutmoyocalız. Mü
codelemizde onları yaşotacallZ, onlara 
layık olmoya çcdlfacollZ. aderini de 
alacalu; fafutler gibi afOldık. (aşililer 
gibi zalim terörle delil, örgütlü, d;,ipUn
l� amaca dolru güvenle ilerleyen müca
delemizi, boRım.ızlık, demokra.si. .0.)10-
lizm mücadelemiz;' genç şehitlerimizin 
utrunda canlaruıı verdikleri yüce müca
eklemizi genişleterek, güçlendirerek, 
ÖnüIU geçilmez çalıl çalıl gürleyen bir 
ırmak gibi akıtorok alacalu öciimiizü. 

Şehitlerimiz .on uykularuıı rahat 
uywunlar .. 

Agae kaldı... . SUNARKURAL 

Hacettepe Hastantil, devamJı b3lum serWine doğru yol alıyoruz. TIP Genel Ba,bm 
8ehice Boran, Parti yönetideri ve üyderindcn oIupn bir grup partili arkadatımız, yolda' 
,ımız Serdar Altcn'i ziyarete gidiyoruz. 

Kapuun önünde partililer, arkada$lan Serdar'ı gözlerinin bebekleri gibi korumak için 
bekliyorlar. Ailesi de orada. Oğullarının en �refli yoım,sosyaliz.m yolunda y�ığuu, 
biliyorlar. Faıizmin provowyonu ewlememiş onları. GtsıJerinde yılgın1lk deiil ltanrlı
lık okunuyor. Genel Baıkan ve partililu önlerinden geçerken saygı ilc kalkıyorlar. Orılan 
mıarda bırakıp, ama ıclamlaru" alıp giriyoruz &rdar' .. y,lIuna. 

Genci Ba"kan Serdar'ıo yatağının yanına yak.Ia"lyor. &rdar'm o ana kadar kapalı 
olan gözleri açılıyor. Sıcacık bakıyor hepimize. Sevincini, kararWığınl, bilincini okuyo
ruz gözlerinden. Güven doluyor içimiz. Ona güven vermeye gelmi"tik diye diqünüyoruı:. 
O bizden güçıÜ görünüyor oysa: 

"Hoıgeldinix, diyor, gücÜ'ne güç htmız. Çok mutlu oldum." Bchice Banıwatağın 
yanına yak.la$ıyor. Serdar'Bl konuımasından çok teYindiğini söylüyor. En u Serdar ka
dar heyecanlı: "Serdar", diyor. "Oğlum ne kadar memnun oldum seni iyi gördütime, ko
nu,tutunu iıitince nasıl sevindim. Seni çok mttak ediyordum, hep soruyordum, "mdi 
öylesine rahatladım lU ••. " • 

Serdar yattığı yerden hepimize güven, m(r.l! veriyor. inancı öylcsiıe güçhı ki yayılsın, 
herkes duy.un i.tiyor: 

"Durumum çok iyi, bugün bana iki bardak su verdiler, birini şimdi iÇtim, ötelcisini de 
akıarna sakladım. Yann da suyu a,rtıracakbr." 

Serdar böylelide her an daha iyiye gittiğini belgelemek iıtiyor_Gözlerindelci ncaklık 
kalplerimize yayılıyor. Güvenimizi arttırmayı başarıyor. ölüne beş kala, öylesine yapma 
bağlı ki, traJ olamadığ'ı için özür diliyor Genci aaıkarundan, berlxrin yetişemedijint ha
yıf1anıyor. Daha sonra inancını bir kez daha tekrarlıyor: 

"Şimdi yapdığım için daha çok sevinçliyim. MutJaka )'aşıyacığım. Partimc, Türlciye 
I,çi Partisine daha çok yararlı olacağım." Faıiıtlerin bula,unnak istediltleri proyok.as
yon balçıtı ulaıamanıı, bile Serdar'a. Ne yılgınlık, ne de intikam iste� var .özlerinde. 
Vatuğı yerde daha bilinçli daha güçlü. _:i gücün bütün arkadaşları wafında.n da duyu!
m&Slru istiyor. On\aıa haber iletiyor: 

"Ben, mutlaka ya,ıyacağını. Bütün arhela,lanm ilc birliltıe mücadeleyi .ürdileceğim 
Hep.ine ıclamlanmı iletin." 

Genel Ba,kan Behice BOnln destekliyor &rdar'ı: 
"Tabi yaııyııcaklUl, hep birlikte omuz omuza mücadclemizi sürdilr«:eAiz." 
Ayrılıyoruı: Serdar'ID yanından. CÖrevlerimiz bizi bekliyor. Aktınuz, Serdar'da, acı-

mız yiftğimizde dağıiıyonız. Daha çok örgütlenrnek için, bir üye, bir üye daha kaDn· 
mak için çalı,maya gidiyoruz. 

O ziyareltcn sonra aradan be, gün geÇti. Ik, gün önce belki de ölecC'ğini biler�k fakat 
inancını son ana kadar yitirmiyerek, arkadaılanna yattığı yerden güç yolluyordu Serdar. 
örgüıUnUn, inancOllD ya$lyacaA:ınl biliyordu çünkü. Ağacın kök saidıAını ve her gcçaı 
gün biraz daha geliıtiiini biliyordU. Vemyeıil bir daldı. Kırıldı. Ağaç kaıd!. 
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